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Inledning
Den här rapporten utgör den avslutande redovisningen av utredningen om e-lärande och
MOOCs vid Lunds universitet. Utredningen tillsattes 2013 och avslutades i juni 2014.
MOOC-delen redovisades separat i januari 2014. Utredningens uppdrag i denna del var:


att genomföra en lägesbeskrivning och behovsinventering vad gäller e-lärande
inom universitetet och föreslå hur stöd för utveckling av e-lärande bör utformas,



att lägga fram förslag till policy och handlingsplan för e-lärande vid Lunds
universitet.

Utredningen har bedrivits med stöd av en projektgrupp och genom andra insatser.
Slutrapporten har skrivits av projektledare Åsa Lindberg-Sand. Till slutrapporten hör fyra
fristående bilagor som har olika författare:
1. Intervjustudie - Utveckling av e-lärande och digitala lärandemiljöer vid Lunds
universitet: Hanne Smidt och Max Persson.
2. Resultatsammanställning - Enkät om e-lärande och digitala verktyg bland lärare
inom Lunds universitet 2014: Monica Wendel.
3. Översikt av internationell och nationell policy om e-lärande: Ebba Ossiannilsson.
4. Utredningens aktiviteter samt deltagare i projektorganisationen.

Avgränsningar, definitioner och målgrupper
Under de senaste åren har den digitala utvecklingen förändrat våra vanor och vardagliga
handlingar så att vi använder mobiltelefoner, läsplattor och laptop-datorer till alltfler
aktiviteter både i privatlivet och professionellt. Ju vanligare det har blivit att lärande och
undervisning också bygger på användning av elektronisk utrustning, digitala verktyg,
system och applikationer, desto mer har språkbruket kring e-lärande utökats. Kärt barn
har många namn och det finns idag en flora av olika bestämningar av aktiviteterna
lärande och undervisning i kombination med elektroniskt, digitalt, flexibelt eller nätburet.
Vi överför gärna begrepp direkt från engelska och därför förekommer även webbaserad,
online och blended learning i svenska texter på området.
Det finns inte en given definition av e-lärande eller av andra liknande begrepp. I flera fall
används de olika i olika länder och definitionerna har även förändrats över tid
tillsammans med differentieringen av IT-, ICT- eller IKT-utvecklingen. I denna utredning
används e-lärande som ett samlingsbegrepp när digital teknologi används som stöd för
lärande. Något motsvarande begrepp för undervisning (e-undervisning) har inte
utvecklats men skulle behövas. Digitaliserad undervisning används inom skolområdet,
men kan uppfattas som att hela undervisningsaktiviteten är digitaliserad. I den här
utredningen används omväxlande digitaliserad undervisning, undervisning med digitalt
stöd eller undervisning med stöd av digitala verktyg eller digitala resurser. Vi har också
valt att använda uttrycket blended learning när campus-kurser läggs upp så att de
kombinerar lärande utan digitalt stöd med e-lärande på olika sätt.
Utredningen vänder sig till universitets- och fakultetsledningar, universitetslärare och
andra med ansvar för undervisning och utbildning i olika funktioner. Texten avser att vara
begriplig även för personer utan särskilda kunskaper om e-lärande och digitaliserad
undervisning.
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Del 1: Utveckling av e-lärande internationellt och nationellt
I denna del beskrivs inledningsvis utvecklingen av e-lärande mot bakgrund av den
digitala utvecklingen i hela samhället. Frågan om vilken betydelse nya former av
digitaliserat lärande har för utveckling av undervisning och lärandemiljöer i högre
utbildning såväl internationellt som nationellt belyses. Utvecklingen av e-lärande som en
integrerad aspekt av undervisning och lärande lyfts fram som en av de viktigaste
kvalitetsfrågorna för högre utbildning. En genomgång av ansvarsfördelningen avseende
utveckling av undervisning och lärande i den svenska högskolan visar att det yttersta
ansvaret idag ligger på varje lärosäte.
Det digitaliserade samhället och utveckling av e-lärande
Under det senaste decenniet har den fortsatta utvecklingen av datorer, mobiltelefoner,
läsplattor och applikationer skapat nya möjligheter för kvalificerad kommunikation
mellan människor i sociala nätverk och i professionella sammanhang. Användning av
kvalificerade elektroniska system och databaser är självklara verktyg i dagens arbetsliv.
Mänskliga handlingar, kulturell kommunikation och sociala relationer lämnar avtryck,
sparas, spåras och ger upphov till pooler av big data, som i sin tur används av företag och
organisationer för deras syften. Genom molntjänster och enkla sätt att koppla samman
flera olika system och tjänster uppstår nya infrastrukturer som tas i anspråk av både
privatpersoner och av stora professionella grupper. Möjligheter för kreativ och nära
samverkan även över stora avstånd växer fram. Utvecklingen äger rum samtidigt både på
en övergripande, global nivå och på en individuell nivå, där var och en med tillgång till
den nya typen av redskap har fått andra och bättre förutsättningar för sin kommunikation
med omvärlden - och därmed också för sitt lärande. Ett överflöd av öppna resurser för
lärande har vuxit fram. Utvecklingen skapar nya affärsvillkor för olika branscher när nya
sätt att distribuera t.ex. musik, bilder, spel, filmer och böcker till större grupper rubbar
tidigare relativt stabila konkurrensförhållanden. I USA har bokhandeln omstrukturerats
när e-böcker alltmer tar över marknaden. De senaste åren har denna utveckling på allvar
börjat påverka undervisningen i högre utbildning över hela världen (NMC Horizon 2014).
Trots att lärplattformar för e-lärande, nätburen distansutbildning och olika öppna
läranderesurser länge har funnits på plats i högskolan, så är det först nu som tekniken
blivit så smidig, sömlös och allmänt tillgänglig att den på allvar påverkar undervisningens
utformning och högskoleutbildningens struktur och räckvidd. För femton år sedan
handlade utvecklingen mycket om att bygga upp tekniska plattformar och få igång
pionjärverksamhet. De särskilda grupper som var ledande i den elektroniska utvecklingen
förutspådde redan då stora förändringar både i samhället och för undervisningen, som då
ännu inte hade ägt rum. Nu är den framtiden här. Nu är det inte längre en fråga om att
särskilt stimulera användning av e-lärande i distanskurser utan att förstå vidden av de
förändrade förutsättningarna för ett kvalificerat och gränslöst lärande i hela samhället och
i alla typer av undervisning i formell utbildning.
Dessa möjligheter är särskilt relevanta för högre utbildning, eftersom de innefattar nya
sätt att förena undervisning och forskning med internationell förankring och ökade
möjligheter att nå nya stora grupper studenter. Det handlar om att använda möjligheterna
till ett lärande av högre kvalitet (augmented learning1) som redan nu tas i anspråk av
många aktörer både inom och vid sidan av formell utbildning:

1

Med augmented learning förstås en pedagogiskt genomarbetad integrering mellan nätburet lärande,
användning av digitala resurser och face-to-face möten för att åstadkomma förstärkt lärande (Bach, Haynes,
Lewis Smith, 2006).
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Stor och fri tillgång till kvalificerade kunskapskällor i text, ljud, bild och film
Ökade möjligheter att bidra till och stödja kunskapsutveckling genom användning
av multimodal kommunikation och komplex gestaltning av kunskapsinnehåll
genom film, bild och ljud i undervisning och forskning.
Kvalificerad, nära samverkan mellan människor över stora avstånd möjliggör
gränsöverskridande utbildning för stora, nya grupper långt från campus.
Ökade möjligheter att stödja praktiskt lärande på nätet när tutorials bygger på
multimodala framställningar av komplexa situationer, så att förmågor kan tränas
genom härmning, modellinlärning, simulering, repetition och återkoppling.
Kollaborativt lärande, kunskapsutveckling och kreativt skapande (maker
movement) i nätverk löser upp gränserna mellan utbildning och forskning.

Dessa nya möjligheter innebär också att akademisk undervisning, som bygger på
universitetslärares kunskaper, pedagogiska förmågor och aktuell forskning, blir synligare
utåt och en allt viktigare källa för universitetens utveckling och framgång.

Internationell policy problematiserar utvecklingen i högre utbildning
De förändrade förutsättningarna för e-lärande och dess konsekvenser för högre utbildning
uppmärksammas alltmer på politisk nivå. Både inom UNESCO och OECD har frågan om
fortsatt utveckling av öppna läranderesurser lyfts fram. Moderniseringen av högre
utbildning innebär att ta tillvara digitaliseringen både för innovativ utveckling av
utbildningen och för internationalisering2. EU-kommissionen lanserade 2013
kommunikén Opening up Education. Här uppmanas medlemsländerna att se över på
vilket sätt man i skolsystemet och den högre utbildningen utvecklar och tar tillvara
blended learning, potentialen i MOOCs och öppna läranderesurser. Kommissionens
arbetsdokument kring e-lärande och innovation3 påpekar att ny teknologi och OER kan få
en stor effekt både när det handlar om att utveckla breddad rekrytering och för
effektiviteten i det europeiska utbildningssystemet. Man framhåller också att både lärare
och studenter behöver utveckla digital kompetens. Undervisningen bör i högre grad
fokusera på hur man kan nå och stödja den individuella studentens learning pathways
genom att använda kollaborativt lärande både på campus och på nätet och genom att
blanda formellt och informellt lärande. I arbetsdokumentet framhålls även att europeiska
lärosäten inte ser ut att utnyttja potentialen i den nya teknologin, och - baserat på en
europeisk konsultation - att enbart 20 – 25 % av studenterna undervisas av lärare som är
digitalt kompetenta och därför har möjligheter att stödja studenternas digitala utveckling.
The European education and training systems have not yet fully tapped into the potential
offered by digital technologies and content, including open educational resources (OER),
losing the opportunity to innovate the teaching and learning practices, to increase the
efficiency and equity for a more competitive and knowledge-based economy.4

Inom European University Association (EUA) har den digitala utvecklingen senaste året
fokuserats särskilt. EUA har givit ut två rapporter om MOOC-utvecklingen (Gaebel 2013
& 2014). Hösten 2013 skickade man ut en enkät till universiteten i Europa för att
2

High level on the modernisation of higher education: Report To The European Commission On Improving
the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions, June 2013
http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation_en.pdf
3
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Analysis and mapping of innovative teaching and
learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe, Brussels, 25.9.2013
SWD(2013) 341 final http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF
4
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Analysis and mapping of innovative teaching and
learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe, Brussels, 25.9.2013
SWD(2013) 341 final http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF
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kartlägga det digitala stödet för undervisning. E-lärande kommer också att redovisas i den
kommande TREND-rapporten. Många universitet inom LERU och U21 har också de
senaste åren gjort stora satsningar på att utveckla digitalt stöd för undervisning och elärande. Inom båda nätverken framhålls att stora forskningsintensiva universitet bör inta
ledande roller vid utveckling av e-lärande och digitaliserad undervisning5. Men kanske
har det framför allt varit de tre, fyra senaste årens snabba utveckling av hundratals gratis
nätkurser, MOOCs, från ledande amerikanska och europeiska universitet som har skakat
om många universitetsledningar. Utvecklingen har skapat ett tydligt fokus såväl på den
konstruktiva som på den disruptiva potentialen i den snabba expansionen av nätburet
lärande, när studenter kan välja kurser som erbjuds i global konkurrens mellan universitet
över hela världen. Detta har även uppmärksammats i flera av bidragen i SUHF:s
framtidsantologi om den svenska högskolan 2030 (Alberius & Söderholm 2013). Det
finns anledning att anta att digitaliseringen kommer att medverka till stora förändringar
av det internationella högskolelandskapet under de kommande decennierna. Frågan är då
var svensk högre utbildning befinner sig i den pågående utvecklingen.

Utveckling av digitaliserad undervisning och e-lärande i svensk högre utbildning
Någon samlad bild av hur e-lärande och digital undervisning både på campus och i
distanskurser utvecklas i svensk högre utbildning finns inte tillgänglig. Högskoleverket
gjorde en uppföljning av distansutbildning i högskolan (Högskoleverket 2011:2 R).
Engagemanget för utveckling av distansutbildning och ”flexibelt lärande” varierar:
Fler än hälften av lärosätena saknar lärosätesgemensamma strategier för distansutbildning,
även om de kan ha sådana strategier på t.ex. fakultetsnivå eller avdelningsnivå. Mellan fem
och tio lärosäten har lärosätesgemensamma strategier specifikt för distansutbildning, och
drygt tio lärosäten har strategier som innehåller mål för flexibel utbildning, nätbaserad
utbildning eller IT-stödd utbildning. (Ibid s. 6)

Av uppföljningen framgår tydligt att en inramning av e-lärande och digitaliserad
utbildning som ”distansutbildning” blir alltmer problematisk. UKÄ (2013) framhåller att
gränserna mellan campus- och distansutbildning håller på att suddas ut. Frågan är
emellertid om detta är vad som sker. Det är fortfarande en lika väsentlig skillnad i
studieformen om kursen kräver kroppens kontinuerliga närvaro på campus eller inte.
Snarare är det så att digitaliserad undervisning och e-lärande håller på att bli väl så viktiga
och vanliga i campus-kurser som i distansutbildning. En överspridning av god pedagogisk
praxis och tillgång till nödvändig infrastruktur och digital kompetens från
distansundervisning till campusundervisning kan också hållas för trolig. Därför finns det
anledning att anta att lärosäten med en hög andel distansutbildning sannolikt har skaffat
sig bättre förutsättningar för utveckling av e-lärande och digitaliserad undervisning i hela
sitt utbildningsutbud. Hur kan den bilden se ut?
Under de senaste tio åren har distansutbildningen ökat. Antalet helårsstudenter på
distansutbildning mer än fördubblades under det första decenniet på 2000-talet. Nästan en
tredjedel av landets studenter läste 2013 på distans (UKÄ 20136). Nedanstående svenska
universitet och högskolor erbjöd flest utbildningar/kurser inför höstterminen 20137:
5

U21: http://www.universitas21.com/article/educational/details/189/2013-ei-strategic-priorites Inom LERU
processas ett rådgivande dokument med den preliminära titeln Online learning at research-intensive
universities.
6
http://www.uk-ambetet.se/download/18.1c251de913ecebc40e78000826/Utbildning-grundniva-avanceradniva-2013.pdf Nedladdat 2014-04-26.
7
Uppgifter från Studera.Nu 2013, nedladdat 2014-04-26:
http://www.studera.nu/studerapadistans/distans/faktaomdistansstudier.5.27d86368130216405a680007585.ht
ml
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Högskolan Dalarna (403)
Linnéuniversitetet (397)
Umeå universitet (345)
Uppsala universitet (282)
Mittuniversitetet (270)
Karlstads universitet (254)

År 2010 hade Sverige 87 900 distansstudenter. Flest studenter som enbart läste på distans
2010/2011 hade Linnéuniversitetet (15 600), Umeå universitet (14 600), Mittuniversitetet
(14 400) och Högskolan Dalarna (10 300). Sedan dess har omfattningen av distansutbildning minskat. Men 2012 fanns ändå 83 200 distansstudenter (UKÄ 2013). SCB
gjorde 2012 en undersökning av 17 000 svenska distansstudenters tillfredsställelse med
sina studier. Svarsfrekvensen var 49 %. I undersökningen ingick även jämförelser med
studenter på campus-utbildningar. Distansstudenter slutförde sina kurser i lägre grad (55
%) än campusstudenter (81 %). Men av de som slutfört kurserna var en större andel (90
%) av distansstudenterna nöjda med sin kurs än campusstudenterna var (86 %).
Med undantag för Uppsala universitet är det yngre universitet och högskolor i mer
glesbefolkade delar av Sverige som befinner sig i frontlinjen. Fristående kurser på
grundnivå dominerar i utbudet. Dessa har ofta lägre prestationsgrad är de program som
erbjuds på distans. De senare har prestationsgrader helt jämförbara med
campusutbildningar. De program som oftast anordnas på distans är lärar- och
sjuksköterskeutbildningar. Hittills har det inte varit prestigeutbildningar från
forskningsintensiva universitet som har erbjudits på nätet. Detta kan också ge en
anvisning om att utveckling av e-lärande och digitaliserad undervisning, kanske främst på
de stora universiteten, inte har uppfattats som en högstatusutveckling inom svensk högre
utbildning, utan mer uppfattats som överlevnadsstrategier för mindre lärosäten.
Helt annorlunda förhåller det sig med MOOC-utvecklingen. När världsledande universitet
lägger ut påkostade nätkurser gratis till stora deltagargrupper, har man i ett slag gjort
utvecklingen av nätburna kurser till prioriterade projekt av stort värde för internationella
universitets varumärke. I Norge förbereds en stor nationell satsning på utveckling av
nätburen undervisning och MOOCs (Kunskapsdepartementet 2013). I Danmark
lanserades redan 2013 en rad MOOC-kurser från Köpenhamns universitet. Både
Karolinska Institutet och Lunds universitet kommer att lansera MOOC-kurser under
2014. MOOC-utvecklingen har hjälpt till att göra hela utvecklingen av e-lärande och
digitaliserad undervisning synlig på ett nytt sätt och förse den med en lockande
prestigepotential. Den svenska regeringen har nyligen tillsatt en nationell utredning som
bl.a. ska ge förslag till åtgärder när det gäller öppen nätburen utbildning 8.
Trots att antalet platser på distansutbildningar totalt har minskat de senaste åren är det väl
känt att åtskilliga svenska lärosäten utöver de som har en stor andel distansutbildning
nyligen har satsat på utbyggnad av digitala infrastrukturer och på byten av lärplattformar.
Detta pekar på en ökad aktivitet kring e-lärande och då sannolikt i form av ett ökat inslag
av blended learning (Bilaga 3). Ett område som dock inte har visat tecken på
digitalisering i Sverige är produktionen av kurslitteratur och andra läromedel för
högskolan. I USA har både utbudet av nätburen distansutbildning samt produktionen av
digitala läromedel och kurslitteratur i form av e-böcker ökat. I Sverige är det främst
läromedel för skolan som i någon mån har börjat digitaliseras. Det här är ett av tecknen på
att utvecklingen inom undervisningsområdet kanske inte motsvarar den ställning Sverige
8

http://www.regeringen.se/sb/d/18276/a/238290
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har som ett land i frontlinjen för den digitala utvecklingen t.ex. när det gäller utveckling
av sociala medier, spel och musikproduktion. Med tanke på att ansvaret för utveckling av
kvaliteten i undervisning och lärande i högre utbildning så tydligt har lagts på enskilda
lärosäten är det relevant att ställa frågan om inte de stora universiteten på ett tydligare
sätt borde bidra till utvecklingen av nätburen undervisning och lärande i svensk högre
utbildning t.ex. genom insatser för innovation och forskningsstöd för utvecklingen. Det
förutsätter dock att man gör upp med en föråldrad bild av e-lärande och digitaliserad
undervisning som en andra rangens utbildningsverksamhet.

Har svensk högre utbildning halkat efter?
Inom Näringsdepartementet publicerade Digitaliseringskommissionen 2011 ”IT i
människans tjänst - en digital agenda för Sverige”. Kommissionen har i uppdrag att till
och med 2015 förverkliga agendan9. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. Skola och undervisning utgör ett av 22 sakområden
som ska följas upp och i kommissionens senaste rapport (SOU 2014:13) understryks att
behovet av utveckling inom detta område är mycket stort. Samverkan för utveckling av
digitalt stöd för lärande och undervisning i högre utbildning ingår inte i uppdraget.
Däremot belyses situationen i högre utbildning i ett långt avsnitt i rapporten (SOU
2014:13, kap 5.7):
Sammanfattningsvis kan det framhållas att kombinationen av högskolelärare som ofta inte
använder it i sin undervisning och svårigheterna för förlagen att hitta en affärsmodell som
kan bekosta utvecklingen av nya produkter hämmar förändringstakten för digital
kurslitteratur inom högskolesektorn. Samtidigt växer utbudet av gratis lärresurser och
undervisning mycket snabbt, men utan lärosätenas kontroll. Tillväxten sker också till allra
största delen utanför landets gränser. Behovet av ledning och strategi framstår som
betydande. (Ibid s. 188).

Den bild som frammanas i avsnittet är att högskolan har svårpåverkade undervisningstraditioner med svaga incitament för digital utveckling och att utvecklingsbehoven är
minst lika stora som i skolan. Trots det läggs inga förslag för högskolesektorn som helhet.
Man konstaterar att ansvaret för den digitala utvecklingen i undervisningen ligger på
varje lärosäte. Däremot föreslår kommissionen flera åtgärder för skolan: Ett digitalt
kompetenslyft både för lärare och skolledare samt att lärarutbildningarnas examensmål
beträffande digital kompetens ytterligare ska förtydligas:
…det finns skäl att åter lyfta fram it-perspektivet som en aspekt som bör genomsyra all
lärarutbildning. Den snabba och genomgripande samhällsutveckling som pågår som en
följd bland annat av digitaliseringen måste återspeglas även i lärarutbildningarna. Den
formulering som finns i dagens examensmål tycks inte vara tillräcklig10. Därför anser vi att
de nuvarande examensmålen för lärarutbildningarna revideras så att ytterligare krav om
förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen samt pedagogiskt och
ämnesinriktad digital kompetens införs. (Ibid s. 206).

För att skaffa en grund för att bedöma vilka lärosäten i landet som ser till att studenter på
lärarutbildningar utvecklar tillräckligt god digital kompetens föreslås att nätverket ITHU
(se nedan) ska ges resurser på 2-3 miljoner kronor för att undersöka ”den undervisande
personalens pedagogiska digitala kompetens och motivation att använda digitala resurser
i sin egen undervisning inom lärarutbildningen.” (Ibid s.207). Ansvaret för att följa upp
motsvarande förhållanden för övriga utbildningar i högskolan får då anses ligga på varje
9

http://digitaliseringskommissionen.se/
Efter avlagd examen ska studenten ”visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den
pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna”.
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lärosäte - för Lunds universitet redan delvis uppfyllt genom uppdraget till denna
utredning om e-lärande och MOOCs. Frågor om behovet av ett digitalt kunskapslyft även
för lärare i högskolan samt om examensmål som fokuserar studenternas digitala
kompetens även kunde behövas för andra program än lärarutbildning behöver sannolikt
lyftas även nationellt.

Ansvaret för utveckling av e-lärande i svensk högre utbildning
Genom autonomireformen 2011 gavs Sveriges lärosäten fullt ansvar för utveckling av
kvaliteten i sina utbildningar. Det nationella kvalitetssystem som infördes samma år,
utformades för att i huvudsak kontrollera studenternas resultat utifrån hur väl deras
examensarbeten motsvarar examenmålen - och digital kompetens ingår inte i dessa mål
utom för lärarexamina. Att använda en detaljerad direktkontroll av ett begränsat inslag i
studenternas prestationer som en avgörande indikator för att påvisa utbildningskvalitet
har emellertid gett upphov till en hel del kritik. Regeringen har nyligen lagt ut ett särskilt
uppdrag till att i december 2014 redovisa ett förslag till en revidering av systemet med en
breddning av de underlag som ska bedömas11. SUHF har samtidigt föreslagit en annan
modell, som innebär att svenska lärosäten efter prövning ska kunna erhålla rätten att
själva svara för sina utbildningsgranskningar12. I en artikel i Svenska Dagbladet den 13
april 2014 ställde sig samtliga rektorer för svenska universitet och högskolor tillsammans
med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) bakom SUHF:s förslag. Detta visar hur
välförankrad uppfattningen är att universitet och högskolor själva ska ansvara både för
utveckling och kontroll av kvaliteten i undervisning och lärande. Utveckling av e-lärande
och digitaliserad undervisning borde idag vara en prioriterad och integrerad aspekt av
ett kvalitetsperspektiv på utvecklingen av högre utbildning.
På nationell nivå finns inte längre, sedan NSHU13 lades ner 2008, någon myndighet med
samordnande ansvar inom IT-området i högskolan. Området ingår inte heller i
Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) uppdrag. På nationell nivå finns ett nätverk ITHU14 - inom vilket representanter för landets lärosäten samråder kring digital
utveckling närmast på ideell bas. Utvecklingen av e-lärande och digitalt stöd för
undervisning utgör således ytterst en strategisk ledningsfråga för varje lärosäte. Detta kan
vara viktigt att notera då utveckling av digitaliserad undervisning och e-lärande ställer
andra krav på både teknisk och pedagogisk infrastruktur, kursövergripande samverkan
och pedagogisk ledning än vad som krävs vid traditionell undervisning. Det finns även en
rad områden inom vilka en ökad nationell medvetenhet, samverkan och samordning av
den digitala utvecklingen i högre utbildning borde vara högt prioriterad. Det handlar
t.ex. om upphovsrättsfrågor, utveckling av digitala läromedel och samverkan kring
innovation och forskning till stöd för utveckling av e-lärande och digitaliserad
undervisning i högre utbildning.

Pedagogiska utmaningar för utveckling av digitaliserad undervisning och e-lärande
Det finns flera förhållanden som ser ut att vara betydelsefulla för utveckling av e-lärande
i svensk högre utbildning. Utöver det som redovisats ovan vill vi lyfta fram:


11

Svensk högre utbildning har ett modulariserat curriculum där varje kurs utgör en
avslutad enhet. Ofta fördelas merparten av resurserna direkt till kursnivå och ska

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/238291
SUHF: Slutrapport från SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor 2012-2013.
13
NSHU: Myndigheten för Nätverk och Samarbete inom Högre Utbildning.
14
Nätverk för IT i Högre utbildning http://www.ithu.se/
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då räcka till undervisning och examination. Vid införande av e-lärande och
digitaliserad undervisning behövs resurser för design av det nätburna samspelet
och läraktiviteterna. Om denna investering måste göras av enskilda lärare eller
lärarlag genom att minska tiden för undervisning, uppstår ett hinder för
utveckling. Flexibla modeller för att premiera kollektiv undervisningsdesign
behöver utvecklas (Laurillard 2010).


Design för digitaliserad undervisning, som t.ex. filmade inslag för flipped
classroom, kräver viss teknisk infrastruktur och digital kompetens. Men det är
dålig ekonomi om stora grupper lärare förväntas helt kunna hantera bildhantering,
filmning och video-redigering. Det finns en risk för utspridd och kostsam
amatörmässighet. Servicefunktioner i anslutning till undervisning behöver byggas
upp och dyrbar lärartid användas för de pedagogiska och innehållsliga
aspekterna.



Även om det finns tekniskt stöd för ett ökat inslag av e-lärande tillgängligt måste
universitetslärare som inte arbetat med digitalt stöd i sin undervisning tidigare
komma över en digital puckel innan de bekvämt kan använda sig av de verktyg
som erbjuds. Detta går inte av sig själv utan kräver särskilda insatser för
kompetensutveckling. Utan en sådan satsning finns en risk för en ökande skillnad
mellan olika grupper av universitetslärare.
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Del 2: E-lärande och digitaliserad undervisning vid Lunds universitet
I den här delen redovisas först en bild av hur infrastrukturer avseende tekniskt och
pedagogiskt stöd för digitaliserad undervisning och e-lärande vuxit fram inom Lunds
universitet. Sedan följer en sammanfattning av de teman som framkommit i den
intervjuundersökning som genomförts av Hanne Smidt och Max Persson (Bilaga 1). I det
följande avsnittet redovisas därefter en sammanfattning av resultaten från den enkät som
skickades till alla lärare med en läraranställning vid universitetet i februari 2014 (Bilaga
2).

Utveckling av e-lärande vid Lunds universitet - tidig och mångsidig
Lunds universitet var tidigt ute när det gäller introduktionen och användningen av elärande. Man var det första svenska universitet som gjorde en stor satsning på
utvecklingen av IKT redan i början av 1990-talet. Dåvarande rektor Boel Flodgren
utropade 1993 Lunds universitet som Sveriges första IT-universitet. Exempel på detta
tidiga engagemang var t.ex. projekt för att säkra studenterna tillgång till datorer,
utveckling av distanskurser och etablering av ett nätverk av personer som kunde fungera
som IT- ambassadörer inom universitetet. Många av de som fortfarande är aktiva inom
universitetet vittnar om att det fanns ett stort och positivt engagemang för utvecklingen av
e-lärande både på ledningsnivå och ute på institutionerna. Lunds universitet tog i slutet av
1990-talet även fram en av de första svenska elektroniska lärplattformarna - LUVIT. För
15 år sedan sålde universitetet plattformen till ett privat företag, men LUVIT har sedan
dess varit den plattform som understöds universitetsgemensamt och fortfarande erbjuds
till alla lärare. Tyvärr har administrationen av systemet varit mycket tungrodd eftersom
LUVIT inte integrerats mot universitetets andra system. Ett beslut om sådan integration
fattades 28 april 2014 och ska genomföras under hösten.
Efter den första samlade satsningen på att utveckla universitetsgemensamt stöd till elärande har utvecklingen främst ägt rum bottom-up och med utgångspunkt i engagerade
lärares utvecklingsarbete. Under 2006-2008 gavs också visst projektstöd för utveckling av
nätburna kurser på avancerad nivå (Nilsson & Ossiannilsson 2008). Användningen av
lärplattformar och digitala verktyg i undervisningen har därför främst utvecklats mycket
kursnära på institutioner och fakulteter och på olika sätt. Man kan även se att några av de
miljöer som redan på 1990-talet var mycket aktiva och som sedan dess arbetat
kontinuerligt med utveckling av nätburen undervisning idag har kommit mycket långt.
Det framgick t.ex. vid den pilotstudie av EADTU:s modell för benchmarking av nätburen
undervisning som genomfördes vid Lunds universitet (Williams & Brown 2009). Men det
finns åtskilliga andra miljöer som utövar excellent e-lärande vid olika fakulteter.
Till höstterminen 2014 utlystes 154 fristående kurser som distansutbildning15. Klart flest,
över 60, anordnas av H/T, men både S och N har fler än 30. Övriga fakulteter och USV
har var och en under 10. Av samtliga kurser ges fem på engelska. I samband med den
tidigare nämnda undersökningen av distansstudenters tillfredsställse med sina studier
(SCB 2012) genomförde avdelningen Kvalitet och utvärdering en separat analys av
svaren från ett urval distansstudenter vid Lunds universitet (Utvärdering 2013:271). I
genomsnitt söker 12 000 - 13 000 till universitetets distanskurser varje termin och cirka
4 500 påbörjar sina studier. De populäraste kurserna återfinns inom psykologi, sociologi
och juridik. I rapporten redovisas svar från 375 distansstudenter som läste kurser 2010. I
jämförelse med distansstudenter från hela riket i SCB:s studie är gruppen från Lund i

15

http://www.lu.se/lubas/webcourses
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huvudsak lika nöjda med sina studier. En skillnad mellan grupperna sticker ut. När det
gäller träning i samarbete är studenterna från Lund mindre nöjda:
Knappt två av tio (16 procent) av distansstudenterna vid Lund universitet angav att det
krävdes obligatoriskt samarbete i kursen, medan nästan fyra av tio (39 procent) av rikets
distansstudenter angav att det fanns obligatoriskt samarbete mellan studenterna inom ramen
för kursen. Att många Lundastudenter avstått från att uppge hur nöjda de är med
färdighetsträningen i att samarbete hänger samman med att obligatoriskt samarbete tycks
vara ovanligare i på distanskurserna i Lund än i riket i övrigt. (Ibid s. 28)

Det verkar således som om distanskurser som ges vid Lunds universitet i mindre
utsträckning har utformats så att de stimulerar interaktion och samarbete mellan
studenterna.

Infrastrukturell expansion utan samordning och överblick
Inom universitetet har det aldrig varit obligatoriskt att använda någon lärplattform och
idag används utöver LUVIT flera andra lärplattformar. En genomgång för några år sedan
kom fram till att det då användes minst ett 15-tal olika plattformar. LUVIT används idag
aktivt av ca 800 lärare. Moodle är den plattform som därnäst används mest och den ges
t.ex. stöd inom Medicinska fakulteten. Men det finns även lokalt utvecklade plattformar.
Förutom LUVIT finns på universitetsgemensam nivå även några andra system som på
olika sätt innebär digitalt stöd för undervisningen. Två tillhör biblioteksorganisationen.
Det ena är Libguides, som är ett digitalt verktyg för att skapa websidor med länkar till
läromedel och andra resurser med koppling till den kurs studenterna läser. Det andra är
URKUND, som är ett system för att spåra plagiat eller fusk i studenternas texter, t.ex. i
examensarbeten. På CED finns sedan årsskiftet ett nytt system för mediapublicering
genom Matterhorn. Systemet ska möjliggöra ökad användning av visuella medier i
undervisningen med publicering av filmer genom iTunesU-Lund och YouTube. På CED
finns dessutom stöd för användning av Adobe Connect Pro för nätburna möten och
seminarier. Sedan har fakulteter och ibland även institutioner köpt in eller utvecklat olika
plattformar och digitala verktyg för det egna området. Det finns ingen samlad bild av det
växande utbudet av digitala system och verktyg till stöd för undervisningen.
Lunds universitet har inte utvecklat någon gemensam kursportal. Fakulteterna har därför
utvecklat egna system för sina kurshemsidor. För studenter innebär det ofta en splittrad
virtuell lärandemiljö, särskilt om man ägnar sig åt gränsöverskridande studier och rör sig
mellan kurser på olika fakulteter. Ett antal fakulteter har efter initiativ från
Ekonomihögskolan gått samman för att gemensamt utveckla och driva kursportalen
Live@Lund, som idag förutom EHL även används inom delar av S, N och LTH. Syftet
med Live@Lund är att studenter, lärare och kursadministratörer ska använda en och
samma webbportal för all utbildningsverksamhet. Live@Lund har grundläggande
funktioner för e-lärande (distribution av elektroniskt kursmaterial inklusive
videoföreläsningar, hantering av inlämningsuppgifter, kommunikation med studenter,
webbschema etc.) samt integration med centrala administrativa system. För
inlämningsuppgifter och hemtentor finns integration med URKUND. Live@Lund har i
första hand utvecklats för att stödja campus-kurser, men förstärkt stöd för nätbaserade
kurser är under utveckling (bl.a. bloggar, chattar m.m.). Live@Lund har redan idag en
integration med Moodle för den som vill använda en fristående lärplattform för nätkurser.
Live@Lund är mer än en kursportal, men har ännu inte alla de funktioner som finns i
renodlade lärplattformar som Moodle och LUVIT.
Under det senaste decenniet har fakulteter och institutioner i många fall byggt upp egen
infrastruktur för att stödja utvecklingen av digitaliserad undervisning och e-lärande. Både
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omfattningen av och innehållet i detta stöd varierar emellertid i stor utsträckning. Det
finns miljöer med välutvecklat e-lärande och andra nästan helt utan stöd. Även inom
fakulteter där det finns tillgång till tekniskt och pedagogiskt stöd ser användningen ut att i
hög grad variera mellan olika kurser. Utvecklingen av digitalt stöd för undervisning och
e-lärande vid Lunds universitet är mycket ojämn.

Pedagogiskt stöd för utveckling av digitaliserad undervisning och e-lärande
Inom universitetets tre pedagogiska utvecklingsenheter (CED, MedCUL och
Genombrottet) har frågor om stöd för e-lärande blivit allt viktigare. Idag innefattar de
högskolpedagogiska kurserna vanligtvis digitala inslag. På CED har verksamheten inom
Teaching & Learning Lab inneburit erbjudanden till alla lärare vid universitetet att delta i
workshop-verksamhet med fokus på hur digitala redskap kan användas i undervisningen.
Inom ramen för systemförvaltningen av LUVIT har också kurser för LUVIT-användare
anordnats regelbundet. Användning av digitala verktyg i CED:s högskolepedagogiska
kurser har ökat och vissa kurser ges på nätet (Learning and Teaching in Higher
Education, två kurser på engelska tillsammans motsvarande fem veckors
högskolepedagogisk utbildning). I sina ramavtal med CED har fakulteterna inte
efterfrågat en utökad satsning på utveckling av lärares digitala kompetens. CED har en
problematisk organisation som inte är uppbyggd så att avdelningen kan skaffa sig en bild
av det faktiska söktryck som finns för kurser med olika inriktningar inom de fakulteter
som avdelningen samverkar med. En omorganisation av avdelningen är angelägen, vilket
också utredningsförslaget från Lindström & Maurits (2014) framhållit.
Bland de tre pedagogiska enheterna har framför allt MedCUL arbetat med att ge stöd för
utveckling av e-lärande. På Genombrottet har gästprofessor Linda Price från Open
University de senaste åren lett kurser för LTH:s lärare om utveckling av e-lärande som
blivit mycket uppskattade. Fakulteter utan egna pedagogiska enheter har även anordnat
insatser för utveckling av nätburen undervisning. Här finns goda exempel från Juridicum,
Internationella Miljöinstitutet m.fl.
Sammantaget har det pedagogiska stödet för utveckling av e-lärande, digitaliserad
undervisning och utveckling av lärares digitala kompetens haft en relativt begränsad
omfattning om avsikten har varit att större grupper lärare ska utveckla digital kompetens
för nätburen undervisning. Sammantaget har Lunds universitet en stor omfattning av
högskolepedagogisk utbildning, men en organisation som försvårar samverkan, överblick
och gemensamma satsningar när det gäller högskolepedagogisk utveckling och
utbildning.
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Intervjustudie: Utveckling av e-lärande och digitala lärandemiljöer inom LU
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av resultateten av den intervjustudie som
genomfördes under perioden februari till april 2014 med fokus på praxis inom Lunds
universitet då det gäller e-lärande och digitala lärandemiljöer. Hela studien redovisas i
bilaga 1. Studien har utförts av Hanne Smidt och Max Persson inom ramen för
utredningen. Redovisningen bygger på intervjuer med representanter för alla fakulteter
och USV, universitetets ledning, Lunds Universitets Studentkårer och representanter från
den gemensamma förvaltningen som arbetar med e-lärandefrågor. I fakultetsintervjuerna
deltog mellan 2-8 personer. Typiska deltagare i dessa intervjuer var prodekan,
utbildningsansvarig vid fakulteten, lärare med stor erfarenhet inom området,
bibliotekarier, pedagogiska utvecklare och IT-ansvariga.
Kartläggningen bygger inte på en gemensam eller på förhand uttalad definition av elärande, utan intervjupersonerna fick utgå från sin egen uppfattning om vad e-lärande är
och kan vara. Kontexten utgörs av den europeiska och globala utvecklingen där
undervisning och lärande inom högre utbildning i allt högre grad ställs inför frågor om elärande, ny teknologi, digital kompetens och MOOCs och som redovisas i bilaga 3.
I fokus för samtliga intervjuer stod hur man använder e-lärande, vilka befintliga digitala
lärandemiljöer som finns och hur man utvecklar dessa, vilka eventuella problem och
möjligheter som man står inför, vilka förväntningar eller önskemål man har för den
framtida utvecklingen av e-lärande och vad en gemensam strategi och handlingsplan för
Lunds universitet inom detta område bör innehålla.

Utvecklingen av nätburen undervisning och e-lärande varierar i hög grad
Alla fakulteter och USV arbetar med e-lärande på något sätt, men det finns stora
skillnader både mellan och inom fakulteterna då det gäller hur långt man kommit med
detta arbete och hur det är organiserat såväl när det gäller pedagogiskt som tekniskt stöd
och infrastrukturer. På ett övergripande plan karakteriseras utvecklingen av att
pedagogiska metoder och digitala verktyg som tidigare använts främst för
distansundervisning nu i allt högre utsträckning används för att förstärka
campusundervisning. Det som nu växer fram på bred front är en form av blended learning
där digitaliserad undervisning och undervisning på plats kombineras på olika sätt.
I intervjuerna med fakulteterna beskrivs utvecklingen av e-lärande från och med 1990talet fram till idag som framförallt eldsjälsdriven. Inom de flesta fakulteterna finns ingen
strategi eller handlingsplan för utveckling av e-lärande. Gemensamt för de flesta
fakulteter är att man inte har en fakultetsgemensam överblick över det pedagogiska
utvecklingsarbete kring e-lärande och att den utveckling som skett varit ojämn både
mellan och inom enskilda fakulteter.
Merparten av de intervjuade lärarna arbetar ensamma med att utveckla sin pedagogik och
användning av e-lärande på sina kurser. Detta arbete karakteriseras av ett relativt
ostrukturerat peer-to-peer-lärande eller helt enkelt ”learning by doing”. Det finns en
skarp kritik bland lärarna av att det sällan är möjligt att få arbetstid eller extra resurser till
att arbeta med digital kursutveckling. Det finns en konsensus kring att varje lärare måste
få utveckla sin egen pedagogiska metod inom de kurser man undervisar i, men att det
parallellt bör finnas bra möjligheter för stöd, innovation och kollegialt utbyte av idéer och
erfarenheter. Inom flera fakulteter menade representanterna att det vore bra att
introducera incitament såsom t ex fröpengar för digital kursutveckling, pedagogiska priser
med fokus på e-lärande eller att pedagogisk kompetens inom detta område ges större
uppskattning i karriärstrukturen.
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Pedagogiskt och tekniskt stöd samt kunskapsöverföring efterfrågas
När det gäller stöd för användning av e-lärande och digitala lärandemiljöer och för att
vidareutveckla dessa, efterfrågas både pedagogiskt och tekniskt stöd som behöver ligga
nära lärarna och deras undervisningspraxis. Utöver detta efterfrågas även stöd då det
gäller användningen av öppna läranderesurser (OER) och upphovsrättsfrågor.
Det finns i nuläget inga eller få strukturerade möjligheter för kunskapsöverföring inom
detta område inom merparten av fakulteterna. Ett exempel på ett sådant initiativ finns
dock inom M där man har utvecklat en portal för kunskapsspridning i samarbete mellan
bilioteket och den pedagogiska utvecklingsenheten.

Utveckling av digital kompetens
I intervjuerna togs frågan om studenters och lärares digitala kompetens upp. När det
gäller studenters digitala kompetens kan detta enligt intervjuerna innebära att behärska
informationssökning och källkritik, att vara kompetent i att använda digitala verktyg och
sociala medier, att kunde använda OER, och att veta hur upphovsrättsfrågorna ska
hanteras. Inom några fakulteter arbetar biblioteken med undervisning som syftar till att
stärka studenternas digitala kompetens och i flera fall är dessa moment kopplade till och
explicit formulerade i lärandemålen för kurser och program.
När det gäller lärares digitala kompetens framkom att det finns stora skillnader i
lärarkåren. I de allra flesta fakultetsintervjuerna beskrev deltagarna att det inom
fakulteten finns en mindre grupp av lärare som använder e-lärande och digitala verktyg i
stor utsträckning, ett slags ”eldsjälar” eller ”fore-runners”, och som har stor kompetens
inom området, utöver detta finns en stor grupp som använder studentportal och/eller LMS
och vissa andra verktyg, och därutöver finns en relativ liten grupp som inte använder elärande eller digitala verktyg alls. Det fanns en samsyn att den kompetensutveckling som
behövs måste utgå från lärarens behov och den kompetens som läraren besitter. Vissa
menade att det vore en god idé att skapa en IT-pedagog på varje fakultet som jobbar både
inåt mot fakulteten och utåt mot andra fakulteter med att sprida god praxis. Dessa skulle
vara starkt knutna till de lokala undervisningsmiljöerna men skulle även kunna
organiseras i ett universitetsgemensamt nätverk. Andra förslag handlade om att stärka elärandekomponenten i de högskolepedagogiska kurserna och organisera dessa i form av
blended learning. Ytterligare förslag handlande om att universitetet borde bedriva
forskning kring sin egen digitala utveckling.
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Resultatsammanställning av enkät till lärare om e-lärande och digitala verktyg
I utredningens uppdrag ingick att göra en lägesbeskrivning till grund för en
behovsinventering avseende utvecklingen av e-lärande. Med tanke på den stora
variationen i tekniskt och pedagogiskt stöd för digitaliserad undervisning som vi var
medvetna om, beslöt utredningen att utveckla och genomföra en enkät till universitets
lärare. Avsikten var att skapa en översikt av lärares erfarenheter av att arbeta med elärande och digitala verktyg, hur de uppfattar ledningens intresse och stöd för utveckling
av e-lärande samt deras eget behov av kompetensutveckling. Enkäten och delrapporten
har tagits fram av projektgruppen med stöd från avdelningen Kvalitet och Utvärdering
genom Monica Wendel. I det här avsnittet redovisas bara en översiktlig sammanfattning
av resultaten. Hela sammanställningen återfinns i bilaga 2.
Enkätundersökningen
Enkäten arbetades fram under januari 2014. Det visade sig omöjligt att tillräckligt snabbt
få fram e-postadresser till alla som undervisar vid universitetet på olika typer av
anställningar. Därför begränsades enkäten till samtliga vid Lunds universitet som har en
anställning som lärare, lite mer är 2000 personer. Varken doktorander eller lärare som
undervisar utifrån andra typer av anställningar ingår därför. Framför allt kommer detta att
innebära att redovisningen för medicinska fakulteten blir mer partiell, eftersom en stor del
av undervisningen utförs av personer med annan anställning än lärartjänst vid fakulteten.
Enkäten utformades inom Survey&Report och distribuerades med e-post den 4 februari.
Efter tre påminnelser stängdes enkäten den 21 mars. Då hade 842 lärare (40 %) svarat.
Gruppen som svarat är i huvudsak sammansatt som hela populationen när det gäller
fördelning mellan kvinnor och män, olika lärarkategorier och över fakulteterna. Det går
ändå inte att dra slutsatsen att svarsmönstret för de som svarat bör motsvara de som inte
svarat. Enkäten var tydligt inriktad på ”e-lärande och digitala redskap”. Det är sannolikt
så att lärare med ett stort engagemang för dessa frågor har svarat i större utsträckning än
de utan. Svaren har brutits ner på fakultetsnivå. Gruppen svarande från Juridiska
fakulteten och USV var för små för att redovisa separat. De redovisas därför tillsammans.

Universitetets lärare i undersökningen
De som undervisar på universitetet utifrån en läraranställning är en erfaren kärngrupp
med relativt hög ålder. Nästan hälften av de svarande har anställning som lektor och
knappt en tredjedel som professor. Mer än 90 procent har varit kursansvariga och nästan
alla (94 %) undervisar också under läsåret 2013/14. Bara en liten andel (6 %) är unga (2635 år). Övriga fördelas över högre åldrar. Den största gruppen (35 %) finns i spannet 4655 år. Men andelen över 55 år är 29 procent. Över halva gruppen har mer än 15 års
erfarenhet av undervisning. Bara en av tio har mindre än 6 års undervisningserfarenhet.
På LTH och N finns något större grupper (ca 20 %) med mindre erfarenhet.

Erfarenhet av e-lärande i distansundervisning och blended learning
Erfarenhet av att undervisa på distans eller med blended learning i campus-kurser
fördelas ojämnt såväl inom som mellan fakulteterna. I hela gruppen är det en femtedel av
lärarna som anger att de har mycket eller ganska stor erfarenhet av att undervisa på
distans eller i blended learning. Samtidigt är det drygt sex av tio som anger att de har
ganska/mycket liten erfarenhet. Erfarenheterna av distansundervisning är minst bland
lärare på LTH, K och EHL. J/USV har den största andelen lärare, mer än 40 procent, med
ganska/mycket stor erfarenhet av distansundervisning. H/T och S har också relativt stora
grupper lärare med sådan erfarenhet. Svarsmönstret för blended learning följer nästan
helt det för distansundervisning, vilket stödjer antagandet att uppbyggnad av
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distansutbildning (som utvecklades före blended learning) underlättar utveckling av
nätundervisning på campus.

Kurshemsidor och kursportalen Live@Lund
Lunds universitet har ingen gemensam kursportal. Enkäten innehöll en fråga om
erfarenhet av att arbeta med kurshemsidor. I hela gruppen är det drygt 60 procent som
anser sig ha ganska/mycket stor erfarenhet av detta. Skillnaden mellan fakulteterna är
dock stora. EHL har störst andel (ca 80 %) medan K har en mindre andel (under 20 %).
Övriga fakulteter ligger kring 60 %. Svaren om erfarenhet av Live@Lund visar att det
främst är lärargupper på EHL och S som har ganska/mycket stor erfarenhet av denna
kursportal. Lärargrupperna på övriga fakulteter har då tillgång till kurshemsidor på andra
sätt.

Erfarenheter av lärplattformar
LUVIT är den lärplattform flest lärare har ganska/mycket stor erfarenhet av att använda.
En tredjedel av alla lärare anger detta, men det är totalt 6 av 10 som har någon erfarenhet
av plattformen. På LTH finns den minsta andelen med stor erfarenhet (knappt 20 %),
medan S har nästan 60 procent och J/USV, M och H/T har lärargrupper där omkring 40
procent har ganska/mycket stor erfarenhet av att arbeta med LUVIT. På alla fakulteter
utom K finns det mindre lärargrupper (kring 5 %) med ganska/mycket stor erfarenhet av
plattformen Moodle. Inom M är den gruppen större, drygt 20 procent. Erfarenheten av
Blackboard är mindre, men förekommer på alla fakulteter utom K. På EHL finns den
största gruppen med ganska/mycket stor erfarenhet - kring 10 procent. 22 procent av
lärarna har ganska/mycket stor erfarenhet av andra lärplattformar än de ovan nämnda.

Erfarenhet av annan digital undervisning
Digitala medier av olika slag har en stor andel av lärarna stor erfarenhet av att använda i
undervisningen. Störst andel lärare (omkring eller över hälften) med stor erfarenhet är
J/USV, H/T och K. I hela lärargruppen totalt fyra av tio. Andra pedagogiska inslag som
t.ex. att lägga ut föreläsningar på nätet, att skapa communities online eller chatt med
studenterna, utforma quizzes och att använda digital examination visar ungefär samma
mönster som för erfarenhet av undervisning med e-lärande: I varje avseende är det J/USV
som har störst andel lärare med större erfarenhet av digitala inslag, ofta mer är 30 procent,
medan övriga fakulteter har andelar kring 5-10 procent. Erfarenhet av att använda
elektroniska portföljer och spel mycket liten bland universitetets lärare. Dock är
användningen av e-böcker, e-tidskrifter och databaser omfattande över alla fakulteter.

Orsaker till begränsad erfarenhet av digitaliserad undervisning
Som avslutning på redovisningen av erfarenhet av digitaliserad undervisning ställdes en
fråga om vilka orsaker som kan ligga bakom att man som lärare har bristande erfarenhet
eller mindre erfarenhet än vad man skulle önska inom området. Varje lärare kunde ange
flera orsaker. Det helt dominerande skälet för lärare från alla fakulteter (med ett visst
undantag för K) var att de anser det är svårt att få tillräckligt med tid. Sex av tio instämde
i detta. En ganska stor grupp, cirka fyra av tio, angav att de föredrar salsbaserad
undervisning. Nästan var tredje anger att en orsak är brist på support för
utvecklingsarbete. Ungefär en femtedel uppger att den egna kompetensen är otillräcklig
för att kunna undervisa med e-lärande. Om denna självbedömning ses som adekvat och
överförs till hela populationen skulle det innebära att cirka 400 lärare skulle behöva helt
grundläggande utbildning i hur man kan arbeta med e-lärande.
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Lärarnas uppfattning av studenternas digitala kompetens och önskemål om e-lärande
Lärarna bedömer överlag studenternas kompetens i att hantera e-lärande och digitala
verktyg som mycket eller ganska god. Med undantag för K och N så gör hälften eller fler
av lärarna inom samtliga fakulteter den bedömningen. Ungefär var femte, totalt sett,
menar dock att de inte kan bedöma detta.
På frågan om studenterna uttrycker önskemål om att få använda e-lärande och digitala
verktyg oftare än vad som görs i undervisningen så svarar de flesta (59 %) att det händer
mycket eller ganska sällan. Endast var tionde svarande menar att de får sådana
förfrågningar ofta. Vanligast är det inom USV/J där också e-lärandet har stor utbredning.
Det ser således ut som om förekomst av digitaliserad undervisning också ökar
studenternas efterfrågan.

Förekomst av e-lärande och diskussioner av utvecklingen i undervisningsmiljön
När lärarna anger förekomsten av e-lärande i sin undervisningsmiljö framkommer en
kluven bild. Relativt stora grupper, inom USV/J mer än 6 av tio, och för S, H/T och M
omkring en tredjedel, anger att det är vanligt förekommande. Samtidigt anger ganska
stora grupper på samma fakulteter att förekomsten är låg. Detta kan antyda att e-lärande
har utvecklats inom vissa program och kurser men kanske inte generellt över hela
fakultetsmiljön. De minsta andelarna lärare (omkring två av tio) som anger att e-lärande
är vanligt förekommande finns inom K, LTH och N.
Många lärare, nästan hälften av alla som svarat, upplever dock ett behov av att diskutera
e-lärande. Knappt var femte menar emellertid att det också diskuteras regelbundet i deras
miljö. Det finns en samvariation i svaren så tillvida att ju större andel av lärarna som
anger att e-lärande är vanligt förekommande desto större är också andelen som anser att
det finns ett behov av att diskutera utvecklingen. Detta ökar tendensen till en uppdelning
där de undervisningsmiljöer inom vilka man inte har utvecklat digitaliserad undervisning
inte heller ser ut att uppfatta behovet av diskussion lika stort.
Lärarna får också ta ställning i frågan om de upplever det som att deras och kollegornas
kunskaper och erfarenheter rörande e-lärande fångas upp och tillvaratas där de arbetar.
Var femte svarande lärare menar att de arbetar i en miljö där deras kunskaper tillvaratas i
ganska eller mycket stor utsträckning medan en tredjedel upplever att denna form av
bekräftelse präglar arbetsmiljön i liten utsträckning. Inga större skillnader framträder
fakulteterna emellan med undantag för USV/J där andelen lärare som anser att deras
kunskaper tillvaratas i stor utsträckning är markant högre.
Resultatet på frågan om intresse för utvecklingsarbete ger en liknande tudelad bild.
Nästan 4 av 10 uppger att de har ett stort intresse för att delta i sådant arbete medan
nästan lika många svarar att de inte känner sig speciellt hågade. Mönstret av en sådan
uppdelning löper över samtliga fakulteter.
Enkäten tar upp två former för stöd för e-lärande, tekniskt och pedagogiskt. Lärarnas
upplevelser av tillgången till de båda formerna skiljer sig inte nämnvärt åt. Ungefär var
fjärde menar att det finns ganska eller mycket stor tillgång till båda formerna medan en i
stort sett lika stor andel upplever stödet som ganska eller mycket litet. Värt att notera kan
vara att 3 av 10 inte känner till om det finns stöd att få.
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Diagram 1. Andel svarande lärare som uppger att de har ganska/mycket stort intresse för
e-lärande samt andelen som anger att de har tillgång till ganska/mycket tekniskt och
pedagogiskt stöd. Totalt samt fördelat på fakultet.
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Kompetens inom och utbildning i e-lärande
Totalt sett visar resultaten att färre än var tredje lärare (29 %) anser sig ha ganska eller
mycket stor kompetens inom e-lärande. En något större grupp, 36 %, anger att
kompetensen är ganska låg. Fördelat på fakultet är det främst inom USV/J som man har
utvecklat sin kompetens medan den upplevs något lägre bland lärare inom S och M, som
också är fakulteter där e-lärande har starkt fotfäste.
En fråga av betydelse för universitetets och fakulteternas planering av utbildningsinsatser
är hur förhållandet mellan intresse och deltagande ser ut. Som framgår av diagram 2 så är
intresset för utbildningsinsatser, totalt sett, markant mer utbrett än erfarenheterna av att
delta. I några fall är glappet särskilt stort, främst inom LTH.
Diagram 2. Andel lärare som har intresse av att delta i utbildning inom e-lärande
respektive andel som deltagit i någon form av utbildning. Totalt och per fakultet.
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I förhållande till storleken av de grupper som har relativt stor erfarenhet av digitaliserad
undervisning finns det således ett mer omfattande intresse både för att få mer utbildning
och stöd för utveckling av e-lärande. När lärare anger vilket stöd som behöver utvecklas
kommer produktion av audio/video-material, digitala examinationer och e-böcker högst
på listan. Över hälften av lärarna anser att det finns stort behov av stöd för detta.
Diagram 3. Andel lärare som bedömer att det kommer att finnas ett stort behov av stöd
för utveckling av följande nätpedagogiska aktiviteter. Totalt.

Sammanfattning
Ett genomgående mönster i resultatet är en tendens till uppdelning av universitets lärarkår
i relation till utveckling av nätburen undervisning. Denna övergripande fördelningen slår
igenom i flera frågor och visar att lärarna kan delas upp i två löst avgränsade grupperingar: En som omfattar cirka 15-25 procent av lärarna. De har erfarenhet av flera olika
former av digitaliserad undervisning och e-lärande och har också ofta gått kurser i elärande. De är positiva till och intresserade av att medverka i utvecklingen. De instämmer
i att nätburen undervisning kan ge bättre kvalitet i utbildningen. En något större grupp,
kanske 30-40 procent av lärarna, redovisar begränsad eller mycket liten erfarenhet, men
även ett svagare intresse för utveckling av e-lärande. De föredrar salsbunden
undervisning och ställer sig tveksamma till om nätburen undervisning t.ex. kan medverka
till att utveckla studenternas kritiska och självständiga tänkande eller bättre kvalitet i
utbildningen. En större andel än den första gruperingen ovan, över hälften av lärarna (52
%), uttrycker dock intresse för att delta i utbildning och diskutera utvecklingen inom elärande och digitala verktyg. Mest omfattande är intresset inom de fakulteter där elärandet redan är utbrett, främst HT, M och USV/J. Även här framkommer bilden av att
”mer vill ha mer”: När lärare har börjat engagera sig i digitaliserad undervisning och elärande eller ser detta utövas i sin närmiljö ökar deras intresse för diskussioner av
utvecklingen och av att delta i kurser och medverka i utvecklingsarbete. Både mot
bakgrund av det stora intresset för utbildning och ökat stöd för e-lärande, men också mot
bakgrund av att det är stora grupper lärare som inte har någon erfarenhet av digitaliserad
undervisning gör att utbildningsbehovet kan betraktas som stort. Om svarsmönstret i
undersökningen kan anses någorlunda giltigt för hela gruppen lärare vid universitetet
innebär det att en grupp på betydligt mer än 1000 lärare har begränsad erfarenhet av
nätundervisning, med undantag för användning av kurshemsidor och e-tidskrifter och
digitala medier, och behöver kompetensutveckling samt tekniskt och pedagogiskt stöd för
att komma vidare.
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Del 3: Problematisering och behovsinventering
Ligger Lund universitet i den digitala frontlinjen?
Svaret på den frågan beror dels på vilken bild av den digitala utvecklingen i samhället
man utgår från och dels vilka delar av universitetets verksamhet man syftar på. Lunds
universitet är ett framgångsrikt forskningsintensivt lärosäte där forskningsverksamheten
har expanderat och i många fall befinner sig i frontlinjen med användning och egen
utveckling av ett stort spektrum av elektroniska system och teknologier. Men om man
avgränsar frågan till om undervisningen vid universitetet befinner sig i den digitala
frontlinjen blir den mer problematisk. Då kommer svaret att bli beroende av vilken bild
man har av den digitala utvecklingen i omvärlden och hur den kommer att påverka
förutsättningarna för undervisning i högre utbildning och det internationella
högskolelandskapet. Om man inte ställer sig bakom den bild som tecknas genom de
ställningstaganden som olika organisationer och universitetsnätverk de senaste åren gjort
av de genomgripande förändringsprocesser som den digitala utvecklingen har satt igång,
då kan det räcka med att Lunds universitet har åtskilliga undervisningsmiljöer där lärare
har utvecklat sin digitala kompetens och åstadkommer e-lärande av mycket hög kvalitet,
för att man ska beteckna denna situation som att befinna sig i frontlinjen. Men om man
uppfattar att hela undervisningen i högre utbildning står inför mer genomgripande
utmaningar, som ställer krav både på en utökning av nätburen distansutbildning i ett
internationellt perspektiv och på införande e-lärande både för blended learning och
augmented learning för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i undervisning och
lärande mer generellt, då ligger Lunds universitet inte i den digitala frontlinjen utan har
stora utmaningar att tackla under de närmaste åren.
Det är den senare bilden som har vuxit fram inom utredningen under året. En del av
problemen handlar naturligtvis om storleken av de resurser som staten avsätter för
högskolans utbildningar, men det handlar även om de särskilda förhållanden som gör att
de medel som avsätts för utbildningen inte hittills har använts brett och tillräckligt
systematiskt för att stödja den digitala utvecklingen. Universitetet behöver satsa på att
utveckla en bredare användning av e-lärande både på campus och i distansutbildningar av
olika slag, inklusive MOOCs eller andra liknande kursformer. Det finns många
förhållanden inom universitetet som gör att denna utveckling inte tar fart av sig själv helt
bottom-up. Ansvaret för detta kan inte läggas uteslutande på kursnivå eller på enskilda
lärare. Om Lunds universitet vill lägga sig i framkant när det gäller utveckling av
digitaliserad undervisning och e-lärande i ett samspel med den digitala
samhällsutvecklingen, kommer det att kräva systematiska och uthålliga satsningar såväl
på fakultetsnivå som på universitetsgemensam nivå de närmaste åren.

Hur ser problembilden ut?
Den bild som framträder är den av en mycket ojämn utveckling när det gäller användning
av e-lärande och i vilken utsträckning lärare har möjlighet, kompetens och intresse för att
öka digitaliseringen av sin undervisning. Själva ojämnheten i utvecklingen visar också att
den primärt och under en lång period varit eldsjälvdriven, ägt rum bottom-up och från
början varit kopplad till distanskurser. Där man har lyckats väl har sedan praxis så
småningom överförts till den nära omgivningen. Inom några områden, där man nu är
excellenta, har sedan den lokala pedagogiska ledningen insett betydelsen av denna
utveckling och gjort investeringar, såväl pedagogiskt som tekniskt, i den egna
undervisningsmiljön som har kommit hela avdelningar, institutioner eller, som för J, en
hel fakultet till del. Utvecklingen av LUVIT ägde rum parallellt och utgör i det avseendet
ett undantag med sitt ursprung i 1990-talets ambitioner i den dåvarande
universitetsledningen. Eftersom utvecklingen av e-lärande också är beroende av vilka
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digitala system, lärplattformar eller digitala verktyg som man lokalt beslutat att skaffa och
använda gör detta att Lunds universitets infrastruktur när det gäller
undervisningsstödjande digitala system kan betraktas som en hel arkipelag med många
skilda öar utan kontakt med varandra. Och eftersom det inte har funnits någon
universitetsgemensam samverkan kring denna utveckling så finns det varken någon
djupgående kunskap om hur hela bilden ser ut eller någon instans som med en helhetssyn
på universitetets behov kan föreslå välgrundade insatser för den digitala utvecklingen av
undervisningen. Den här utredningen kan bara teckna de övergripande dragen i denna
bild.
Samtidigt har de ökande kraven på poängproduktion i det reguljära kursutbudet i flera fall
medfört att nätburna distanskurser har lagts ner. En minskning av antalet
utbildningsplatser i svensk högre utbildning ser också ut att leda i samma riktning. Det
här leder paradoxalt nog till att i en situation då både de tekniska förutsättningarna och de
internationella förväntningarna på en digital utveckling har ökat, det samtidigt är flera
lärare och kursansvariga som inte längre kan fortsätta med nätburen undervisning,
eftersom distanskurserna lagts ner. Detta missgynnar utvecklingen av e-lärande och
blended learning på flera sätt. När uppfattningen är att distansutbildning är av mindre
värde än studier på campus kommer den teknologi och pedagogik som kännetecknar
digitaliserad undervisning att få låg status bland akademiker. Och när det dessutom finns
en inlärningspuckel att ta sig över för att på ett smidigt sätt kunna använda e-lärande även
i campus-kurser och om en sådan utveckling inte prioriteras av prefekter och
studierektorer eller vid pedagogisk meritering, är det kanske inte så underligt om
utvecklingen inte tagit fart överallt inom universitetet.
För att kunna uppnå de fördelar som en betydligt snabbare utveckling av e-lärande kan
innebära för utbildningskvaliteteten måste universitetet kunna hantera en situation som i
nuläget kännetecknas av följande utmaningar och problem:


Internationellt: Fördelar för de stora forskningsintensiva universitet som snabbt
bidrar till en internationell utveckling av digitaliserad undervisning och e-lärande
där olika typer av gränsöverskridande distansutbildningar förändrar relationerna
och konkurrensen mellan lärosäten och förändrar högskolelandskapet.



Nationellt: Frånvaro av substantiellt stöd på nationell nivå när det gäller
klargörande av olika frågor om den digitala utvecklingen av undervisning i högre
utbildning, som borde hanteras gemensamt. Det gäller t.ex. formella frågor kring
MOOCs och öppna läranderesurser, villkor för fortsatt utveckling av
distansutbildning i högskolan och dess betydelse för nationell och internationell
breddning av utbildningsutbudet samt innovation och forskningssamverkan för
utveckling av e-lärande och digitala läromedel.



Lunds universitet: Den relativt begränsade utvecklingen av distansutbildning vid
universitetet har samband med två förhållanden som kännetecknar den nuvarande
situationen: Distansutbildning har emellanåt betraktats och hanterats som en
sekundär utbildningsverksamhet och därför inte fått samma uppmärksamhet som
campusutbildning vid strategisk planering och kvalitetsutveckling. Att undervisa
på distans har inte haft samma akademiska status som salsbunden undervisning.
Detta har medfört att lärare som ägnat sig åt att utveckla e-lärande och
digitaliserad undervisning inom vissa av universitetets ämneskulturer har
betraktats som att de befinner sig på ett oprioriterat sidospår i den pedagogiska
utvecklingen.
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Universitetet ger ett svagt och splittrat infrastrukturellt stöd för utveckling av
digitaliserad undervisning och e-lärande, om man ser till hela universitetet.
Hittills frånvaro av samverkan och gemensamma beslut avseende önskad
intensitet i utvecklingen på universitetsgemensam nivå.



Det föreligger mycket stora skillnader både i digital kompetens och i
inställningen till e-lärande bland universitetets lärare. En mindre andel av lärarna,
kanske var femte, har stor erfarenhet av e-lärande och har också utvecklat
avsevärd digital kompetens. De ingår i en större grupp, omkring hälften av
lärarna, som är mycket angelägna om att få bättre förutsättningar för att utveckla
e-lärande. Men det finns också en stor grupp lärare, omkring var tredje, som
nästan helt saknar erfarenhet av e-lärande (utöver kurshemsidor och pdfuppladdning) och som dessutom inte är övertygade om att en digitalisering av
undervisningen kan leda till bättre kvalitet i utbildningen. Situationen är sannolikt
inte unik för LU eftersom detta lyfts fram som en av de stora utmaningarna i den
senaste Horizon-rapporten: ”There is an urgent need to address the lack of digital
fluency among faculty. The challenge is widely recognized and some major
organizations are taking matters into their own hands.” (NMC 2014 s. 20)



Stöd för utveckling av digitaliserad undervisning och e-lärande är en integrerad
aspekt av högskolepedagogisk utveckling och högskolepedagogisk utbildning.
Den universitetsgemensamma verksamheten för högskolepedagogisk utveckling
har varit under omprövning i flera år utan att några beslut fattats. Inom
fakulteterna finns stora skillnader i vilket stöd lärare får. En ökad utveckling av elärande förutsätter att det finns god samverkan inom och en ändamålsenlig
organisation för högskolpedagogisk utveckling inom universitetet.

Denna sammanfattande bild av de utmaningar och problem som utvecklingen av elärande vid universitetet behöver tackla, kan då läggas till grund för att ringa in den
övergripande inriktningen på de åtgärder som är väsentliga för utvecklingen både på lång
och på kort sikt. Lunds universitet behöver:








visa att den digitala utvecklingen av undervisning och lärande i högre utbildning
är en väsentlig lednings- och kvalitetsfråga för universitetet,
öka användningen av e-lärande och digitalt stöd för undervisningen på campus
och i nya former av distansutbildning både för att förbättra lärandet och för att
bredda utbildningsutbudet och nå nya grupper nationellt och internationellt,
öka universitetsgemensam samverkan kring systemförvaltning samt stöd och
service för pedagogisk tillämpning av e-lärande och digitala redskap och resurser
i undervisningen,
stärka gränsöverskridande kunskapsöverföring kring utveckling av digitaliserad
undervisning och e-lärande över hela universitetet samt uppmärksamma och
belöna goda utvecklingsinsatser,
förstärka insatser för, samt uppmärksamma och belöna, lärares
kompetensutveckling inom e-lärande,
ta initiativ till innovation och forskningssamverkan kring utveckling av digitala
läromedel och e-böcker.
medverka till att lyfta frågor om den digitala utvecklingen i högskolans
utbildningar på nationell och internationell nivå.
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Särskilda infrastrukturella förutsättningar för utveckling av e-lärande
Digitaliserad undervisning skiljer sig från traditionell akademisk undervisning på flera
sätt. Den är beroende av ett nära samspel mellan å ena sidan de pedagogiska och
ämnesdidaktiska ställningstaganden som bygger upp lärarens undervisning och å andra
sidan de olika elektroniska och digitala system, verktyg och resurser som läraren behöver
ha tillgång till för att designa kursen, skapa läraktiviteter för och sedan samspela med sina
studenter. Det innebär att det inte går att separera frågor om det unika innehållet och
utformningen av undervisningen från frågor om hur de digitala systemen används.
Pedagogiken och tekniken är ömsesidigt beroende av varandra för att åstadkomma elärande av hög kvalitet. Det är också skälet till varför det utvecklingsarbete och de
utbildningsinsatser som krävs för att utveckla användningen av e-lärande och öka lärarnas
digitala kompetens inte bör separeras från utan bör ingå som en integrerad del av
högskolepedagogisk utveckling och högskolpedagogiska kurser. Men denna nära relation
mellan teknik och pedagogik ställer även särskilda krav på de elektroniska/digitala system
som ska understödja utvecklingen av digitaliserad undervisning.
Elektroniska system t.ex. för lönehantering, ekonomi, personalhantering, forskningsstöd
och utbildningsadministration har funnits länge och de expanderar fortfarande. Sådana
system är ofta tunga delar av administration och förvaltning samt omfattar relativt
självklart en viss avgränsad funktion för hela universitetet. De kräver en
systemförvaltning centralt och tydliga och uniforma administrativa användarroller ute i
organisationen. De förväntas användas på samma sätt av alla användare. De elektroniska
system och digitala redskap som används för nätburna kurser, digitaliserad undervisning
och e-lärande har en annan karaktär. De är mer dynamiska, kan och bör tillämpas och
kombineras på många olika sätt och de måste kunna hanteras både kvalificerat och
mångsidigt, men ändå tillräckligt enkelt, av alla lärare.
De digitala system och verktyg som används har, som tidigare påpekats, mestadels vuxit
fram bottom-up och det finns både en stor mångfald och frivillighet i hur de används,
vilket är värdefullt. Men när antalet system och redskap blir större och intensiteten i deras
användning i undervisningen ökar uppstår en ny situation. Risken för ”slöseri” ökar,
genom att många institutioner kan lägga medel på inköp och förvaltning samtidigt, vilket
också kan skapa lokal utrustning och redskap som sedan underutnyttjas. En annan risk är
att funktioner dubbleras eller att system och verktyg uppfattas utvecklas i konkurrens med
varandra. Det har t.ex. kännetecknat relationen mellan LUVIT och Live@Lund. Det är
inte rationellt att ha många olika plattformar eftersom det innebär att knappa resurser inte
används effektivt och att funktioner i onödan dubbleras. Det finns ett stort behov av ökad
kommunikation kring och överblick av hur olika digitala system och redskap för elärande fungerar tillsammans i den pedagogiska utvecklingen.
Sedan plattformen LUVIT i slutet av 1990-talet fick status som ett universitetsgemensamt
alternativ har universitetet inte gjort större gemensamma investeringar för utveckling av
e-lärande. Ett undantag utgörs av projektet rörlig bild/visuella medier, som de senaste
åren börjat bygga upp en bättre infrastruktur för pedagogiskt arbete med filmande inslag
som kan publiceras på ItunesU. Däremot har fakulteter och institutioner i olika
omfattning skapat förutsättningar för e-lärande och blended learning genom egna
insatser. Live@Lund utvecklades inom Ekonomihögskolan som ett svar både på den
uppenbara bristen på gemensam kursportal för Lunds universitet och på externa krav för
att få nödvändig internationell ackreditering.
Idag finns ingen given enhet eller instans på universitetsgemensam nivå som kan fungera
som hemort för eller samordnare för ett växande utbud av undervisningsstödjande digitala
system. CED har i det här avseendet en begränsad funktion, dels som systemförvaltare av
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några system dels för ett relativt begränsat pedagogiskt stöd till digitaliserad
undervisning. Avdelningen har inte i uppdrag eller anslag för t.ex. att ta in, ge förslag
eller besluta om insatser för strategisk utveckling på detta område. Handläggning av
sådana frågor bör gå genom utbildningsnämnden, men CED tillhör idag sektionen
personal och har ingen koppling till eller uppdrag gentemot nämnden. Det
utredningsförslag till en ny organisation för högskolepedagogisk utveckling som
presenterades i december 2013 har ännu inte lett till några beslut (Lindström & Maurits
2014). I deras rapport uppmärksammas också det faktum att även hela den stora
verksamhet som består i högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och högskolepedagogisk
utbildning (inom CED, MedCUL ,Genombrottet och inom övriga fakulteter) inte har
någon gemensam koppling till de strategiska utbildningsfrågorna.
På universitetsnivå finns uppenbara organisatoriska hinder för proaktiv planering för
nya digitala system och verktyg för att utveckla e-lärande. Läget kan beskrivas så att
undervisningsstödjande elektroniska system och digitala redskap idag är hemlösa på
universitetsgemensam nivå.
Oavsett vilka förslag som denna utredning lägger beträffande fortsatt utveckling av elärande inom ramen för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet så saknas
en instans för samverkan kring systemförvaltningen, utövandet av sakkunskap om
systemens funktion samt med förmåga att verkställa förslagen på universitetsgemensam
nivå. Inom utredningen har vi kommit fram till att denna organisatoriska fråga har en så
avgörande betydelse för hur en ny policy och handlingsplan för e-lärande kan
förverkligas att den bör lyftas fram särskilt. Det är först när en sådan organisation är på
plats som det på ett genomarbetat sätt går att ta ställning till vilka elektroniska system och
digitala verktyg som i framtiden bör erhålla universitetsgemensamt stöd.
I kartläggningen av praxis framgår att LUVIT, Moodle och Live@Lund utgör de mest
använda systemen som stödjer utveckling av e-lärande inom universitetet. Inom ramen
för utredningen har projektledaren under året haft ett tiotal möten i olika konstellationer
av ansvariga från rektor, förvaltningschef, personalchef och systemförvaltare till företaget
Grade, som äger systemet, och företrädare för olika användargrupper. Syftet har varit att
klargöra situationen beträffande användning, kostnader, administration och
framtidsperspektiv för LUVIT Det går inte att få ett entydigt svar på frågan hur LUVIT
har kunnat bli så pass försummat när det gäller insatser för att förenkla administrationen,
underlätta integrationen för användarna och stimulera till nytänkande kring e-lärande.
Situationen har även orsakat stora dolda lärar- och administrationskostnader under mer än
ett decennium. Trots den omfattande användningen är LUVIT sårbart och helt beroende
av en enda person, Stefan Persson, som går i pension om mindre än ett år. Att till dess
byta ut lärplattformen mot en annan skulle medföra en investering på åtskilliga miljoner
och risk för akut kompetensvacka i undervisningen. Det enda rimliga alternativet är att
göra en ordentlig insats för att modernisera och utveckla LUVIT så att plattformen
kommer att vara ett mer attraktivt och smidigt alternativ under de närmaste åren. Detta
arbete har redan påbörjats, bland annat med förvaltningschefens beslut att avsätta medel
för integrationen, men kommer att kräva vissa ytterligare resurser utöver nuvarande
budgetram. Live@Lund har särskilt integrerat funktioner från Moodle och kan samverka
med den plattformen. Motsvarande koppling för LUVIT behöver utvecklas.
Inom utredningen har vi kommit fram till att den utveckling av infrastruktur som kräver
minst omedelbara insatser, men som ändå snabbt kan leda till en ökad användning av elärande består i att koncentrera det universitetsgemensamma stödet för elektroniska
plattformar till LUVIT, Moodle och Live@Lund, som då ska kunna utvecklas och
användas i samverkan med varandra.
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Del 4: Förslag till policy och handlingsplan för e-lärande vid Lunds
universitet
Efter att alla underlag i utredningen samlats in och diskuterats i projektgruppen har
följande förslag till policy och handlingsplan utarbetats. Handlingsplanen har främst
byggts upp genom den probleminventering som intervjuerna, enkätresultaten och andra
underlag bidragit med. Avsikten har varit att handlingsplanen ska vara genomförbar
under perioden 2014-2016. Förslaget till policy har tagits fram i det spänningsfält som
uppstår vid en jämförelse mellan a) den digitala samhällsutvecklingen (SOU 2014:13), b)
den internationella utvecklingen inom högre utbildning samt c) Lunds universitets
strategiska plan. Bilden av den önskvärda utveckling har sedan jämförts med den
lägesbeskrivning och behovsinventering för e-lärande vid Lunds universitet som tagits
fram inom utredningen. Denna jämförelse har bidragit till att skärpa graden av
angelägenhet såväl för de utvecklingsområden som tas upp i policyn som i
handlingsplanens förslag till åtgärder.

Utgångspunkt i universitetets strategiska plan 2012-2016
Policyn bör utgå från universitetets strategiska plan 2012 - 2016. I den framhålls att målet
för Lunds universitet är att ha högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och
samverkan med det omgivande samhället. Planen utgår från att universitet utbildar
framtidens kunskapsutvecklare, problemlösare och ledare. Undervisning och lärande ska
äga rum i en innovativ och kreativ universitetsmiljö med utrymme för förändring och
möjlighet till utveckling för universitetets personal. Planen framhåller att universitetet ska
använda proaktiva åtgärder för att underlätta gränsöverskridande samverkan inom
utbildning och forskning:
Vi behöver en stark infrastruktur för utbildning och forskning - detta är en förutsättning för
vår utveckling och vår förmåga att stärka vår internationella konkurrenskraft. (---)
Universitetet ska ligga i framkant vad gäller sampelet med den digitala
samhällsutvecklingen. (s. 15)
Vi ska utveckla stödstrukturer och incitament för att stimulera gränsöverskridande
samverkan, såväl intern som extern. (---) Vi ska också skapa effektivare mötesplatser - både
fysiska och virtuella - för att stimulera gränsöverskridande samverkan inom utbildning,
forskning och administration. Vi behöver skapa nya resurs- och kompetenscentra. (s. 7)

Med ett fokus på behovet av utveckling av e-lärande och digitalt stöd för undervisningen
kan formuleringarna användas direkt för att anvisa riktningen för en policy för e-lärande.
Av behovsinventeringen har t.ex. framgått att det saknas en universitetsgemensam
infrastruktur samt resurs- och kompetenscentra för den digitala utvecklingen av
undervisningen.
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Förslag: Policy för undervisning och lärande vid Lunds universitet
Överväganden
Utredningen och dess underlag visar tydligt att utvecklingen av e-lärande och digitalt stöd
för undervisningen inte längre utgör en avgränsad nisch för en särskild typ av kurser och
utbildningar inom vilka vissa lärare specialiserar sig på att utveckla och bedriva
distansutbildningar eller helt digitaliserad undervisning. Frågor om utveckling av elärande och digitalt stöd för undervisning handlar idag om en integrerad aspekt av
undervisning och lärande på alla kurser och program, vilken också gör dem viktigare och
mer omfattande än tidigare. Utredningens uppdrag innebar att lägga förslag till en policy
för e-lärande för Lunds universitet. Vi har istället valt att utforma förslaget till policy så
att det omfattar undervisning och lärande vid universitetet. Däremot har vi valt att
utforma handlingsplanen med fokus på de insatser och åtgärder vi finner angelägna just
inom området utveckling av e-lärande och digitalt stöd för undervisningen. Nedan följer
förslaget till policy.

Policy för undervisning och lärande vid Lunds universitet
Lunds universitet utbildar framtidens kunskapsutvecklare, problemlösare och
ledare. Undervisning och lärande ska äga rum i en innovativ och kreativ
universitetsmiljö med utrymme för kontinuerlig förbättring i samspel med
omvärlden, där både lärare och studenter medverkar i utvecklingen.
Undervisningen ska utmärkas av ett studentcentrerat och aktivt lärande där
studentens personliga och professionella kunskapsutveckling står i fokus.
Campusmiljön med rum för undervisning och lärande samt bibliotekens
studiemiljöer och digitala resurser ska medverka till personliga möten, social
samverkan och kvalificerat lärande. Studenternas medverkan i undervisningen,
oavsett om den bedrivs på campus eller på nätet, ska understödjas av en
välfungerande virtuell lärandemiljö i jämförelse med god internationell standard.
Utbildningen vid Lunds universitet är forskningsbaserad och präglas av
gränsöverskridande samverkan. Universitetet ska vara ett connected university –
både internt och i samspel med det omgivande samhället. Ökat inslag av e-lärande
och digitaliserad undervisning både i campus- och distanskurser ska bidra till
kvalificerade utbildningar med nationell och internationell räckvidd.
Undervisningen ska utformas i en miljö där lärare och studenter kan röra sig
obehindrat mellan olika plattformar med tillgång till ett brett utbud av digitala
verktyg och digitala resurser, som kan användas mångsidigt och dynamiskt för ett
förstärkt lärande. Lärare och studenter ska ges möjlighet att skaffa sig den nivå av
digital kompetens som kvalificerad undervisning, högskolestudier och
yrkesverksamhet i dagens samhälle kräver.
Undervisningens kvalitet vilar på lärares forskningsbaserade ämneskunskaper och
pedagogiska skicklighet där digital kompetens är en väsentlig aspekt. Utveckling
av undervisningen bygger på aktuella resultat från högskolepedagogiskt eller
ämnesdidaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete som tillvaratas i ett engagerat
pedagogiskt ledarskap. Dokumentering av lärares utvecklingsarbete ligger till
grund för kvalitetsutveckling av och kunskapsöverföring mellan universitetets
utbildningar. Universitetet uppmärksammar och belönar lärare med hög nivå av
pedagogisk skicklighet och även insatser för innovativ högskolepedagogisk
utveckling.
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Förslag: Handlingsplan för utveckling av e-lärande
Överväganden
Lägesbeskrivningen och behovsinventeringen från tidigare avsnitt utgör en utgångspunkt
för de åtgärder som behöver vidtas för att universitetet under perioden 2014-2016 ska
kunna närma sig den nivå som förslaget till policy ger uttryck för. Under 2013-2014 har
en utredning om den framtida inriktningen och organisationen för högskolepedagogisk
utveckling och utbildning genomförts. Utredningens avsikt är att åstadkomma en
långsiktigt hållbar lösning för en legitimering och akademisering av högskolepedagogiskt
utvecklingsarbete och högskolepedagogisk utbildning i överensstämmelse med den
internationella utvecklingen inom området. Förslaget innebär att verksamheten ska bygga
såväl på en förankring i fakulteternas utbildningsverksamhet som på
universitetsgemensam samverkan. Den senare med tre inslag: en ny kommitté för
högskolepedagogisk utveckling och kvalitet under utbildningsnämnden, ett nätverk för
pedagogiska utvecklare samt med en akademisk förankring genom en avdelning inom
institutionen för utbildningsvetenskap - Centrum för Akademiskt Lärarskap, CAL.
Motsvarande princip bör gälla för utvecklingen av digitaliserad undervisning och elärande: Utgångspunkten bör tas i att e-lärande ska stödjas och utvecklas utbildningsnära
med hänsyn till fakulteternas utbildningsansvar och särskilda förhållanden, samtidigt som
fruktbara former för universitetsgemensam samverkan kring teknisk infrastruktur och
pedagogiskt stöd också behöver finnas på plats. Därutöver behöver utformningen av det
universitetsgemensamma stödet för högskolepedagogisk utveckling och
högskolepedagogisk utbildning snarast klargöras som en utgångspunkt även för
utvecklingen av e-lärande.
Nedan redovisas överväganden kring nuläget för utveckling av e-lärande och digitalt stöd
för undervisningen i förhållande till policyns önskvärda nivå inom några områden. Varje
avsnitt avslutas med förslag till punkter till handlingsplanen.

Infrastrukturell utveckling och samverkan inom begränsade ramar
Inom de begränsade resurser som finns tillgängliga för utveckling av undervisningen i en
situation där universitetet inte har fått de utbildningsplatser som anses nödvändiga för att
upprätthålla bredden i det fullskaliga internationella universitetet, måste kostnader för
åtgärder övervägas noga.
I den utveckling av undervisning och e-lärande som redan har ägt rum t.ex. inom ramen
för LUVIT, Moodle eller Live@Lund, men också genom investeringar i teknisk
infrastruktur och pedagogiskt stöd på fakulteterna ligger resurser nedplöjda både när det
gäller kompetens, teknik samt kursutveckling som universitetet måste bygga vidare på.
Det bör för närvarande inte vara aktuellt att satsa på utbyte av lärplattformar eller av
andra redan etablerade digitala redskap, eftersom detta kommer att vara mycket dyrt i
förhållande till den grad av förbättrad funktion som uppnås. En huvudpunkt i
utredningens förslag är därför att den nuvarande splittringen motverkas genom att
system och verktyg som redan finns integreras i universitetets elektroniska miljö, hålls
säkra och helt uppdaterade samt kopplas till särskilda resurser både för samverkan och
för pedagogiskt stöd/utbildning, med målet att avsevärt öka deras användning. Därutöver
kan nya digitala funktioner för nätburet lärande som inte finns inom universitetets utbud
idag behöva inskaffas och samordnas med de som redan finns. Lunds universitet ska
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bygga upp universitetsgemensam samverkan med ett organisatoriskt ansvar kring
systemförvaltning, service och utveckling av den växande uppsättningen
elektroniska system som etablerats som stöd för undervisningen i ett formellt
inrättat nätverk: PedsamIT,



klargöra ansvarsförhållanden och kostnader för lärplattformar, digitala system
och digitala verktyg oberoende av om dessa ägs av fakulteter eller av
universitetsgemensamma avdelningar, för att kunna samordna service och stöd
samt göra det möjligt att använda dem oavsett fakultetstillhörighet,



satsa på utveckling av en överordnad och universitetsgemensam
koppling/synkronisering mellan olika digitala system och verktyg
(undervisningsportal?), så att de kan användas valfritt och mångsidigt av lärare
och studenter oavsett fakultetstillhörighet,



besluta att LUVIT, Moodle och Live@Lund utgör plattformar som Lunds
universitet generellt rekommenderar och ger tekniskt och pedagogiskt stöd för
användning av,



avsätta särskilda medel för att modernisera och utveckla LUVIT så att de
tusentals användarna inom universitet (studenter, andra kursdeltagare och lärare)
får den smidiga och lättadministrerade plattform som LUVIT kan vara,



utreda och ta ställning till vilka digitala system och verktyg utöver de som
används idag som kommer att behöva köpas in och användas över hela
universitetet, t.ex. system för digital examination, audio-visuella
presentationsprogram, e-böcker eller personliga elektroniska portföljer,



utreda krav som ställs på en teknisk infrastruktur som också stödjer en effektiv
och säker användning av olika molntjänster i undervisningen.

Prioritering av e-lärande som en väsentlig lednings- och kvalitetsfråga
Inom Lunds universitet finns egentligen inte någon uttalad brist på sådana tekniska
system som behövs för att kunna utveckla och bedriva digitaliserad undervisning och elärande av hög kvalitet. Däremot behöver de, som påpekats i föregående avsnitt
samordnas och integreras. Men framför allt visar utredningen att de resurser som finns
tillgängliga inte används i den omfattning som är önskvärd om universitetets utbildningar
ska närma sig den nivå som förslaget till policy anger. Det är en alltför liten andel av
universitetets lärare som har haft möjlighet att skaffa sig hög digital kompetens och
förverkliga nätburen undervisning i sina kurser. Det är en betydligt större andel som
skulle vilja göra detta om det fanns tid, tekniskt och pedagogiskt stöd samt tillgång till
utbildning. Samtidigt är det en överraskande stor andel av lärarna som förhåller sig
mycket avvaktande till utvecklingen. Denna situation innebär en utmaning för det
pedagogiska ledarskapet på alla nivåer. Det finns god anledning att belöna och lyfta fram
utveckling av e-lärande och digitalt stöd för undervisning. Särskilt som enkätresultatet
indikerar att intresset och engagemanget för utveckling av e-lärande hos både lärare och
studenter inte verkar ta fart innan man i sin närmiljö kan ta del av goda exempel. Lunds
universitet ska
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lyfta fram den digitala utvecklingen inom undervisning och lärande som en
väsentlig lednings- och kvalitetsfråga på alla nivåer och avsätta kvalitetsmedel
för perioden 2014-2016 för att närma sig policyns nivå,



verka för en ökad användning av e-lärande och digitalt stöd för undervisningen
både på campus och i nya former av distansutbildning med såväl nationell som
internationell räckvidd,

Ökat stöd för högskolepedagogisk utveckling av och utbildning för e-lärande
I utredningens referensgrupp har frågan om hur det stora behovet av utbildning och
utvecklingsarbete inom området bör hanteras. Gruppen har rekommenderat att sådan
utbildning inte ska hanteras som separata kurser med primärt teknisk inriktning. Den
utbildning för utveckling av e-lärande som ska medverka till att lärarna utvecklar ökad
digital kompetens och de digitala inslagen i sin undervisning ska ingå i de
högskolepedagogiska kurser som anordnas av CED/motsvarande, MedCUL,
Genombrottet eller av fakulteterna själva. Det utvecklingsarbete som genomförs inom
kursernas ramar ska primärt ha det pedagogiska perspektivet, förbättrat lärande, som
drivkraft och tekniken som hjälpmedel. Lunds universitet ska:


etablera en utökning av högskolepedagogisk utbildning med inriktning på att
utveckla digitalt stöd för undervisning och e-lärande, undervisningsnära för
lärarlag i ett kurs- eller programövergripande perspektiv,



stödja och belöna lärares kompetensutveckling och utvecklingsinsatser för
utveckling av digitalt stöd för undervisning och e-lärande såväl genom särskild
inriktning av universitetets pedagogiska priser (ska utredas), som genom ökad
fokusering av digital kompetens vid lönesamtal, pedagogisk meritering och annan
befordran,



bygga upp gränsöverskridande kunskapsöverföring kring utveckling av
digitaliserad undervisning och e-lärande över hela universitetet genom en
nätverksorganisation med förankring såväl i det föreslagna nätverket PedsamIT
som i de pedagogiska utvecklingsenheterna och med pedagogiska utvecklare och
mediapedagoger/motsvarande på fakultetsnivå,



utreda universitetsgemensamma normer för hur kursutveckling, undervisning och
annan medverkan i kurser med stora inslag av digitaliserad undervisning och elärande, samt utveckling av kursdesign och läromedel i digitala lärandmiljöer bör
ersättas inom ramen för anställningen samt i förhållande till upphovsrätt och
lärarundantaget,



ta fram kunskapsunderlag och riktlinjer för ökad och rättssäker användning av
öppna läranderesurser i lärares undervisning samt riktlinjer och råd för lärares
utveckling av öppna läranderesurser och digitala läromedel,



ta fram råd och riktlinjer till lärare för att öka en säker användning av
molntjänster, applikationer och sociala medier i undervisningen.
Övergripande insatser och åtgärder för utveckling av e-lärande
Som utredningen påvisat är frågorna om den digitala utvecklingen inget som isolerat
berör endast Lunds universitet eller som universitetet ensamt brottas med. Mycket pekar
på att situationen kan vara likartad på andra svenska lärosäten. Dock kan man säga att då
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de stora universiteten som myndigheter ansvarar för mycket större andelar av den svenska
högskoleutbildningen och framför allt av program på avancerad nivå och forskarnivå, så
bör de anses kunna bära en större del av det totala kvalitetsansvaret. Vad kan det då
innebära att ta det övergripande ansvaret för utveckling av undervisningskvalitet i högre
utbildning och i det här sammanhanget då särskilt för utvecklingen av digitaliserad
kursdesign, undervisning, e-lärande och digitala läromedel? I en situation där både de
nationella och internationella förutsättningarna för högre utbildning är under omprövning
och där den tekniska utvecklingen har medverkat till en snabb förändring av villkoren för
akademikers medverkan både i utbildning och forskning bör Lunds universitet arbeta med
dessa frågor både på nationell/internationell nivå samt i ett forsknings- och
innovationsperspektiv. Lunds universitet ska:


utreda om särskilda resurser för innovation och forskningssamverkan kring
utveckling av digitaliserad undervisning och kursdesign samt av digitala
läromedel och e-böcker kan avsättas,



utreda möjligheten att inrätta en universitetsgemensam icke-vinstgivande
förlagsverksamhet för utveckling av e-böcker och andra digitala läromedel
för högre utbildning,



lyfta frågor om och medverka i projekt kring konsekvenser av den digitala
utvecklingen i högskolans utbildningar på nationell och internationell nivå.
Det kan gälla sådant som rättigheter och skyldigheter vid utveckling och
användning av öppna digitala resurser för lärande, frågor om införande av
examensmål för studenters digitala kompetens eller frågor om samverkan
kring utvecklingen av MOOCs eller andra nätburna kurser.
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BILAGA 1

Intervjustudie
Utveckling av e-lärande och digitala lärandemiljöer
inom Lunds universitet

Hanne Smidt & Max Persson

Sammanfattning
I denna delrapport redovisas resultateten av den intervjustudie som genomfördes under perioden
februari till april 2014 med fokus på praxis inom Lunds universitet då det gäller e-lärande och
digitala lärandemiljöer. Studien har utförts av Hanne Smidt och Max Persson inom ramen för
utredningen och bygger på intervjuer med representanter för alla fakulteter och USV,
universitetets ledning, Lunds universitets studentkårer och representanter från den gemensamma
förvaltningen som arbetar med e-lärandefrågor. I fakultetsintervjuerna deltog mellan 2-8
personer. Typiska deltagare i dessa intervjuer var prodekan, utbildningsansvarig vid fakulteten,
lärare med stor erfarenhet inom området, bibliotekarier, pedagogiska utvecklare och ITansvariga.
Intervjustudien bygger inte på en gemensam eller på förhand uttalad definition av e-lärande, utan
intervjupersonerna fick utgå från sin egen uppfattning om vad e-lärande är och kan vara.
Kontexten utgörs av den europeiska och globala utvecklingen där undervisning och lärande inom
högre utbildning i allt högre grad ställs inför frågor om distansutbildning, e-lärande, ny
teknologi, digital kompetens och MOOCs.
I fokus för samtliga intervjuer stod hur man använder e-lärande, vilka befintliga digitala
lärandemiljöer som finns och hur man utvecklar dessa, vilka eventuella problem och möjligheter
som man står inför, vilka förväntningar eller önskemål man har för den framtida utvecklingen av
e-lärande och vad en gemensam strategi och handlingsplan för Lunds universitet inom detta
område bör innehålla.

Utvecklingen av e-lärande och digitala lärandemiljöer varierar i hög grad
Alla fakulteter och USV arbetar med e-lärande på något sätt, men det finns stora skillnader både
mellan och inom fakulteterna då det gäller hur långt man kommit med detta arbete och hur det är
organiserat såväl när det gäller pedagogiskt som tekniskt stöd och infrastrukturer. På ett
övergripande plan karakteriseras utvecklingen av att pedagogiska metoder och digitala verktyg
som tidigare använts främst för distansundervisning nu i allt högre utsträckning används för att
förstärka campusundervisning. Det som nu växer fram på bred front inom de flesta fakulteter är
en form av blended learning där internetbaserad undervisning och undervisning på plats
kombineras på olika sätt.
Inom de flesta fakulteterna finns ingen strategi eller handlingsplan för utveckling av e-lärande.
Gemensamt för de flesta fakulteter är att man inte har en fakultetsgemensam överblick över det
pedagogiska utvecklingsarbetet kring e-lärande och att den utveckling som skett varit ojämn
både mellan och inom enskilda fakulteter.
I intervjuerna med fakulteterna beskrivs utvecklingen av e-lärande från och med 1990- talet fram
till idag som framförallt eldsjälsdriven, och merparten av de intervjuade lärarna arbetar
fortfarande ensamma med att utveckla sin pedagogik och användning av e-lärande på sina kurser.
Utvecklingen har karakteriserats av ett relativt ostrukturerat peer-to-peer-lärande eller helt enkelt
”learning by doing”. Det finns en skarp kritik bland lärarna av att det sällan är möjligt att få
arbetstid eller extra resurser till att arbeta med digital kursutveckling och flera anser att
ersättningsmodeller för detta bör ses över. Det finns en konsensus kring att varje lärare måste få
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utveckla sin egen pedagogiska metod inom de kurser man undervisar i, men att det parallellt bör
finnas bra möjligheter för stöd, innovation och kollegialt utbyte av idéer och erfarenheter. Inom
flera fakulteter menade representanterna att det vore bra att introducera incitament såsom t ex
fröpengar för digital kursutveckling och pedagogiska priser med fokus på e-lärande. Många reste
frågan om vikten av att pedagogisk kompetens inom detta område ges större uppskattning i
karriärstrukturen.
Utveckling av digital kompetens
I intervjuerna togs frågan om studenters och lärares digitala kompetens upp. När det gäller
studenters digitala kompetens kan detta enligt intervjuerna innebära att behärska
informationssökning och källkritik, att vara kompetent i att använda digitala verktyg och sociala
medier, att kunna använda OER, och att veta hur upphovsrättsfrågorna kan hanteras. Inom några
fakulteter arbetar biblioteken med undervisning som syftar till att stärka studenternas digitala
kompetens och i flera fall är dessa moment kopplade till och explicit formulerade i lärandemålen
för kurser och program.
När det gäller lärares digitala kompetens framkom att det finns stora skillnader i lärarkåren. I de
allra flesta fakultetsintervjuerna beskrev deltagarna att det inom fakulteten finns en mindre grupp
av lärare som använder e-lärande och digitala verktyg i stor utsträckning, ett slags ”eldsjälar”
eller ”fore-runners”, och som har stor kompetens inom området, utöver detta finns en stor grupp
som använder studentportal och/eller LMS och vissa andra verktyg, och därutöver finns en
relativ liten grupp som inte använder e-lärande eller digitala verktyg alls. Det fanns en samsyn att
den kompetensutveckling som behövs måste utgå från lärarens behov och den kompetens som
läraren besitter. Många menade att det vore en god idé att skapa en IT-pedagog på varje fakultet
som jobbar både inåt mot fakulteten och utåt mot andra fakulteter med att sprida god praxis.
Dessa skulle vara starkt knutna till de lokala undervisningsmiljöerna men skulle även kunna
organiseras i ett universitetsgemensamt nätverk.
En del av de intervjuade gjorde en koppling mellan utredningen av högskolepedagogisk
utveckling och utbildning och e-lärandeutredningen, och ansåg att dessa borde kopplas samman
för att stärka den framtida högskolepedagogiska utvecklingen inom hela universitetet.
Andra förslag handlade om att stärka e-lärandekomponenten i de högskolepedagogiska kurserna
och organisera dessa i form av blended learning. Ytterligare ett förslag handlande om att
universitetet borde bedriva forskning kring sin egen digitala utveckling.
Pedagogiskt och tekniskt stöd samt kunskapsöverföring efterfrågas
När det gäller stöd för användning av e-lärande och digitala lärandemiljöer och för att
vidareutveckla dessa, efterfrågas både pedagogiskt och tekniskt stöd som behöver ligga nära
lärarna och deras undervisningspraxis. Utöver detta efterfrågas även stöd då det gäller juridiska
frågor som t.ex. användningen av öppna läranderesurser (OER) och upphovsrättsfrågor.
Det finns i nuläget inga eller få strukturerade möjligheter för kunskapsöverföring inom detta
område inom merparten av fakulteterna. Ett exempel på ett sådant initiativ finns dock inom
Medicinska fakulteten där man har utvecklat en portal för kunskapsspridning i samarbete mellan
biblioteket och den pedagogiska utvecklingsenheten.
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Inledning
Utbildningsnämnden tillsatte i april 2013 en utredning om e-lärande och MOOCs vid Lunds
universitet. Som en del av utredningen genomfördes en intervjustudie med fokus på praxis kring,
och utvecklingen av, e-lärande och digitala lärandemiljöer inom Lunds universitet sett ur ett
europeiskt perspektiv. Resultaten av studien redovisas i denna delrapport.
Rapporten är disponerad på följande sätt: Först redogörs för studiens tillvägagångsätt och den
placeras in i en bredare europeisk kontext. Därefter redogörs för studiens resultat i tre avsnitt:
Utveckling av undervisning och lärande: mötet mellan pedagogik och teknik, Digital kompetens
bland studenter och lärare, och slutligen avsnittet om Behov av stöd för utveckling av e-lärande.
Därefter följer rapportens konklusioner.
Tillvägagångssätt

Studien bygger på intervjuer som genomfördes under perioden februari till april 2014 med
representanter för alla fakulteter och USV, universitetets ledning, Lunds universitets studentkårer
(LUS) och representanter från den gemensamma förvaltningen som jobbar med e-lärandefrågor.
I fakultetsintervjuerna deltog mellan 2-8 personer. Typiska deltagare i dessa intervjuer var
prodekan, utbildningsansvarig vid fakulteten, lärare med stor erfarenhet inom området,
bibliotekarier, pedagogiska utvecklare och IT-ansvariga. En förteckning över samtliga
intervjupersoner återfinns i bilaga 1. Det är viktigt att påpeka att de allra flesta lärarna som
deltog i intervjuerna har stor kompetens och ett stort engagemang i dessa frågor. Det betyder att
lärare med mindre erfarenhet och kompetens inom området inte är representerade i lika stor
utsträckning i den här intervjustudien. Fakultetsintervjuerna pågick cirka en timme och en kvart.
Övriga intervjuer pågick cirka 30-45 minuter. Alla intervjuer spelades in och transkriberades.
Intervjuerna genomfördes av Hanne Smidt, projektledare vid avdelningen Kvalitet och
utvärdering och Senior Advisor på European University Association (EUA), och Max Persson,
projektassistent vid Centre for Educational Development (CED). Huvudsakligen har Hanne
ansvarat för att författa rapportexten och Max för att transkribera intervjuerna samt kommentera
och språkgranska rapporttexten.
I fokus för samtliga intervjuer stod hur man använder e-lärande, vilka befintliga digitala
lärandemiljöer som finns och hur man utvecklar dessa, vilka eventuella problem och möjligheter
som man står inför, vilka förväntningar eller önskemål man har för den framtida utvecklingen av
e-lärande och vad en gemensam strategi och handlingsplan för Lunds universitet inom detta
område bör innehålla. I intervjuerna ställdes även frågor kring användningen av och hur digitala
studentportaler som t.ex. Live@Lund, lärplattformar såsom LUVIT och andra externa
lärplattformar fungerar (intervjuguide återfinns i bilaga 2). Intervjuerna utgick från de svar kring
e-lärande och MOOCs som fakulteterna lämnade in till utredningen hösten 2013.
Intervjustudien bygger inte på en gemensam eller på förhand uttalad definition av e-lärande, utan
alla intervjupersoner fick utgå från sin egen uppfattning om vad e-lärande är och kan vara.
Kontext

Utredningen av e-lärande vid Lunds universitet, och därmed även den här intervjustudien, kan
ses som en del av en europeisk eller global trend där utveckling av undervisning och lärande, och
då särskilt e-lärande, digital kompetens och utvecklingen av MOOCs hamnat i fokus. EUkommissionen har sedan 2011 lagt fokus på moderniseringen av högre utbildning och lärande i
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Europa och har genom ett antal rapporter utvecklat en rad punkter som man anser att europeiska
lärosäten bör utveckla för att fortsatt vara konkurrenskraftiga globalt.2 Denna rapport reflekterar
de gemensamma utmaningar som Lunds universitet och andra europeiska lärosäten för högre
utbildning står inför i den globala konkurrensen.
EU-kommissionens arbetsdokument kring e-lärande och innovation framhåller att ny teknologi
och OER kan få, eller redan har fått, en mycket stor effekt både när det handlar om att utveckla
breddad rekrytering och effektiviteten i det europeiska utbildningssystemet.3 Undervisning och
lärande bör enligt arbetsdokumentet fokuseras mer vid hur man kan nå och stödja den
individuella studentens ”learning pathways” genom att använda kollaborativt lärande på campus
och på nätet och blanda det formella och icke-formella lärandet. I arbetsdokumentet är EUkommissionen kritisk till att europeiska lärosäten inte använder den nya teknologin och dess
potential, och anser, baserat på en europeisk konsultation, att enbart 20–25 procent av
studenterna undervisas av lärare som är digitalt kompetenta och därför har möjlighet att stödja
studenternas digitala utveckling:
The European education and training systems have not yet fully tapped into the potential offered by
digital technologies and content, including open educational resources (OER), losing the
opportunity to innovate the teaching and learning practices, to increase the efficiency and equity for
a more competitive and knowledge-based economy.4

EU-kommissionen är kritisk till lärares färdigheter när det gäller att använda digital pedagogik
och till hur man på lärosäten kvalitetssäkrar e-lärande. Kommissionen föreslår att man på
nationell och institutionell nivå utvecklar en 360° kapacitet till att utnyttja ny teknologi och dess
möjligheter, och att europeiska lärosäten utvecklar strategier för e-lärande inklusive MOOCs och
digitala lärandemiljöer.
Lunds universitets utredning om e-lärande och MOOCs kan med sina olika delelement anses
följa EU-kommissionens rekommendation om en systematisk analys av utvecklingen av elärande och digitala lärandemiljöer för att understödja och utveckla undervisning och lärande.

2

High level group on the modernisation of higher education, 2013; Commission staff working document, 2013;
Communication from the Commission, 2013.
3
Commission staff working document, 2013.
4
Ibid.
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Resultat
I följande avsnitt redovisas resultaten av intervjustudien under tre huvudteman: 1. Utveckling av
undervisning och lärande: mötet mellan pedagogik och teknik, 2. Den digitala kompetensen hos
studenter och lärare och 3. Behov av stöd för utveckling av e-lärande.
Utveckling av undervisning och lärande: mötet mellan pedagogik och teknik

Intervjustudien visar att alla fakulteter och USV arbetar med e-lärande på något sätt, men att det
inte överraskande finns stora skillnader både mellan och inom fakulteterna då det gäller hur
arbetet är organiserat och i vilken utsträckning man arbetar med att vidareutveckla undervisning
och lärande. Skillnaderna synes reflektera ämnesområden, program och utbildningsstruktur men
även synes de vara beroende av antalet fristående kurser och den tradition för pedagogisk
utveckling som finns inom fakulteten. Som nämnts tidigare så anmodade utredningen under
hösten 2013 fakulteterna att inkomma med en beskrivning av fakultetens digitala lärandemiljöer
och stöd för e-lärande. Detta underlag visar att man inom de flesta fakulteterna inte har en
strategi eller handlingsplan för utveckling av e-lärande och de digitala lärandemiljöerna. Detta
betyder emellertid inte att det inte förs en diskussion inom fakulteterna som rör utvecklingen
inom detta område.
I intervjuerna med fakulteterna beskrivs utvecklingen av e-lärande från och med början av 1990talet fram till idag som framförallt eldsjälsdriven. Den tidiga vågen av eldsjälar har haft stor
betydelse för utvecklingen av e-lärande, men uppfattningen bland merparten av de intervjuade är
att användningen av någon form av e-lärande eller digitala verktyg idag har blivit ”mainstream”.
Alla fakulteter har en mindre grupp av lärare som använder e-lärande i stor utsträckning och som
har stor kompetens, en grupp av ”fore-runners” eller ”eldsjälar”, utöver detta finns även en stor
grupp som använder studentportal och/eller LMS och vissa andra verktyg, och därutöver finns en
relativt liten grupp som inte använder e-lärande eller digitala verktyg alls. Gemensamt för de
flesta fakulteterna är att man inte har en fakultetsgemensam överblick över det pedagogiska
utvecklingsarbetet kring e-lärande och att den utveckling som skett varit ojämn. En möjlig
förklaring till detta som framkommer i intervjuerna kan vara att:
… i och med att utbildningsansvaret är decentraliserat till fakulteterna och där ofta ännu längre ner,
har den utvecklingen som ägt rum varit bottom-up. Det har lett till att det inte finns tillräcklig
kunskap och överblick över hur utvecklingen ser ut på de strategiskt viktiga nivåerna.

I intervjuerna med fakulteterna deltog ett stort antal mycket engagerade, men primärt självlärda
lärare med stor erfarenhet inom e-lärande. Under intervjun lades bland annat fokus på att samla
in goda exempel kring e-lärande, det pedagogiska utvecklingsarbetet och hur detta samspelar
med användning av ny teknologi och e-lärande. Merparten av de intervjuade pekade på att:
… e-lärandet måste man koppla till själva lärandebegreppet. … Det är någonting som underlättar
lärandet. Och då är inte det heller en självklarhet, utan då måste man hitta var det passar in i
lärandeprocessen. E-lärande är inte datorerna i sig eller ipad i sig, utan vad man gör av det hela. Det
måste finnas någon form av förstärkningseffekt i lärandet. Och det tycker inte jag är lätt att hitta var
det passar in, utan får komma efter hand.

Under fakultetsintervjuerna uppkom en diskussion om hur undervisningen och lärandet förändras
i takt med utvecklingen av det studentcentrerade lärandet, den alltmer heterogena
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studentgruppen, de digitala möjligheter som finns idag, och de ökade kraven på att erbjuda
kollaborativt och asynkront lärande. Inom en del fakulteter upplevde man samtidigt att
studenterna ändå vill ha traditionella salsbaserade föreläsningar och inte alltid uppskattade
användningen av digitala verktyg. På de flesta fakulteter var det en allmän uppfattning att
studenterna inte särskilt ofta efterfrågar digitala verktyg, men att när de väl fick använda digitala
verktyg så uppskattades detta och gav upphov till ett fördjupat lärande.
En del tog upp frågan kring lärandemål och pekade på att det inte går att skilja e-lärande från
övrigt lärande och därmed också hela det strukturella ramverket kring kurs, program och
utbildning: kursplaner, lärandemål och examination, dessa måste vara integrerade.
Det är en sak som är jätteviktig i detta, alltså vi kan inte börja med medlet. Vi måste också se målet
med det här. Vad är målet med att vi vill ha in e-lärandet i utbildningen. Det måste ju genomsyra
kursplaner och examinationsformer. På det sättet måste vi också strukturera om. Det är det som jag
tror gör att en del kurser lämpar sig mer eftersom de är genomtänkta på ett sätt rent pedagogiskt där
man har interaktiva moment eller distansmoment, chattforum eller vad det nu kan vara.

Det fanns många synpunkter kring vad tillgången till föreläsningar och undervisningsmaterial på
nätet betyder för utvecklingen av undervisningen på Lunds universitet. En intervjuperson
menade att:
Kraven ökar och vi släpar efter, vi är inte någon av de fakulteter som är långt fram. Insett att vi
måste göra saker. Vi driver projekt som bygger på att vi tagit in studenter för att lära lärare.
Egentligen är det ju bara dumt att vi försöker lista ut hur studenterna vill ha det och hur det ska
genomföras i sal - det är bättre att gå direkt till studenterna. Hjälp oss, lär oss!

Andra intervjupersoner var mer tveksamma till den utveckling som innebär att undervisning allt
mer visas upp utåt:
Vi är väldigt konkurrensutsatta, och jag menar att vi har en konkurrensfördel här i Lund att
studenterna träffar lärarna. Detta är den riktigt konservativa fördelen. Andra universitet har inte det
och erbjuder ofta distansundervisning. Vi har det och det ska vi vara mycket rädda om. Sen är det
så att när jag undervisar så sitter där studenter och jämför min föreläsning med motsvarande
föreläsning i Stanford som är fantastisk och som jag aldrig kan konkurrera med. Därför är jag emot
att utveckla sådana medel eftersom de redan finns på elementära kurser. Och på specialkurser så är
det inte lönt att göra det. Däremot när det gäller stöd, Maple, bra websidor, allt sådant - självklart
ska vi ha det! Men inspelade föreläsningar är jag mycket skeptisk till om det behövs. Tror att det
dessutom kan skada oss i Lund om vi har det ur konkurrenssynpunkt.

Men det finns också de som lyfter fram möjligheterna som de digitala verktygen skapar om de
används på ett genomtänkt pedagogiskt sätt:
Allting handlar hela tiden om att få aktiva studenter och de digitala miljöerna har skapat nya
möjligheter för detta. Jag är ingen digital expert, snarare ganska rädd för tekniken men jag måste ju
överbrygga det. Och det är rätt bra ibland för det är just det som många studenter också ofta måste
göra och många av mina kollegor. Så i det försöket och i det mötet, det är där jag försöker att
befinna mig. Jag är på jakt efter det kollaborativa lärandet där studenter gör saker tillsammans för
då händer saker och då krävs det både förberedelser, gemensamt arbete, efterarbete och reflektion.
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Ofta handlar det om att skapa aktivitet utan att man själv som lärare måste vara iblandad precis hela
tiden och där kan lärplattformar om de är rätt uttänkta vara till hjälp.
… en viktig poäng är hur e-lärande kan användas för att stödja lärande, det kollaborativa lärandet
mellan studenter. Vad finns det för resurser där? Hur kan man använda de digitala resurserna för att
stödja det lärandet? Och där finns det jättestora möjligheter inte minst med lärplattformar som kan
användas på så många olika sätt, inte bara som inlämnings och informationsdelningsplatser.
Det är ju vår uppgift att se till… alltså hur utnyttjar man verkligen tekniken för något som stöttar
studenternas lärande och aktiverar dem i sitt lärande. Det är inte självklart att det händer av att man
organiserar kursen på en lärplattform. Där tycker jag att vi har en utmaning. Och hur kan tekniken
vara behjälplig i detta? Det är lätt att tänka att bara vi fixar tekniken så löser sig lärandet, men det
är inte riktigt så enkelt.
Det handlar också om att vi presenterar vår idé och hur vi tänker använda tekniken - där är vi
kanske också ibland lite dåliga som lärare att vi inte har någon pedagogisk idé bakom varför vi
använder tekniken på ett visst sätt. Den tycker jag att vi ska framhålla mer.

Det finns många goda exempel inom alla fakulteter då det gäller att utveckla digitalt lärande.
Från att den individuella läraren driver utvecklingen via sitt engagemang som sprider sig inom
program eller institutioner och fungerar som kunskapsbank eller resurs för kollegor, till studenter
som genom kursmoment får i uppgift att hitta och prova digitala verktyg, eller till institutioner
som arbetar målinriktat med att vidareutveckla och ändra sina undervisningsmetoder och
kursstruktur. Det finns ett exempel där en institution inom Naturvetenskapliga fakulteten
anordnat seminarium för att ta del av erfarenheter och goda exempel kring blended learning från
systerinstitutioner i de nordiska grannländerna, och som arbetar med vidareutveckling av sina
digitala lärandemiljöer baserat på dessa lärdomar. Inom Ekonomihögskolan finns exempel på ett
pågående arbete där man utifrån en idé om flipped classroom arbetar med att filma föreläsningar
för att på så sätt frigöra lärarledd tid för exempelvis kunna ha fler seminarier.
Den pedagogiska utvecklingen i användningen av e-lärandet kan på de flesta fakulteter beskrivas
som ett relativt ostrukturerat peer-to-peer-lärande eller helt enkelt ”learning by doing”. Det fanns
en skarp kritik av att det sällan var möjligt att få arbetstid till att arbeta med digital
kursutveckling som är mer tidskrävande än analog kursutveckling. Enbart inom Medicinska
fakulteten hade lärare möjlighet att söka pengar till utveckling av kurser genom den
högskolepedagogiska utvecklingsenheten.
Merparten av lärarna arbetar ensamma med att utveckla sin pedagogik och användningen av elärande på sina kurser, men inom en del utbildningsprogram inom vissa fakulteter fanns exempel
på ett starkt samarbete kring undervisning. En del av de aktiva lärarna hade hämtat kunskap och
inspiration externt från nationella nätverk för e-lärande och OER, från internationella
partneruniversitet och från en del av de mindre högskolorna som ansågs ha kommit långt i
utvecklingen inom detta område. Uppfattning här var att man på de mindre högskolorna ofta har
satsat mer på att utveckla e-lärande och att man har bättre utrustade föreläsningssalar och
faciliteter där. Flera lärare uttryckte en önskan om ett mer kollaborativt utvecklande av
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pedagogiken och undervisningen. I följande citat ges ett exempel på hur e-lärande bidrar till att
öppna upp klassrummet och starta en kollegial diskussion om undervisning och lärande:
Jag ser det också som en fördel att man öppnar upp klassrummet istället för att en lärare har sitt
slutna klassrum och kollegor inte ser vad det är som presenteras där. Har man en nätbaserad kurs
där man har olika moment så kan båda lärarna se varandras presentationer och det gör att... Först
tänker man att: Det vill inte jag lägga upp så att du ser att mitt kanske inte är det bästa. Men då är
man ju snabb på att istället för att få negativ kritik prata med läraren innan man lägger upp det och
säger att: Jag tänkte prata med studenterna om detta och lägga upp det på det här och det här sättet,
har du någonting som du kan tillföra? Och då blir det någonting tillsammans och det kan förbättra
undervisningsmaterialet och man får reda på: Jaha du håller på med det här! Och så stöter jag på
något i ett annat sammanhang och då vet jag att den här läraren sysslar med det och då kan jag
tillföra det: Här är kanske något som du kan ta upp också.

Det finns i nuläget inga eller få strukturerade möjligheter för kunskapsöverföring inom
huvudparten av fakulteterna, enbart inom Medicinska fakulteten finns sådana möjligheter. Här
har man i ett samarbete mellan biblioteket och den pedagogiska utvecklingsenheten skapat bra
möjligheter för att enkelt uppdatera sig kring möjliga verktyg och hur dessa kan utveckla
lärandet. De flesta intervjuade ansåg att det finns för få eller inga bra forum att lära sig nya
pedagogiska metoder och digitala verktyg. Det finns kurser på CED och lärarmötesplatsen, men
dessa uppmärksammas långt ifrån av alla. En viss kritik av utbudet på CED kom fram under
några av intervjuerna, inte minst eftersom man menade att de högskolepedagogiska kurserna inte
alltid lade fokus på e-lärande i tillräckligt hög utsträckning, en kritik som man på CED kände till.
Representanter från CED berättade att man hade svårt att attrahera lärare till kurser som
introducerade digitala verktyg, och funderade på om man hade rätt typ av kurser och rätt
målgrupp. Inte heller har fakulteterna genom sina ramavtal särskilt efterfrågat kurser i e-lärande.
Flera av de intervjuade ansåg att etableringen av ett universitetsövergripande nätverk av ITpedagoger och IKT-ansvariga, eller liknande, på fakulteterna som kan arbeta med att motivera,
stödja och sprida god praxis var ett bra förslag när arbetet kring e-lärande går in i en
vidareutvecklingsfas.
En del av de intervjuade gjorde en koppling mellan utredningarna av högskolepedagogisk
utveckling och utbildning och e-lärande, och här ansåg man att utredningen om e-lärande bör
kopplas samman med utredningen om högskolepedagogisk utveckling5 för att stärka den
framtida högskolepedagogiska utvecklingen inom hela universitetet:
Om nu LU ska satsa på en ny pedagogisk enhet ... så måste man koppla det till de enheter som
arbetar med (teknisk) pedagogisk utveckling också.

De intervjuade lärarna som i stort sett alla var mycket digitalt kompetenta upplevde i många fall
att universitet varken uppskattar eller belönar deras pedagogiska utvecklingsarbete i form av tid,
resurser och karriärmöjligheter. När frågan om tillgänglighet och möjlighet till utbildning för
lärare i e-lärande och digitala verktyg diskuterades under intervjuerna med
fakultetsrepresentanterna ansåg flera av de intervjuade att studierektorer och prefekter ofta inte

5

Lindström & Maurits, 2014.
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prioriterade utvecklingen av ny pedagogik och användningen av digitala verktyg i form av extra
tid och pengar. Lärarna från nästan alla fakulteter poängterade att eftersom det är svårt att få
arbetsresurser till den pedagogiska utvecklingen vore det bra att introducera incitament.
Exempelvis fröpengar, pedagogiska priser som uppskattar innovation inom detta område och att
pedagogisk kompetens uppskattas i karriärstrukturen. Ett enkelt förslag var att ge resurser för att
kunna anställa studenter till att exempelvis rätta uppgifter så att lärarens tid kan läggas på
kursutveckling. En lärare menade att ”en eftermiddag i veckan kan räcka långt”. I följande citat
berörs bristen på arbetstidskompensation för digital kursutveckling:
E-lärande är inte något som vi har implementerat brett på vår avdelning, utan det finns lärare som
tar egna initiativ, bland annat jag då. Det finns ganska stor frihet att göra det. Problemet är att det är
tids och resurskrävande och vi får ingen extra tid eller resurser för att göra det. Man kan säga att
man får ett moraliskt och materiellt stöd men inget utöver det.
Den pedagogiska utvecklingen hänger på enskilda personer. Kanske alldeles för mycket. Det beror
på att alla resurser är upplåsta i kurserna, det finns inga resurser för att göra sådana här saker utan
hänger på enskilda resurser. Det är ett problem. Intresset från vår ledning då det gäller
undervisningsbiten är inte så stort. Ibland känner man att man jobbar i motvind. … Jag har gått en
del kurser på CED och även om jag är anställd som lärare så finns det inga pengar där jag kan få
den tiden betald utan det går ut över annat. Det är ett ständigt problem. Det lägger sig som en
förlamande hand över mycket av det pedagogiska utvecklingsarbetet att vi har ett ekonomiskt
styrsystem som inte promoverar utveckling.

Flera lärare menade även att det bör föras en mer genomgripande diskussion kring
resurstilldelning i förhållande till den utveckling som digitaliseringen av undervisningen och elärande ger upphov till:
Det handlar inte bara om teknikrädsla eller teknikfientlighet [till att man som lärare inte sysslar
med e-lärande] som jag ser det … i bland består motståndet mot att använda sådana här verktyg i
att man är rädd om sin tid och sina timmar. … Det finns ett motstånd att bli inspelad och att det kan
återanvändas; kommer jag att få betalt för detta? Och det finns en rädsla för att ge sig in i
onlinekurser för de lärare som har gjort det vet att om man ska göra det på ett bra sätt så tar det
oerhört mycket tid. Om man ska ge feedback till studenterna. Onlinekurser är inget sätt att göra det
billigare eller att spara tid. Och då måste man ha en ordentlig diskussion om vilka system vi har för
timtilldelningen till kurserna. Det gamla sättet att se på det finns kvar. Den diskussionen måste
lyftas på en väldigt hög nivå. Det måste upp på universitetsnivån.
Tids- och kompetenskrävande. Om jag inte hade haft en bakgrund inom programmering så hade det
inte gått. … Finns eldsjälar men svårt att få gehör/engagemang för det ute i organisationen. Det har
med budgeteringssystem att göra också; hur man kan tydliggöra detta i budget. Just nu är det
ganska svårt eftersom det är låsta ord och termer för vad man får ersättning för. Svårt att få
legitimitet för ”e-komponenten” när det är budgetneddragningar.

Inom Juridiska fakulteten finns exempel på att man tagit fram en ersättningsmodell för lärare
som spelar in föreläsningar till distans- och blended learning-kurser:
Vi har avtal med lärarna att visst de får ju mycket mer betalt för att producera den här filmen än
vad de skulle ha för att stå och hålla den i sal, naturligtvis. Och sen har vi också ett avtal med dem
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att de får en viss ersättning varje termin som den här filmen visas men då tar de också på sig att
hålla koll så att filmerna är uppdaterade och den dagen filmerna behöver uppdateras får de inte
någon extra ersättning för att göra det. Så de första två åren är det kanske bara pengar in i kassan
och man tittar en gång i terminen om den är okej, sen år tre kanske det kommer en lagändring och
då får man spela om hela förläsningen men ja då har man fått betalt för det. Så vi har försökt få in
det här i det reguljära budgetarbetet just för att inte råka ut för att vi spelar in en massa nu och sen
om två år är det utdaterat också har vi inte råd att spela in det på nytt. Det gäller att tänka att det
måste vara långsiktigt.

Universitetsledningen menade att: ”lärare som vill dra i gång med e-lärande måste få stöd till att
utveckla detta och detta behövs både nära genom fröpengar och på CED”. Ett förslag var att
använda kvalitetspengarna till att utveckla nätverk som kan samla in och sprida goda exempel,
att introducera någon form av IT-pedagoger som både arbetar inåt mot den lokala
undervisningsmiljön på fakulteten och utåt mot universitetet centralt för att samla in och sprida
god praxis. Ett annat förslag var att utveckla en kunskapsbank i likhet med hemsidan för
Academic Writing – AWELU (http://awelu.srv.lu.se/). Samtidigt tyckte ledningen att det var
viktigt att se över existerande initiativ och projekt och att samordna e-lärandeutredningen med
den högskolepedagogiska utredningen.
Representanten för Lunds universitets studentkårer (LUS) var tydlig med att utvecklingen av elärandet ska vara en integrerad del av det pedagogiska utvecklingsarbetet, och studenterna ser
gärna att man när det gäller studentportal och LMS samordnar dessa. Från en studentsynpunkt är
det viktigt att man inte ska behöva lära sig nya plattformar beroende på vilken kurs man läser
och att resurserna används effektivt till ett begränsat antal system. Studentrepresentanten menade
även att e-lärande kan användas för att öka kvaliteten i undervisningen och lärandet och för att
öka den lärarledda tiden.
Observation
Den nuvarande organiseringen och ansvarsfördelningen av tekniskt och pedagogiskt stöd är
mycket varierande mellan fakulteterna, och det finns här stor potential för att man via ett nätverk
av fakultetsvisa IT pedagoger kan sprida god praxis. Det fanns en generell uppfattning att
användningen av e-lärande befinner sig i en andra våg, och flera av de intervjuade kände att
utvecklingen av lärandet är ännu mer angelägen nu och att både de traditionella
campusutbildningarna och distansutbildningarna på något sätt måste bemöta detta.
Bland de intervjuade fanns det konsensus kring att varje lärare måsta få utveckla sin egen
pedagogiska metod inom de kurser man undervisar i, men att det parallellt gärna får finnas bra
möjligheter för innovation och stöd för detta.
Många ansåg att det är viktigt att e-lärande i framtiden integreras in i universitetets
högskolepedagogiska strukturer.

Digital kompetens bland studenter och lärare
Under arbetet med den här studien växte frågan om digital kompetens fram som en viktig fråga i
intervjuerna. Diskussionerna kring frågan visade att definitionen av begreppet är mångfacetterad
och svårfångad.
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I intervjuerna kom frågan om digital kompetens att handla om dels vad det betyder att vara
digitalt kompetent6, och dels om det bör vara en central fråga när det gäller det strategiska arbetet
inom Lunds universitet. Enligt de intervjuade kan innebörden av digital kompetens sägas vara att
behärska informationssökning och vara källkritisk, att vara kompetent i att använda tekniska och
digitala verktyg, att använda sociala medier, att kunna använda OER, och att veta hur
upphovsrättsfrågorna kan hanteras. Det fanns många olika tolkningar inom grupperna beroende
på var man var placerad: på biblioteken, som lärare, som student eller i ledningen. Det fanns en
allmän konsensus kring att det finns en skillnad mellan att vara digital native7 och digital
kompetent, även om definitionerna av båda var mycket bred. Det fanns olika uppfattningar
mellan fakulteterna kring om studenterna idag är digital natives eller digitalt kompetenta,
merparten uppfattade studenterna mer som digital native än som digitalt kompetenta. Däremot
rådde konsensus mellan grupperna kring att Lunds universitet behöver arbeta fokuserat på att
utveckla den digitala kompetensen inte enbart hos studenterna, men också hos de anställda.
Studentrepresentanten från LUS ville gärna återkomma i frågan eftersom frågan inte diskuterats
inom kåren, här har man mer fokuserat på strukturella frågor såsom resurser i förhållande till elärande och digitala verktyg.
Biblioteken inom Lunds universitet arbetar mycket fokuserat med att utveckla studenternas
digitala kompetenser. Exempelvis anordnas undervisningstillfällen inom flera fakulteter där
studenter inom ramen för den kurs de läser får besöka bilioteket för att utveckla sina färdigheter
inom informationskompetens. På flera fakulteter inkluderas även sådana kompetenser i
lärandemålen för kurser och program och kopplas till biliotekens undervisningstillfällen.
Detta talar vi om i undervisningstillfällen för studenter. Vi vill stödja dem i sina studier, men
många av kompetenserna vi vill utveckla är även sådana som man har nytta av i resten av livet. Det
är en generell kompetens som samtidigt är kontextbunden och bäst görs i en ämnesmiljö.

Det fanns exempel på god praxis inom flera fakulteter i samarbetet med fakultetsbiblioteken när
det gäller att utveckla studenternas digitala färdigheter och användning av OER. Exempel som
bygger på ett bra samarbete mellan biblioteken och lärarna. Samtidigt menar den intervjuade
representanten för biblioteken:
… att det är mycket personbundet inom de flesta fakulteter i hur stor utsträckning studenterna får
en bra utbildning i digital kompetens. Det är stora skillnaden mellan lärare på hur bra de samarbetar
med biblioteken om utvecklingen av studenternas digitala kompetens under deras utbildning.

Biblioteken samarbetar i Lunds universitets biblioteksnätverk och arbetar inte enbart med att
utveckla studenternas informationskompetens, de fungerar som bäst också som en pedagogisk
resurs och information kring OER. Det finns en önskan inom bilioteket att medarbetare och
studenter i ännu högre utsträckning ska se och använda bilioteket som en resurs. Många
bibliotekarier tar del av den högskolepedagogiska utbildningen, och på fakultetsbiblioteken läggs
stort fokus vid utbildning inom hur man använder e-verktyg, elektroniska resurser, att undervisa

6

En ny rapport från EU-kommissionen (Gareis, K. et. al., 2014) talar om e-kunskaper eller e- förmågor, om att vara
digitalt kunnig och kunna visa digitalt ledarskap.
7
Med begreppet “digital native” avses här att kunna behärska teknik och använda sociala medier.
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studenterna i källkritik, men också visa upp de resurser som Lunds universitet betalar licenser
för.
Det var en generell uppfattning bland de intervjuade att den digitala kompetensen hos lärare och
anställda är mycket varierande, beroende på bland annat ämnesinriktning, intresse, ålder,
tradition för distansutbildning, resurstilldelningen inom fakulteten m.m. Man ansåg också att
mycket kan göras för att höja och vidareutveckla kompetensen och medvetenheten kring efrågor, men också en uppskattning av att det finns en grupp som måste få ta det i sin egen takt.
En del av de intervjuade både i ledningen och på fakulteterna pratade om möjligheterna för att
inkludera den digitala kompetensen i de generella kompetenserna, och eventuellt definiera:
… en miniminivå som handlar både om infrastruktur och verktygen, den pedagogiska delen,
kompetensen hos lärarna och studenterna, och förståelsen för allmänhetens behov också - vi har ju
tredje uppgiften att tänka på. ... Långsiktigt måste vi få fram en bra linje med var vi vill med detta
men det får ju in i hela kvalitetsäkringsarbetet och kvalitetsutvecklingsarbetet vid universitetet. Och
att vi ser oss inte bara som isolerade utan att vi jobbar i partnerskap [med andra universitet].

Andra intervjuade uttryckte också en önskan om att etablera en miniminivå för vilken teknisk
utrustning som ska finnas på institutioner och fakulteter, och att man i likhet med den
pedagogiska forskningen också utvecklar forskning kring universitetets egna digitala utveckling.
I detta sammanhang kom också frågan kring kvalitetssäkring upp. Här fanns delvis divergerande
uppfattningar om distansutbildningar och e-lärande ska ingå i den ordinarie kvalitetssäkringen av
utbildning eller om de ska uppmärksammas i ett eget system, men det fanns samsyn kring att
oavsett hur man väljer att göra så behöver distansutbildningarna uppmärksammas i
kvalitetsarbetet.
Observation
Intervjustudien visar att ansvaret för utvecklingen av generella kompetenser8 som t.ex. digital
kompetens kan eller bör vara gemensamma för hela universitetet. När det gäller studenterna
handlade dessa främst om att generella kompetenser definieras som en del av lärandemålen för
kurser och program. När det gäller anställda pratade många om att det handlar om att ta sig över
ett slags inlärningspuckel och att det gäller att utveckla alla anställdas digitala kompetens från
den punkt individen befinner sig på. Gör man en satsning kan man göra ett generellt lyft, och sen
kan man underhålla utvecklingen genom nätverk, genom att dela god praxis och genom att
introducera exempelvis fröpengar och andra incitament. När det gäller lärares digitala kompetens
kan man med fördel använda UNESCO:s definition9.
Ett annat förslag som kom fram under intervjustudien var att tillsätta en IT-pedagog på varje
fakultet som i en övergångsperiod kunde erbjuda hjälp på den nivån som lärare behöver, och som
kunde ansvara för att ge stöd till utveckling av den digitala kompetensen. Många upplevde att de
lärare som ville utveckla sin kompetens inte visste hur han eller hon skulle göra: upplevde att det
8

Andra generella kompetenser är t.ex. kommunikationskompetens, samarbetskompetens, engelsk språkig
kompetens, vetenskaplig kompetens etc.
9
UNESCO ICT Competency Framework for Teachers http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf
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kunde vara pinsamt att efterfråga ganska grundläggande kompetensutveckling. Sådant fokuserat
stöd kommer troligen vara nödvändig i en relativt kort fas och behövas mycket lokalt. ITpedagogerna föreställde man sig kunna samarbeta över fakultetsgränserna och sprida god praxis
genom ett fakultetsövergripande nätverk.
Ett annat kompletterande förslag var att göra en målinriktad insats t.ex. genom att anordna
universitetsgemensamma aktiviteter under en avgränsad period, exempelvis en vecka, då
studenter, lärare och administrativ personal får tid och möjligheter att utveckla sin digitala
kompetens, exempelvis genom seminarier, föreläsningar, pedagogisk stöd, tävlingar, quizar. Ett
förslag kunde vara att låta en sådan digital vecka sammanfalla med lanseringen av de tre MOOCkurserna, eller universitetets 350-årsjubileum - ett anrikt universitet med fokus på framtidens
lärande.
Det var enbart enstaka intervjupersoner som reste frågan om vilken digital kompetens
arbetsmarknaden kräver av studenter från Lunds universitet. EU-kommissionens rapport10 visar
att Sverige liksom resten av Norden ligger bra till när det handlar om att använda e-lärande och
utveckla e-lärandefärdigheter, men att man ligger lite efter en del av de länder man vanligtvis
jämför sig med när det handlar om att ta ledarskap för e-lärande.

Behov av stöd för utveckling av e-lärande
Ett centralt tema i intervjuerna var lärarnas behov av stöd då det gäller utveckling och
användning av e-lärande och digitala verktyg. Flera olika typer av stöd togs upp av de
intervjuade såsom tekniskt, pedagogiskt, juridiskt och stöd för samordning och samverkan.
Teknikstöd och digital infrastruktur
Det finns stor medvetenhet om att det håller på att växa fram både utmaningar och stöd till den
traditionella salsbaserade undervisningen via digitala medier, verktyg och hjälpmedel av olika
slag, men det råder stor osäkerhet bland lärarna kring vart man kan uppdatera sina kunskaper
både tekniskt och pedagogiskt. I detta sammanhang kom frågan om behov av ledningsstöd och
uppmuntran från prefekter och studierektorer ofta upp tillsammans med frågan om att det ofta är
svårt att få arbetstid för digital kursutveckling.
Inom några fakulteter har man ett aktivt stöd till lärare och resonerar som så att läraren ska ägna
sig åt pedagogiska och innehållsmässiga frågor men få stöd med det tekniska och administrativa
arbetet runt omkring. Därmed behöver inte varje lärare kunna behärska alla tekniska aspekter.
Inom Juridiska fakulteten beskrevs detta arbete på följande sätt:
… vi har ett helt annat stöd för läraren än vad man normalt sett har. Det vill säga: Om det är en
lärare som vill jobba med e-lärande så säger vi inte: Varsågod här har du en webkamera och här
kan du läsa dig till hur man gör. Sätt igång! Utan vi jobbar utifrån att det dyrbara är lärartiden,
lärarna är experter på pedagogik och på ämnesinnehåll sen ska vi hjälpa dem med precis allt annat
och naturligtvis också ge dem tips om vad som är specifikt för nätpedagogik och elärandepedagogik för där har vi ju samlat på oss mycket kunskap under åren. I det läget är det inte

10

Gareis, K. et. al., 2014.
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svårt att få någon att komma och vilja jobba med detta. För då får ju dem arbeta med precis det dem
tycker är intressant och spännande och allt det andra kan de bara strunta i för det är det någon
annan som fixar.

Inom Juridiska fakulteten har man satsat på att anställa personer med dels specialistkunskaper
inom multimediautveckling men också ett tiotal amanuenser som arbetar tillsammans för att
stödja lärarna. Samtidigt poängterar man också att:
Det här får inte blir en fyrkant där vi pressar in läraren, utan alla lärare har olika sätt att undervisa
på och det ska vi kunna spegla i den här digitala världen. Så har man en viss undervisningsstil så tar
vi med den in här. Sen kan vissa saker behöva anpassas men i grund och botten ska det vara samma
undervisningsstil och pedagogiska tankar som läraren använder i klassrummet. Det ska vi inte
ändra på.

Intervjuerna visar även att det är viktigt att skilja mellan å ena sidan digitala verktyg för
utbildningsadministration (såsom t.ex. Ladok, Lubas, Kuben, Time Edit), och å andra sidan allt
det som är till för undervisningen för att en lärare ska ha redskap att göra bra kurser ihop med
sina studenter, sådant som att göra läromedel, filmer, bilder, quizar, examination lägga ut
material m.m. Eller som en intervjuperson uttryckte det, helt enkelt ”allt det som inte är
utbildningsadministration, men är undervisningen”.
Några lärare riktade kritik mot hur föreläsningssalarna är utformade och menade att detta
försvårar användningen av digitala verktyg och e-lärandepedagogik:
Det känns väldigt konstigt att prata om e-lärande och samtidigt stå och undervisa i en sal som har
en Whiteboard, en penna, en gammal overhead och inget annat. Det optimala hade ju varit om det
inte hade funnits en så tydlig gräns mellan e-lärande och lärande i salen, utan att det hade kunnat
integreras mer. I stort så ska det ju finnas digitala verktyg i klassrummet och inte enbart
[dator]skärmen som finns där hemma [hos studenterna].
Att säga att alla [lärare] har så olika behov när det gäller e-lärande och förvänta sig att lärarna ska
lösa dessa saker själva, det är lite som att kräva att en lärare på en campuskurs ska inreda sitt eget
klassrum varje gång. Vi har ju salar med Whiteboard etc. och sen kan man så klart ta med sina
studenter på studiebesök eller gå in i labbet om man behöver det men det finns ju ett grundkoncept.
Likaså skulle det kunna finnas ett grundkoncept som är gemensamt för e-lärande för hela
universitetet.

Diskussionen kring studentportal och LMS är omfattande inom flera fakulteter. Det finns olika
traditioner då det gäller användningen av dessa verktyg och möjligheter för att få tekniskt stöd.
Intresset då det gäller användningen av Live@Lund, LUVIT och andra plattformar varierade.
Den generella uppfattningen var att Live@Lund fungerade bra som studentportal, men många
riktade kritik mot den som LMS. En del av kritiken var riktad mot tidigare versioner av
Live@Lund. Vissa ansåg att Live@Lund inte kan ersätta LUVIT, men att LUVIT behövs i en
skarpare version, andra var inte särskilt nöjda med LUVIT, och ville gärna fortsatt ha möjlighet
att använda andra plattformar som t.ex. Moodle och i viss mån Blackboard. När det gäller
externa LMS var Moodle den plattform som merparten använde. Oavsett hållning till dessa
verktyg var alla eniga om att man under en övergångsperiod behöver bättre tekniskt stöd. Många
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önskar också att få tillgång till möjligheter för att spela in film och stöd för detta gemensamt eller
enbart på få ställen.
Samverkan och nätverk
Ett nyckelord för många representanter för fakulteter, ledning, studenter och gemensamma
förvaltningen var samverkan och samordning.
I intervjuerna uppkom en diskussion om huruvida universitetet ska stödja flera olika men
likvärdiga system och verktyg för digital undervisning eller bara ett fåtal. Det kan exempelvis
handla om lärplattformar men även exempelvis verktyg för att hantera och publicera rörlig bild
m.m. Flertalat såg fördelar med samverkan då det gäller dessa frågor och att då satsa på några få
system, inte minst när det gäller frågor om finansiering och utveckling. Samtidigt menade flera
också att man bör bejaka innovationsmöjligheterna i att lärarna själva får bestämma vilka
verktyg de ska använda och att det måste finnas utrymme att använda andra system. Samordning
av läroplattformer var en fråga som många tog upp inom både fakulteter, ledningen och i den
gemensamma förvaltningen eftersom detta delvis är en kostnadsfråga. Det är kostsamt om alla
gör sina egna lösningar och upphandlar egna digitala system. Samtidigt poängterade huvudparten
av de intervjuade att det är det viktigt att de pedagogiska utvecklingsfrågorna ligger nära lärare
och ämnena, men att det kan vara en fördel att vissa system är gemensamma för hela
universitetet. Där finns konsensus kring att det inte finns en lösning där ansvaret antingen ligger
längst ut i organisationen eller centralt.
Flera av de intervjuade föreslog att etablera ett universitetsövergripande nätverk där de ansvariga
för undervisningsstödjande IT-system kan kommunicera med varandra och omvärldsbevaka
utvecklingen och många tyckte att man behöver utveckla en central serviceenhet med
expertkompetens om filmer, animationer, förlag för e-böcker, utan att glömma bort att ”det allra
viktigaste är ju hur lärarna kan använda det här i undervisningen”.
När det gäller inköp av viktiga system, finns det ingen instans centralt på LU som kan hantera
frågorna. Men nu finns ju Utbildningsnämnden (UN). Frågan har varit hemlös till dess att UN
startades. Vi kan se det på utvecklingen: Urkund och Libguides ligger på biblioteken, LUVIT,
Adobe Connect, visuella medier ligger på CED men sen finns det olika system som olika fakulteter
köpt in. Det finns ingen gemensam bild på vad som är en lämplig nivå för studenter på LU; hur ska
den digitala miljön för studenter se ut? Det finns inget samlat perspektiv och det är en stor svaghet
för ett stort universitet.

Intervjustudien visar också att samverkan även kan handla om internationella, nationella och
regionala samarbeten. Exempelvis lyftes samarbete inom Lärosäten Syd fram: ”Sverige är ett
litet land vart man med fördel kan samverka kring utbildning: högskolepedagogik, IT-pedagogik
och IT-stöd”. En del av de intervjuade påpekade att man behöver en nationell samordning i likhet
med den norska utredningen om MOOCs och e-lärande11.
Ett annat förslag var att använda kvalitetsdialogerna för att där kunna börja tala om
högskolepedagogik inklusive utvecklingen av den digitala kompetensen. Andra fördelar som

11

Kunskapsdepartementet, 2013.

16

man ansåg att ökad samverkan kan ge är att ”de som jobbar med undervisning får en känsla av
vad som behöver utvecklas, vad vi behöver jämföra oss med och sikta på...”. Många ansåg att det
goda exemplet är vägen framåt, men att man först måste ta fram och belysa det som görs idag i
lokala undervisningsmiljöer på fakulteterna och försöka presentera det för hela universitetet.
Juridiska frågor, OER och tillgång till undervisningsmaterial
Intervjustudien visar att det finns en rad juridiska frågor kring upphovsrätt och frågor om OER
som behöver redovisas. Konstnärliga fakulteten har stor erfarenhet kring frågor om upphovsrätt
och vill gärna bidra med den expertisen. Dessa frågor tyckte många var generella som man med
fördel skulle kunna arbeta universitetsgemensamt med.
Frågan kring öppenhet och tillgång till undervisningsmaterial internt på Lunds universitet blev
tydlig när en av lärarna anmärkte på svårigheter med att dela med sig av undervisningsmaterial i
Live@Lund till studenter och andra som inte är registrerade i Ladok. Frågan har dock
uppmärksammas av Live@Lund.
Observation
Intervjustudien visar att det finns ett gemensamt önskemål om samverkan kring juridiska frågor
och OER men även i viss mån tekniskt och pedagogiskt stöd. När det gäller stöd menade dock
intervjupersonerna att enbart en central lösning inte skulle vara av godo, utan att stöd också
måste placeras nära lärarna och deras undervisningspraxis. Det var tydligt att lärarna på en del
fakulteter inte riktigt hade klart för sig vart man skulle vända sig för att få tekniskt stöd, stöd till
kompetensutveckling för lärare och vilka tillgångar som finns inom exempelvis LDC. Flera
efterfrågade att detta skulle tydliggöras. Bland lärare inom de fakulteter som inte har en egen
pedagogisk utvecklingsenehet finns medvetenhet om att CED anordnar högskolepedagogiska
kurser, men det finns också en önskan om ett mer praktiskt och tekniskt stöd.
Utvecklingen av kurser sker längst ute i organisationen, och det var därför den generella
uppfattningen att stödet måste nå ända dit. Många grupper tog upp frågan om den roll
studierektorer och prefekter spelar i utvecklingen av pedagogisk och digital kompetens, en fråga
som oftast också hade en ekonomisk dimension.
Det var tydligt att det inte finns tillräcklig tydlighet kring tillgången till stödfunktioner för att
kunna främja och utveckla användningen av e-lärande. Frågan kan med fördel lyftas samtidigt på
hela universitetet för både lärare och studenter även om den pedagogiska utvecklingen och den
digitala kompetensen måste vara ämnesnära.
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Konklusioner
Denna intervjustudie visar på en lång tradition av användning av e-lärande inom Lunds
universitet, och att det bland enskilda lärare finns ett mycket stort engagemang och stor
kompetens när det gäller att använda e-lärande. Det finns en mängd bra idéer och förslag från
individuella lärare, IT- och bibliotekspersonal, CED, ledningen och studenter för hur Lunds
universitet bäst kan utveckla sin profil, sin strategi och sitt arbete med att utveckla e-lärande
baserad på existerande praxis. Samtidigt framhåller de intervjuade inte e-lärande som ett mål i
sig, utan som ett medel för att stärka undervisning och lärande i allmänhet.
Intervjustudien visar att e-lärande har många olika ansikten inom Lunds universitet.
Fakulteterna, USV och LUCE arbetar med breddad rekrytering till sina kurser och utbildningar
och erbjuder utbildning till många olika studentmålgrupper. Generellt sett karakteriseras
utvecklingen inom alla fakulteter av att verktyg och metoder som tidigare eller traditionellt har
använts inom främst distansundervisning nu fått en bredare användning och även används och
utvecklas för undervisning av campusstudenter. Det stora utvecklingsarbetet görs på kursnivå av
individuella lärare, men inom nästan alla fakulteter upplevde lärarna att det inte fanns en god
tradition eller bra strukturer för att stödja och uppskatta utvecklingsarbete genom exempelvis
arbetstidskompensation, olika former av stöd, extra resurser eller karriärstrukturer.
”E-lärande är ett medel för att uppnå målet om bra undervisning”

Intervjuerna visar att man på fakulteterna och i de övriga intervjuade grupperna ser undervisning
och lärande som stående i centrum för den pedagogiska utvecklingen, och att de olika
pedagogiska metoderna och de digitala verktygen enbart är ett sätt att nå målet: att främja god
kvalitet i undervisningen och lärande.
Ansvaret för utvecklingen av undervisning och lärande uppfattas tydligt som fakulteternas, och
att detta bäst utvecklas nära ämnena och kärnverksamheten. Samtidigt såg merparten av alla
intervjuade en fördel i att utveckla universitetsövergripande strukturer för att dela god praxis och
i att använda få gemensamma plattformar för att underlätta för studenter och lärare, samtidigt
som många pekade på faran i att låsa fast sig vid ett eller få verktyg i en värld som är i snabb
utveckling.
Det finns en stor variation i den pedagogiska användningen av e-lärande och digitala
lärandemiljöer i alla dess former. Ett exempel på en återkommande diskussion inom många
fakulteter är frågan om man ska spela in föreläsningar. En del ifrågasatte om Lunds universitet
kan konkurrera med föreläsningar från världens bästa universitet såsom t ex Stanford, andra att
många ämnen är specifikt svenska och att dessa inte finns på nätet. Det finns stora variationer i
synpunkter mellan lärarna och mellan och inom fakulteterna beroende på ämne. Oavsett
synpunkt fanns det en samsyn kring att:
… det är en sak som är jätteviktig i detta, alltså vi kan inte börja med medlet. Vi måste också se
målet med det här. Vad är målet med att vi vill ha in e-lärandet i utbildningen. Det måste ju
genomsyra kursplaner och examinationsformer. På Det sättet måste vi också strukturera om. Det är
det som jag tror gör att en del kurser lämpar sig mer eftersom de är genomtänkta på ett sätt rent
pedagogiskt där man har interaktiva moment eller distansmoment, chattforum eller vad det nu kan
vara.
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Diskussionen av mål och medel visar att det inte går att lösgöra e-lärande från lärande och
därmed också det ramverk som finns kring kurs, program och utbildning: exempelvis kursplaner,
lärandemål och examination, dessa måste vara integrerade. I förslaget till de reviderade
”European Standards and Guidelines12” från mars 2014 poängteras behovet för den kontinuerliga
kvalitativa utvecklingen av undervisningen och att denna utveckling ska ta sin utgångspunkt i
studentcentrerat lärande och undervisning.
Lärares och studenters digitala kompetens

Digital kompetens var en fråga som växte fram under intervjuerna. I intervjuarna deltog enbart
lärare med en hög digital kompetens, men det var en allmän uppfattning inom fakulteterna att det
finns stora skillnader i lärarkollegiet när det gäller digital kompetens. Uppfattningen var att
huvudparten av lärarna använder studentportal och relaterade verktyg, men att användningen av
avancerade digitala verktyg var begränsat till en mindre grupp av lärare. Många talade om en
puckel som man behöver komma över när det gäller att utveckla alla anställdas digitala
kompetens från den punkt varje lärare befinner sig på.
Inom de flesta fakulteter var utvecklingen av lärares digitala kompetens inte en huvudfråga och
den generella uppfattningen var att den inte har prioriteras på ledningsnivå varken inom
institutionerna, fakulteterna eller på universitetet centralt.
När det gäller studenternas kompetens handlar frågan om hur digitala och generella kompetenser
kan skrivas in i ramverket för kurser, program och utbildningar – och om man ska definiera en
miniminivå med kompetenser som studenter vid Lunds universitet ska kunna behärska. Digital
kompetens för studenter kan exempelvis vara att behärska informationssökning och källkritik,
men också att kunna använda digitala verktyg, sociala medier, OER och veta hur
upphovsrättsfrågor kan hanteras.
Intervjustudien visar att ansvaret för utvecklingen av generella kompetenser13 som t.ex. digitala
kompetenser kan eller bör vara gemensamma för hela universitetet. Intervjuerna visar också att
dessa kompetenser måste utvecklas ämnesnära och inte isolerat och för sig. Lunds universitet
skulle genom lärandemålen för kurser och program kunna säkra att digital kompetens är en del
av de generella kompetenser som en student med examen från Lunds universitet förväntas ha.
Biblioteken har en nyckelroll

Biblioteken spelar redan en nyckelroll när det gäller kompetensutveckling för både studenter och
lärare, och anser själva att man kan göra mer för att bidra till vidareutvecklingen av den digitala
kompetensen hos studenter och lärare.
Bred palett av goda exempel

Intervjuerna visade på en bred palett av goda exempel och att det inom universitetet finns olika
typer av ”blended learning”, t.ex. hybrid modeller med en del undervisning på campus och en del
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Proposal revised ESG, March 2014 Standards and guidlines for quality assurance in the European Higher
Education Area, Proposal for revised version.
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Andra generella kompetenser är t.ex. kommunikationskompetens, samarbetskompetens, engelsk språkig
kompetens, vetenskaplig kompetens etc.
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på distans, i samarbete med andra lärosäten nationellt eller internationellt (Erasmus Mundus) och
som en del av LUCE. Modeller och erfarenheter som alla kan bidra till förnyelse och som alla
intervjuade ansåg borde spridas bättre för att bidra till innovationen av undervisning och lärande
vid Lunds universitet.
Koppling mellan utredningarna av högskolepedagogisk utveckling och utbildning och elärande

Flera av de intervjuade ansåg att utredningen om e-lärande bör kopplas samman med
utredningen om högskolepedagogisk utveckling14, på så sätt ansåg man att den framtida
högskolepedagogiska utvecklingen skulle kunna stärkas.
Universitetsövergripande nätverk till stöd för utvecklingen av e-lärande

Den generella uppfattningen var att användningen av e-lärande har gått in i en andra våg, och en
stor andel av de intervjuade upplevde att utvecklingen av undervisning och lärande är mycket
angelägen.
Ett förslag som kom fram under intervjustudien var att skapa en IT-pedagog-tjänst15 på varje
fakultet som inom ramen för en begränsad satsning ska kunna erbjuda hjälp till lärare och
studenter, och som tar ansvar för att utveckla lärares digitala kompetens. Många upplevde att
lärare som ville utveckla sin digitala kompetens inte visste hur han eller hon skulle gå tillväga.
Den nuvarande organisering och ansvarsfördelning av IKT stöd och pedagogisk stöd är mycket
varierande mellan fakulteterna, och det finns här stort potential för att man via ett nätverk av
fakultetsbaserade IT-pedagoger kan sprida relevant god praxis genom ett samarbete över
fakultetsgränserna.
Behov av stöd

Det var tydligt att man på en del fakulteter inte riktigt hade klart för sig var man skulle vända sig
för att få pedagogiskt, tekniskt och juridiskt stöd men inte heller då det gäller
kompetensutveckling för lärare och vilka tillgångar som finns inom exempelvis LDC. Det finns
medvetenhet om att CED anordnar kurser, men önskan om bättre stödmöjligheter handlade om
ett mer pedagogiskt praktiskt och tekniskt stöd närmare lärarna. Inom några fakulteter har man
ett aktivt stöd till lärare och resonerar som så att läraren ska ägna sig åt pedagogiska och
innehållsmässiga frågor men få stöd med det tekniska och administrativa arbetet runt omkring.
Ledningen behöver ta strategiskt ansvar

Intervjuerna visade med tydlighet att de intervjuade anser att det är viktigt med ett strategiskt
fokus i dessa frågor, och flera ansåg att ett sådant i många fall saknas idag inom universitetet.
Det är viktigt att ha målsättningar på kort och lång sikt för vad universitetet vill uppnå med en
satsning på utveckling av e-lärande.
Behovet av ledarskap var ett återkommande tema i många intervjuer och handlade främst om att
ledningen på alla nivåer från studierektor till rektor bör uppmärksamma och visa ledarskap i
dessa frågor.

14

Lindström & Maurits, 2014.
Intervjustudien har inte funnit en bra terminologi för denna roll, en del gillade termen IT pedagog för att den kan
spänna över både pedagogik och teknik, andra gillade inte termen, men själva rollen.
15
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En miniminivå

Flera av de intervjuade hade synpunkter på frågan om Lunds universitet ska etablera en
miniminivå för t.ex. digital kompetens för studenter och lärare, men även exempelvis om det bör
finnas en miniminivå som handlar om digitala verktyg och infrastruktur, kompetensutveckling av
personal och relevant tekniskt stöd.
Intervjuerna visar på ett stor intresse för utveckling av undervisning och lärande, men den visar
samtidigt att det också finns ett stort behov i organisationen för att ledningen tar ansvar för att
utveckla en gemensam strategi och handlingsplan med tydlig finansiering som kan främja
utvecklingen och användningen av e-lärande på alla nivåer. Resultatet av intervjustudien visar
också att det i nuläget inte finns bra strukturer för en samlad satsning för den innovation av
praxis kring undervisning och lärande som EU-kommissionen förespråkar i sin kommuniké
Opening up Education16. Intervjustudien reflekterar konklusionen i EU-kommissionens
arbetsrapport som citerades inledningsvis i denna rapport och som menar att europeiska
institutioner för högre utbildning inte till fullo utnyttjar potentialen i det digitala skiftet och de
öppna läranderesurserna.17

16
17

Communication from the Commission, 2013
Commission staff working document, 2013.
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Bilagor
Bilaga 1 Lista över intervjupersoner
Ekonomihögskolan (EHL)

Kristina Eneroth, Vicerektor
Håkan Pihl, Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen
Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT)

Lars Berggren, Professor, Prodekan
Alexander Maurits, Utbildningsledare, Forskare, CTR
Hanna Stenfeldt, Vice ordförande HTS
Jon Helgason, Biträdande studierektor, forskare, litteraturvetenskap
Fredrik Persson, Universitetsadjunkt, SOL
Anna Ransheim, Universitetsadjunkt, SOL
Birgitta Lastow, IT-Chef
Tobias Hägerland, Universitetslektor, CTR
Juridiska fakulteten (J)

Magnus Svensson, Avdelningschef, distansutbildning
Stefan Bengtsson, Multimediautvecklare
Moa Thorell, Amanuens
Konstnärliga fakulteten (K)

Pär Moberg, Lärare, Kursledare, Musikhögskolan
Åse Lugnér, Fakultetsbibliotekarie, Bibliotekschef Musikhögskolan
Lunds tekniska högskola (LTH)

Martin Höst, Professor, Datavetenskap, Utbildningsnämndsordförande i utbildningsnämnd A.
Eva Jonsson, Universitetslektor, Livsmedelsteknik
Johan Mauritsson, Universitetslektor, Atomfysik
Håkan Eftring, Universitetslektor, Designvetenskaper
Claus Führer, Professor, Matematikcentrum
Hans Walter, Universitetsadjunkt, Maskinteknologi
Medicinska fakulteten (M)

Christina Gummesson, Universitetslektor, Docent, medarbetare på MedCUL
Cecilia Lundberg, Vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
samt internationalisering
Colm Doyle, Biblioteks- och IKT-Chef
Gudrun Edgren, Professor, Föreståndare MedCUL
Peter Åsman, Universitetslektor, Institutionen för kliniska vetenskaper
Jakob Donnér, Universitetslektor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medarbetare på
MedCUL
Naturvetenskapliga fakulteten (N)

Jan-Fredrik Olsen, Forskare, matematik
Nils Cronberg, Universitetslektor, Biologiska institutionen,
Ulrik Mårtensson, Universitetsadjunkt, Studierektor, Naturgeografi
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Kristina Miolin, Internationell koordinator, Utbildningsadministratör, Kansli N
Jan Johansson, IT-Tekniker, Biologiska institutionen
Lars Pettersson, Forskare, Biologiska institutionen
Cajsa Andersson, Bibliotekarie, Kemicentrums bibliotek
Ina Alexandersson, Utbildningsledare, Kansli N
Samhällsvetenskapliga fakulteten (S)

Lars Harrysson, Universitetslektor, Socialhögskolan
Maria Lindenmo, Bibliotekarie, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
Mikael Sundström, Universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen
Lena Örnberg, Utbildningsledare, Kansli S
Lena Eskilsson, Universitetslektor, Vicedekan
Björn Badersten, Universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Pedagogisk utvecklare
CED
Ola Hall, Universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
USV / Internationella miljöinstitutet

Håkan Rohde, Universitetslektor, Studierektor grundutbildningen, Internationella miljöinstitutet
Lars Strupeit, Doktorand, Internationella miljöinstitutet
Universitetsförvaltning

Stefan Persson, Rådgivare webbaserad utbildning, CED
Ebba Ossiannilsson, Projektledare, CED
Åsa Lindberg-Sand, Tf avdelningschef CED
Linda Price, Gästprofessor vid LTH
Åsa Ekberg, Vik avdelningschef, Kvalitet och utvärdering
Lena Landgren, Pedagogisk utvecklare, Universitetsbilioteket
Susanne Normann, Områdeschef, Uppdragutbildning (LUCE)
Jennie Paldanius, Projektledare, Kansli EHL
Universitetsledning

Eva Wiberg, Professor, Prorektor, ordförande Utbildningsnämnden
Bo-Anders Jönsson, Professor, viceordförande Utbildningsnämnden
Lunds universitets studentkårer (LUS)

Edward Linderoth-Olson, Vice ordförande
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Bilaga 2 Intervjuguide

1. Hur ser fakulteten/motsvarande på läget när det gäller utveckling och användning av elärande och digitala lärandemiljöer?
 Vad är målet?
 Vad anser fakulteten/motsvarande behövs för att uppnå detta mål
 Vad behövs för den framtida utvecklingen inom institution/fakultet/ universitet?
 Vilka verktyg/ plattformer används idag? Vad kan behövas för framtiden?
2. E-lärande
 Ur lärares synpunkt
 Eventuellt ur studentsynpunkt
3. Hur ser fakulteten/motsvarande på sambandet mellan undervisning och lärande i
allmänhet och e-lärande?
4. Exempel på god praxis/goda exempel
5. Vad driver på utvecklingen och vilka problem ser ni?
 Finansiering
 Digitala plattformer och stöd
 Lärares digitala kompetens
6. Policy och handlingsplan för LU inom detta område – vad bör den innehålla?
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Resultatsammanställning
Enkät om e-lärande och digitala verktyg bland
lärare inom Lunds universitet 2014

Monica Wendel
Avdelningen Kvalitet & utvärdering

Sammanfattning
I föreliggande sammanställning presenteras resultaten av en enkätundersökning om e-lärande
och digitala verktyg som genomfördes bland lärare inom Lunds universitet i början av
vårterminen 2014. Undersökningen riktades till samtliga personer som i januari 2014 var
anställda eller förordnade som universitetsadjunkter, universitetslektorer, biträdande lektorer,
gästlärare eller som professorer. Det huvudsakliga syftet med undersökningen var att få en
bild över hur kunskapsläget rörande e-lärande ser ut och att identifiera utvecklingsområden
för universitetets arbete med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Enkäten gick ut via det
webbaserade systemet Survey & Report. Den besvarades av 853 individer vilket motsvarar en
svarsfrekvens om 40%. Svarsgruppens fördelning utifrån kön, fakultetstillhörighet och
anställning/förordnande är representativ för populationen. Universitetslektorerna utgör den
största gruppen och majoriteten, nästan två tredjedelar, är män. De svarande har omfattande
undervisningserfarenhet. Fler än hälften, totalt sett, har undervisat i mer än 15 år, oftast på
grundnivå och avancerad nivå. Nästan samtliga undervisar dessutom under innevarande läsår.
Enkäten tar i huvudsak upp frågor inom två sakområden, dels vilka erfarenheter lärarna har av
e-lärande av något slag och hur de ser på att använda digitala verktyg i undervisningen dels
hur de upplever tillgången till några av de förutsättningar som krävs för att kunna utveckla sin
kompetens inom området. Utöver detta speglas i ett tredje frågeområde hur lärarna bedömer
behovet av tekniskt och pedagogiskt stöd i det framtida utvecklingsarbetet. Erfarenheterna av
e-lärande belyses utifrån delaspekterna: lärmiljö, lärplattformar/studentportaler, pedagogiska
metoder samt elektroniska tillgångar. Av dessa är det främst kurshemsidor och digitala medier
som används i undervisningen. Många känner till de olika pedagogiska metoderna och
elektroniska tillgångarna men har ännu inte börjat använda sig av dem i undervisningen. På
fakultetsnivå är erfarenheterna olika omfattande. E-lärande och digitala verktyg ser dock
genomgående ut att användas mest inom universitetets särskilda verksamheter och juridik
(USV/J), humaniora och teologi (HT), medicin (M) samt inom den samhällsvetenskapliga
fakulteten (S). Till e-lärandets främsta bidrag i undervisningen, sett ut ett pedagogiskt
perspektiv, hör att det öppnar upp möjligheter för att kunna undervisa i stora grupper, att det
kan förändra förhållningssättet till lärande och undervisning och att det möjliggör insamling
av data kring lärande. Däremot anser man inte att dessa metoder är lika starkt bidragande vad
gäller studenternas utveckling av sitt kritiska och självständiga tänkande eller till förbättrad
kvalitet i lärande och undervisning.
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Olika faktorer ligger till grund för att lärarnas erfarenheter av att använda de digitala
verktygen och formerna för e-lärande varierar. Några av dem finns i arbetssituationen på så
vis att man inte anser sig ha tillräckligt med tid, eller få tillräckligt med stöd för att kunna
utveckla sin kompetens inom området och komma igång med att använda verktygen. Andra
handlar om att man helt enkelt föredrar salsbaserad undervisning och att man valt bort elärandet och de digitala verktygen för att man inte tycker att de bidrar till kvaliteten i
undervisningen eller till interaktionen med studenterna. Framförallt är det kvinnorna som är
öppna för de nya formerna av undervisning medan männen i högre utsträckning förespråkar
den salsbaserade undervisningen. Kvinnorna upplever dock även, i större utsträckning än sina
manliga kollegor, en brist på support för utvecklingsarbete i sin arbetsmiljö. Denna bild
framtonar särskilt inom LTH, N och EHL. Utifrån några frågor om engagemang och stöd kan
vi få en bild över hur lärarnas intresse för att delta i utvecklingsarbete ser ut och hur de ser på
tillgången till pedagogiskt och tekniskt stöd där de undervisar. Resultaten visar att många
lärare har intresse för att delta i utvecklingsarbete men att en betydligt mindre skara menar att
de får stöd för det i sitt arbete. Inom några fakulteter, främst LTH och S, framstår glappet
mellan lärarnas intresse för att delta i utvecklingsarbete och tillgången till stöd för detta vara
något större än inom övriga fakulteter.
Lite färre än var tredje lärare anser sig ha stor kompetens inom e-lärande medan något fler
skattar den egna kompetensen som mindre omfattande. Även i denna fråga finner vi en viss
skillnad mellan könen på så vis att kvinnorna oftare än männen bedömer sina kunskaper som
små. De kunskaper och erfarenheter som trots allt finns bland lärarna ute i organisationen går
däremot ofta ouppmärksammade förbi. Inte fler än var femte svarande menar att deras
erfarenheter fångas upp och tillvaratas där de arbetar. Inga större skillnader framkommer
mellan fakulteterna med undantag för USV/J där denna form av bekräftelse förefaller vara
betydligt vanligare.

Avslutningsvis i enkäten får lärarna summera sina erfarenheter och tankar kring det fortsatta
utvecklingsarbetet rörande e-lärande genom att bedöma vilket behov av stöd, tekniskt och
pedagogiskt, de tror kommer att finnas inom de närmsta åren. Resultaten ger oss således en
fingervisning om vilka former av kompetensutveckling som kan bli angelägna att erbjuda
inom universitetet. Sammanfattningsvis framgår att behovet av stöd bedöms bli särskilt
påtagligt i utvecklingsarbete som rör audio/video-material, digital examination och
användning av e-böcker. För MOOCs-kurser, spel och verktyg för formativ utvärdering spås
3

däremot behovet bli betydligt mindre omfattande. Universitetsadjunkterna skattar överlag det
kommande behovet av stöd som mer omfattande än de övriga lärargrupperna. Genomgående
är det också vanligare bland kvinnorna än bland männen att man spår ett stort behov av stöd.
Analyserat efter kön bildar frågorna kring e-lärande ett mönster som visar att kvinnorna oftare
än männen: bedömer sin kompetens som liten, uttrycker behov och intresse för att delta i
utbildning och för att diskutera frågor kring e-lärande men samtidigt upplever en mer
långtgående brist på support för utvecklingsarbete och på möjligheter att kunna delta i
kompetensutveckling.
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1. Inledning
Syftet med resultatsammanställningen är att redogöra för de huvudsakliga resultaten av en
enkätundersökning som genomfördes bland lärare inom Lunds universitet i början av
vårterminen 2014. Enkätundersökningen utgör en del i utredningen om utveckling av elärande och etablering av MOOCs vid Lunds universitet som tillsattes av Utbildningsnämnden
i april 20131. Enkäten fokuserar på i huvudsak två frågeområden, dels lärarnas erfarenheter av
e-lärande och hur de ser på digitala verktyg i undervisningen, dels deras upplevelser av i
vilken utsträckning det ges utrymme i arbetet för några av de förutsättningar som krävs för att
kunna utveckla kunskaper inom området. Ett tredje frågeområde speglar hur de ser på behovet
av tekniskt och pedagogiskt stöd i det framtida utvecklingsarbetet. Resultaten av
undersökningen är således en indikator både på vilket intresse och utvecklingsbehov som
finns bland lärarna och på hur de upplever sin arbetsmiljö utifrån dessa aspekter.

1.1 Disposition
Resultatsammanställningen inleds med en kort beskrivning av enkätens innehåll,
undersökningens genomförande samt definition av undersökningens urvalsgrupp och
svarsgruppens representativitet i hänseende till ett urval faktorer. Därefter beskrivs
svarandegruppen utifrån faktorer som ålder, undervisningserfarenhet och undervisning läsåret
2013/14. I det andra avsnittet redogörs för resultaten av de frågor som speglar de svarandes
erfarenheter av några olika digitala verktyg, metoder, lärplattformar och studentportaler. Här
ges också svar på frågan vad det kan bero på att man inte har erfarenhet, eller erfarenhet i
önskad utsträckning. I ytterligare några frågor belyses hur de svarande upplever studenternas
förhållande till e-lärande. Det tredje avsnittet ägnas åt respondenternas upplevelser av sin
undervisningsmiljö. Är e-lärande och digitala verktyg vanligt förekommande där? Diskuteras
frågor kring detta på institutionen? Finns det tekniskt och/eller pedagogiskt stöd att tillgå? En
annan aspekt som belyses är de svarandes syn på sin egen kompetens i e-lärande och tillgång
till kompetensutveckling. I det avslutande fjärde avsnittet redogörs för de resultat som speglar
respondenternas syn på vilka former av stöd, pedagogiska och tekniska, det kommer att finnas
behov av under de kommande åren. Efter detta summeras resultaten i några punkter.

1

Utredningens delprojekt om MOOCs avslutades den 31 december 2013 medan delprojektet avseende e-lärande avslutas den
30 juni 2014. E-lärandeprojektet syftar till att lägga fram förslag till policy och handlingsplan inom området.
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1.2 Enkäten och genomförandet av undersökningen
Uppdraget att utarbeta en enkät och genomföra enkätundersökningen inleddes den 2 december
2013 genom en diskussion mellan undertecknad uppdragstagare, Avdelningen kvalitet &
utvärdering, och projektledare för utredningen av e-lärande, Åsa Lindberg-Sand, CED.
Arbetet med att utforma enkätens innehåll och bestämma urvalsgrupper drevs sedan i en
projektgrupp bestående av uppdragstagaren, projektledaren, samt representanter för några
fakulteter och för CED.
Enkäten är uppbyggd på 26 frågor som är indelade i 4 teman: ”Din undervisning”,
”Erfarenheter av e-lärande”, ”Diskussion, engagemang och stöd för e-lärande” samt
”Kompetensutveckling”. Temat ”Din undervisning” tar upp frågor om var respondenten
huvudsakligen är verksam, i vilken form av anställning och det undervisande arbetet under
läsåret 2013/14. ”Erfarenheter av e-lärande” belyser respondenternas erfarenheter av olika
digitala verktyg och pedagogiska metoder och hur de, utifrån pedagogiska perspektiv, tycker,
eller tror, att de kan bidra i undervisningen. Under temat ”Diskussion, engagemang och stöd
för e-lärande” ombeds lärarna att ta ställning i några frågor som berör hur man upplever
utrymmet för diskussioner om e-lärande där man undervisar, om man tycker att de
erfarenheter man har tas tillvara och om det ges någon form av tekniskt eller pedagogiskt stöd
för att kunna utveckla sina färdigheter. Bedömningarna av dessa förutsättningar belyses
vidare i det påföljande temat ”Möjligheter till kompetensutveckling”.

Enkätens utformning och relevans har kommenterats av flera respondenter. Några har
efterlyst en definition av begreppet e-lärande och vissa har upplevt svarsalternativen som
”missledande” och några av frågorna som ”dumt formulerade”. Andra har tyckt att det är en
bra enkät och att det är bra att undersökningen görs bland annat för att bristen på tid för att
utveckla e-lärandet kan tydliggöras.

Enkäten gick ut via det webbaserade systemet Survey&Report. Första utskick gjordes den 4
februari. Därefter fick mottagarna 3 påminnelser fram till den 20 mars då enkäten stängdes.
Genom Survey&Report genererades data på totalnivå.2 En excelfil upprättades för att
möjliggöra vidare analyser.3 Enkätresultaten och rapporten diskuterades i projektgruppen och
med kollegor inom avdelningen kvalitet & utvärdering.

2
3

För detta arbete ansvarade Ola Stjärnhagen, systemförvaltare inom avdelningen kvalitet & utvärdering.
För arbetet med att upprätta excelfilen ansvarade Mattias Renehed, avdelningen kvalitet & utvärdering.
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1.3 Urval, svarsfrekvens och representativitet
Alla personer som i januari månad 2014 var avlönade genom universitetets lönekontor i någon
av anställningarna: universitetsadjunkt, universitetslektor, biträdande lektor, professor eller
gästlärare ingick i urvalet.4 Totalt skickades enkäten till 2130 personer. Den besvarades av
853 individer vilket motsvarar en svarsfrekvens om 40%. Svarsgruppen har mycket god
representativitet utifrån faktorerna kön, fakultetstillhörighet och anställning. En viss avvikelse
föreligger dock bland professorerna. Andelen kvinnor är 37% såväl i urvalet som i
svarsgruppen. Av tabellerna 1.1 och 1.2 nedan framgår utfallet för fakultet och anställning.
Fakultet
Lunds tekniska högskola (LTH)
Naturvetenskapliga fakulteten
(N)
Juridiska fakulteten (J)
Samhällsvetenskapliga
fakulteten (S)
Ekonomihögskolan (EHL)
Medicinska fakulteten (M)
Konstnärliga fakulteten (K)
Humaniora/teologi (HT)
Universitetets särskilda
verksamheter (USV)

Anställda januari
2014 (%)
24
12

Svarande (%)

2
17

2
17

8
16
6
13
3

8
15
4
15
2

26
12

Tabell 1.1. Fördelningen per fakultet i urvalet och bland de svarande.

4

Projektgruppen vill framföra ett stort tack till Görgen Nilsson, systemadministratör inom avdelningen Löner
och förmåner, sektionen Personal, för snabb hjälp med att ta fram de listor över anställda som krävdes för att
kunna göra urvalen.
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Anställning/
förordnande
Univ. adjunkt
Uni. lektor
Bitr. lektor
Professor
Gästlärare
Annan

Anställda
januari 2014 (%)
16
46
3
35
0

Svarande (%)
15
48
5
28
0
4

Tabell 1.2. Fördelningen av anställningar i urvalet och bland de svarande.
1.4 De svarande5
I svarandegruppen är, totalt sett, 37% kvinnor och 63% män. Andelen kvinnor är störst inom
S, M och inom HT och minst inom EHL. De flesta är anställda, eller förordnade, som
universitetslektorer både totalt sett (48%) och inom samtliga fakulteter. Däremot varierar
förekomsten av de andra anställningsgrupperna mellan fakulteterna.
Diagram 1:1. Andelen svarande i de olika anställningskategorierna fördelat på fakultet och
totalt.
100
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60

Univ.lekt.

50

Bitr.lekt.

40

Prof

30

Annan

20
10
0
LTH

N
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EHL

K

M
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USV/J Total

De svarande har omfattande undervisningserfarenhet. Med undantag för S (43%) och USV/J
(45%) så har fler än hälften undervisat i mer än 15 år och 9 av 10 har erfarenhet av att vara
kursansvariga. Nästan samtliga (94%) undervisar även under innevarande läsår, oftast på

5

Genomgående i resultatredovisningen gäller att resultat som bygger på färre än 30 svarande inte redovisas. På grund av att
antalet svarande inom T, USV och J understiger så samredovisas Humaniora och teologi (HT) samt Universitetets särskilda
verksamheter och Juridik (USV/J).
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mellan 26 och 50%. Undervisningen är till övervägande del förlagd på grundnivå och
avancerad nivå medan färre än 10%, totalt sett, bedriver undervisning på forskarutbildningen.
Åldersmässigt är majoriteten, 71%, 55 år eller yngre.

2. De svarandes erfarenheter av e-lärande
Lärarnas erfarenheter av e-lärande belyses utifrån fyra delaspekter: lärmiljö,
lärplattformar/studentportaler, pedagogiska metoder samt elektroniska tillgångar. Frågorna
besvaras på en skala mellan ”Mycket stor erfarenhet” och ”Mycket liten erfarenhet” eller med
något av svarsalternativen ”Känner till men har ingen erfarenhet ” respektive ”Känner ej till”.
Resultaten av de frågor som berör lärmiljö, lärplattformar/studentportaler samt pedagogiska
metoder visar att erfarenheterna, totalt sett, är mest omfattande när det gäller kurshemsidor
och digitala medier medan lärplattformar som ”Moodle” och ”Blackboard” samt pedagogiska
metoder som games och e-portföljer inte har fått någon starkare förankring i undervisningen.
Hälften av lärarna har kännedom om att föreläsningar kan läggas ut på nätet men har ännu
inte använt sig av metoden. Vidare har 4 av 10 hittills inte använt sig av distansutbildning.
Resultaten torde vara särskilt intressanta mot bakgrund av den pågående diskussionen rörande
utvecklingen av MOOCs.
Diagram 2.1. Andel respondenter som uppger att de har stor eller mycket stor erfarenhet
respektive känner till men inte har någon erfarenhet av e-lärande/digitala verktyg. Totalt.
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Diagram 2.2. Andel respondenter som uppger att de inte känner till verktygen/metoderna.
Totalt.
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På fakultetsnivå framgår att omfattningen av lärarnas erfarenheter skiljer sig åt men att elärande och digitala verktyg ser ut att vara mer utbrett inom USV/J, HT, M och S. Inom den
konstnärliga fakulteten är inslagen inte lika vanligt förekommande. Ett undantag finner vi
dock i nyttjandet av digitala medier som ungefär hälften av lärarna har ganska eller mycket
stor erfarenhet av.

Enkäten tar upp tre former av digitala tillgångar: e-böcker, digitalt bibliotek samt etidskrifter/databaser. Av dessa är det främst e-tidskrifter/databaser som används i stor
omfattning inom samtliga fakulteter, med undantag för K där det är mindre vanligt. Ungefär
60%, totalt sett, uppger att de har mycket eller ganska stor erfarenhet av e-tidskrifter/
databaser. I jämförelse är det ungefär hälften så många som uppger att de har stor erfarenhet
av e-böcker eller digitalt bibliotek. På fakultetsnivå är e-böcker vanligast förekommande inom
USV/J, HT och S och digitalt bibliotek framförallt inom USV/J.

Olika faktorer ligger till grund för i vilken utsträckning lärarna har erfarenheter av att
använda de olika digitala verktygen och formerna för e-lärande som står till buds. Ett skäl är
att man helt enkelt valt bort det för att man föredrar salsbaserad undervisning. Andra skäl är
att man inte anser det bidra till kvaliteten i undervisningen, i interaktionen med studenterna
10

eller till något annat man finner väsentligt i lärarrollen. Ytterligare andra faktorer står, som
ofta, att finna i arbetssituationen, inte minst brist på tid och stöd för att utveckla adekvat
kompetens. De lärare som besvarat enkäten pekar främst på två av faktorerna, dels brist på tid,
dels att det är ett medvetet val att inte använda digitala verktyg eller former för e-lärande i
större utsträckning än de gör.
Diagram 2.3. Andel lärare som uppger att följande skäl som orsak till att de inte har
erfarenheter/inte så omfattande erfarenheter som önskat av digitala verktyg. Totalt.
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Framförallt framgår det för den konstnärliga fakulteten att digitala verktyg och e-lärande
upplevs som mindre användbart i undervisningen. Samtidigt som lärarna inom K
genomgående har minst erfarenheter av dessa undervisningsformer och verktyg så visar
resultaten av denna fråga att det inte beror på upplevda brister i deras kompetens, inte heller
brister i tid eller support för sådant utvecklingsarbete. Skälen står alltså sannolikt att finna i
andra faktorer, främst att de föredrar salsbaserad undervisning och att de digitala
undervisningsformerna inte uppfattas som adekvata för deras kunskapsområden.
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Diagram 2.4. Andel lärare som uppger att de föredrar salsbaserad undervisning. Totalt och
per fakultet.
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Lärarna inom K utgör inget undantag i frågan. Mellan 40 och 50 procent inom samtliga
fakulteter, utom M och S, uppger att de föredrar salsbaserad undervisning. Vanligast
förekommande är uppfattningen i de yngre åldersgrupperna, mellan 26 och 45 år. Störst
skillnad i frågan finner vi mellan kvinnorna och männen på så vis att 29% bland kvinnorna
men 44% bland männen uppger att de förespråkar salsbaserad undervisning.
Kvinnorna (35%) upplever dock även i större utsträckning än männen (26%) brist på support
för utvecklingsarbete i sin arbetsmiljö. Likaså upplever lärare anställda som
universitetsadjunkter brist på support i större utsträckning än sina kollegor i de andra
anställningsformerna (universitetslektor, biträdande lektor och professor).

2.1 Hur kan e-lärande bidra till undervisningen?
Ett avsnitt i enkäten ägnas åt frågan vad e-lärande/digitala verktyg, utifrån ett pedagogiskt
perspektiv, kan bidra till i undervisningen. Frågan har 9 svarsalternativ som tar fasta på
interaktionen mellan student och lärare, studenternas utvecklingsmöjligheter, kvalitets- och
metodutveckling m.m. Därutöver ges respondenterna möjlighet att själv ange något annat
bidrag.

På en övergripande nivå visar resultaten att lärarna känner en starkare övertygelse för vissa
möjligheter än för andra. Framförallt ser man att e-lärande kan bidra till att kunna undervisa i
stora grupper, att det kan förändra förhållningssättet till lärande och undervisning och att det
möjliggör insamling av data kring lärande. Däremot råder starkare tvivel på att e-lärande kan
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bidra till utvecklingen av studenternas kritiska och självständiga tänkande eller till förbättrad
kvalitet i lärande och undervisning.
Diagram 2.5. Andel lärare som instämmer helt eller delvis i påståendet. Totalt.
Undervisa stora grupper
Studenter skapar själv grupper
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Förbättrar kvaliteten i lärande och
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Möjliggör insamling av data kring
lärande
Lättare att följa studenternas utveckling
Bidrar till metodutveckling
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Lärarna tecknar en i flera avseenden gemensam bild över synen på e-lärandets bidrag i
undervisningen. Att e-lärande kan bidra till att undervisa stora grupper, till att studenterna
själv kan skapa sina grupper och till att förändra förhållningssättet till lärande och
undervisning är till exempel något man är överens om och som i stort sett alla anser sig kunna
bedöma. I fråga om kritiskt och självständigt tänkande råder däremot lite mer delade
meningar. Här kan noteras att lärarna inom M, som är en av de lärargrupper som har mest
erfarenhet av e-lärande, i större utsträckning än övriga uppger att de inte kan bedöma
huruvida denna form av undervisning utvecklar studenternas kritiska och själständiga
tänkande. Mot bakgrund av att kritiskt tänkande är ett av målen för högre utbildning och att
förbättrad kvalitet är ett mål i universitetets arbete så torde dessa resultat vara av intresse för
universitetet och fakulteterna att studera vidare.
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Diagram 2.6. Lärarnas uppfattningar om hur e-lärande kan bidra till att utveckla
studenternas kritiska och självständiga tänkande. Totalt och per fakultet
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2.2 Studenters kompetens och intresse
I detta avsnitt belyses frågorna: Hur ser lärarna på sina studenters kompetens och intresse vad
gäller e-lärande och digitala verktyg? Tycker de att studenterna har god kompetens? Brukar
de ge uttryck för att vara intresserade av e-lärande, dvs brukar de efterfråga fler sådana inslag
i undervisningen?
Lärarna bedömer överlag studenternas kompetens i att hantera e-lärande och digitala verktyg
som mycket eller ganska god. Med undantag för K och N så gör hälften eller fler av lärarna
inom samtliga fakulteter den bedömningen. Ungefär var femte, totalt sett, menar dock att de
inte kan bedöma detta.
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Diagram 2.7. Lärarnas bedömningar av studenternas kompetens i att hantera e-lärande och
digitala verktyg. Totalt och per fakultet.
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Då 45% av lärarna uppger något av svarsalternativen ”varken eller”, ”ganska/mycket liten”
och ”kan ej bedöma” så ter sig studenternas e-kompetens viktig för universitetet och
fakulteterna att kartlägga och följa upp.

På frågan om studenterna uttrycker önskemål om att få använda e-lärande och digitala verktyg
oftare än vad som görs i undervisningen så svarar de flesta (59%) att det händer mycket eller
ganska sällan. Endast var tionde svarande menar att de får sådana förfrågningar ofta6.
Vanligast är det inom USV/J där också e-lärandet ser ut att ha stor utbredning.

3. Diskussion, engagemang och stöd
I enkätavsnittet om diskussion, engagemang och stöd får lärarna ta ställning i några frågor
som fångar upp hur de ser på utrymmet för diskussion kring e-lärande där de undervisar.
Finns ett engagemang bland kollegorna? Omhändertas lärares intresse och kompetens i
undervisningsmiljön?

Generellt sett är det lärarnas uppfattning att e-lärande förekommer i tämligen liten
utsträckning där de undervisar. Vanligast förekommande ser det ut att vara inom USV/J och
inom S. Däremot är behovet av att diskutera e-lärande mer utbrett, och mer bland kvinnorna
6

När Sveriges förenade studentkårer diskuterar kvalitet i utbildningen tar de inte upp e-lärande som en särskild faktor av
betydelse (SFS, 2013, Studentens lärande i centrum – Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan). I
centrum för deras resonemang står mer undervisningstid, mindre studentgrupper, fokus på kritiskt tänkande och analys samt
tillämpning av kursutvärderingar. Av regeringen kräver de en strategisk satsning på högskolepedagogisk forskning.
Lärosätena uppmanas att garantera att undervisningen utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt till lärande.
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än bland männen. Som vi sett tidigare upplever kvinnorna också i större utsträckning brist på
support för utvecklingsarbetet. Men medan nästan hälften av lärarna har behov av att
diskutera e-lärandet så är det knappt var femte som menar att det också sker regelbundet.
Behovet av diskussioner ser ut att vara mest omfattande inom de fakulteter där det också är
mest utbrett i undervisningen.

Diagram 2.8. Andel lärare som upplever stort behov av att diskutera frågor kring e-lärande
respektive anser att det förekommer regelbundna diskussioner i stor utsträckning. Totalt och
per fakultet.
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Lärarna får också ta ställning i frågan om de upplever det som att deras och deras kollegors
kunskaper och erfarenheter rörande e-lärande fångas upp och tillvaratas där de arbetar.
Här framtonar ett angeläget utvecklingsområde i fakulteternas arbete på så vis att endast var
femte svarande lärare menar att deras kunskaper tillvaratas i ganska eller mycket stor
utsträckning. Jämförelsevis upplever fler, var tredje individ, att denna form av bekräftelse inte
är så vanlig. Inga större skillnader framträder fakulteterna emellan med undantag för USV/J
där andelen lärare som anser att deras kunskaper tillvaratas i stor utsträckning är markant
högre än inom de andra fakulteterna.
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Diagram 2.9. Kunskaper och erfarenheter tillvaratas. Andelen svarande lärare per
svarskategori. Totalt samt fördelat på fakultet.
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I enkätavsnittet om engagemang och stöd får lärarna också bedöma dels sitt eget intresse för
att vara med och utveckla digitala läromedel dels hur tillgången till tekniskt och pedagogiskt
stöd för att kunna bedriva sådant utvecklingsarbete ser ut inom institutionen eller fakulteten.
Frågorna som ska besvaras är således hur intresset ser ut och hur tillgången till stöd förhåller
sig till det.

Resultatet på frågan om intresse för att delta i utvecklingsarbete ger en dubbelbottnad bild.
Nästan 4 av 10 menar att de har stort intresse medan nästan lika många svarar att de inte
känner sig speciellt hågade. Denna tudelning löper över samtliga fakulteter.
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Diagram 2.10. Intresse för att delta i utvecklingsarbete rörande e-lärande. Andel svarande
per svarskategori. Totalt samt fördelat på fakultet.
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I förhållande till det intresse för utvecklingsarbete som lärarna uttrycker så är det mindre
vanligt att man också anser sig ha tillgång till mycket stöd i detta. Andelen lärare som anser
att det finns mycket stöd är alltså mindre än andelen som har intresse för att arbeta med
utvecklingsarbete. För några av fakulteterna framstår glappet som särskilt stort, främst LTH
och S.
Diagram 2.11. Andel svarande lärare som uppger att de har ganska eller mycket stort
intresse samt har tillgång till ganska mycket eller mycket tekniskt och pedagogiskt stöd. Totalt
samt fördelat på fakultet.
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Enkäten tar upp två former för stöd, tekniskt och pedagogiskt. Tillgången till de båda
formerna skiljer sig inte nämnvärt. Ungefär var fjärde menar att det finns ganska eller mycket
18

stor tillgång till båda formerna medan en i stort sett lika stor andel upplever stödet som ganska
eller mycket litet. Värt att notera kan vara att 3 av 10 inte känner till om det finns stöd att få.

Främst är det lärare inom USV/J som får mycket både tekniskt och pedagogiskt stöd, likaså
inom M. Det vanligast förekommande svaret, totalt sett, är dock att man inte har kännedom
om det finns stöd att få överhuvudtaget, vilket i sig är en viktig signal för det fortsatta
utvecklingsarbetet.

Ytterligare en form av stöd finns att tillgå bland bibliotekens personal. I frågor kring e-lärande
och digitala verktyg verkar däremot inte denna yrkesgrupps kompetenser tillvaratas fullt ut.
Färre än hälften (39%) har någon gång kontaktat bibliotekspersonalen för att få hjälp.
Resultaten skiljer sig inte nämnvärt åt mellan fakulteterna med undantag för USV/J där
samarbetet med bibliotekspersonal är något mer omfattande. Minst utvecklad är kontakten
inom LTH, EHL och K.
3. Möjligheter för kompetensutveckling
I detta enkätavsnitt får lärarna svara på frågor som belyser hur de ser på sin egen kompetens
inom e-lärande, om de har deltagit i någon form av utbildning inom kunskapsområdet och hur
de i så fall bedömer behållningen av den/dem.

Totalt sett visar resultaten att färre än var tredje lärare (29%) anser sig ha ganska eller mycket
stor kompetens inom e-lärande medan en något större grupp, 36%, uppfattar sina kunskaper
som tämligen små. Fördelat på fakultet är det främst inom USV/J som man tycker att man har
utvecklat sina kunskaper, dvs inom de fakulteter där e-lärandet också har fått starkast fotfäste.
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Diagram 3.1. Skattning av egen e-kompetens. Totalt och fördelat på fakultet.
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Analysen visar också på en skillnad mellan könen på så vis att kvinnorna (40%) oftare än sina
manliga kollegor (33%) bedömer sin egen kompetens som mycket eller ganska liten.

Ungefär hälften (52%) av de svarande lärarna uttrycker intresse för att delta i någon form av
utbildning inom ramen för e-lärande och digitala verktyg. Mest omfattande är intresset inom
de fakulteter där e-lärandet redan är utbrett, främst HT, M och USV/J. Ett resultat som torde
ha betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet är att det är vanligare att lärarna har intresse
för utbildning än att de har erfarenheter av att delta i en eller annan form. Som framgår av
diagram 3.2 nedan så är glappet särskilt stort inom några fakulteter, främst LTH.
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Diagram 3.2. Andel lärare som har intresse av att delta i utbildning inom e-lärande
respektive andel som deltagit i någon form av utbildning. Totalt och per fakultet.
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En jämförelse mellan lärare i de olika anställningsformerna visar att möjligheten att delta i
utbildning upplevs som minst utbredd bland de lärare som är anställda eller förordnade som
biträdande lektorer. Deras intresse för att delta är däremot lika omfattande som i de övriga
lärargrupperna. Även analyserat efter kön framträder en skillnad på så sätt att diskrepensen
mellan intresse för att delta i utbildning och möjlighet att delta är större bland kvinnorna än
bland männen.
Diagram 3.3. Andel kvinnor och män som är mycket eller ganska intresserad av att delta i
utbildning inom e-lärande respektive inte har fått möjlighet att delta.
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Ur resultaten framträder således ett mönster som visar att kvinnorna oftare än männen:

21

bedömer sin kompetens i e-lärande som liten, uttrycker intresse och behov för att delta i
utbildning och för att diskutera frågor kring e-lärande men samtidigt upplever en mer
långtgående brist på support för utvecklingsarbete och på möjligheter att kunna delta i
utbildning.

Frågan om deltagande i utbildning kring e-lärande har också två svarsalternativ som fokuserar
på möjliga orsaker till att man inte har deltagit: att man inte hittat någon kurs respektive att
man inte har haft möjlighet att gå. Vi ser att det överlag är något vanligare att avstå på grund
av att man inte fått möjlighet att delta. Inte minst gäller detta för lärare inom K, där e-lärandet
är mindre utbrett än inom flera andra fakulteter.
Diagram 3.4. Har du deltagit i någon form av utbildning eller kurs kring e-lärande och
digitala verktyg? Andel svarande per svarsalternativ. Totalt och fördelat på fakultet.
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Ett annat skäl till att man inte deltagit i utbildning kring e-lärande kan vara att man helt enkelt
valt bort det för att e-lärande och digitala verktyg inte anses bidra med någon pedagogisk
förbättring, eller förbättring av annat slag. Detta kommenteras av flera respondenter i
enkätens öppna svar.

Eftersom andelen lärare som deltagit i någon form av utbildning ligger på 30% så är antalet
respondenter som besvarat frågan om vilken behållning de hade av kurserna i relation till sina
kunskapsbehov också mindre (232). Av dem som besvarat frågan menar dock drygt hälften
att de hade stor behållning. Bäst anpassning till lärarnas kunskapsbehov förefaller
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utbildningssatsningarna ha haft inom S medan lärarna inom M upplevde större glapp mellan
kursernas innehåll och sina egna kunskapsbehov.
Diagram 3.5. Behållning av kurs i relation till upplevt kunskapsbehov. Totalt och fördelat på
fakultet7.
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Resultaten av frågorna ovan pekar på att det kan vara betydelsefullt för
kvalitetsutvecklingsarbetet att kartlägga vilket utbildningsbehov som finns bland lärarna inom
de olika fakulteterna och hur utbudet av kurser förhåller sig till det.

3.1 Kommande behov av stöd
Avslutningsvis i enkäten får lärarna summera sina erfarenheter och tankar kring det fortsatta
utvecklingsarbetet rörande e-lärande och digitala verktyg genom att bedöma vilket behov av
stöd, tekniskt och pedagogiskt, som de anser kommer att finnas inom de närmsta åren.
Resultaten ger oss således en fingervisning om vilka former av utbildningssatsningar som
torde bli efterfrågade bland lärarna under de kommande åren. Av diagram 3.6 nedan framgår
till exempel att fler än hälften menar att utvecklingsarbete rörande audio/video-material,
former för digital examination och nyttjande av e-böcker är av stor betydelse medan
satsningar på MOOCs-kurser, spel och verktyg för formativ utvärdering antas föranleda
mindre omfattande stödåtgärder.

7

Fakulteter där antalet svarande understiger 30 redovisas ej.
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Diagram 3.6. Andel lärare som tror att det kommer att finnas ett stort behov av följande stöd.
Totalt.
Audio/video-material
Digital examination
e-böcker
Mobil utrustning
Presentationsverktyg
Urkund
Google docs, YouTube m. fl. verktyg
Blended learning kurser
Distanskurser
e-studentportföljer
Öppna resurser
Verktyg för formativ utvärdering
Spel
MOOCs kurser
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Resultaten ska begrundas mot bakgrund av att några av metoderna eller verktygen upplevs
som svårare än andra att bedöma behovet av stöd för. Främst gäller detta för MOOCs,
Blended learning-kurser, Verktyg för formativ utvärdering och för sk. öppna resurser.

Bilen som tecknas är i stora drag gemensam för fakulteterna men några resultat kan vara
relevanta att särredovisa. Lärare inom USV/J, HT och M upplever till exempel ett större
behov av stöd än lärare inom övriga fakulteter i flera av verktygen medan lärarna inom K
framförallt ser ett utvecklingsbehov vad gäller presentationsverktyg. Vidare är det enbart
inom N och K som utvecklingen av digitala examinationsformer inte upplevs relevant bland
lärarna.

Analyserat efter anställningsform framgår att lärare anställda/förordnade som
universitetsadjunkter överlag uttrycker ett mer omfattande behov av stöd för de kommande
åren än övriga lärargrupper. Vidare framträder en skillnad mellan å ena sidan adjunkter och
lektorer och å andra sidan biträdande lektorer och professorer på så vis att adjunkterna och
universitetslektorerna i större omfattning än de andra gör bedömningen att det kommer att
finnas ett stort behov av stöd under de kommande åren. Skillnaderna är störst i bedömningen
av följande metoder och verktyg: mobil utrustring, distansutbildning, blended learning-kurser,
e-studentportföljer samt e-böcker.
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Genomgående anses behovet av stöd i det kommande utvecklingsarbetet vara större bland
kvinnorna än bland männen, vilket harmonierar med de skillnader i resultat som framkommit
mellan könen i frågor kring den egna e-kompetensen, intresse för att delta i utbildning kring
e-lärande, behov av diskussion etc.
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1
ÖVERSIKT AV INTERNATIONELL OCH NATIONELL POLICY OM E-LÄRANDE
Föreliggande PM är en översikt av internationell och nationell policy om e-lärande. Översikten tar sin
utgångspunkt i organisationer som arbetar med policyfrågor, litteratur, tidskrifter, konferenser,
forskningsrapporter, sociala medier samt information från dess webbplatser. Vidare tas utgångspunkt i
egen erfarenhet och forskningsarbete inom området. De internationella organisationerna som beskrivs
är fr.a. the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Europa
Kommissionen (EC), the Association of European institutions of higher education (EUA) och the
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Dessutom presenteras kort
vad som är aktuellt inom Universitas 21 och LERU där Lunds universitet är partner. För den nationella
översikten av policyplaner vid landets lärosäten var en del känt sen tidigare, dessutom gjordes ett
upprop via det nationella nätverket för IT i högre utbildning (ITHU). Översikten gör inte anspråk på
att vara heltäckande, då dessa frågor är under ständig förändring.

INLEDNING
Högre utbildning står inför stora förändringar och utmaningar med ökad globalisering, förändrad
demografi, ökad konkurrens såväl nationellt som internationellt, samt en snabb teknisk utveckling (EC
2013, Ehlers 2013, IPTS 2013, Johnson et al 2014, Josefsson 2012, Morgan 2013, OECD 2012,
Ossiannilsson 2012 2013). Enligt en studie från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund finns stor
samstämmighet bland landets rektorer och studenter att högskolesektorn kommer att bli allt mer
diversifierad och internationell. Valmöjligheterna för studenterna ökar då de blir allt mer rörliga och
väljer de bästa kurserna från de bästa lärosätena utifrån egna intressen och motiv (Alberius &
Söderholm 2013, OECD 2012, SOU 2014:13). Vidare ställs ökade krav på personligt, flexibelt och
öppet lärande för den enskilde utifrån ett livslångt lärande- och hållbarhets perspektiv. Det talas därför
om ett omfattande paradigmskifte inom utbildningssektorn som ställer krav på organisation,
infrastruktur, utbildningsutbud,1 utbildningsformer och genomförande (EC 2012 2013, IPTS 2013).
Den omfattande digitala utvecklingen i kombination med öppenhetsparadigmet och introduktionen
av MOOCs (Massive Open Online Courses) innebär omfattande förändringar för lärande och
utbildning (EC 2012 2013, Gaebel 2014, Haggard 2013, Plotkin 2010). Dagens unga och vuxna lever i
en miljö där Informations Teknologi (IT) spelar en avgörande roll. Utbildning bör därför vara
föregångare för att elever och studenter bättre ska förstå och använda sig av nätsamhället i stort och
det alltmer digitaliserade arbetslivet (Digitala agenda för Europa 2020, EC 2012 2013, McGreal,
Kinuthia, Marshall & mcNamara 2013, OECD 2012, SOU 2014:13). Den digitala revolutionen har
slagit igenom inom de flesta sektorer i samhället idag. Den svenska regeringen har beslutat om en bred
och sammanhållen nationell strategi för IT-politiken. Målet är att vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter (Näringsdepartementet 2011.12, SOU 2014:13). Inom utbildningssektorn
framförs att det inte handlar om hur IT kan göra den traditionella utbildningen mer effektiv utan om
vilka nya teknikstödda metoder som kan förbättra individers lärande i en digital omvärld. Sharples et
al (2013) argumenterar för att pedagogisk förnyelse inom utbildning blir avgörande för att möta dessa
krav. Det poängteras att e-lärande/online lärande inte längre handlar om hur tekniken kan nyttjas i
högre utbildning, utan om hur lärande kan stimuleras i en digital miljö. EU-kommissionen beskriver
digital kompetens som en av nyckelkompetenserna och menar med begreppet den IT-kunskap som
behövs för att kunna ta del av informationssamhället och kunna vara en aktiv social medborgare (EC
2013, Näringsdepartementet 2011.12, SOU 2014:13). Den digitala kompetensen är inte enbart en
teknisk färdighet utan inbegriper även förståelse, färdigheter, attityder, etik, juridik och social förmåga
som strategiskt behöver integreras i kursplaner, läroplaner, utbildningsplaner, lärande mål,
1

Regeringen har 2014 tillsatt en utfredning om högskolans utbildningsutbud www.regeringen.se/sb/d/18276/a/238290
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läraktiviteter, examination och utvärdering (Belshaw 2012, SOU 2014:13). Strategier för lärande
design (learning design) har därmed blivit ett omfattande forskningsområde och är internationellt en
betydande del i många lärosätes handlingsplaner och pedagogiska strategier för ökad kvalitet (Conole
2013, Haggard 2013, Laurillard 2013, Salmon & Wright 2014, Weller 2011).
Den ökade internationella konkurrensen har bland annat tagit sig uttryck i ett intresse för
kvalitetsmätning, styrning och ledning av universiteten (Bienenstock, Schwaag Serger, Benner &
Lidgard 2014). Det finns därmed behov av nya riktlinjer och metoder också för kvalitet inom e-lärande
i inlärningsmiljöer där studenterna är i centrum så att de kan studera, arbeta och leva oberoende i tid
och rum med globala resurser till sitt förfogande i livslånga lärandemiljöer (, EC 2013, Grifoll,
Huertas, Prades, Rodríguez, Rubin, Mulder & Ossiannilsson 2009, EUA 2014, Högskoleverket 2008,
Ossiannilsson 2012, Ubachs 2009, Uvalic-Trumbie & Sir Daniel 2013).

ÖVERSIKT AV INTERNATIONELL POLICY OM E-LÄRANDE
En av Europeiska kommissionens forskningsenheter the Institute for Prospective Technological
Studies (IPTS) förutspådde redan för ett par år sedan utvecklingstendenser för utbildning och lärande i
relation till rådande paradigmskifte (IPTS 2011). De förutsåg trender, drivkrafter, krav på nya
kompetenser och nya förändrade sätt för lärande Figur 1. Mot denna bakgrund argumenterar de för att
e-lärande, ökad digitalisering och därmed sammanhängande kvalitetsfrågor är av avgörande betydelse
inom hela utbildningssektorn (Ala-Mutka et al (2011). I deras rapport som fokuserar på 2030 uttrycks
dessa argument och framåtblickar än tydligare (IPTS 2013).

Fig 1 Drivkrafter för utveckling av utbildning (IPTS 2011)

Bland annat med denna bakgrund lanserade EU kommissionen 2013 initiativet Opening up Education
to boost innovation and digital skills in schools and universities (EC 2013) med syfte att Europa ska
bli än mer internationellt konkurrenskraftigt i den internationella utbildningsarenan. Där uttrycks att:
Opening up education means bringing the digital revolution into education.
Digital technologies allow all individuals to learn, anywhere, anytime,
through any device, with the support of anyone
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Högre utbildning är nyckeln till välkvalificerad arbetskraft och välkvalificerad arbetskraft ger en
starkare och mer produktiv ekonomi, men allt börjar med tillgång, d.v.s. access till utbildning. I
initiativet argumenteras för att om studenter fortfarande är tvingade att arbeta och studera utifrån
föråldrade utbildningsmodeller, hur kan de då förväntas att vara delaktiga i ett modernt samhälle (EC
2013). Kommissionärerna Vassiliou och Kroes uttrycker i initiative att:
The education landscape is changing dramatically, from school to university and
beyond: open technology-based education will soon be a 'must have', not just a
'good-to-have', for all ages. We need to do more to ensure that young people
especially are equipped with the digital skills they need for their future. It's not
enough to understand how to use an app or program; we need youngsters who can
create their own programs. Opening up Education is about opening minds to new
learning methods so that our people are more employable, creative, innovative and
entrepreneurial (EC 2013).
It is a dream to have every classroom digital by 2020. Education must be
connected to real life; it cannot be a parallel universe. Young people want to use
digital technology in every aspect of life. They need digital skills to get jobs. All of
our schools and universities, not just some of them, must reflect that reality is
entrepreneurial (EC 2013).
Tre områden fokuseras särskilt i initiativet:




Creating opportunities for organisations, teachers and learners to innovate
Increased use of Open Educational Resources (OER), ensuring that educational materials
produced with public funding are available to all
Better ICT infrastructure and connectivity in schools

I åtta punkter beskrivs vad medlemsländerna förväntas att implementera de närmaste åren för att
tillmötesgå att Europa ska vara internationellt konkurrenskraftigt avseende utbildning och
arbetsmarknad (EC 2013).








review their organisational strategies
exploit the potential of Massive Open Online Courses (MOOCs)
stimulate innovative learning practices such as blended learning
equip teachers with high digital skills and competences
equip learners with digital skills and competences
think about how to validate and recognise learner’s achievements in online education
make high quality Open Education Resources (OER) visible and accessible

UNESCO och Commonweath of Learning (COL) tillsammans med OECD (2007) driver frågor om
global öppen utbildning för världens befolkning allt sedan konceptet OER2 myntades 2002.
Argumenten är bl.a. behov av globalt utbildnings -och forskningsansvar, hållbarhet, demokrati och

Termen OER myntades vid UNESCO’s 2002 Forum on Open Courseware och avser: …teaching, learning and research materials in any
medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use,
adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions. Open licensing is built within the existing framework of intellectual
property rights as defined by relevant international conventions and respects the authorship of the work. http://www.unesco.org/
2
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social innovation. (Kanwar & Uvalic-Trumbic 2011, Plotkin 2010). UNESCO (2012) fastslog OER
Parisdeklarationen 2012 vilken innefattar 10 statements som medlemsländerna uppmanas att
implementera i egenskap av sin kapacitet och sina befogenheter inom de närmsta tre åren:
1. Främja medvetenhet och användning av OER (Foster awareness and use of OER)
2. Stimulera möjliggörande av gynnsamma miljöer för användning av informations-och
kommunikationsteknik (IKT) (Facilitate enabling environments for use of Information and
Communications Technologies (ICT))
3. Stödja utvecklingen av strategier och policy för OER (Reinforce the development of strategies
and policies on OER)
4. Främja förståelse och användning av öppen licensiering (Promote the understanding and use
of open licensing frameworks)
5. Stödja kapacitetsuppbyggnaden för hållbar utveckling av kvalitativa läromedel (Support
capacity building for the sustainable development of quality learning materials)
6. Stödja strategiska allianser för OER (Foster strategic alliances for OER)
7. Uppmuntra utveckling och anpassning av OER med en mångfald av olika språk och kulturella
sammanhang (Encourage the development and adaptation of OER in a variety of languages
and cultural contexts)
8. Uppmuntra forskning om OER (Encourage research on OER)
9. Underlätta att hitta, hämta och dela med sig av OER (Facilitate finding, retrieving and sharing
of OER)
10. Uppmuntra öppen licensiering av utbildningsmaterial som producerats med offentliga medel
(Encourage the open licensing of educational materials produced with public funds)
Genom EU projektet Open Educational Quality Initiative (OPAL)3 togs OER något längre, nämligen
att det inte enbart är resurserna som sådana som avses, utan också innovation, kvalitet och utveckling
av praxis (Open Educational Practice, OEP) samt öppna utbildningskulturer (Open Educational
culture, OEC). Projektet Open Educational Ideas (OEI) 4 går ytterligare längre. OEI avser att redan på
idéstadiet dela med sig och därmed få ökat igenkännande och ägandeskap för resurserna. Även EU
projektet Policies for OER Uptake (POERUP)5 har internationellt bidragit till en ökad medvetenhet
och förståelse för beslutsfattare att driva policyfrågor om och implementering av OER. Sedan ett par
år etablerades Open Educational Resource Universitas OERu6 som innefattar ett konsortium med ett
20 tal ledande universitet världen över. Hela OER kurser kan studeras vid dessa lärosäten med
möjlighet till poäng och examen.
Den årliga rapporteringen från New Media Consortium (NMC) (Johnson et al 2104) slår fast att
alla nivåer för policy, ledarskap och praxis måste samverka och integreras för att skyndsamt leva upp
till innebörden i öppen utbildning och ökad digitalisering. Några områden som särskilt bör prioriteras
enligt NMC är:
 Growing ubiquity of social media
 Integration of online hybrid and collaborative learning
 Rise of data-driven learning and assessment
 Shift from students as consumers to students as creatorts (prosumers)’
 Evolution of online learning
 Mobile learning
3

www.oer-quality.org/
http://www.idea-space.eu/
5
www.poerup.info
6
http://wikieducator.org/OER_university/Home
4
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Mobilt lärande med tillgång till flera olika devices (mobil, platta och dator) står i fokus in NMCs
rapporteringar sedan flera år och anges vara utmanande för kvalitetsfrågor, då lärresurser måste vara
tillgängliga i flera olika format, med bibehållen kvalitet. Även det flippade och kreativa klassrummet
fokuseras av NMC för möjlighet till ökad integrering och kvalitet i lärande och undervisning (Johnson
et al 2014, s 4).
The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) initierade 2009 en
konferens som blivit omnämnd som Sigtuna konferensen för strategiska ställningstagande om elärande och kvalitet. Utgångspunkten var Högskoleverkets (2008) rapport om kvalitet och e-lärande.
Målgruppen var beslutsfattare inom kvalitetssäkringsorganisationer i Europa. Konferensen syftade till
att ge underlag för quality assurance agencies gemensamma arbete för utveckling av e-lärande för att
förtärka gränslös utbildning. Slutsatserna och ställningstagandena i ENQAs rapport (Grifoll et al 2009
s 45) formulerades som:
It is therefore vital to establish a solid quality assurance system in Europe for
greater accessibility to and quality of eLearning. eLearning should not be
evaluated separately, but as an integrated part in higher education. Moreover,
quality assurance has to cover all aspects of eLearning. There is a need for a
common deﬁnition and understanding of the concept of eLearning, a need for a
“common language” that would help higher education institutions and quality
assurance agencies strive for the same goal. To meet this goal, it is important to
meet and discuss quality assurance at the European level and between different
stakeholders in the educational sector and to provide adequate training for
academic professionals, higher education providers and quality evaluation
experts.
Sedan 2009 har dock inte direkt någon förändring skett i ENQAs riktlinjer för kvalitet. Däremot har
enskilda kvalitetssäkringsorganisationer antagit förändrade riktlinjer, exempelvis i Holland. ENQA ser
det dock nu som viktigare än någonsin att integrera e-lärande i kvalitetsarbete och arbetar i EU
projektet Supporting Quality in e-learning European NeTworks (SEQUENT) under 2013/2014
tillsammans med de Europeiska organisationerna för kvalitet inom e-lärande och öppen flexibel
utbildning the European Asscociation for Distance Teaching Universities (EADTU) och the European
Foundation for Quality in e-Learning (EFQUEL).
The European University Association (EUA) har sedan 1999 arbetat med TRENDS rapporter.7
Rapporten för 2015 skiljer sig något från tidigare år på så sätt att denna fokuserar på lärande och
undervisning, och inkluderar e-lärande och MOOCs. Den kommer också att belysa hur MOOCs ger
konsekvenser för lärande, utbildning, kursdesign, examination och certifiering. EUA fokuserar på The
Changing Landscapes in Learning and Teaching inför 2020 och de utmaningar och disruptiva
förändringar som högre utbildning står inför tex med MOOCs, ökad global konkurrens, lärande och
undervisning, den digitala omvärlden samt betydelsen av internationalisering och mobilitet, även på
hemmaplan. EUA engagerar sig aktivt i MOOCs rörelsen och dess konsekvenser för
universitetsvärden. Två omfattande rapporter har redan publicerats för att stödja lärostens
förhållningssätt och ställningstaganden (Gaebel 2014).8
Två European eMOOCs Stakeholders Summits (2013, 2014)9 har redan hållits för att samla
internationell kunskap och erfarenhet om MOOCs utveckling. Speciellt har kvalitet, forskning och
7

http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/building-the-european-higher-education-area/trends-in-european-higher-education.aspx
http://www.eua.be/News/13-0225/Massive_Open_Online_Courses_MOOCs_EUA_to_look_at_development_of_MOOCs_and_trends_in_innovative_learning.aspx
9
www.emoocs20 eu
8
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affärsmodeller fokuserats, men också dess konsekvenser och påverkan för utbildningssektorn och
påverkan för e-lärande och ökad digitalisering.
Den internationella utvecklingen om öppna lärandeformer och öppna utbildningsarenor innebär
såväl behov av samarbete i ökad omfattning, samtidigt som det innebär konkurrens. Detta gör att fler
och fler lärosäten utarbetar policy och strategiplaner för samlade kvalitetssatsningar för e-lärande,
OER, MOOCs och andra öppna utbildningsformer för såväl informellt som formellt lärande (the
Online learning task force, OLTF 2011). En kort utblick i några länder är att Brasilien var bland de
första länderna (2011) att nationellt förespråka policy för landet om OER och CC.10 Även Afrika,
Asien, Australien Kina och Indien arbetar strategiskt på nationell nivå för att sprida öppenhets
kultureren för högre utbildning. I Europa är Storbritannien, Holland och Spanien några länder som
kommit långt när det gäller utveckling av e-lärande, digitalisering, OER, MOOCs mm. I dessa länder
finns sedan länge också öppna universitet som drivit på utvecklingen och det finns här en samlad
forskningserfarenhet. Etablerade nationella organisationer finns också, t.ex. i Storbritannien Higher
Education Funding for England (HEFCE),11 Joint Information Systems Committee (JISC)12och Higher
Education Academy (HEA)13 och SURF14 i Holland. Scotland lanserade 2013 The Scottish Open
Education Declaration,15 vilken bygger på UNESCOs Paris deklarationen och med starka drivkrafter
för öppenhet på bred front. Slovenien lanserade 2014 som första land i Europa en strategisk nationell
marknadsplan för att möta EU intiativet op Opening Up Education. Deras motiv är att attrahera
studenter, forskare, företag och andra intressenter för landet och dess forskning och utbildning.
Universitas 21 (U21) och The League of European Research Universitas (LERU) ställningstagande
presenteras närmre eftersom Lunds universitet är medlem i dessa.
U21
Inom U21 finns en grupp som arbetar med Educational Innovation (EI).16 Några av de största
utmaningarna som de identifierar är:
 Leadership of educational change in a changing higher education environment
 eLearning and online learning
 Global citizenship
 Physical and virtual learning environments
 The teaching –research nexus
 Curricula reform
 Student engagement
 Broadening the educational experience
De områden där strategier behöver utvecklas anges som:
 effective and sustainable approaches to learning and teaching in a rapidly changing digital
environment (including through MOOCs, online and blended learning)
 a broadening of the educational experience and strengthening of student engagement through a
shared focus on global citizenship;
 a strengthened teaching-research nexus, supported by contemporary scholarship

10
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effective virtual and physical learning environments, adaptable to changing learner needs. In
2014, the lens that will be used to explore these challenges is Personalised Learning.

Flera av U21 universiteten har tagit fram policyplaner för e- lärande i paritet med den globala
utvecklingen inom området och flera erbjuder MOOCs.
LERU har gemensamt gett ut ett rådgivande dokument för de ingående universiteten LERU Advice
paper “Online learning at research-intensive universities” (Draft April 2014). Dokumentet innehåller
följande sektioner: Introduktion, strategisk översikt, framtiden med blended learning, online
pedagogik och kvalitet, det globala och internationella perspektivet, renommé och varumärke,
affärsmodeller och samarbete. Deras dokument avslutas med vad som behöver åtgärdas på policy nivå
och i samverkan med andra intressegrupper Varje sektion avslutas med rekommendationer till
universiteten, vilka också sammanfattats i en bilaga, se bilaga 1. De sammanfattar tre övergripande
ställningstaganden:
 Samtliga forskningsintensiva universitet behöver ta ett strategiskt förhållningssätt avseende
tillhandahållandet av online-utbildning. Ingen kommer att helt kunna förutsäga hur denna
snabbt föränderliga miljö kommer att ändras och utvecklas, men ledande universitet måste
vara både proaktiva och lyhörda i förhållande till utvecklingen. Intelligent scenarioplanering,
bygger på en vilja att tänka radikalt när det är nödvändigt. Att erbjuda framgångsrika
erfarenheter för kommande generationer av studenter kommer att vara nyckeln till framtiden.
 Varje universitet kommer att behöva sin egen strategi för online-utbildning, men den online
pedagogiska världen kräver samarbete och gemensamt arbete, vilket därmed också blir allt
mer lönsamt och spännande. De forskningsintensiva universiteten behöver alltså i sin
strategiska planering för online-utbildning en öppenhet för att skapa partnerskap och allianser
samt fördelning av resurser där detta är möjligt.
 De forskningsintensiva universiteten bör gå i spetsen för online-utbildning i termer av policy;
kreativitet och utbildningsutbud, kvalitetssäkring, partnerskap och samarbete. Online lärande
initiativ bör drivas av ett uppdrag att öppna upp och förbättra utbildningen, att vitalisera
blended learning miljöer och att maximera potentialen för distansundervisning, OER, och
crowdsourcing initiativ. Online utbildningens framtid är spännande och de
forskningsintensiva universiteten måste både anamma och starkt påverka densamma.
Flera av LERU universiteten, precis som inom U21 har tagit fram policyplaner för e- lärande i paritet
med den globala utvecklingen inom området och erbjuder MOOCs. Exemplevis kan nämnas
Edinburgh University som beskriver i sin Information Service (IS) och Technology Enhanced
Learning (TEL) strategi för 2014-2017 att deras vision är att leda, förnya och samarbeta för att
utveckla och stödja högkvalitativt lärande för att berika studenternas erfarenheter och resultat. De vill
främja globala dynamiska utbildningsbehov. Deras strategi gäller för såväl studenter och personal som
för ledning och administration. Några initiativ till följd av strategin är: Student experience project,
Personal tutors, Peer support, Induction and pre-arrival, MOOCs (Coursera and Futurelearn), OER
initiativ, Distance education initiative, Transforming assessment programme, Leading enhancement in
assessment and feedback), Programme and course information management.17 Vidare fokuseras fyra
nyckelområden, två av dem kan särskilt uppmärksammas nämligen flexibelt individualiserat lärande,
samt livslångt lärande.
I sammanhanget bör också nämnas att University of Leeds var först i Europa med att 2012
fastställa en policy om OER och CC.18,19 vilken är i överensstämmelse med UNESCOs
Parisdeklaration om OER.
17
18

file:///C:/Users/fov-eos/Downloads/IS%20Technology%20Enhanced%20Learning%20Strategy_MASTERv9a.pdf
http://www.leeds.ac.uk/qat/policyprocedures/OERs.pdf
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Universitet och högskolor satsar all mer på internationalisering och globala strategiska nätverk med
möjlighet att vara delaktig i den pågående utvecklingen. Strategisk delaktighet i ledande
internationella organisationer bidrar till att stärka kvaliteten för distansutbildning, e-lärande och öppen
utbildning. Några av de ledande internationella organisationerna är EADTU, the European Distance
and e-learning Network (EDEN),20 EFQUEL,21 the European Association of Institutions in Higher
Education (EURASHE),22 the European University Continuing Edcuation Network (EUCEN)23 och
the International Council for Open and Distance Education (ICDE).24 På Nordisk nivå har The Nordic
Alliance on open education initierats, och ett policy paper för de nordiska länderna har gemensamt
utarbetats.25 Andra nordisk/baltiska initiativ är NordicOER,26 och Boldic,27 vilka båda är finansierade
genom Nordiska Minsiterrådet. Dessa, precis som EU projektet LangOER28 syftar till som anges i
punkt 7 i Parisdeklarationen att utveckla OER utifrån mångfald gällande språk och kulturer.
NATIONELL ÖVERSIKT AV POLICY FÖR E-LÄRANDE
Några av de nationella organisationerna och nätverken med ansvar för e-lärande, distansutbildning och
flexibel utbildning är Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD),29 SwedNet,30 IT för
högre utbildning (ITHU),31 samt nätverket från projektet OERSverige. Ökad samverkan sker mellan
dessa för att möjliggöra omvärldsbevakning och strategier inom området. Två OER projekt har
genomförts i Sverige, med syfte att öka medvetenheten och användningen av OER i enlighet med den
internationella OER utvecklingen. Projekten är OER-resurser för lärande finansierat av Kungliga
biblioteket (Creelman 2010) och OER- Öppna möjligheter för lärande finansierat av Internetfonden
.SE (Schneider & Ossiannilsson 2013). För det senare projektet, utvecklades webbplatsen
OERSverige,32 vilken än är en samlingsplats för OER och öppen utbildning i Sverige.
Internationellt är benchmarking och certifiering för kvalitetsutveckling av e-lärande vanligt,
antingen på kursnivå och programnivå, eller på institutionsnivå eller lärosätesnivå.33 Det är ofta en del
av kvalitetsarbetet och ingår i strategi och handlingsplaner. Diskussioner härom pågår även i Sverige.
Lunds universitet deltog under 2008-2010 i Europeisk benchmarking och fick EADTU:s Associates
Exellence label för två Masterprogram (LUMA-GIS och Environmental management and policy).
Utmärkelsen tog utgångspunkt i benchmarks om ledning och visioner, kursplaner och genomförande
samt stöd för studenter och lärare. Högskolan i Dalarna fick år 2013 samma utmärkelse för sitt
Sjuksköterskeprogram. De genomför f.n. benchmarking för ett av sina språkprogram. Högskolan i
Dalarna överväger också certifiering för hela lärosätet, precis som Mittuniversitetet.
Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) arbetar för närvarande med framtidens lärande
19
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inom högre utbildning. Flertalet svenska lärosäten ser för närvarande över sitt arbete, och sina
strategier och handlingsplaner gällande e-lärande, open access och i några fall om MOOCs. Nedan
redovisas policy från några lärosäten som valt att dela information (i bokstavsordning):
Chalmers tekniska högskola har börjat utreda frågan om de ska erbjuda MOOCs.
Göteborgs universitet har i ans utning ti universitetets po icy och strategier ”Vision 2020” tagit
fram en IT-strategi.34 I strategin omnämns under rubri en ”Utbi dning som förnyar” även ambitioner
med att IT-resurser ska bidra till utveckling av goda, kreativa och inspirerande lärmiljöer, både fysiska
och digitala. Uttalade ambitioner med att ta fram en särskild strategi och handlingsplan för e-lärande
har dock inte lyfts på den universitetsgemensamma nivån. Det sägs att det kan visa sig intressant att
komplettera existerande styrdokument framöver. För närvarande arbetar de med ett beredningsarbete
som syftar till att synliggöra institutionernas behov av infrastrukturella satsningar när lärare efterhand
ökar användningen av digitala verktyg i undervisning och handledning. Arbetsgruppens
beredningsarbete utgår från universitetets strategiska överväganden i Vision 2020 och IT-strategin.
Arbetsgruppen, ska överlämna sin rapport före sommaren, förväntas lämna förslag till hur universitetet
från och med 2015 kan implementera framtida universitetsgemensamma undervisningsrelaterade
satsningar på bland annat pedagogiska digitala resurser, support och internutbildning av lärare.
Högskolan Dalarna har sedan många år ett centrum för Nästa generations lärande (NGL). NGL
innebär pedagogisk utveckling och förnyelse med hjälp och stöd av tekniska hjälpmedel. Högskolan
Dalarnas vision är att vara ledande inom NGL 2015 med projekt, forskning, kurser och verktyg för
lärande. Bl.a. har två forskningsprojekt inletts om implementering av OER.
Högskolan Gävle arbetar med en förstudie kring kvalitetskriterier för nätbaserad lärande. En grupp
är tillsatt för ta fram riktlinjer för distansutbildning. De arbetar mer utifrån tillämpning/verkstad direkt.
Det finns en utbildnings- och forskningsstrategi för 2013-2016.
Karlstad universitets ambition är att utveckla flexibla former av undervisning och universitetets
strategiska plan 2012-2015 pekar särskilt ut blended learning som en satsning för att förverkliga denna
ambition. Deras motiv är att ungefär en fjärdedel av deras studenter läser på distans. Flexibla
undervisningsformer underlättar för dem att rekrytera studenter nationellt och även internationellt. Det
avgörande är dock utbildningens kvalitet. Digital teknik kan användas för att höja kvaliteten både på
distans- och campusutbildning. Vidare sägs att det är viktigt att använda och vidareutveckla de
kunskaper de har och att bestämma syftet med flexibel undervisning. En universitetsgemensam
målbild behövs och en universitetsgemensam strategi för flexibel utbildning är under bearbetning. 35
Creative Commons är än så länge inte del av strategin. Karlstad universitet har sedan länge arbetat
med blended learning inom ämneslärarutbildningen.36
Karolinska institutet håller på att utarbeta en strategi för framtidens virtuella lärmiljö. De erbjuder
MOOCs ht2014.
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) betonar i sin vision för e-lärande 2016 först och främst att
e-lärande avser lärande med stöd av digital teknik. Det avser såväl hur Internet används för
läraktiviteter men också för att stödja lärarbaserad utbildningsadministration. Vidare beskrivs att:
 KTH främjar teknisk utveckling och social innovation genom att använda e-lärande i alla
utbildningar. Målet är att virtuella miljöer är lika självklara för lärande som campusbaserade
miljöer. Programstudentens lärande är fokus för införandet.

34
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Utvecklingen av KTH:s utbildningar vilar på vetenskaplig grund. Detta innebär att
användningen av teknik för e-lärande sker med utgångspunkt från forskning och beprövad
erfarenhet.
Lärare, programansvariga, pedagogiska utvecklare, utbildningsadministratörer m.fl.använder
nya tekniska lösningar på sätt som underlättar lärande och planering för studenterna.
KTH är drivande inom forskning, utveckling och utvärdering av nya lösningar för e-lärande
och ska attrahera de bästa forskarna och högskolepedagogerna inom området. Den goda
kompetensen i pedagogik och teknik utnyttjas och fördjupas för att stödja utvecklingen.
KTH har en internationellt ledande forsknings- och utvecklingsmiljö för e-lärande som
engagerar alla parter i arbetet med att utveckla e-lärandet: lärare, progamansvariga,
högskolepedagoger m.fl. och studenter.
Utvecklingen av e-lärande präglas av kreativitet och hållbarhetsöverväganden. E-lärande
utvecklas för att underlätta samverkan med andra ledande universitet och för att stärka
internationaliseringen av KTH.
KTH har tydliga strategier för användning av e-lärande i campusbaserad utbildning,
distansutbildning och för andra innovativa utbildningsformer. Strategierna har gott stöd inom
lärosätet och är välkända av omvärlden.
Virtuella lärandemiljöer används av alla på KTH för kontinuerligt lärande, såväl personal som
studenter. Studenter får individuellt stöd utifrån behov. Detta ger förbättrade resultat, ökad
prestationsgrad och leder till breddad rekrytering (Malmström 2014).

Linköpings universitet arbetar med att utveckla lärmiljöer för morgondagens utbildning och är en del
i deras arbete för att forma en strategi för framtiden ”ett pedagogiskt språng” och att sätta fokus på
utbi dning ”Språnget” innefattar fortsatt utvec ing av utbi dningens va itet – både genom
pedagogiskt nytänkande och förbättring av utbildningsmiljöer. För att nå förbättringen genomförs flera
delprojekt, såsom inventering av kreativa pedagogiska miljöer samt omvärldsanalys, framtida
organisation för pedagogisk fortbildning, lärares pedagogiska meritering och gynnsam infrastruktur
för lärande.37
Linneuniversitetet antog våren 2014 en policy för Creative Commons (är inte än officiell)
Lunds universitet arbetar med ett projekt om MOOCs och handlingsplan för e-lärande och
erbjuder MOOCs 2014. Genom åren har ett antal kartläggningar, rapporter och benchmarkingprojekt
om distansutbildning och e-lärande genomför (Ossiannilsson 2013). I så gott som samtliga har
rekommendationer/handlingsplaner utfärdats och det har framhållits att e-lärande och
distansutbildning vid Lunds universitet behöver förstärkas och att internationella kvalitetskrav måste
tillgodoses.38

37

https://www.liu.se/pedagogiskaspranget?l=sv

38

Kvalitet i nätbaserat lärande (Wigforss & Myringer 2000)

Benchmarking e-lärande genom ESMU (Lunds universitet E3 2003)
Hållbar utbildning - En utredning avseende nätbaserad utbildning (Nilsson 2006)
Nätbaserad utbildning och internationalisering. (Nilsson & Ossiannilsson 2008)
Tre internationella Benchmarking projekt (Ossiannilsson 2008-2011)
Högskoleverkets kartläggning av distansutbildning i Sverige (Högskoleverket 2010)
EQ11, avsåg inte e-lärande explicit. Granskarna betonade dock att e-lärande och digitaliseringens potentialer i högre utsträckning borde
framhävas i utbildningen (Lindgren 2011, Sachs 2011)
EQ 11 projektet Webbaserat lärande och digitala resurser. En mötesplats för dialog, erfarenhetsutbyte och förädling av goda idéer kring
studenters lärandemiljöer (Ljungqvist et al. 2012)
Studenters attityder till distansutbildning vid Lunds universitet (Ossiannilsson 2013)
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Malmö högskola har en övergripande strategi 2020 som de olika verksamhetsdelarna förhåller sig
till. I planen fokuseras åtta strategiska satsningar: mötesplatser för samarbete, flervetenskap för att
anta samhällets utmaningar, kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling, mångfald för kvalitet, planering
och prioritering för profilering, lärande för förändring, nyttiggörande och innovation för
samhällsförändring och ett globalt perspektiv i en global värld. Vidare har de en plan för strategiska
satsningar för utbildning, forskning och samverkan 2014-2016.40 Malmö högskola ska integrera
virtuella och fysiska lärandemiljöer för att öka tillgängligheten och studenternas delaktighet. Genom
att utnyttja lättillgänglig informations- och kommunikationsteknik och de nya mediernas möjligheter
kan lärandet utvecklas. Malmö högskolas forskning och utveckling inom detta område kan också bidra
till att utveckla nya pedagogiska redskap. Vidare betonas olika former för publicering och
kommunikation av forskningsresultat, som också når andra målgrupper än akademin, är viktiga för att
nå de individer och aktörer som på olika sätt bidrar till utvecklingen i samhället. Malmö högskola ska
stimulera arbetssätt som leder till att internationella perspektiv integreras i utbildningen för att
förbereda studenterna att verka i en globalt sammanlänkad värld. Projektet Virtuell lärandemiljö ska
under våren 2014 undersöka hur ett system för digitala lärandemiljöer ska utformas, vilka funktioner
som ska ingå och vem på högskolan som ska äga tjänsten och ansvara för drift, support och
pedagogiskt stöd.41
Mittuniversitet förbereder en första utvärdering av deras grundutbildningsstrategi inom området elärande. Under hösten 2014 kommer att arbeta med expertgrupper, samt att utföra en självvärdering.
Södertörns högskola utreder ett nytt LMS (eller motsvarande) och i samband därmed ser de över
behov av infrastruktur för e-lärande, vilket ska vara klart sommaren 2014. De har ingen särskilt
strategi för e-lärande, men det är ett område som betonas i deras visionsdiskussioner under våren 2014
och som de arbetar intensivt med i den högskolepedagogiska utvecklingsverksamheten som också
inkluderar det e-lärandestöd som finns inom ramen för deras bibliotek. Det finns ett starkt intresse på
lärosätet för utbildningskonceptet flipped classroom. Många lärare är engagerade i att optimera
lärartiden med studenterna så att det som kan ske lika bra i digitala miljöer (eller i peer-to-peer
lärarande), så att lärarens möten med studenter kan fokuseras på det djuplärande de vill uppnå. De
anger att deras bristande digitala infrastruktur innebär problem, därför hoppas de att det pågående
arbetet snabbt ska ge det stöd kan stödja deras behov. De har ingen omfattande distansutbildning och
anger att de har inga aktuella planer på MOOCs, deras primära intresse är blended learnin
Umeå universitet tar fram en strategi för e-lärande på uppdrag av rektor. Det framgår i uppdraget42
att arbetet ska ske i flera steg med många parter. En arbetsgrupp har bildats som kommer att rapportera
till utbildningsstrategiska rådet. Exakt vad den slutliga strategin kommer att innehålla (t.ex. CC) är för
tidigt att säga.
Uppsala universitet har startat projektet e-2014, som består av tre delar - MOOCs, Campus
Gotland och kunskapsunderlag & handlingsplan. Den tredje och sista delen skall kartlägga och
fastställa läget samt föreslå en handlingsplan. Strategi som sådan är Tills vidare är det oklart om det
leder till en strategi. De satsar också på det fysiska rummet i en digital omgivning.
39

Det kan sammanfattningsvis konstateras att högre utbildning står inför stora utmaningar som kräver
strategier som måste utgå från de paradigm som är i linje med det 21a århundradet och i relation till de
globala drivkrafter som finns för den enskilde och för samhället och världen överlag.
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Appendix 1
RECOMMENDATIONS TO RESEARCH INTENSIVE UNIVERSITIES LERU
LERU Advice paper “Online learning at research-intensive universities” (Draft, April 2014)























“Underta e scenario p anning in terms of their institution’s future pedagogy and sustainab e
online delivery
Assess strategically the extent to which they wish their existing on-campus learning
experiences to involve online delivery and digital materials
Assess strategically the extent to which they wish to extend their online learning opportunities
to learners or co-enquirers outside their university
Assess strategically the extent to which they wish to work collaboratively with other
institutions, or with commercial partners in the delivery of online learning
Invest time in keeping fully up to date with developments in MOOC-related activity
Assess strategically the investments in financial and human capital necessary for the extension
and sustaining of online learning activity
Identify the reputationa advantages and ris s for their institution’s brand and identity arising
from the decisions taken in relation to online learning activity
Produce a clear rationale for the purpose, level, and strategic fit of any online course or
vehicle they produce, within a holistic digital strategy
Be alert to allied technological developments in course materials
Be prepared to set the lead in defining standards and expectations for quality assurance in
online education
Subject the online offerings that are packaged as defined courses to the same rigorous
evaluation as traditional course offerings
Monitor and evaluate the effect of their online course offerings on the learning experience of
their on-campus students
Monitor and review from a quality assurance perspective the wider context in which their
online offerings hosted by third party providers appear
Lead on promoting shared, open, technical standards for OER
Reach a policy decision on their approach to educational provision globally, including a view
on the strategic importance of reaching online learners outside their university
Consider the potential for upscaling their existing distance online learning provision
Include consideration of radical changes to the internationalisation of education within their
scenario planning, including transnational education
Plan the extent to which they wish to use online materials as a recruitment tool for
international students or learners, and at which levels
Ensure that their strategic planning in relation to online learning enables them to act with
flexibility and agility
Identify keeping pace with developments in digital technology and their relation to education
as a key element of their risk assurance strategy
Ensure that they are alert to developments in the digital technology utilised by their student
population
Give due consideration to the reputational issues associated with participation in consortia
which may purvey online products of questionable quality
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Give consideration to the extent to wish they would wish to join with other RIUs in grouping
and/or promoting online materials collectively
Take the lead in articulating business models for online learning which are linked explicitly to
their long-term educational strategy
Ta e the ead in carrying out a ‘ essons earned’ exercise from nationa OER initiatives
Proactively research the range of online initiatives and linked business models adapted by
other leading research-intensive universities
Interrogate in their strategic literature and business modelling the relationship of efficiency of
delivery to educational quality
Take legal advice on questions of intellectual property with particular reference to MOOCrelated activity
Acknowledge and provide for the necessary long-term investment in online learning and the
lack of immediate financial return that may be involved
Investigate, where relevant, public and philanthropic opportunities for supporting online
learning
Consider the creation of networks for facilitating collaborative online learning productions and
resources
Consider the extent to which they would wish to collaborate in crowd-sourcing projects;
shared OER projects; MOOCs; joint courses with a substantial online element including,
where relevant, a language policy

RECOMMENDATIONS TO POLICY MAKERS
 Develop, in collaboration with RIUs, a clear vision on the common goals to be achieved in the
dissemination of online learning
 Work strategically and supportively with RIUS on the development, review, and analysis of
online learning
 Give priority to the establishment of common, open, technical standards
 Encourage RIUs to lead on developing policy for quality assurance in online learning
 Incentivise innovation in online learning in RIUs
 Work with RIUs to enable the development of portals and gateways for high quality online
learning materials
 Allocate sufficient funds to achieve these goals
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BILAGA 4
Utredningens aktiviteter och deltagare i projektorganisationen
Sammansättning av grupperna inom utredningen om e‐lärande och MOOCs
Styrgrupp
Bo‐Anders Jönsson, ordförande för styrgruppen, prodekan N,
Tarmo Haavisto, sektionschef student och utbildning
Kristina Josefson, utvärderingschef
Julius Kvissberg, LUS
Adam Brenthel, Saco‐S
Kristina Arnrup Thorsbro, sekreterare för styrgruppen
Åsa Lindberg‐Sand, projektledare för utredningen

Referensgrupp
Alexander Maurits, HT, utbildningsledare
Lars Harrysson, S, universitetslektor (Ola Hall S, ersättare)
Magnus Svensson, J, avdelningschef
Jonas Ledendal, EHL, universitetsadjunkt
Pär Moberg, K, universitetsadjunkt
Ulrik Mårtensson, N, universitetsadjunkt
Per Warfvinge, LTH, professor
Christina Gummesson, M, universitetslektor
Aleh Cherp, USV, universitetslektor
Lena Landgren, LUB, pedagogisk utvecklare
Niklas Löfgren, LDC
Erik Hedberg, Utvärdering
Maria Flores, LUCE
Julius Kvissberg, LUS

Delprojekt 1: Projektgrupp för utredning av e‐lärande och digitala lärandemiljöer
Åsa Lindberg‐Sand, projektledare
Hanne Smidt, utvärdering
Johan Mauritsson, LTH
Kenneth Andersson, CED
Stefan Persson, CED
Thomas Hellmark, M
Monica Wendel, utvärdering
Daniel Lundell, LUS
Max Persson, sekreterare

Delprojekt 2: Formella aspekter på MOOCs (enbart ht 13)
Kristina Arnrup Thorsbro, (del)projektledare, sektion Student och utbildning
Johanna Alhem, Juridiska avdelningen
Daniel Huledal, Examensavdelningen

Delprojekt 3: Arbetsgrupp för förberedelse av MOOC‐projekt (enbart ht 13)
Åsa Lindberg‐Sand, projektledare
Ebba Ossiannilsson. CED
Marita Ljungqvist, CED
Magnus Svensson J
Håkan Pihl, EHL
Clara Lundblad, LUS
Max Persson, sekreterare
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Aktiviteter i den del av utredningen som handlar om e-lärande
Under vårterminen 2014 har styrgruppen haft fem möten och behandlat processen för framtagande av
de underlag som utredningen bygger på samt diskuterat utredningens förslag.
Projektgruppen för utredning av e-lärande och digitala lärandemiljöer som påbörjade sitt arbete under
höstterminen (Delprojekt 1) har under våren haft 11 möten. Gruppens möten har handlat om
framtagandet av en enkät till alla med läraranställning, genomförande och uppläggning av
intervjustudie med alla fakulteter samt diskussion av den framväxande slutrapporten med förslag till
policy och handlingsplan. Gruppen planerade och genomförde även ett visionsseminarium den 24
april, vid vilket ett 40-tal deltagare, lärare, bibliotekspersonal och studenter hade möjlighet att lämna
synpunkter på vad som ingå i policy och handlingsplan för e-lärande.
Referensgruppen har haft två möten under våren. Vid det sista den 6 maj behandlades slutrapporten.
Förutom de möten som redovisas ovan har projektledaren haft ett tiotal möten med olika personer som
på olika sätt har varit viktiga att få synpunkter från för utredningens förslag. Därutöver har Ebba
Ossiannilsson som särskilt uppdrag tagit fram en redogörelse för nationell och internationell policy om
e-lärande (bilaga 3).

Inlägg och kommentarer från deltagare på visionsseminariet den 24 april 2014
Seminariet anordnades som en intensiv session på två timmar. Det inleddes med fyra korta
presentationer med goda exempel på stöd för e-lärande: Mikael Sundström (S) visade hur man kan
arbeta pedagogiskt med e-böcker, Magnus Svensson (J) gav exempel på hur man kan använda filmade
inslag på olika sätt i undervisningen, Christina Gummesson (M) demonstrerade enkla sätt att skapa
interaktion med och återkoppling från auditoriet genom frågor och svar via mobilen. Sist visade
Andreas Josefson (CED) på det stora utbudet av enkla redskap på nätet som går att använda i
undervisningen. Efter det gavs möjlighet till diskussion och respons, muntligt och skriftligt. Nedan
redovisas alla kommentarer som kom in skriftligt. Som avslutning på seminariet redovisade professor
Linda Price sina erfarenheter av utveckling av e-läande från Open University, UK.

Hur ska framtidens lärande vid Lunds universitet se ut?
Seamless. Tror det är viktigt att möjliggöra lärande oberoende av tid och rum. Varje student sin
inlärningsmetod. Man ska obehindrat kunna röra sig mellan plattformar.
Blended learning är det bästa. Tekniken kan vara ett fantastiskt komplement till det personliga mötet,
men kan bara i begränsad omfattning och inom begränsade områden helt ersätta det.
Tillgänglighet. Döva inte det dåliga samvetet över eftersläpning på e-lärandeområdet med att köpa in
en lärplattform. Verktyget i sig löser inte bekymren- det är hur/vad man använder verktygen till som är
det viktiga!
Backar upp "Tillgänglighet"sinlägget, men väl medveten om vad jag vill göra så spelar tillgängliga
verktyg roll.
En bra plattform där allt kan samlas
Lika möjlighet. Ge lärare på hela universitetet samma möjligheter/stöd/tid att skapa lärobjekt.
Kompetens att själv skapa lärobjekt. Kännedom om vilka verktyg som finns tillgängliga
Varje student bygger upp en portfolio som de har med sig.
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Ska lärare bli filmare och animatörer i framtiden?
Nej, men filmade…
Kanske. Beror väldigt mycket på hur man ser lärarens roll. Det är ju inte konstigt att man i dagsläget
måste använda sig av tekniker som hemsidor, ppt etc. I kurser som inte förändrar innehållet så mycket
kan det ses som en engångsinvestering snarare än ett kontinuerligt arbete. Min förhoppning är väl att
det ska bli ett mer kontinuerligt arbetssätt som integreras i undervisningen. Samtidigt kan man också
hoppas att redskapen för att skapa media blir mer lättillgängliga.
Delar bilden som presenterades från Juridicum om att det bör finnas grupper som jobbar med det
grafiska och arbetet med det tekniska. Lärarna måste däremot tränas för att göra bra "film".
Juridikums idé verkar bra, med stödfunktioner för lärarna.
Känna redskapen. Det är viktigt att lärare har grundläggande hum om redigering, animation etc. Men
det viktigaste är att läraren kan förmedla personlighet genom mediet!
Ja, men de är ofta väldigt begränsade.
Det är onödigt, det finns andra som har den kunskapen. Låt folkgöra det de är bra på.
Det vet vi inte. Att på lämpligt sätt foga in personlighet och sårbarhet ifråga om hur vi gör för att ge
utrymme till närhet till och närvaro i studenternas lärprocess bör stå i fokus. Hur detta ska ske är inte
skrivet i sten, men om det innebär kunskap om, kanske inte färdighet i, filmning och animering så får
vi utveckla den kompetensen. Min erfarenhet är att enkla, personliga och till studenternas arbete
kopplade filmsnuttar fungerar ypperligt. Det handlar också om komposition, eller ännu mer flexibilitet
i komposition. Magnus presentation om juridikums arbetssätt handlar trots allt om upprätthållen
distans, om än mycket välgjort.
Medieträning. Lärare behöver få möjlighet att träna för att kunna känna sig säkra och agera framför
kamera.
Absolut ... men då måste det finnas fungerande system som universitetet behärskar och som fungerar!
Den som väntar på nåt gott...

Vill studenter ha mer e-lärande? I så fall vilka sorter?
"Använd" våra studenter som resurs! Lyhördhet åt ena hållet brukar bli dubbelriktad
Att studenterna inte är särskilt pådrivande tror jag inte är ett index på att det skulle saknas vilja till mer
e-lärande. Dessutom delar jag inte den uppfattningen, det beror på var man letar åsikter. Vilka sorters
e-lärande som kan vara aktuella är svårt att sia om. Tror att vi går in i en fantastisk testfas, där vi måste
prova nya saker och se vad som fungerar.
Studenterna har också en bild av hur högre utbildning ska se ut som de har lärt sig från lärare, föräldrar
etc. Att bara fråga studenter om de vill ha mer elärande utan att faktiskt visa vad man menar med det
och låta dem prova är inte speciellt givande. Låt dem prova först och fråga sen. Studenterna går före o
hittar på sätt att använda nätet, gäller för oss att hänga på!
Studentmedverkan, nytt försök. Vi talar ofta om att studenter inte engagerar sig i vårt
utvecklingsarbete. Att engagera studenter i utvecklingsarbete innebär att låta dem påverka sina studier
och därmed sitt lärande. Olika digitala resurser ger möjlighet till att låta studenter direkt medverka i att
utveckla en kurs, i att lösa problem, som innebär inte bara att nå kursmålen utan också att bereda
vägen för deras uppnående. Det gemensamma arbetet för att synliggöra lärprocessers behov och stöd
till den mellan lärare och studenter möjliggörs utan tvekan av utbyte i internetsfären. Min erfarenhet är
att blandningen mellan en krävande struktur (problem att lösa under tidspress) och varierande former
av feedback och assessment via nätburna medier mycket snabbt är av stor betydelse. Synlighet är helt
avgörande. Steget till att be studenterna skapa denna struktur är inte långt. Vi har redan erfarenheten
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via kurser där studenternas egenansvar för struktur skapar hård press på de i gruppen ingående
medlemmarna att hänga på.
Tveksamt. Jag upplever sällan att studenter är särskilt pådrivande i denna utveckling. Fler unga
människor än vad man skulle kunna tro är ganska motvilliga. Framför allt är de ofta inte särskilt
intresserade av att deras "kneg" (studier) tar steget in i sociala medier, som för dem tillhör
"nöjessfären".
Studentmedverkan. Vi talar ofta om att studenter inte engagerar sig i vårt vara en aktiv i
utvecklingsarbetet, i kursens framväxt, ges mycket bra understöd
Involvera studenterna mer i framtagandet av kurser och lärandematerial.
Studenter kan sociala medier. Vi borde kunna använda logiken i sociala medier för att sporra studenter
att interagera i en kurs.

Hur kan vi använda nätet för att förbättra undervisning och lärande? Ge förslag!
Den Gordiska knuten: Råd bot på den oheliga treenigheten från lärarkåren. Rädsla, Okunskap, Ovilja.

Mobilitet gör lärandet mer flexibelt.
E-lärande utan att ge avkall på de sociala bitarna som analogt lärande erbjuder. En svår balansgång
men nödvändig. Komplettera med irl-träffar eller sociala medier.

Är Ipad och mobil bra redskap för lärande i högre utbildning? Hur kan de bli det?
Administration. Jag tycker att digitala tjänster är ett oslagbart verktyg för att distribuera och
administrera information; när skall studenterna vara var och varför, tillsammans med vem, vad skall de
ha förberett tills dess, etc. Att ha tillgång till denna information online för olika plattformar är toppen.
Däremot är i varje fall telefonen en för begränsad yta för att fungera som kanal för regelrätt
undervisning.
Är papper ett bra redskap för lärande i högre utbildning…

Varför har vi inte fler bra e-böcker i kurslitteraturen? Vad bör göras?
Biblioteken ligger på förlag och leverantörer hårt för bättre/mer generösare användarvillkor
Förlagen har makten. Open access är en nödvändighet.
Jag är inte speciellt duktig på att publicera mig, tvärtom, men det hinder som vi lyfter borde kunna
lösas genom en Open Access nätburen LU-tidskrift med ett internt/externt editorial board och peerreview. Kanske slår jag in öppna dörrar, men det känns intressant att verka för mångfaldspublicering
snarare än statuspublicering. Det ska vara enkelt att publicera sig. En sådan tidskrift borde ligga i
LUB's intresse att verka för.
Kan biblioteken vara ett stöd - upphovsrätt, tillgänglighet?
Kommersiella aktörer verkar hindrande – och det är de som har mycket av den professionella kunskap
som krävs för att skapa proffsiga produktioner.
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