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Bakgrund 

Läkarutbildning har under flera decennier funnits vid sex medicinska fakulteter i 
Sverige, sedan ett antal år också vid nyinrättade Örebro universitet. Under lång tid har 
det varit svårt att ge plats åt alla medicinstudenter på universitetssjukhusens kliniker 
för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En lösning har varit samarbete med 
länssjukhus och länsdelssjukhus där studenter med regelbundenhet har placerats för 
kortare perioder av VFU. Under senare år har också skett en utveckling mot 
regionaliserade läkarutbildningar (RLU), vilket innebär att studenterna, efter de 
inledande prekliniska terminerna på universitetsorten, mer eller mindre fullständigt 
fullgör resten av läkarutbildningen (dvs. de kliniska terminerna) på ett länssjukhus med 
ett satellit-campus, en filial för den medicinska fakulteten. 

Syftet med denna reflektion är att undersöka konsekvenserna av regionaliserad 
läkarutbildning för pedagogiken. På vilket sätt ändras förutsättningarna, vilka fördelar 
och nackdelar kan finnas och innebär RLU att andra lärandeaktiviteter blir möjliga 
eller nödvändiga? Undersökningen består dels i en förkortad genomgång av tillgänglig 
litteratur på området som jag ursprungligen gjorde inför införandet av RLU vid 
Linköpings universitet, och dels i en aktuell kartläggning genom intervjuer av 
nyckelpersoner hur det faktiskt har blivit i verkligheten. 

Del 1 – vetenskaplig bakgrund 

Teoretiskt sammanhang 

Läkarutbildningar världen över har under de senaste decennierna alltmer tagit intryck 
av kontextuellt perspektiv på lärande [Koens 2005]. Medicinstudierna sker i mycket 
stor utsträckning i ett sammanhang som mer eller mindre liknar den framtida 
yrkesrollen, dels den fysiska omgivningen och dels mer abstrakt i uppgifter och 
arbetssätt. Koens et al. skiljer ut tre dimensioner av kontexten i lärandet: physical (fysisk 
miljö), semantic/cognitive (förkunskaper och begreppsvärld) och commitment (betydelse 
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och ansvar) [Koens 2005]. Mycket talar för att lärande i ett meningsfullt sammanhang 
leder till ökad inlärning och motivation [Koens 2005]. Men det är inte så enkelt som 
att den fullt ut realistiska kontexten nödvändigtvis är den bästa miljön för lärande, i så 
fall skulle ett nattpass på akuten med fullt patientansvar vara en utmärkt 
lärandesituation.  

Det kontextuella synsättet inom medicinutbildningen tar sig uttryck i tidig kontakt 
med vårdinrättningar och patienter, PBL, simuleringar och inte minst ett stort inslag 
av VFU. Eftersom RLU till stor del handlar om att komma ännu närmare framtida 
arbetsplatser och patienter kan det ses som ett uttryck för det kontextuella 
lärandeperspektivet inom läkarutbildningen.  

Drivkrafter 

RLU (eng. regionalized medical programs eller distributed medical education) har 
förekommit i andra länder under en längre tid, en föregångare var WAMI-programmet 
i delstaterna Washington, Alaska, Montana och Idaho [Schwarz 1973] och andra tidiga 
exempel kommer från Australien [Eley 2009; Worley 2000] och Kanada [Lau 2004; 
AFMC 2006, Siu 2010]. 

I Sverige har vi under ganska många år utbildat färre läkare än vad som behövts, med 
följden att (1) utländska läkare har rekryterats och (2) svenska studenter sökt sig 
utomlands för möjligheten att utbilda sig till läkare [Leijonborg 2007]. I båda fallen 
kan det finnas etiska problem gentemot det andra landet (brain drain etc.) och i båda 
fallen förekommer varierande kompetens, under alla omständigheter sämre kännedom 
om det svenska sjukvårdssystemet. Det har alltså funnits ett behov att öka antalet 
utbildningsplatser vid läkarutbildningarna i Sverige, något som också har skett på ett 
ganska dramatiskt sätt – efter regeringsbeslut har antalet nybörjar-platser per år ökat 
med 485 (44%) mellan åren 2006 och 2014 [Regeringskansliet 2012]. Precis som i 
Seattle har detta bidragit till svårigheter att rymma alla studenter vid 
universitetssjukhusen, särskilt vad gäller klinisk praktik. 

I mars 2013 lade regeringens utredare Stefan Lindgren fram sitt betänkande om 
framtidens utbildningssystem för läkare i Sverige. Han föreslår att allmäntjänstgöring 
(AT) efter examen avskaffas och att utbildningen förlängs från 5½ till 6 år [Lindgren 
2013]. Beslut om detta fattades i Riksdagen 2018 och kommer när det genomförs att 
ytterligare öka antalet studenter vid läkarutbildningarna. 

Den andra drivkraften bakom WAMI-projektet var svårigheten att rekrytera läkare till 
glesbygd, något som är ett påtagligt problem också i Sverige. AT har varit en 
betydelsefull rekryteringsgrund för vårdinrättningar i hela landet utanför 
universitetsstäderna. Redan idag kan detta vara ett argument för RLU i Sverige, men 
när AT försvinner i enlighet med utredarens förslag kommer detta incitament för RLU 
bli än starkare. 

Dessa båda drivkrafter, trängsel och rekryteringssvårigheter, var de viktigaste skälen 
också till inrättandet av den första RLU:n i Sverige vid Umeå universitet. [Pettersson 
2013a; Pettersson 2013b]. 
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RLU i Sverige 

Det finns svårigheter när man jämför RLU mellan olika länder och universitet eftersom 
definitioner och förutsättningar kan skilja sig åt. I Australien kan avståndet från 
universitetssjukhuset och satellit-campus uppgå till 220 mil, i Sverige som längst 38 
mil. De australiska sjukhusen finns på orter med så lite som 5 000 invånare och i 
svenska Norrland minst 60 000 [Pettersson 2013b]. Viktigare ändå är att längden av 
placeringen i periferin kan variera mycket mellan olika utbildningar, samma begrepp 
kan i litteraturen avse veckolånga landsorts-placeringar likväl som komplett 
läkarutbildning vid satellit-campus. I Sverige har medicinstudenter under många år i 
ökande grad och alltmer formaliserat tilldelats VFU på mindre sjukhus och 
vårdcentraler utanför universitetsstäderna. Men begreppet RLU används i denna text i 
betydelsen att fakulteten faktiskt skaffar sig satellit-campus. Detta skedde 2011 vid 
Umeå universitet i Sveriges första RLU med campus på länssjukhusen i Luleå, 
Sundsvall och Östersund med tio studenter per termin och ort. RLU har efter liknande 
modell sedan införts vid Linköpings universitet med satellit-campus i Jönköping, 
Kalmar och Norrköping.  

Ändrade förutsättningar 

Jämfört med läkarutbildning vid en sammanhållen fakultet på traditionellt vis innebär 
RLU ändrade förutsättningar på flera sätt: 

1. Mindre grupper 
Den sannolikt starkast bidragande orsaken till regionalisering av läkarutbildningar i 
Sverige är behovet att kunna utbilda fler läkare med bibehållen kvalitet. I synnerhet är 
det tillgången till meningsfull verksamhetsförlagd utbildning som begränsar antalet 
studenter som får plats i universitetsstäderna. Mindre studentgrupper är därför på sätt 
och vis själva syftet med RLU, vilket tillsammans med mer variation i 
patientunderlaget också förefaller leda till bättre förutsättningar för inlärning [Worley 
2000]. Samtidigt är VFU på andra sjukhus ingen nyhet i Sverige utan något som 
förekommit länge och i ökande omfattning. Skillnaden är att det då huvudsakligen har 
handlat om just perioder av VFU, och endast i begränsad utsträckning teoretisk 
utbildning. RLU skiljer sig genom att det handlar om längre tidsperioder under vilken 
alla lärandeaktiviteter sker på satellit-sjukhusen. Frågan är vad de mindre grupperna 
ger för möjligheter och svårigheter i undervisning och lärande. 

2. Förläggs på orter utan tradition av utbildning 
Genom RLU upprättas filialer till den medicinska fakulteten i städer och på sjukhus 
där det inte funnits förut, och lokalt verksamma lärare får tillhörighet till fakulteten 
[Schwarz 1973; Pettersson 2013a; Mårtensson 2012b]. Vid inrättandet av Umeå 
universitets RLU anställdes exempelvis två lärare per termin och studieort samt en 
administratör per studieort [Pettersson 2013a]. På så vis byggs satellit-campus upp, 
men även om det handlar om forskningsmeriterade/-aktiva och 
undervisningsintresserade personer kommer studenterna att tillbringa en stor del av sin 
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universitetsutbildning utanför den akademiska miljö som genomsyrar 
universitetssjukhus och universitetsstäder. Vad betyder detta för inlärningen och för 
den omdebatterade av-akademiseringen av läkarkåren? 

Å andra sidan kommer man närmare en klinisk ”verklighet” med ”vanliga” patienter, 
vilket passar den som ser det som läkarutbildningens främsta uppgift att skola kliniskt 
verksamma läkare. Detta skifte bör påverka undervisningen i RLU. 

3. Geografiska avstånd 
Särskilt i norra Sverige innebär RLU långa geografiska avstånd till universitetet vilket 
givetvis får konsekvenser för hur utbildningen kan bedrivas. 

4. Ökade kostnader 
Kostnaderna per student ökar med RLU jämfört med traditionell utbildning 
[Mårtensson 2012a]. Hur kan det påverka undervisningsformer och kvalitet i 
utbildningen? 

Undervisning inom RLU 

Om förutsättningarna ändras enligt föregående diskussion, på vilket sätt ändras då 
undervisningen när RLU introduceras? I det sammanhanget spelar det förstås stor roll 
vad man avser med begreppet RLU. I Skåne inrättades Helsingborgs lasarett som ett 
tredje undervisningssjukhus för 24 studenter per klinisk termin, alltså en betydligt 
mindre grupp än vid en traditionell läkarutbildning. Förutom ett mindre antal 
gemensamma föreläsningar sker undervisningen separat i Lund, Malmö och 
Helsingborg. Med den något mindre studentgruppen skulle det kanske finnas 
förutsättningar för ändrade undervisningsformer i Helsingborg, men några betydande 
förändringar gjordes åtminstone initialt inte jämfört med tidigare kurser i Lund och 
Malmö [Sandgren personlig kommunikation]. 

I Umeå, som kanske mer odiskutabelt uppfyller kriterierna för en regionaliserad 
läkarutbildning i egentlig mening, har man ännu mindre grupper om 10 studenter per 
termin i Luleå, Sundsvall och Östersund. Här har man istället att förhålla sig till att 
det är en gemensam kurs med 70 studenter per termin i Umeå, vilket bidrog till att 
man inte heller här ändrade undervisningsformerna på något avgörande sätt 
[Pettersson 2013a; Hennings personlig kommunikation].  

Det visar sig svårt att finna exempel där man i grunden ändrat pedagogiken eller 
undervisningsformerna som en följd av mindre studentgrupper med RLU i litteraturen 
även från övriga världen. Fokus förefaller snarare ligga på att tillse att utbildningen blir 
lika bra och så lik som möjligt den vid hemfakulteten [Schwarz 1973; Worley 2000; 
Siu 2010].  

I enlighet med tidigare diskussion innebär RLU utöver de mindre grupperna också en 
mer begränsad akademisk miljö, ökade geografiska avstånd och ökade kostnader. Alla 
dessa utmaningar kan delvis bemötas med hjälp av digital teknik som hjälpmedel i 
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undervisningen/lärandet. Även oberoende av RLU och geografiska avstånd ökar 
inslaget vid universitet världen över av blended learning approach, med en blandning av 
undervisning ansikte mot ansikte och via digital teknik [Kirkwood 2005]. 
Begreppet e-learning används som samlande term för olika sätt att använda IT-stöd, i 
synnerhet via webben, i undervisningen. Ellaway och Masters menar dock att e-teaching 
ofta är ett mer rättvisande namn eftersom det som åsyftas snarare är lärarens sätt att 
förmedla kunskap och styra studentens aktivitet [Ellaway 2008]. Än mer adekvat kan 
technology-enhanced learning (TEL) vara, eftersom det betonar att lärandeprocessen sker 
inom varje student och att tekniken är hjälpmedel [Ellaway 2011]. 

Laurillard framhåller TEL som ett historiskt steg i kedjan lyssna till – läs om – interagera 
med, med nya möjligheter att engagera studenter på mer motiverande vis än traditionell 
kunskapsförmedling [Laurillard 2008]. TEL medför alltså nya pedagogiska 
möjligheter, men tekniken leder inte automatiskt till någon förändring av lärandet. 
Kunskap och engagemang från lärarstaben är fortsatt nödvändigt för att förändring ska 
äga rum [Kirkwood 2005]. I analogi med detta delar Ellaway och Masters [2008] in 
användning av digital teknik i undervisning i content och process. Med content avses 
digitalt innehåll såsom tillgång till kursmaterial, föreläsningar etc., medan process syftar 
på digitalt förmedlade processer såsom kommunicerande, seminarier, cases, ePBL, 
electronic scenarios, test och utvärderingar etc. Man konstaterar att införandet av 
digital teknik i läkarutbildning oftast övervägande har handlat om content [Ellaway 
2008].  

Så blev utfallet också i Sverige och vid Umeå universitets RLU. Pettersson undersökte 
inställning och förväntningar kring TEL hos lärarna inför starten av den 
regionaliserade utbildningen 2011 [Pettersson 2013a]. Vid varje satellit-campus 
erbjöds två föreläsningssalar med möjlighet att sända och motta föreläsningar från 
övriga campus, fri tillgång till video-konferens-anläggning för studenterna och en 
online-kursplattform (moodle) inrättades. Studien visade dock att trots goda yttre 
förutsättningar förutsåg lärarna att de främst skulle komma att använda digital teknik 
för fyra ändamål: information, kommunikation, live-sända föreläsningar och streamade 
föreläsningar − fokus låg alltså helt på content. Man avsåg inte utnyttja tekniken i någon 
omfattning för mer interaktiva lärandeaktiviteter som case, seminarier, simuleringar 
eller examinationer. 

Video-länk och streaming 

Införandet av TEL vid regionaliserad utbildning handlar alltså mycket om att 
överkomma geografiska avstånd och erbjuda samma undervisning till alla kursdeltagare 
oavsett om de befinner sig på fakultetens ursprungliga campus eller på satellit-campus. 
Vilken inverkan har det då på undervisningens kvalitet att det sker med hjälp av digital 
teknik? 

Tidiga studier som jämförde utfallet mellan föreläsningar med läraren på salen eller 
över video-länk påvisade både teknikproblem och påtagligt sämre interaktion över 
video-länk [Callas 2004, Wang 2010]. Studenterna upplevde å ena sidan att 
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föreläsningarnas kvalitet blev högre eftersom de bästa föreläsarna fanns spridda på flera 
sites och på detta sätt kunde komma studenter på alla sites till godo. Å andra sidan 
föredrog studenterna även i denna studie att vara på plats i föreläsningssalen framför 
video-länk, dels eftersom det underlättar interaktion med föreläsaren och dels därför 
att disciplinen bland studenterna var sämre på övriga sites där ingen lärare var 
närvarande. Utmärkande för goda föreläsare via video-länk var att de hade förmågan 
att interagera med studenter både i lokalen och över video-länken. Wang et al. fann att 
studenterna helst tog del av föreläsningar i realtid och att de inte såg det som ett 
förstahandsalternativ att streama dem. Skälen att streama en föreläsning var istället att 
se en föreläsning som man missat, där man haft svårt att hänga med eller för att ta del 
av särskilt intressanta föreläsningar igen [Wang 2010]. 

Del 2 – Lägesbeskrivning vid LiU 

En längre version av bakgrunden ovan författades inför beslutet om regionaliserad 
läkarutbildning vid Linköpings universitet, något som sedan dess har blivit verklighet. 
Vårterminen 2019 påbörjade de första studenterna sin kliniska utbildning med ett nytt 
curriculum vid fyra olika campus med 34 platser per termin i Linköping, 30 i 
Jönköping, 24 i Norrköping och 20 i Kalmar. Valet av studieort sker under fjärde 
terminen och uppdelningen sker från och med K6. De första studenterna är nu alltså 
inne på sin femte termin och det är därför möjligt och intressant att följa upp hur det 
har fallit ut med fokus på olika undervisningsformer. För detta syfte har jag intervjuat 
dels studieortsansvarig för läkarutbildningen i Jönköping och dels två studenter, en 
kvinnlig på K9 och en manlig på K10. Utvärderingen påverkas i viss mån av Covid 19-
pandemin som förstås har inverkat på undervisningen och undervisningsformer under 
det senaste året. 

Föreläsningar 

Jämfört med traditionella läkarutbildningar är mängden föreläsningar ganska 
begränsad och minskades ytterligare i och med den regionaliserade utbildningen. 
Deltagande i föreläsningar är frivilligt. Liksom med alla andra lärandeaktiviteter är en 
grundsten för den regionaliserade läkarutbildningen vid LiU att föreläsningarna sker 
på samma villkor oavsett studieort. I utgångsläget har man till stor del utgått från 
traditionella föreläsningar där man använt tekniken för att överkomma geografiska 
avstånd. Man har alltså valt att endast sända föreläsningar i realtid från en 
föreläsningssal med föreläsare och studenter på en ort till föreläsningssalar med 
studenter på övriga tre orter. I samtalet med studieortsansvarig framkommer att det 
var en del teknikproblem initialt och att de två studenter per kurs som utsetts till ”IT-
ambassadörer” för att sköta tekniken ofta fick kämpa. Man har sedan investerat i 
mycket avancerad teknik med interaktiva system och bland annat inbyggda mikrofoner 
i bänkraderna i föreläsningssalarna, och upplevelsen är att det efterhand fungerat 
bättre. K10-studenten framhåller dock att det fortsatt varit en hel del problem med 
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tekniken vilket minskat möjligheten till interaktion och många gånger gjort att 
föreläsningarna försenats, dragit över eller förkortats. En annan utmaning är att 
studenterna som befinner sig i samma sal som föreläsaren trots den avancerade 
tekniken får en annan upplevelse än de som är med på distans, något som intygas av 
båda studenterna. Det handlar dels om att bli sedd av föreläsaren, och därmed tvingad 
att vara mer alert. Det handlar också om möjligheten att interagera med föreläsaren 
och ställa frågor. Tröskeln att kommentera eller ställa en fråga är betydligt högre över 
video än för de som är i samma sal vilket också tydligt har visat sig enligt K9-studenten. 
Studenterna i samma sal som föreläsaren blir alltså mer engagerade och mer aktiva. 
Detta innebär en nackdel på tre orter vid varje föreläsning, och ett särskilt problem är 
då att en majoritet av föreläsningarna på vissa kurser utgår från Linköping trots 
intentionen att utbildningen ska vara likvärdig. Studenterna uppskattar att 70–80% av 
föreläsningarna under deras studietid i Jönköping har utgått från Linköping. Ett 
alternativt tillvägagångssätt är att föreläsaren sitter i en egen studio oavsett vilken ort 
han eller hon befinner sig på, och sänder föreläsningen till alla fyra studieorterna. Det 
skulle förstås ge mest likvärdiga förutsättningar på alla orter, men riskerar kanske att 
försämra för den studentgrupp som annars haft föreläsaren på salen utan att det blir 
bättre för övriga. Studieortsansvarig påpekar också att många föreläsare redan nu 
upplever en svårighet att läsa av sin publik redan när tre fjärdedelar av den är med på 
video, detta skulle förstås bli ännu mer uttalat om inga studenter alls fanns i rummet. 
Inte heller de intervjuade studenterna ser någon egentlig fördel med ett sådant upplägg. 

Till stor del är ju föreläsningar över videolänk en nödvändig förutsättning för RLU, 
men behäftad med vissa nackdelar jämfört med en traditionell salsföreläsning. Men det 
kan också finnas fördelar, inte minst ger det en möjlighet att välja de bästa föreläsarna 
i ett större urval med fyra campus. K10-studenten upplever att det faktiskt fungerar så, 
och att kvaliteten på föreläsarna därigenom kan bli ännu högre. 

Covid 19-pandemins inverkan 

Covid 19-pandemin har präglat det senaste året i världen och naturligtvis haft inverkan 
även i detta sammanhang. Istället för föreläsningar med studenterna samlade på sal har 
man fått övergå till föreläsningar som studenten ser på egen hand. Det handlar då om 
en blandning av förinspelade föreläsningar och live-sända föreläsningar där såväl 
föreläsare som studenter sitter med sin egen dator i realtid. Studenterna beskriver att 
båda varianterna överlag har fungerat väl. De förinspelade föreläsningarna har hållit 
hög kvalitet och känts engagerande trots att det alltså inte är live, men den uppenbara 
nackdelen är ju att det inte medger någon form av interaktion. I vissa fall har man haft 
möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via videolänk direkt efter sådana schemalagda 
förinspelade föreläsningar som ett sätt att överbrygga bristen på interaktion. 
Medicinska Föreningen i Linköping har helt nyligen utarbetat ”Riktlinjer kring 
förinspelade föreläsningar” med konkreta råd och önskemål till föreläsarna 
[Medicinska Föreningen vid Linköpings universitet 2020a]. Som underlag för detta 
svarade 331 studenter på en enkät och svaren innehåller inga större överraskningar 
[Medicinska Föreningen vid Linköpings universitet 2020b]. Utöver sådana råd som i 
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lika hög grad gäller traditionell salsföreläsning framträder två huvudpunkter i svaren. 
För det första olika tekniska aspekter. För det andra ett särskilt engagemang från 
föreläsarna i det nya formatet. Innantilläsning till gamla PowerPoint-bilder beskrivs 
som sämsta varianten medan föreläsare som är initierade men pratar och ritar fritt 
under föredraget väcker mer engagemang. Vissa föreläsare har kompletterat med quiz-
frågor och liknande som uppskattas. De live-sända föreläsningarna har också varit 
uppskattade och har enligt båda studenterna märkligt nog fungerat bättre tekniskt än 
de tidigare föreläsningarna som videosändes på sal. Båda upplever också att tröskeln att 
ställa en fråga är lägre i det formatet än när studenterna sitter på fyra salar. 

Seminarier och typfall 

Seminarier, typfall och praktiska färdigheter är alla obligatoriska lärandeaktiviteter. 
Seminarierna är tänkta som studentdrivna moment utifrån problembaserat lärande. 
Kursen är då samlad på respektive studieort, men indelad i mindre grupper, och 
diskuterar fall i anslutning till en gemensam föreläsning för alla studieorterna. Här har 
man alltså tagit steget från content till process med Ellaway och Masters [2008] 
terminologi. Seminarierna utnyttjar styrkorna med tekniken och möjligheten till hög 
kompetens på föreläsare och samtidigt interaktion med lärare i rummet samt utnyttjar 
fördelarna med en blandning av större och mindre grupper. 

Praktiska färdigheter är som namnet antyder en lärandeaktivitet där studenterna i 
simulerad miljö tränar på praktiska moment. Även praktiska färdigheter sker samtidigt 
och på samma sätt vid de fyra studieorterna med målet att ge en likvärdig undervisning. 

Typfall är fiktiva patientfall som ska belysa handläggningen av utvalda tillstånd och 
som gås igenom med studenterna under ledning av en lärare på plats i rummet. För att 
öka interaktionen är grupperna mindre och åtminstone i Jönköping är kursen därför 
delad på hälften. 

Andra lärandeaktiviteter som fältstudier och professionell utveckling har kanske 
påverkats i mindre utsträckning av att läkarutbildning förlagts på flera orter.  

Konklusion 

Läkarutbildningar i Sverige och andra länder präglas av ett kontextuellt perspektiv på 
lärande och innehåller många inslag av träning i sammanhang som påminner om den 
framtida yrkesrollen, exempelvis ägnas en mycket stor del av utbildningen åt VFU. 
Regionalisering av läkarutbildning innebär att studenten tränas i en miljö som 
möjligen i än högre utsträckning liknar framtida arbetsplatser. RLU innebär i Sverige 
också möjlighet att erbjuda läkarutbildning med god kvalitet till ett större antal 
studenter än genom traditionell utbildning, med mindre studentgrupper på varje 
sjukhus och bättre tillgång till handledare och patienter. De mindre studentgrupperna 
kan också ge möjligheter till ändrade undervisningsformer, men det har i många 
tidigare exempel motverkats av att man trots allt tillhör en större gemensam kurs och 
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antagligen också därför att förändring kräver stora insatser från fakulteten och lärarna. 
Istället har ofta tonvikten vid införande av RLU legat på att säkerställa att 
undervisningen ska bli så lik den traditionella som möjligt. 

Vid införandet av RLU vid Linköpings universitet har föreläsningar och andra 
lärandeaktiviteter också utformats med fokus på likvärdighet mellan studieorterna, 
men som jag uppfattar det också med en tydlig strävan mot interaktion mellan lärare 
och studenter samt studenter emellan. De tekniska förutsättningarna beskrivs både i 
tidigare studier och vid LiU återkommande som ett hinder, men det har gradvis blivit 
bättre. En oproportionerligt stor del av föreläsningarna utgår från Linköping vilket har 
nackdelar när det gäller likvärdighet. Det kan å andra sidan återspegla fördelningen av 
den högsta kompetensen inom olika områden, något som alla är eniga är överordnat i 
valet av föreläsare. Seminarierna är en uppskattad lärandeaktivitet där man drar nytta 
av både den stora och den lilla studentgruppen, teknik för att överbrygga avstånd och 
lärare i samma sal för att främja interaktion, alltså både content och process. 

Covid 19-pandemin har ändrat förutsättningarna så att studenterna fått ta del av 
föreläsningar på egen hand, och paradoxalt nog upplever de tillfrågade studenterna att 
fördelarna överväger nackdelarna med detta. Kanske finns lärdomar att dra av detta 
inför framtiden. 
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