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En glad amatör 
och ingenjör





Plötsligt konkurrerar svenska universitet med:

• MOOCS introducerades 2008
• Stanford lanserade tre gratiskurser 2011, Udacity startades
• MIT och Harvard skapar egna plattformar 2012
• EU-kommissionen utvecklade Open Education Europa
• Antalet lärosäten med MOOC:s ökade från 2,5 till 5 procent 2012-

2013
• Öppna utbildningsplattformar som Udemy





1900-talets industriella 
storföretag

• Vertikalt integrerade

• Diversifierade



1900-talets industriföretag 
mötte flera utmaningar

• Vertikal integration är dyrt 
och inflexibelt
• Sjunkande transaktions-

kostnader medförde  
outsourcing
• Diversifiering blir svårt när 

konkurrensen ökar



Etablerade universitet påminner 
om Chandlers 1900-talsföretag

• Vertikalt integrerade
• Konkurrerar genom att bli 

”bigger and better” 
(Christensen & Eyring, 2013)



Etablerade universitet 
påminner om Chandlers 
1900-talsföretag

• Diversifierade















BusinessWeek 2007: 
"Nokia's dominance in the global cell-phone market seems unassailable."
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I en värld där elituniversitet kan erbjuda gratisutbildning online, 
kan vi förbli konkurrenskraftiga? Vilken blir vår roll?



Vilka problem finns med traditionell, 
föreläsnings-orienterad 

undervisning i stora salar?



1. Det är ineffektivt.















Ingen människa orkar 
lyssna i mer än 20 minuter.



”Det man hör glömmer man, det man ser 
kommer man ihåg, det man gör förstår man.”



Från tennisskolan till Franska Öppna
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2. Personlig utveckling är per definition
någonting individuellt.







Att lära sig





3. Vi lär inte ut de färdigheter som behövs,
eftersom envägskommunikationen tar upp all

vår tid.













Begåvad.





Du kan inte, inte 
kommunicera.











Vissa färdigheter 
har alla glädje av, 

oavsett vad de gör, 
resten av sina liv.



Universitet har ett
ansvar att
förbereda

studenter för
arbetslivet.



Vi tar inte detta 
ansvaret ordentligt 

om vi inte lär 
studenterna 

muntlig 
kommunikation.



Hur kan vi använda oss av digital teknik för att 
hantera problemen vi identifierade ovan?

(Ineffektivt med envägskommunikation i sal
Lär genom att göra

Muntlig kommunikation)



Ett exempel:



45 minuter i sal:

Video / Audio + Slides uppladdat före
Frågor i Google Docs

Presentation av studenter (5 minuter) ev inspelning
Genomgång av nyckelbegrepp (5-10 minuter)

Problemlösning / hantering av frågor

(Maila om ni vill ha tillgång till PM, slides, audios J )



Vad krävs av läraren?

Vad krävs av studenterna?



Digitaliseringen är en enastående möjlighet.



Vi kan äntligen börja agera i enlighet med hur 
lärande faktiskt går till.



Sammanfattning

Bra att omvandlingstrycket ökar

Traditionell undervisning är traditionell
- Ineffektiv

- Kollektivistisk
- Felfokuserad

Digitaliseringen gör det möjligt att vända på logiken.
Äntligen kan vi göra det vi är ämnade för.

Börja göra!
Små steg, utgå från studenternas behov!



Informationssamhället i en mening:

“It has often been said that just as 
the industrial revolution enabled 
man to apply and control greater 

physical power than his own 
muscle could provide, so 

electronics has extended his 
intellectual power.”


