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140: Samproduktion med industrin för att 

skapa en flexibel utbildning på avancerad nivå 

Martin Östlund, Johan Leitet & Aris Alissandrakis 

I samverkan med representanter för IT-industrin tar Linnéuniversitet fram ett 

kurspaket på avancerad nivå inom ämnesområdet Social Media and Web 

Technologies. Initiativet ingår i det KK-finansierade projektet Social Media and Web 

Technologies for Innovation and Growth och syftar till att bidra till innovation i IT-

branschen genom strategisk kompetensutveckling. Utbildningarna riktar sig till 

yrkesverksamma medarbetare med strategiskt utvecklingsansvar med 

målsättningen att lyfta medarbetarnas innovationsförmåga och därmed bidra till 

såväl teknisk innovation och produktinnovation som utveckling av nya arbetsformer 

och affärsmodeller. En samproduktionsmodell nyttjas där akademisk erfarenhet, 

forskningsinnovation och industriell expertis blandas för utveckling av kurser som till 

form och innehåll motsvarar IT-branschens dynamiska kompetenskrav. Då 

utbildningarna riktar sig till personer med krävande arbetsroller, så ställer det 

särskilda krav på flexibilitet i genomförandet. Utbildningarna, som startar 

höstterminen 2014, kommer vara flexibla i tid vad gäller starttid, löptid och intensitet; 

de kommer att gå att genomföra helt på distans med bibehållen kvalitet; och vi 

kommer tillämpa en flexibel valideringsmodell där icke-akademiska meriter valideras 

för tillträde till kurserna. Vidare kommer vi att tillämpa en alternativ 

ansökningsprocess som ger kortare ansökningstid. Samtliga anpassningar syftar till 

att underlätta för deltagare att kombinera universitetsstudier med ett krävande 

arbetsliv. Vi ser det som en viktig utvecklingsväg för högskolan att bidra till 

kompetensutveckling bortom examen. Särskilt angeläget är det att högskolan värnar 

om sin roll att erbjuda förkovringsmöjligheter på avancerad nivå och därmed bidra 

till livslångt lärande. Högskolan har också mycket att lära av industrin och vi vill aktivt 

utnyttja det kunskaps- och erfarenhetskapital som aktuell kategori av studenter tar 

med sig för att verklighetsanknyta utbildningen. Vi kommer att uppmuntra 

yrkesverksamma studenter att ta med sig verkliga fall från sin ordinarie verksamhet. 

Det ökar känslan av relevans för studenten och gör det samtidigt möjligt för denne 

att vara produktiv i sin ordinarie verksamhet under kursperioden. Vidare så ger det 

både kurskamrater och lärarkår relevanta exempel från verkligheten, för vidgning av 

perspektiv och berikning av lärprocessen. Vi har sedan tidigare lång erfarenhet av 

distansbaserat lärande och ämnar använda moderna nätbaserade verktyg, 

samarbetstekniker och planeringsverktyg för att skapa de förutsättningar som krävs 

för att uppnå den nivå av flexibilitet i tid och rum som eftersträvas. Tekniker som 

flipped class room, peer instruction och dynamiska seminarier nyttjas med avsikt för 

att flytta fokus från den enkelriktade traditionella undervisningen till det fördjupade 

samtalet och insiktsskapande diskussion. 

  


