Bilaga 2 Uppföljning av UKÄ:s undersökning om MOOCs
I denna bilaga presenteras en uppföljning av den undersökning om förekomsten av och det
generella intresset för MOOCs bland svenska lärosäten som UKÄ genomförde hösten 2015. Den
har genomförts genom att 16 av UKÄ:s 26 frågor har ställts på nytt. Frågorna var formulerade på
exakt samma sätt som i föregående enkät och ställdes som tidigare till lärosätenas registratur.
Antalet lärosäten som svarade på frågorna var 31, att jämföra med 32 vid tidigare undersökning.
Storleken på de partiella bortfallen redovisas för var och en av frågorna nedan. För en jämförelse
med svaren på tidigare enkät hänvisas till UKÄ:s rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i
svensk högskola, Rapport 2016:1, kapitel ”Redovisning av enkätsvaren” sid 19.
I undersökningen definierades MOOCs som nätbaserade kurser som är öppna för alla som
anmäler sig och där det inte finns någon antagningsprocess eller några förkunskapskrav för de so
vill delta (kursen kan ges lokalt eller via någon plattform). Det framhölls även att ordinarie
nätbaserad utbildning som ges på grundnivå eller avancerad nivå enligt högskoleförordningen
(1993:100) eller andra särskilda förordningsbestämmelser inte inkluderas enligt denna definition.
Enkäten till de centrala förvaltningarna sändes ut den 9 september 2019, dvs nästa exakt 4 år efter
det att UKÄ:s enkät sändes ut. Svarstiden sträckte sig fram till den 25 oktober och svarsfrekvensen uppgick till 91 procent.
Fråga 1

Ger eller har lärosätet gett MOOCs (enligt ovanstående definition)?

Antal lärosäten
20
15
10
5
0
Ja

Nej

Svarande och partiellt bortfall: Antal svarade 29. Antal som avstod från att svara 2.
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Fråga 2a
Antal läro‐
säten som
utveckat
MOOCs
inom var
och en
av ämnes‐
områdena

Inom vilket eller vilka ämnesområden?
6
5
4
3
2
1
0

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 11. Antal som avstod från att svara 0.

Fråga 2b

Specificera gärna inom vilket område
(följdfråga till sista svarsalternativet i fråga 2a)

o MOOC om Climate Change Leadership, organisatoriskt ordnad inom teknisk-naturvetenskapliga området, men tvärvetenskapligt upplagd.
o Veterinärmedicin.
o Ekonomi, Medicin.
o Beteendevetare psykiatri.
o Teknik, logistik, hållbar utveckling m.fl.
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Fråga 3

Hur många MOOCs gav ert lärosäte under vart och ett av följande år?

Totala antalet MOOCs fördelade på de lärosäten som ger sådana kurser
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Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 11. Antal som avstod från att svara 0.

Fråga 4

Hur stort var det totala antalet deltagare på de MOOCs som lärosätet gav
under vart och ett av följande år (avrunda till närmaste hundratal)?
(Lärosätenas svar på frågan går tyvärr inte att tolka eftersom de uppfattade upp‐
maningen att avrunda till närmaste hundratal på olika sätt. En del förstod det som att
talet skulle avrundas så att det avslutades med två nollor medan andra förstod det som
att talen skulle uttryckas i hundra tal. Därför redovisas inga resultat)

Fråga 5

Kommer lärosätet att fortsätta erbjuda befintliga MOOCs

Antal lärosäten
7
6
5
4
3
2
1
0
Ja, alla

Ja, huvuddelen

Ja, några

Nej, inga

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 11. Antal som avstod från att svara 0.
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Fråga 6

Kommer lärosätet att utveckla nya MOOCs?

Antal lärosäten
15
10
5
0
Ja

Nej

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 10. Antal som avstod från att svara 1.

Fråga 7

Hur stor andel av de som loggade in på era kurser under någon av åren 2018
eller 2019 deltog i kursens första test, alla tester och/eller begärde
utbildningsintyg?

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Karolinska Institutet Sveriges Lantbruks Högskolan Dalarna Lunds Universitet
universitet

Chalmers

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 5. Antal som avstod från att svara 6.

Fråga 8

Vad var den genomsnittliga kostnaden för de MOOCs som lärosätet har gett eller
ger under 2018 och 2019, exkl. administrationskostnader och lärartid, kr?
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Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 5. Antal som avstod från att svara 6.
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Fråga 9

Ingår någon av de MOOCs som ges även i lärosätets ordinarie kursutbud?
Antal lärosäten

7
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1
0
Ja

Nej

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 10. Antal som avstod från att svara 1.

Fråga 10a Har lärosätet tecknat avtal med någon eller några av följande plattformar för
att erbjuda MOOCs?
Antal avtal
5
4
3
2
1
0
Coursera

EdX

FutureLearn

Canvas.net

Nej, lärosätet Lärosätet har
har inte
tecknat avtal
tecknat avtal med annan
om någon
plattform
plattform
(ange vilken)

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 10. Antal som avstod från att svara 1.

Fråga 10b Vilken annan plattform har lärosätet tecknat avtal med (följdfråga)?
o Sedan ett år tillbaka arbetar vi med att införa en gemensam lärplattform. I och med detta
skapas möjligheter som vi inte haft tidigare för att skapa utbildningar med öppna lärresurser,
inte tvunget MOOCs, där vi kan nå nya grupper och arbeta på ett nytt sätt. I dagsläget, och
en tid framåt, kommer vi att använda oss av lite olika möjligheter. Dels för att det inte går att
se idag vilken väg som är rimligast, dels för att vi behöver skapa oss mer erfarenhet för att
kunna gå vidare. Sedan tidigare har vi även ett samarbete med Coursera.
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o Blackboard Learn (samma som LMS).
o SDG Academy.

Fråga 11a Har lärosätet identifierat några rättsliga problem i anslutning till MOOCs utöver de
som åtgärdades i och med att de förändringar av högskole‐förordningen, förordningen
för Sveriges lantbruksuniversitet, förordningen för Försvarshögskolan och
studiestödsförordningen
Antal 25
läro‐
20
säten
15
10
5
0
Nej

Ja (Vilka?)

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 24. Antal som avstod från att svara 7.

Fråga 11b Vilka rättsliga problem (följdfråga)?
o Två svåra problem:
1) offentlighetsprincipen som gäller för svensk myndighet kolliderade med önskemål
om konfidentialitet om delar av avtalet från leverantörens sida,
2) leverantören önskade från början inkludera klausuler om skadeståndskrav som
långt översteg vad universitetet kunde garantera. I båda fallen nådde vi för universitetet godtagbara lösningar, men det tog tid.
o Juridiskt tveksamt om lärosätena har rätt att ta avgift för administrativa kostnader i
samband med MOOC-examinering.
o Tillgodoräknanden av MOOCs-kurserna i utbildningen.
Fråga 12 Vilka möjligheter ser lärosätet med MOOCs?
(antal lärosäten som avgivit respektive svar anges inom parentes)
o MOOCs kan vara en viktig del av den s.k. ”tredje uppgiften”. Man når studerandegrupper som inte primärt är intresserade av att ta högskolepoäng. Också ett sätt för
universiteten att sprida forskningsbaserad kunskap inom olika områden till breda och
delvis nya grupper och därmed bidra till utvecklingen av en bättre värld. Därutöver kan
öppna kurser tjäna pedagogiska syften (som material inom undervisningen, eller t.ex.
som förberedande kurser för presumtiva studenter). Det kan också bidra till att
”marknadsföra” universitetet och till att rekrytera nya studenter även om det är svårt att
visa vilken betydelse de har. Vi kan med MOOCs verkligen arbeta med samverkan med
det omgivande samhället, den ”tredje uppgiften”, forskningskommunikation, och
livslångt lärande (6).
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o Att kombinera forskning, utbildning och den tredje uppgiften. Kunskapsspridning, ökat
samverkan och snabbare pedagogisk utveckling och digital transformation av utbildningar (2).
o Hejar på digital utbildning och livslångt lärande-strategi. MOOCs kursernas innehåll kan
också användas i reguljär undervisning och uppdragsutbildning. Med tillgång till mycket
MOOC-material kan man bygga ihop jättebra kurser (2).
o Breddad rekrytering till reguljär utbildning såväl internationellt som nationellt. Breddat
utbud av sätt för studenten att lära. Pedagogisk utveckling. Skapa mervärde för befintligt
material i ytterligare undervisningsform. Erbjuda en mer dynamisk studiemiljö.
Marknadsföring av profilämnen (2).
o Kan fungera som en internationell marknadsföring och sätta oss på kartan bland
internationella lärosäten (2).
o Ja, möjligheter finns eftersom lärosätet ser stora möjligheter att ge kurser på distans.
o Stora möjligheter. Det finns små ämnen som är av stort intresse i världen t.ex. en av
våra institutioner har en kurs på distans där det finns närmare 300 sökande/termin.
o Som komplement till/i ordinarie kurser, till exempel som uppstart, och för att tillgängliggöra materialet för en bredare publik än de som formellt följer kursen.
o Som komplement/rekrytering och avgränsade frågor med stort allmänintresse samt
möjligen spetskompetens.
o MOOCs kan bidra till att vi når fler personer i olika faser av sin kunskapsresa, avståndet
till akademiska studier kan minska, både fysiskt och mentalt, vi kan nå ut bredare. Vi har
också nyligen fattat beslut om föreskrifter för kvalitetssäkring av MOOCs (Utbildningsnämnden), inklusive regelverk för inrättande och nerläggning.
o Utveckla kurser tillsammans med andra lärosäten inom vårt område.
o Bildning, livslångt lärande.
o En möjlighet skulle kunna vara att nå studenter ute i landet som har ett intresse för
konstnärliga/kreativa yrken men saknar kunskap om grundläggande begrepp och hur en
kommer vidare. Frågan har inte diskuterats i någon större utsträckning.
o Vi fokuserar mer på OER, men håller möjligheten öppen för initiativ från ämnena.
o Nå fler mottagare.
o För närvarande inga.
o Inga direkta möjligheter. Vi har diskuterat SPOOCs.
Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 22. Antal som avstod från att svara 9.
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Fråga 13 Vilka utmaningar ser lärosätet med MOOCs?
o Öppenheten har minskat på de stora plattformarna och kompetterande lösningar behövs, inte minst för öppna kurser på svenska, som är av mycket begränsat intresse för
de stora, internationella plattformarna. Hypotetiskt skulle ett framtida ökat tryck ang.
validering av MOOCs från andra universitet och andra aktörer kunna bli en arbetskrävande och kanske svår uppgift.
o Inlåsningen i plattformen, Driftskostnaden i förhållande till intäkterna, Säkerheten, vem
är det egentligen man examinerar?
o Finansiering; MOOC bidrar i låg grad till ordinarie utbildningsverksamhet men bekostas
med utbildningsmedel.
o Ägandeskap; kurserna ofta personbundna istället för verksamhetsförankrade.
o Otydligt var utvecklingen av MOOCs är på väg, finns indikationer på att utvecklingen
går mot kommersiellt drivna on-line universitet vilket skulle vara problematiskt för lärosätet. Mer pedagogiska fokus behövs under kursutvecklingen - finns studier som visar
på betydelsen av detta. Kompetensuppbyggnad för MOOC-verksamhet vid lärosätet tar
resurser i anspråk vilket kan försena ”ordinarie” verksamhet.
o Det tar mycket tid att producera och utveckla MOOCs-kurser och det ges i nuläget
ingen tilldelning i form av resurser för att tillhandahålla denna form av utbildning
o Sämre kvalitet, urholkning av varumärket.
o Framförallt att sprida information kring MOOCs och OER. Samt får att freda lärares
tid, så att de kan skapa OER/MOOCs.
o Kompetensen att utveckla och driva MOOCs Kan komma att påverka många administrativa rutiner kring läsårsförläggning, registrering och resultat. Förändrat pedagogiskt
arbetssätt som kräver förändringsarbete.
Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 21. Antal som avstod från att svara 10.

Fråga 14 Hur ser lärosätet på tillgodoräknande av MOOCs som ges av andra lärosäten?
o Problematiskt, vi gör inte det, planerar inte att göra det. Vi tillgodoräknar inte ens våra
egna (2)
o Denna fråga har inte utretts och prövats tillräckligt för att lärosätet ska kunna ta ställning i
nuläget.
o Ingen skillnad mot vanliga kurser.
o Svårt om det inte framgår att identitetskontroll gjorts, annars ser vi på dessa studier precis
som andra och gör tillgodoräknanden där omfattning och kvalitet är på högskolemässig
nivå.
o Har inte varit aktuellt.
o Inte aktuellt.
o Det finns ingen enad bild inom lärosäten.
o Vi gör inte detta och det är ingen aktuell diskussion på vårt lärosäte. De erbjudna kurserna fokuserar på egen kompetensutveckling eller som redskap för att klara andra kurser
(akademiskt skrivande). Dessa kurser/utbildningar ingår inte i lärosätets reguljära utbud.
Skulle det bli aktuellt är det en fråga för den aktuella utbildningen huruvida en MOOC
från annat lärosäte kan tillgodoräknas eller ej.
o En ansökan om tillgodoräknade av kurs som baseras på en MOOC-kurs prövas enligt den
vanliga tillgodoräknandeprocessen.
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o Detta är inte aktuellt vid lärosätet. Vi har en särskild ordning för tillgodoräknande som vi
följer.
o Vi är i dagsläget inte positiva till detta då det ofta är svårt att säkerställa kontroll vid examinationsmomentet. Metoder för validering av kunskaper på plats finns på lärosätet. För
att kunna göra tillgodoräknanden har diskuterats men anses ännu för omständligt och
resurskrävande.
o På samma sätt som andra kurser förutsatt att studentens kunskap examinerats.
o Ett lärosäte som inte ger MOOCs har mindre kännedom om vad denna utbildningsform
innebär och är därför mer restriktiv i att tillgodoräkna detta. Om det tillgodoräknas hos
oss klassificeras det som ”icke formell” utbildning och tillgodoräknas därmed inom ramen
för reell kompetens. Generellt är det låg kännedom om detta och därför hanteras det
restriktivt.
o Vi ser inte MOOCs som en del av poänggivande kursutbudet, men har studenten möjlighet att tillgodoräknade dessa i HP-givande utbildning så görs tillgodoräknandet där.
Däremot kan det ingå i ett valideringsunderlag (frågan om identitet på den som genomfört är dock något problematisk).
o Saknar i nuläget erfarenhet kring detta, men är intresserade att titta på möjligheterna med
tillgodoräknanden/validering. Möjliga system som vi identifierat är t ex Open Badge.
o Tillåter ej.
o Ordinarie process för validering av tidigare kunskaper.
o På samma sätt som för andra utbildningar.
o Möjligt.
o Det är ett valideringsproblem bland andra.
Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 25. Antal som avstod från att svara 6.

Fråga 15 I de fall lärosätet ger eller planerar att ge egna MOOCs, hur ser ni på till‐
godoräknande av dessa?
o Beroende på vad som åberopas får universitetet pröva detta som vilken annan utbildning som helst. Ett valideringsförfarande tittar på resultatet av lärande och inte formerna för det. Centralt stöds detta av Studentavdelningen. Tillgodoräknanden kan vara
problematiska att hantera.
o Denna fråga har inte utretts och prövats tillräckligt för att lärosätet ska kunna ta ställning i nuläget.
o Vi behöver se över detta.
o Beror på examinator i respektive ämne.
o Vi gör ingen skillnad på egna eller andras MOOCs. De är inte framtagna och kvalitetssäkrade för att vara alternativ till den reguljära utbildningen.
o Vi ger inga MOOC-kurser. Om vi gjorde det så skulle de hanteras på samma sätt som
MOOCs från andra lärosäten.
o Vi tillgodoräknar inte våra egna heller.
o Vi kan tänka oss detta i en del särskilda fall efter ett särskilt test som validerar kunskapen.
o Det som kan tillgodoräknas är prövade, examinerade kunskaper. Saknas examination
handlar det om validering av reell kompetens.
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o Då vi inte har en säker identiteskontroll vid alla tester så förhåller vi oss tveksamma till
tillgodoräknande av dessa som poänggivande kurser – Våra MOOCs är mer för att utveckla förståelse och kompetenser.
o Vi planerar inte att ge egna MOOCs.
o Ingenting är aktuellt i nuläget.
o Planerar ej att ge MOOCs.
o Har ej kunskap om detta.
o Möjligt.
o Beror på hur eventuella examina utformas.
Svarande och partiellt bortfall: Antal svarade 26. Antal som avstod från att svara 5.

Fråga 16a Ser lärosätet några problem vid ett tillgodoräknande av MOOCs och hur kan
dessa i så fall lösas?
Antal lärosäten
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Nej, inga problem av betydelse

Ja (specificera gärna)

Svarande och partiellt bortfall: Antalet svarade 25. Antal som avstod från att svara 6.

Fråga 16b

Vilka problem (följdfråga)?

o Ersättningen är ett problem, MOOCs är dyra att utveckla likaså hur de interagerar med
befintlig utbildning. Vilket värde har en MOOC egentligen?
o Problematiskt med valideringen.
o Det handlar dels om validiteten i den examination som genomförts inom ramen eller efter
genomgången MOOC, dels de kompletterande valideringsprocesser lärosätet måste
utforma på ett rättssäkert och inkluderande sätt. Det är krångligt och svårt att få tillgodoräkna sig studier vid annat lärosäte tex utomlands. Det vore möjligt att skapa yrkesreella situationer för sjuksköterskor, tandläkare etc i Virtual Reality för att göra test av
yrkeskunskaper. men olika former av validering för såväl behörighet som tillgodoräknande behöver utvecklas - kostnadstäckning för dessa är en knutpunkt.
o Det är mycket varierande kvalitet på MOOCs.
o Vi ser på dessa studier precis som andra och gör tillgodoräknanden där omfattning och
kvalitet är på högskolemässig nivå men det blir svårt om det inte framgår att identitetskontroll gjorts. Problemet med id-kontroll kvarstår ofta eftersom det är en av poängerna
med vissa MOOCs att man ska kunna välja att vara anonym. Man skulle kunna tänka sig
en variant att kunskaperna testas och identiteten kontrolleras efter genomförd MOOC.
o Det finns inget som säkerställer att en viss person har uppnått vissa lärandemål, utan
endast att man deltagit i en MOOC. Tillgodoräknande måste därför ske som validering av
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reell kompetens, och tillgodoräknande av studier kan inte komma ifråga utan en valideringsprocess.
o Rättssäkerheten.
o MOOCs bidrar i låg grad till ordinarie utbildningsverksamhet men bekostas med utbildningsmedel. Kurserna är ofta personbundna istället för verksamhetsförankrade och
hur aktualiseras och uppdateras äldre kurser som finns synliga. Det är vidare otydligt vart
utvecklingen av MOOCs är på väg och det finns indikationer på att utvecklingen går mot
kommersiellt drivna on-line universitet vilket skulle vara problematiskt för vårt lärosäte.
Mer pedagogiska fokus behövs under kursutvecklingen - finns studier som visar på
betydelsen av detta. Kompetensuppbyggnad för MOOC-verksamhet vid lärosätet tar
resurser i anspråk vilket kan försena ”ordinarie” verksamhet.
o Ja, eftersom det måste göras särskilda test som skulle kunna behöva vara ganska omfattande.
o Det som kan tillgodoräknas är prövade, examinerade kunskaper. Saknas examination
handlar det om validering av reell kompetens.
o Okunskap om vad MOOCs innebär och det faktum att de sällan ger högskolepoäng gör
det svårt att värdera MOOCs i förhållande till andra högskoleutbildningar. För att
MOOCs ska ha ett värde inom högre utbildning – för att kunna tillgodoräknas eller utgöra underlag för behörighet till utbildning – så behöver kunskapen om MOOCs generellt
öka inom universitet och högskolor. Ett lärosäte som inte ger MOOCs har mindre
kännedom om vad denna utbildningsform innebär och är därför mer restriktiv i att tillgodoräkna detta. Om det tillgodoräknas vid vårt lärosäte klassificeras det som ”icke formell” utbildning och tillgodoräknas därmed inom ramen för reell kompetens. Generellt är
det låg kännedom om detta och därför hanteras det restriktivt.
o Många MOOCs har ingen identitets eller bevakning vid examinationer, vilket leder till att
det är svårt att tillgodoräkna, däremot skulle en MOOCs kunna innehålla en kontrollerad
examinationstillfälle för de som vill kunna tillgodoräkna sig kursen i andra sammanhang.
o Vi har identifierat ett antal problem men är tidigt i processen av tillgodoräknande av
MOOC, så vi har ännu inga lösningar.
o Vi tillåter inte tillgodoräkning av MOOCs.
o Utökade resurser och kompetens för validering kommer att krävas.
o Tillgodoräknanden kan vara besvärliga. Det krävs en kursplan och formulerade lärandemål för att kunna genomföra ett tillgodoräknande. Det är inte självklart att det finns, då
MOOCs inte är poänggivande.
o All validering är komplicerad och kan vara synnerligen kostnadsdrivande.
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Bilaga 3 Enkät till programansvariga på lärosätena – sammanställning
av svaren
Enkäten till de programansvariga genomfördes som en totalundersökning. Alla 452 medarbetare i
högskolan som ansvarar för någon av de 40-talet yrkesprogram som leder fram till de examina
som finns angivna i högskoleförordningen (1993:100) fick ett e-postmeddelande med information
om projektet och en länk till enkäten. Insamlingen av data pågick mellan den 13 september och 8
oktober 2019. Det tog i genomsnittlig 8 minuter för de programansvariga att bevara de 20 fasta
svarsalternativen och de 6 öppna frågorna. Svarsfrekvensen var inledningsvis låg men efter en
påminnelse steg antalet svar till 246 och den slutliga svarsfrekvensen blev 54 procent. Storleken
på de partiella bortfallen redovisas för var och en av frågorna nedan.
På många yrkesprogram blev svarsfrekvensen för låg för att det ska vara meningsfullt att jämföra
svaren med andra yrkesprogram. Det var endast 16 program från vilka svar inkom från minst 65
procent av lärosätena med programmet i fråga – vilket var den gräns vid vilken skillnaderna
mellan programmen kan anses vara representativa för riket i sin helhet. De 16 program som på
ett rimligt sätt kan jämföras och som redovisas i denna bilaga är audionom-, optiker-,
sjöingenjörs-, tandtekniker-, läkar-, logoped-, civilingenjörs-, arbetsterapeut-, sjukfysiker-,
psykoterapeut-, biomedicinsk analytiker-, högskoleingenjörs-, dietist-, yrkeslärar- och
sjuksköterskeprogrammet, samt studie och yrkesvägledarprogrammet.
Enkäten inleddes med frågor om ett antal bakgrundsfaktorer och därefter frågor om de digitala
verktygens betydelse för och inverkan på undervisningen, hur de digitala verktygen används och
vilken betydelse som öppna lärresurser (OER) har för verksamheten.
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Figur 1

De svarandes fördelning på olika lärosäten
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Figur 2

De svarandes fördelning på olika yrkesprogram
Högskoleingenjörsprogrammet
Civilingenjörsprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet
Ämneslärarprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
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Sjöingenjörsprogrammet
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Figur 3a De svarande fördelade på kön
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Figur 3b
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Andelen bland de lärosäten som ger programmet i fråga vars programansvariga
svarade på enkäten och könsfördelningen bland de svarande
(antalet lärosäten på vilka programmet ges anges inom parentes)
Läkarprogrammet (7)
Optikerprogrammet (2)
Sjöingenjörsprogrammet (2)
Tandteknikerprogrammet (3)
Logopedprogrammet (6)
Civilingenjörsprogrammet (14)
Arbetsterapeutprogrammet (8)
Audionomprogrammet (4)
Sjukhusfysikerprogrammet (4)
Biomedicinsk analytikerprogrammet (11)
Psykoterapeutprogrammet (7)
Högskoleingenjörsprogrammet (20)
Dietistprogrammet (3)
Yrkeslärarprogrammet (9)
Studie‐ och yrkesvägledarprogrammet (3)
Sjukskötersekeprogrammet (20)
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Anm: På Lunds universitet avser svaren Bioteknikprogrammet i stället för Biomedicinskanalytikerprogrammet.
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Fråga 4

Hur långt anser ni att ni, givet dagens teknik, kommit i er strävan att utnyttja
digitaliseringens möjligheter och hantera dess fallgropar och problem?
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80%

90%

100%

Nästan ingenstans

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 216. Antal som avstod från att svara 30.

Svarsalternativens fördelning inom olika yrkesprogram
Sjöingenjörsprogrammet ***
Tandteknikerprogrammet ***
Arbetsterapeutprogrammet **
Sjukhusfysikerprogrammet **
Läkarprogrammet ***
Logopedprogrammet **
Yrkeslärarprogrammet *
Civilingenjörsprogrammet **
Högskoleingenjörsprogrammet *
Optikerprogrammet ***
Studie‐ och yrkesvägledarprogrammet *
Biomedicinsk analytikerprogrammet *
Audionomprogrammet **
Sjukskötersekeprogrammet *
Psykoterapeutprogrammet *
Dietistprogrammet *
0%
Mycket långt

Långt

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Inte särskilt långt

Nästan ingen stans

Anm: På Lunds universitet avser svaren Bioteknikprogrammet i stället för Biomedicinskanalytikerprogrammet.
Anm: Andelen lärosäten som svarat: * 65‐74 %, ** 75‐99 %, *** 100 %.
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Fråga 5

0%

Har utnyttjandet av digitala resurser enligt er uppfattning påverkat
undervisningens kvalitet på det program ni ansvarar för?
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80%

Ja, i positiv riktning

Nej, inte i någon större utsträckning

Ja, men i negativ riktning

Går inte att säga

100%

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 219. Antal som avstod från att svara 27.

Svarsalternativens fördelning inom olika yrkesprogram
Tandteknikerprogrammet ***
Audionomprogrammet **
Arbetsterapeutprogrammet **
Logopedprogrammet **
Läkarprogrammet ***
Yrkeslärarprogrammet *
Sjukhusfysikerprogrammet **
Civilingenjörsprogrammet **
Högskoleingenjörsprogrammet *
Sjöingenjörsprogrammet ***
Optikerprogrammet ***
Biomedicinsk analytikerprogrammet *
Sjukskötersekeprogrammet *
Studie‐ och yrkesvägledarprogrammet *
Psykoterapeutprogrammet *
Dietistprogrammet *
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ja, i positiv riktning

Nej, inte i någon större utsträckning'

Ja, men i negativ riktning

Går inte att säga

Anm: På Lunds universitet avser svaren Bioteknikprogrammet i stället för Biomedicinskanalytikerprogrammet.
Anm: Andelen lärosäten som svarat: * 65‐74 %, ** 75‐99 %, *** 100 %
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Fråga 6

0%

Har utnyttjandet av digitala resurser enligt er uppfattning påverkat
effektiviteten på det program ni ansvarar för (effektivitet i termer av mängden
resurser ni sätter in för att studenterna ska uppnå de uppställda
utbildningsmålen)?
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Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 221. Antal som avstod från att svara 25.

Svarsalternativens fördelning inom olika yrkesprogram
Audionomprogrammet **
Yrkeslärarprogrammet *
Arbetsterapeutprogrammet **
Läkarprogrammet ***
Sjöingenjörsprogrammet ***
Civilingenjörsprogrammet **
Sjukskötersekeprogrammet *
Tandteknikerprogrammet ***
Sjukhusfysikerprogrammet **
Biomedicinsk analytikerprogrammet *
Högskoleingenjörsprogrammet *
Logopedprogrammet **
Optikerprogrammet ***
Studie‐ och yrkesvägledarprogrammet *
Psykoterapeutprogrammet *
Dietistprogrammet *
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ja, i positiv riktning

Nej, inte i någon större utsträckning'

Ja, men i negativ riktning

Går inte att säga

Anm: På Lunds universitet avser svaren Bioteknikprogrammet i stället för Biomedicinskanalytikerprogrammet
Anm: Andelen lärosäten som svarat: * 65‐74 %, ** 75‐99 %, *** 100 %
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Fråga 7a Sambandet kollaborativt lärande och digitala resurser
Anser ni att de digitala resurser som ni förfogar över har förbättrat
förutsättningarna för kollaborativt lärande?
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Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 212. Antal som avstod från att svara 34.

Svarsalternativens fördelning inom olika yrkesprogram
Tandteknikerprogrammet ***
Logopedprogrammet **
Läkarprogrammet ***
Yrkeslärarprogrammet *
Civilingenjörsprogrammet **
Arbetsterapeutprogrammet **
Sjöingenjörsprogrammet ***
Optikerprogrammet ***
Studie‐ och yrkesvägledarprogrammet *
Dietistprogrammet *
Högskoleingenjörsprogrammet *
Sjukskötersekeprogrammet *
Audionomprogrammet **
Sjukhusfysikerprogrammet **
Psykoterapeutprogrammet *
Biomedicinsk analytikerprogrammet *
Ja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nej

Anm: På Lunds universitet avser svaren Bioteknikprogrammet i stället för Biomedicinskanalytikerprogrammet
Anm: Andelen lärosäten som svarat: * 65‐74 %, ** 75‐99 %, *** 100 %

Fråga 7b Om ja, på vad sätt har de digitala resurserna förbättrat förutsättningarna för
kollaborativt lärande?
Följande svar var vanligast, rangordnade utifrån hur ofta de angavs:
o De har rent allmänt skapat nya möjligheter för studenterna att samarbeta, utbyta tankar och
idéer med varandra och dra lärdom tillsammans.
o De har skapat ny möjlighet att utföra gemensamma uppgifter, arbeta i delade dokument och
i virtuella samarbetsytor av olika slag.
o De underlättar studentsamverkan mellan undervisningstillfällen och utanför Campus.
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100%

o De har skapar nya förutsättningar för diskussioner, utbyte av inspelningar, att gemensamt
titta på förinspelat material och för återkopplingar studenterna emellan.
o Standardiseringen av digitala resurser och deras betydelse för det kollaborativa lärandet har
varit av särskild betydelse på distansutbildningarna.
o De underlättar kollegiala granskningar och peer learning studenterna emellan.
o Via den enkla och betydligt snabbare kommunikationen.
o De ger möjlighet till möten oberoende av rum.
o De utökar studenternas möjligheter att kommunicera med lärarna.
o De skapar förutsättningar för lärarna att snabbt lägga ut material till alla vilket underlättar
studentsamarbetet bl.a. som följd av att alla då får tillgång till samma material och arbetsyta
samtidigt. Finns ingen icke-digital motsvarighet.
o De ökar studenternas kontaktytor och ger mer varierande möjligheter att dela information.
o Genom de simuleringsövningar som stimulerat till öka interprofessionellt inlärande.
o De ger fler lärare möjlighet att delta som ”observatörer” via t.ex. behörighetstilldelning i
lärpattformarna och vid examinationer.
o De ger möjlighet att undervisa studerande på distans i grupper och för studenter från olika
regioner att samarbeta.
o De skapar möjlighet att ha kontakter med studenter som går samma kurs men som befinner
sig på olika Campus.
o Genom att de digitala verktygen ibland gör det enklare att genomföra en del undervisningsmoment t.ex. interprofessionellt lärande.
o Genom de möjligheter till ökad interaktion som lärplattformarna skapat.
o Genom att mycket undervisningsmaterial från världens alla universitet kan användas.
o Genom ökade möjligheter till variation när kursens innehåll ska presenteras.
o Genom t.ex. casegrupper som leds av expert inom ämnet som sitter på annan ort.
o De ger utvidgade möjligheter till färdighetsträning i kollektiva former.
o De flyttar fokus från lärarna som ska leverera svar och information till att studenterna blir
aktiva aktörer i kursen.
o Underlättar lärarnas möjligheter att säkerställa att alla studenter bidrar till grupparbeten.
o Säkerställer att man når alla studenter och att alla blir synliga vid examinationer i form av
t.ex. ett litteraturseminarium.
o Genom att digitala verktyg skapar större integration studenterna emellan.
o Genom att digitala verktyg för analys, simulering och visualisering, tillverkning av prototyper,
etc. väsentligt bidragit till den träning studenterna behöver i att ta beslut i komplexa och
tvärdisciplinära processer.
o De förbättrar förutsättningarna till samarbete årskurserna emellan.
o De skapar möjlighet till snabbare feedback från lärare till studenterna.
o Genom att rent allmänt underlätta spridningen av information och data.
o Genom att en grupp av studenter gemensamt kan diskuterar med någon som är uppkopplad
via t.ex. Skype.
o De utökar möjligheterna till samverkan mellan lärare på olika lärosäten.
o Lärplattformarna skapar förutsättningar för att samla all information på en och samma plats.
o Genom de möjligheter som finns att använda t.ex. virtual reality och utifrån vilken studenterna kan arbeta med case.
o Genom en lägre grad av manuell administration jämfört med tidigare.
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o Tveksam till de digitala verktygen. De främjar inte de kunskaper man får via att arbeta
tillsammans på riktigt/fysiskt möten.
o Gruppindelningar kan göras och gruppdiskussioner kan enkelt föras på nätet men i relation
till fysiska möten är det svårt att mäta förbättringar.
o Genom ökade möjligheter till olika former av flipped classroom modeller.
o Casegrupper som leds av expert inom ämnet som sitter på annan ort.
o Genom testdrivet lärande som drivkraft för lärandet.
o De har skapat möjlighet till löpande bedömningar under klinisk praktik.
Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 91. Antal som avstod från att svara 22.

Fråga 8

Sambandet genomströmning och digitala verktyg
Hur har utnyttjandet av digitala resurser påverkat genomströmningen
på det program ni ansvarar för?
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Går inte att säga

80%

90%

100%

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 221. Antal som avstod från att svara 25.
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Svarsalternativens fördelning inom olika yrkesprogram
Audionomprogrammet **
Yrkeslärarprogrammet *
Arbetsterapeutprogrammet **
Läkarprogrammet ***
Sjöingenjörsprogrammet ***
Civilingenjörsprogrammet **
Sjukskötersekeprogrammet *
Tandteknikerprogrammet ***
Sjukhusfysikerprogrammet **
Biomedicinsk analytikerprogrammet *
Högskoleingenjörsprogrammet *
Logopedprogrammet **
Optikerprogrammet ***
Studie‐ och yrkesvägledarprogrammet *
Psykoterapeutprogrammet *
Dietistprogrammet *
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De har bidragit till en påtaglig ökning av genomströmningen
De har bidragit till en viss ökning av genomströmningen
De har endast haft marginell påverkan på genomströmningen
De har bidragit till minskad genomströmning
Går inte att säga
Anm: På Lunds universitet avser svaren Bioteknikprogrammet i stället för Biomedicinskanalytikerprogrammet.
Anm: Andelen lärosäten som svarat: * 65‐74 %, ** 75‐99 %, *** 100 %
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Fråga 9

Förutsättningarna för att förena studier med förvärvsarbete
Använder ni er av digitala resurser för att de som har behov av att
förena studier med förvärvsarbete i större utsträckning ska kunna
delta i undervisningen?
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Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 220. Antal som avstod från att svara 26.

Svarsalternativens fördelning inom olika yrkesprogram
Alla yrkesprogram
Yrkeslärarprogrammet *
Optikerprogrammet ***
Studie‐ och yrkesvägledarprogrammet *
Psykoterapeutprogrammet *
Sjukhusfysikerprogrammet **
Högskoleingenjörsprogrammet *
Läkarprogrammet ***
Civilingenjörsprogrammet **
Arbetsterapeutprogrammet **
Sjukskötersekeprogrammet *
Audionomprogrammet **
Sjöingenjörsprogrammet ***
Tandteknikerprogrammet ***
Biomedicinsk analytikerprogrammet *
Logopedprogrammet **
Dietistprogrammet *
0%

20%

40%
Ja

60%

80%

100%

Nej

Anm: På Lunds universitet avser svaren Bioteknikprogrammet i stället för Biomedicinskanalytikerprogrammet.
Anm: Andelen lärosäten som svarat: * 65‐74 %, ** 75‐99 %, *** 100 %
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Fråga 10 Förändrade förutsättningar för distansutbildningarna

Har den kontinuerliga utvecklingen av allt mer sofistikerade digitala resurser
inneburit att nätbaserade distansutbildningar kan ges inom fler ämnen och i ett
större antal kurser än tidigare (inkl. de kurser som förutsätter att studenterna
träffas ett antal gånger).
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Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 218. Antal som avstod från att svara 28.

Svarsalternativens fördelning inom olika yrkesprogram
Audionomprogrammet **
Yrkeslärarprogrammet *
Arbetsterapeutprogrammet **
Läkarprogrammet ***
Sjöingenjörsprogrammet ***
Civilingenjörsprogrammet **
Sjukskötersekeprogrammet *
Tandteknikerprogrammet ***
Sjukhusfysikerprogrammet **
Biomedicinsk analytikerprogrammet *
Högskoleingenjörsprogrammet *
Logopedprogrammet **
Optikerprogrammet ***
Studie‐ och yrkesvägledarprogrammet *
Psykoterapeutprogrammet *
Dietistprogrammet *
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Ja, i stor utsträckning

Ja, till viss del

20%
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60%

80%

100%

Nej, vi ger inga eller endast ett fåtal kurser på distans

Anm: På Lunds universitet avser svaren Bioteknikprogrammet i stället för Biomedicinskanalytikerprogrammet.
Anm: Andelen lärosäten som svarat: * 65‐74 %, ** 75‐99 %, *** 100 %
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Fråga 11a Förenkla deltagandet i distanskurser med inslag av träffar på campus
Har ni vidtagit någon av följande åtgärder för att underlätta
möjligheten att delta i nätbaserade kurser på distans där vissa
utbildningsmoment genomförs på gemensamma campusbaserade
träffar? (flera svarsalternativ kan väljas)
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Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 211. Antal som avstod från att svara 35.

Fråga 11b

Om andra insatser gjorts (alt. 4), specificera gärna

Följande svar var vanligast, rangordnade utifrån hur ofta de angavs:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Inspelade föreläsningar och möjlighet att var med via videokonferensverktyg som ZOOM.
Schemaläggning med upplägg och tider som tar hänsyn till långväga studenters resväg.
Ser till att nyttja hela dagar/veckor när studenterna är på campus.
Förlägger campusdagarna samlade så att det inte ska bli för många resor till studieorten
Sociala event.
Lärandet har blivit globalt. Anpassar tid och dagar för undervisning enligt respektive land
som studenterna befinner sig i.
Angående frågan om sociala medier: Studenterna tar själva initiativ till detta och startar
diskussionsgrupper utöver de som erbjuds på lärplattformen.
Programmen kan vara upplagda med ”närträffar” där närvaro på campus krävs endast vid
examinerande moment.
Webbaserade föreläsningar. telefonbaserade bedömningssamtal under verksamhetsförlagd
utbildning.
Lägger kurstillfällen på campus på samma veckodagar.
Den digitala utvecklingen har gjort att vi kan ändra vissa undervisningsmoment som ökat
kvaliteten på utbildningen, mycket mer går att göra. Tidsbrist är den huvudsakliga
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anledningen till den långsamma utvecklingen för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär.
o God framförhållning när träffarna planeras in.
o Mentorsgrupper som träffas digitalt så att studenterna känner tillhörighet och med förhoppningen att de då fullföljer utbildningen (öka genomströmningen).
Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 37. Antal som avstod från att svara 1.

Fråga 12a

Digitala salstentamina
I hur stor andel av de kurser som ingår i ert program använder ni er
av digitala salstentamina?
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Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 220. Antal som avstod från att svara 26.

Fråga 12b Vilken är den huvudsakliga anledningen till att ni infört digital salstentamina?
De vanligaste svaren, rangordnade utifrån hur ofta de angavs, var:
o Ökad rättssäkerhet.
o Studenträttsliga perspektiv.
o Den viktigaste anledningen är rättssäkerhet dvs. att säkert veta att det verkligen är studenten
som skriver tentamen och ingen annan. Ytterligare skäl är att variera examinationsformer
(olika former passar olika studenter) och att få studenterna att verkligen läsa (plugga)
litteraturen på kursen och i tentamen självständigt visa att de förstått ex. centrala begrepp.
o Det underlättar administrationen.
o Effektivare rättning och utlämning av resultaten.
o Effektivare hantering av tentamina (både före och efter genomförandet av tentamen).
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o Enklare att bedöma.
o Snabbare bedömningsprocess givet att självrättande frågor kan används som del av examinationen.
o Gör det lättar för studenterna att skriva välstrukturerade svar och för lärarna som rättar.
o Underlättar rättning/kunskapskontroll mot lärandemål i stora grupper.
o Vi använder oss av speciella beräkningsprogram som studenterna måste ha tillgång till för att
lösa uppgifterna.
o En del ämnen i programmet propsar på salstenta. Digital salstenta kan vara lämplig för att
kolla inlärning av begrepp/grundläggande förståelse för att därefter gå vidare till seminarium
och laborationer.
o Tillfredsställer studenternas önskemål.
o Ökat antal studenter som ska bedömas.
o Vi har tentamina med flervalsfrågor.
o För att studenterna är utspridda på olika campus.
o Det skapar möjlighet att med hjälp av digitala medier göra examinationen verklighetsanpassad.
o Vi ger automaträttade quizar som komplement till tentamen men inte ersättning, och kan då
säkerställa att samtliga lärandemål uppfylls, inte bara stickprov som man gör på tentamen.
Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 23. Antal som avstod från att svara 21.

Fråga 12c Om ni inte eller endast i begränsad utsträckning infört digitala salstentamina
vad är i så fall de viktigaste anledningarna till det?
De vanligaste svaren, rangordnade utifrån hur ofta de angavs, var:
o Examinationsformerna inom vårt program lämpar sig inte för salstentamina.
o Alla ämnen passar inte för att digitalisera. Där vi exempelvis kräver utförligare svar och
studenten skriver reflekterande, problematiserande, analyserande texter i uppsatsform.
o Finns inte tillgängligt ännu på lärosätet.
o Begränsat antal salar eller brist på platser i de digitala tentamensalarna.
o Upphandling pågår kommer att införas inom kort.
o Ekonomi, frågor kring system och rättssäkerheten som inte kan garanteras.
o Det tar tid att anpassa tekniken och tidsbristen är stor.
o Det är svårt att rita figurer och formler som svar i de digitala lösningar som finns.
o Bristande teknikstöd.
o Avsaknad av information. Känner inte till några riktlinjer/rutiner för det.
o Dålig kunskap om detta. Det låter dock mycket intressant och skulle vara ett bra komplement till de andra examinationsformerna.
o Lärarna på programmet är inte intresserade av digitala salstentor eller har bristande
kunskaper.
o Vi har inget behov av det.
o Passar inte eftersom vi har externa lärare som rättar.
o I vårt program skriver studenterna sina uppgifter i form av rapporter och lägger in sina
rapporter på lärplattformen för bedömning.
o Möjligheten finns men vi har inte haft tid att utveckla detta.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Det finns i nuläget vissa tekniska begränsningar då tillgång till Internet måste undvikas.
Har ej haft tid att sätta mig in i användandet.
Tentamen i datorsal innebär mycket merarbete för vakterna.
Det finns ingen infrastruktur för det.
Ej prioriterad fråga. Examination kan ske på distans som är mer effektiv än digital salstentamen.
Vi skannar i stället in alla papperstentor.
Behöver det finnas en anledning?
Vi använder oss av examina på distans.
Digital hemtentamen förekommer tyvärr på flera distansutbildningar, men det är en farlig
examinationsform med mycket fusk. Ofta får studenterna flera dygn på sig, och då räcker et
inte att uppgiften är ett stickprov på kursinnehållet, utan måste täcka allt.
Brist på tid för lärare som inga har en tredelad tjänst: mycket begränsade lärarresurser som i
första hand används till undervisning och inte utveckling av utbildningarna.
Studenterna väljer att tenta på annan ort där det finns tekniska begränsningar och problem
med identitetskontroll.
Vår studentgrupp är för liten.
Saknar resurser och kompetens för detta.
Har precis startat med det och förväntar oss en ökning.
Vi tror inte att det fungerar tillräcklig bra.

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 75. Antal som avstod från att svara 73.
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Fråga 13a

Användningen av öppna lärresurser (OER)
I hur stor andel av alla kurser i det program du ansvarar för
använder ni er av öppna lärresurser (OER) med öppen licens (dvs
Creative Commons) som andra lärosäten har gjort tillgängliga ?
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Svarande och partiellt bortfall: Antalet svarande 212. Antal som avstod från att svara 34.

Fråga 13b

Hur många av dessa OER har ni tillgång till via Internet?

60%
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0%

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 53. Antal som avstod från att svara 67.
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Fråga 14a Vilka är de viktigaste anledningarna till att ni valt att använda er av OER i er
undervisning?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Det ger oss tillgång till undervisningsmaterial som
är svårt att få fram på annat sätt
Det fördjupar innehållet i våra kurser
Det ger oss möjlighet att utvidga vårt kursutbud
Kvalitén på materialet är högre än det som vi
själva kan ta fram
Det frigör tid för annat viktigt arbete som lärarna
behöver utföra
Annan anledning (specificera gärna)

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 53. Antal som avstod från att svara 193.

Fråga 14b Annan anledning (specificera gärna)
De vanligaste svaren, rangordnade utifrån hur ofta de angavs, var:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ingår i flera program och det är då svårt att synka flera scheman.
Studenterna har själva valt det
Ni bör inte förutse att alla vet vad OER är!
Studenterna i de länder vi undervisar har problem få fram litteratur på annat sätt. Det blir en
jämlikhetsfråga.
Material vi själva tar fram publiceras ofta som OER.
Ökad variation i undervisningsmaterialet.
Ersätter böcker som inte finns.
Lärarinspiration.
Kostnadsfråga. Studenterna slipper köpa dyr litteratur.
Studenterna har själva hittat bra material som vi förmedlar vidare.

Fråga 15 Av vilken anledning använder ni er inte av OER?
De vanligaste svaren, rangordnade utifrån hur ofta de angavs, var (antalet programansvariga som
angav svaret inom parentes):
o
o
o
o
o

Känner inte till det (9).
Vet inte (7).
Finns inga som passar oss (6).
Vi har inte tillräckligt med kunskap om OER (5).
Bristande kunskap om möjligheterna (4).
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vi har inte kommit dit än, krävs tid för att finna bra och relevant material (3).
Bristande kännedom om vilka OER-resurser som finns tillgängliga (2).
Har inte identifierat behovet eller var medveten om det (2).
Ingen tillgänglig information, ingen diskussion, finns inte med i verksamhetsplan.
Har ej fått utbildning.
Vi har påbörjat diskussionen av att göra våra program mer tillgängliga genom att använda
digitaliseringens möjligheter.
Det trista svaret är okunskap, men också att utbildningen är en professionsutbildning som är
mycket specialiserad. Mycket av undervisningen baseras på ett lärande genom studenternas
tillämning. Men detta (OER) skulle vi kunna använda.
Har fått information helt nyligen och inte hunnit utveckla ännu.
Diskussioner pågår kring frågan.
Vi är ett nystartat program och har inte hunnit ta oss an detta än.
Inget behov ännu, inget LMS ännu, men det kommer inom kort.
Inte funnits behov såhär lång vi är dock medvetna om möjligheten.
Digitala hjälpmedel är viktiga vid läkarprogrammet men OER har vi ännu inte tagit ställning
till.
Vi är i utvecklingsstadiet och behöver bygga en kunskapsbas.
Vi har tillräckligt bra interna resurser inom högskolan så vi har inte behövt det.
Det förutsätter att vi genomför kurser på det sätt som författaren till OER har bestämt.
Detta ger ingen frihet till våra lärare och det accepterar vi inte.
Kostnader, ansvarsfrågor, tillämpning på svenska förhållanden.
Vi använder vårt eget material som vi antingen utvecklat själva eller kurslitteratur vi valt
utifrån våra behov.
Vi anser att vikten av att kunna ha en interaktiv undervisning och kunna diskutera och ställa
frågor till föreläsaren är viktig. Mycket undervisning sker i seminarieform och föreläsaren
använder ofta fallexempel från den kliniska vardagen.
Vi har främst praktisk undervisning i verkstäder och ateljéer som inte går att lägga digitalt.
Inom juridik är utbudet begränsat eller inte anpassat till svenska förhållanden.
Vi tipsar om OER men håller all undervisning själva, då den behöver anpassas för våra
studenters behov.
Har inte sett att det stämmer med programmens FSR.
Vi har inte utvecklat detta samarbete än. Vi producerar egna digitala resurser.
Har inte funnits anledning till detta. Har dock påbörjat ett samarbete med Univ i Oslo och
Griffith university i Australien för att utveckla en av våra kurser som kunde ligga öppen på
nätet. Bara i planeringsstadiet ännu.
Vår nya digitala plattform är under arbete, men vi har inte haft de digitala resurserna som
krävs fram till nu.
Inga kursansvariga har tagit initiativet.
Jag tror att orsaken är att det saknas relevanta kurser inom mitt program.
Vi använder creative commons. Examen kräver examination från lärosätets kurser inom
programmet. OER skulle då få tillgodoräknas.

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarande 72. Antal som avstod från att svara 48.

31

Fråga 16a Har ni stött på några problem vid användningen av OER som andra lärosäten
gjort tillgängliga?
100%
80%
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40%
20%
0%
Nej

Ja, specificera gärna

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 157. Antal som avstod från att svara 89.

Fråga 16b Specificering av identifierade problem
De vanligaste svaren, rangordnade utifrån hur ofta de angavs, var:
1. Jag vet inte vad detta koncept går ut på.
2. Inte anpassat till svenska förhållanden.
3. Svårt att veta hur länge resurserna finns kvar och hur de uppdateras.
4. Oklarheter om copyright och lärarundantaget.
5. Tekniska problem.
6. Det finns material med dålig kvalitet.
7. Olika benämningar på samma saker förvirrar studenterna.
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Fråga 17a Utvecklar ni egna OER som görs tillgängliga för andra lärosäten via Internet eller
på annat sätt?
Antalet programansvariga
175
150
125
100
75
50
25
0
Ja
Nej
Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 178. Antal som avstod från att svara 68.

Fråga 17b Vad är huvudanledningen till att ni inte utvecklar egna OER?
De vanligaste svaren, rangordnade utifrån hur ofta de angavs, var:
Tidsbrist (31).
Resursbrist (21).
Kunskaps- och kompetensbrist (19).
Jag är tyvärr inte insatt i frågan/känner inte till konceptet och syftet (13).
Vet inte (13).
Vi har inte kommit dithän i vår undervisning (5).
Inte aktuellt (4).
Ej relevant/inget behov (3).
Oklart intresse (3).
Vi har nog inte ens funderat på detta (3).
Vi är nystartade och har inte hunnit med detta än (2).
En prioriteringsfråga (2).
Vi har haft fullt upp med oss själva än så länge.
Har inte hunnit tills nu.
Finns inget sådant samarbete för närvarande.
Diskussioner pågår på programmet.
Vi ligger i startgroparna för att utveckla distansutbildningar så detta ligger i pipeline.
Nedläggning av nuvarande program och start av nytt tar alla resurser.
Vi har inte hunnit titta på huruvida det skulle vara önskvärt.
Vi planerar att göra engelskspråkiga MOOCs för att visa utländska studenter vad vi har.
Takbeloppet gör att det finns inget incitament för MOOCs. Under åren har vi använt
wikiredigering i undervisningen, och elektronikavdelningen var bland de första i Sverige att
skapa Moocs - dock kan ett litet lärosäte inte locka så många kursdeltagare internationellt.
o Lärplattformen gör det svårt för oss att lägga ut material öppet.
o Det pågår i nuläget ingen digitalisering på de program jag ansvarar för.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Våra utbildningar fokuserar på svenska omständigheter.
Inte en del av programmet.
Inget bra svar här.
Vet ej om det finns inslag av detta eller ej, troligen inte men det är nog en utveckling som går
mot att vi startar med detta i framtiden.
Det är möjligt att det görs i liten utsträckning men som jag inte känner till.
Osäkra källor.
Ett samarbete med Uni of Queensland är precis initerat, detta i syfte att ta del av OER
utvecklade där, samt vidareutveckla dessa för vår (och andras) verksamhet.
Hittar inget för oss användbart eller otillräcklig information om möjligheterna.
Förstår inte riktigt nyttan därav ej aktuellt.
Ovana och tradition.
Vi har det material som vi behöver.
Vi har inte pratat i OER-termer någon gång. Okunskap.
Vi hinner inte med vår kärnverksamhet ens.
Detta kräver ett mycket bra professionellt digitalt stöd. För att ta fram OER krävs det
mycket förarbete och bra videos, bra klippningar etc. Den tiden och den kunskapen har inte
kollegiet. Vi får stöd men den allmänna digitala kompetensen är inte tillräckligt hög. Tar för
lång tid!
Vi tror som sagt inte att OER är en bra idé.
Hög undervisningstyngd.
Konkurrenssituationen.
Behov av regelverk inom universitetet.

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 134. Antal som avstod från att svara 25.

Fråga 18a Utvecklar eller planerar ert lärosäte att utveckla MOOCs inom något av de ämnen som
ingår i det program ni ansvara för?
Antalet programansvariga
200
150
100
50
0
Ja
Nej
Svarande och partiellt bortfall: Antal svarade 201. Antal som avstod från att svara 45.
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Fråga 18b Samverka ni i detta avseende med andra lärosäten (de som svarade Ja på fråga
17a)
Antalet programansvariga
12
10
8
6
4
2
0
Ja

Nej

Svarande och partiellt bortfall: Antalet svarande 18. Antal som avstod från att svara 1.

Fråga 19

Använder ni eller planerar ni att använda er av the European Association of Distance
Teaching Universities (EADTUs) själv‐utvärderingssystem för kvalitetssäkring –
OpenupED – eller andra liknande internationella system om eller när ni utvecklar
MOOCs?

20
15
10
5
0
Ja

Nej

Känner inte till OpenupED

Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 22. Antal som avstod från att svara 42.
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Avslutande fråga
Är det något ni vill förtydliga, kommentera eller av annan anledning framföra så skriv
avslutningsvis gärna några rader om det.
Följande synpunkter framfördes:
o Vi har lantmäteriingenjör utbildning som är unik och anpassad till branschens behov.
o Mycket svåra frågor att svara på som inte stämmer med programmets utformning.
o Digitalisering, som ju är ett faktum i vårt samhälle, är del av vårt program både som verktyg
för lärare och studenter och som innehåll i kurser.
o Ny teknik är fullständig överskattat i förhållande till pedagogiken som ibland krävs för att få
studenterna att förstå. Det får aldrig vara ett självändamål att använda digitaliseringen bara
för den finns! Atombomben finns med...
o Vi har för många högskolor i Sverige vi måste minska antalet för att hålla kvaliteten.
o Svårt förstå vad ni menar med digitala resurser - det som vi använder är delningsportal där
material läggs upp.
o Vi har en del information från IT och fått någon enstaka genomgång av distansverktyg för
kanske 3 år sedan men inget mer än så.
o En liten egen fundering. Man bör kanske ta det lite lugnt med digitaliseringen då flera av de
studenter som börjar läsa vid högskolor idag inte ens behärskar programmen i Officepaketet.
o Några av frågorna saknade svarsalternativ.
o Vi på har haft lite svårt att förhålla oss till denna enkät då vi har många program på vårt
lärosäte, men undertecknad som prorektor med ansvar för alla program har valt att svara
övergripande. Ni kan ta svaren på denna enkät som svar för alla de program som finns vi
ger, dvs brandingenjör, högskoleingenjör och civilingenjör. Generellt kan man säga att en del
av de övergripande administrativa systemen under införandet har skapat merarbete till våra
medarbetare.
o Lite otydlig delvis om digitala resurser och digitala möjligheter är samma sak, så vi antog att
de är det.
o Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesutbildning, svårt att bedöma och träna teamarbete.
o Användning av slides istället för att skriva på tavlan, exempelvis i matematik, sänker
genomströmning och motivationen att gå på föreläsningar.
o Svårt att svara för helt program då det varierar mycket!
o Problem att tolka en del alternativ, eftersom vi bedrives campusutbildning på två studieorter
men med inspelade föreläsningar och annat digitalt material som ger möjlighet till ”flipped classrom”. Fanns inga lämpliga alternativ för att förklara vad vi gör.
o Fråga 9 (om att förena studier med förvärvsarbete, ff. anm.) Vårt program är avsedd för
heltidsstudier och vi utgår ifrån att studenterna ägnar sin tid åt studierna.
o Jag tycker enkätens frågor är något svävande och alltför övergripande. Det finns moment i
en yrkesutbildning som behöver tydlig koppling till undervisningssal (ämneslärare som skall
bli lärare i idrott och hälsa behöver öva) och detta blir så att säga svårt att få in när enkäten
besvaras.
o Lite svårt att svara relevant på några av frågorna då det här är ett distansprogram där
digitalisering inte är ett val. Det är en förutsättning för att kunna ge programmet.
o Frågorna speglar en ganska snäv aspekt på digitalisering inom högre utbildning (och bidrar
därmed till bilden av vad digitalisering inom utbildningen innebär) Fokus är på former för
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o
o
o
o

o

o
o
o

o

o
o

o
o
o

den digitala interaktionen mellan student och lärosätets kunskapsförmedling. Det finns en
form för interaktion mellan studenter och mellan lärare och studenter där den fysiska
närvaron, det fysiska rummet och möjligheten till ”överhörning” är central för studenternas
mognad i att bearbeta komplexa frågeställningar. Här innebär digitaliseringen andra
möjligheter än de enkäten fokuserar på. Enkäten missar den stora frågan om digitalisering
och kunskapsbildning och i den vad kunskap är.
Mycket märkligt sätt denna enkät distribuerades på! (via en privat g-mail-adress, ff. anm.).
Synpunkt på att svarsalternativen inte alltid var tillräckliga (ff. anm.: Alternativet ”Vet ej”
saknades på några frågor).
Ser en stor potential i digitaliseringen men vi har inte kommit så långt.
En Konstnärlig masterutbildning skiljer sig stort från övriga masterutbildningar, undervisningen består till största del av seminarier kring studenters projekt samt individuell
handledning. Vi har bara åtta undervisande lärare på vårt mastersprogram, varav två är
engelsktalande.
De var svårt att svara med substans på frågorna eftersom det finns underförstått en
förändring från icke-digitaliserad till digitaliserad utbildning. Programmet jag ansvarar för har
drivits på distans med närträffar sedan starten. Vi har under hela denna tid använt oss av
digital lärplattform. Funktioner har utvecklats men det går inte att svara på frågor om
huruvida digitaliseringen har inneburit förändrad effektivitet, måluppfyllelse el. liknande.
Vi arbetar med utveckling av en gemensam lärplattform och vissa program använder den
redan, exempelvis Mastersprogram i Samtida Dansdidaktik.
Intressant, jag lärde mig en del av frågorna! Dock risk för felsvar, eftersom det saknas
svarsalternativ för alla svar. Ofta handlade det om ”Vet ej” som hade varit det alternativ som
hade passat bäst för min situation. Lycka till!
Enkäten frågar om genomströmningen ökat med digitala resurser. Där svarar jag nej men vi
har ökat antal studenter utifrån den digitala utvecklingen. Sedan 2001 har vi en distansvariant
på vårt program vilket inneburit att vi ökat antal studenter i hög grad. Vi har ca 30
campusstudenter och 60 på distans. Däremot är det svårt att säga något om
genomströmningen ökat.
Vi arbetar mycket med utveckling av professionella färdigheter såsom muntlig och skriftlig
presentation, argumentationsteknik, grupparbeten m.m. Detta är färdigheter som är svåra att
träna i distanskurser eller MOOCs, så vår användning av digitala verktyg handlar framför allt
om stödsystem för en campusbaserad utbildning där det ibland kan finnas behov av
distansmöten mellan gruppmedlemmar.
Digitalisering är ännu ganska outvecklat hos många i kollegiet. Det finns medarbetare som
kommit långt och som gärna delar med sig av sina kunskaper.
Obs flera frågor i enkäten innehåller två frågor i en och är därför svåra att svara på. Flera
frågor i enkäten hör inte till grundutbildningen (det program som leder till fysioterapeutexamen). Fysioterapeutprogrammet har inga distansutbildningar/MOOCs. Däremot
har sektionen för fysioterapi uppdragsutbildning och fristående kurser med digitala verktyg
och som ges på distans.
Tar gärna del av resultatet och analys av detta.
Programmet bygger på heltidsstudier och fysisk närvaro.
Enkäten är svår då jag själv skiljer mellan ”att göra något digitalt” eller ”att digitalisera” och
jag uppfattar det som att man blandar begreppen. Det är också svårt att svara i procentsatser
när vi har många femåriga civilingenjörsprogram med många olika inriktningar.
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o Digitalisering är så strakt integrerat i pedagogiken, så det är omöjligt att avgöra enskilda
effekter av digitalisering vad gäller kvalitet i utbildning. Vi använder oss av många pedagogiska metoder där varje pedagog kan utnyttja digitaliseringens möjligheter på olika sätt.
o Vi arbetar en del med distansutbildning, men inte så mycket på sjukhusfysikerutbildningen.
Där kan det däremot förekomma att experter är med och undervisar på distans för
studenterna samlade i ett klassrum.
o Ja, det är ibland svårt att svara då frågorna verkar mer ställda till lärosätet än till programansvariga. T ex MOOCs. När det gäller OER, så antar jag att vi har tillgång till alla,
eftersom det per definition är allmänt tillgängliga. Jag är däremot osäker på i vilken
omfattning de används på kurserna i programmet, då detta är tämligen decentraliserat. Hade
varit bra med något svarsalternativ som ”vet inte” el dyl. Avseende digitala examintionener
har vi ännu ingen upphandlat system tillgängligt - hade varit bra med en fråga om huruvida
det finns att tillgå eller ej på lärosätet.
o På några av frågorna hade jag velat svara ”vet inte”. Vi är ett mycket stort program där
ansvaret för kursutveckling inte ligger direkt under programmet.
o Kraven på att lärarna själva ska skaffa sig kunskap om digitala verktyg är höga. Samtidigt
som den pedagogiska tiden krymper pga forskningsansökningar etc. Att skapa proffsiga
digitalt lärandestöd tar tid. Behovet av olika verktyg är stort. Vi har ett visst utbud. Om man
önskar gå utanför det kräver olika leverantörer att studenterna registrerar sig för dessa
program. Man får även en del saker ”på köpet” vilket ni tydligen också råkat ut för (ff. anm.:
reklamsida om Webenkätleverantören).
o Jag upplever att ni utgår ifrån att programansvarig har koll på vad alla lärarna gör i sina
kurser. Så är det tyvärr inte. Men, det är bra att kursansvariga också får svara på en egen
enkät.
o Bland svarsalternativen saknas ”vet ej”, ex.v. kan jag som programansvarig inte svara på i hur
stor andel av programmets kurser som OER används, därför har jag lämnat blankt.
o Det finns många frågor (t.ex. angående hur examination går till digitalt) som behöver
förtydligas innan vi kan börja prova det. Just nu verkar det vara ett enda stort experiment,
som vi inte har tid att medverka i... Vi avvaktar alltså!
Svarande och partiellt bortfall: Antal som svarade 65. Antal som avstod från att svara 181.
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Bilaga 4 Enkät till universitets‐ och högskolelärare ˗ sammanställning
av svaren
I denna bilaga presenteras resultatet av den webbaserade enkätundersökning som sändes ut till
universitets- och högskolelärare på professionsprogram som leder fram till någon av de 40-talet
examina som finns angivna i högskoleförordningen (1993:100). Frågorna är hämtade och
ordagrant översatta från motsvarande undersökning som genomförts i Norge 2018 (Diku 2019).
Nedanstående enkäten sändes ut den 13 september och svar begärdes in till den 8 oktober 2019.
Totala antalet svarande uppgick till 386.
Enkäten distribuerades via de programansvariga. De hade inga krav på sig att återrapportera hur
många de vidarebefordrat enkäten till, vilket gör att det inte går att beräkna hur stor
svarsfrekvensen var. En grov uppskattning baserad på svarsfrekvensen bland de
programansvariga och ungefärliga uppgifter om hur många som i genomsnitt undervisar på olika
yrkesprogram visar dock att andelen som svarade på den svenska undersökningen troligen var
lägre än i den norska undersökningen. Där uppgick svarsfrekvensen till 16 procent. Det går
därför inte att dra några generella slutsatser utifrån de svar som gavs. Det är också svårt att tolka
de skillnader och likheter som observerades mellan de svenska och norska lärarnas svar. Svaren
speglar enbart de strax under 400 svarandes användningen av digitala verktyg, självskattad digital
kompetens och behovet av samt önskemål om fortbildning.
Till skillnad från i Norge finns det inga register med e-postadresser till alla berörda universitetslärare att tillgå i Sverige. I stället användes en urvalsdesign liknande den som finns beskriven i
bilagan till den undersökning som genomfördes i Norge 2014 (Norges universitetet 2015). En
förfrågan ställdes till alla totalt 452 programansvariga som fått den i bilaga 3 beskrivna enkäten
om de förutom att besvara den egna enkäten även kunde vidarebefordra en enkät till tio lärare
som undervisar på det program som de ansvarar för. I syfte att undvika risken för att lärare som
visat intresse för digitaliseringsfrågor och kanske även använder många digitala verktyg skulle bli
överrepresenterade uppmanades de programansvariga att fördela enkäten i alfabetisk ordning
utifrån begynnelsebokstaven på lärarns efternamn. Alternativ gavs de programansvariga möjligheten att i stället fördela utifrån födelsedagen i månaden så att de som var född den första fick
enkäten först. Därefter de som var född den andra och därefter den tredje osv tills tio lärare fått
enkäten. Det visade sig dock att det i flera fall var svårare än beräknat att tillämpa denna metod,
speciellt på stora programmen där många lärare undervisar varav en del tillhör andra institutioner
och fakulteter. Dessa problem, som gav upphov till en del irritation, kan ha bidragit till såväl den
jämfört med förväntningarna låga svarsfrekvensen bland de programansvariga som den alltför
låga svarsfrekvensen bland lärare. Det krävdes dock inte någon större arbetsinsats för de lärare
som fick sig tillsänd enkäten och svarade på den. Den genomsnittliga svarstiden uppgick till 11
minuter.
Redovisningen av enkätsvaren inleds med ett antal bakgrundsfaktorer varefter svaren på frågorna
om användningen av digitala verktyg, undervisningens upplägg, självskattad digital kompetens,
deltagande i utbildningar och behovet av och önskemål om ytterligare fortbildning inom detta
område, presenteras.
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Figur 1
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Figur 3
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Bakgrundsfaktor undervisningsämne
Antalet svarande fördelade på det ämne som de undervisar i

0

10

20

30

40

50

60

Partiellt bortfall: 2 avstod från att svara

43

Fråga 5

Hur ofta använder du digital teknologi på följande sätt i samband med din
undervisning?
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Fråga 6
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100%

Fråga 7

Möjliggöra studenternas användning av digital teknik
Hur ofta under senaste terminen gav du dina studenter möjlighet att i
utbildningssyfte använda någon av följande digitala resurser?
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Aldrig

Fråga 8 och 10 Genomförd och behov av mer utbildning
Har du deltagit i utbildning/kurs i användningen av den digitala
teknik som används på din institution?
Behöver du mer utbildning i användningen av digital teknik för din
undervisning och bedömning? (flera svarsalternativ kan väljas)
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Fråga 9 och 11 Hur kompetensen förvärvats och på vad sätt lärarna vill vidareutbilda sig
Vad skulle du säga har bidragit till din kompetens i användningen av
digital teknik i samband med undervisning, lärande och bedömning?
På vad sätt skulle du vilja utveckla din kompetens i användningen av
digital teknik vid undervisning, lärande och bedömn
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Partiellt bortfall: 1 avstod från att svara.
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Fråga 12 I vilken utsträckning skulle du säga att du har behov av följande supportfunktioner i din
undervisning, bedömning och stöd till studenternas lärande?
Digitala bibliotekstjänster (t.ex. databassökning,
källkritik, referensverktyg)
Teknisk/administrativ support/IT‐tjänster (t.ex. hjälp
med administrativa system som e‐post,
schemaläggning, teknisk utrustning, etc.)
Hjälp med att producera innehåll för digitala
inlärningsresurser för studenterna (t.ex. simuleringar,
video, pod casts etc.)
Högskolepedagogisk rådgivning om användning av
digital teknik vid undervisning, lärande och
bedömning
Vägledning om pedagogisk användning av digitala
lärplattformar
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Fråga 13 I vilken utsträckning håller du med om att följande förhållanden kan vara
begränsande för utveckling och användning av digital teknik på din institution?

Lärarna har för lite tid över för att arbeta med detta
Det sätts av för lite resurser till experter‐ och supportfunktioner som kan
hjälpa lärarna med detta
Institutionen har inte tillräckliga ekonomiska resurser
Det saknas relevant teknisk utrustning i lärosalarna
Det ställs inte några tydliga krav på lärarnas digitala och pedagogiska
kompetens
Beskrivningen av målen för studenternas digitala kompetens är för vagt
formulerade i examensordningen och kursplanen
Ledningen är i för litet utsträckning intresserade av de utmaningar och
möjligheter som är relaterad till undervisning med hjälp av digital teknik
Lärarna är i för liten grad intresserade av att utforska den digitala
teknikens pedagogiska potential
Studenterna visar för litet intresse för att använda tekniken i sitt lärande
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