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Översyn av flexibelt lärande vid Högskolan i Borås 

-  samverkan för bättre kvalitet 

 

Bakgrund 
 

Flexibelt lärande 

 
Flexibelt lärande handlar om att ge studenten mer frihet i studierna, det är ett begrepp som 

innefattar både distansutbildning, flexibel utbildning, e-lärande och flexibla arbetsformer. 

Flexibla utbildningar är det högskolan kan erbjuda för att uppfylla de förväntade ökande 

kraven på frihet i studierna och genom att använda flexibla arbetsformer såsom lärplattformar, 
1
webbkonferenser, sociala medier, inspelade föreläsningar samt synkrona och asynkrona 

nätdiskussioner i campuskurser ger högskolan studenterna fler möjligheter till lärande oavsett 

tid och rum. Ett argument för att öka antalet flexibla utbildningar är att dessa tenderar öka 

antalet sökande från icke-traditionella målgrupper såsom redan yrkesverksamma, äldre 

studenter och studenter som bor långt från studieorten ( Gustafsson, Fransson, Morberg och 

Nordqvist, 2006) . 

 

Kvalitet i utbildningarna 

 

Högskoleverket, HSV, skriver i rapporten Vad är kvalitet i distansutbildning? (2007) att 

lärarens kompetens, både pedagogisk och ämnesmässig, (naturligtvis) är central i all 

akademisk utbildning. För lärare i distansutbildningar och andra flexibla utbildningsformer 

krävs också specifika kunskaper i distanspedagogik samt god kännedom om hur man kan 

utnyttja olika tekniska verktyg i undervisningen. HSV listar ett antal kvalitetsaspekter som 

förutsättningar för en god distansutbildning där Tillgång till teknisk och distanspedagogisk 

kompetensutveckling. samt Anpassning av lärarresurs och av lärarnas arbetsvillkor efter de 

speciella förutsättningar som IKT-baserad distansundervisning innebär, är två av de aspekter 

som ses som viktiga ur ett kvalitetsperspektiv. Det är även viktigt att lärosätet har 

förutsättningar för intern samverkan. En tydlig organisation och en genomtänkt teknisk 

infrastruktur är nödvändig för att lärare, teknisk personal, administrativ personal, 

bibliotekspersonal och övriga stödfunktioner ska kunna samverka inom området flexibelt 

lärande och därmed möjliggöra att lärosätet håller en god kvalitet på utbildningar.  

                                                           
1
 En lärplattform är ett webbaserat program för administration, genomförande och uppföljning av kurser.  

Lärplattformen är ett slags virtuellt klassrum och möjliggör olika kommunikationsformer såsom 
diskussionsforum, chatt, anslagstavlor och dokumentarkiv. 
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Flexibla utbildningar vid Högskolan i Borås 

 

Högskolans i Borås styrelse fastställde i juni 2001 en policy för flexibel utbildning, i den står 

att: Högskolan i Borås skall erbjuda de studerande möjligheter till flexibelt lärande… utbudet 

av IKT-stödda kurser skall öka och inom en treårsperiod utgöra en väsentlig del av 

högskolans totala kursutbud. Idag, höstterminen 2010 erbjuder högskolan ett tiotal program 

på distans samt ett åttiotal kurser. De tre institutioner som erbjuder flest utbildningar på 

distans är institutionen för vårdvetenskap, VHB, Textilhögskolan, THS och 

Bibliotekshögskolan, BHS.  Högskolan i Borås förfogar idag över ett flertal tekniska system 

som kan användas för flexibelt lärande.  

 

Lärplattformen PING PONG implementerades 2007 och används i stort sett alla kurser dock 

med varierande funktion.  PING PONG används i vissa fall endast som dokumentarkiv där 

studenter kan ta del av presentationsmaterial och kursinformation. I andra sammanhang 

nyttjas betydligt fler funktioner såsom diskussionsforum, länkar till undervisningsfilmer och 

interaktiva sidor. Högskolan har även ett fristående system för webbkonferenser i 

undervisningssammanhang, Adobe Connect Pro.  

 

Centrum för lärande och undervisning, CLU 

 

Högskolan i Borås har en högskolepedagogisk enhet, Centrum för lärande och undervisning, 

CLU.  Enheten har som uppgift att bedriva utbildning, utvecklingsarbete och forskning samt 

konsultation inom högskolepedagogik. Flexibelt lärande och IKT- (Informations- och 

Kommunikationsteknik) pedagogik är en del av högskolepedagogiken. CLU har ett 

samordningsansvar för stöd till flexibelt lärande och tillhandhåller exempelvis workshops för 

undervisande personal som vill använda IKT i pedagogiska syften. CLU erbjuder även 

konsultation och handledning till lärare i frågor kring flexibelt lärande och distanspedagogik 

samt visst tekniskt stöd i webbkonferens – och videokonferenssystem. Enheten säljer 

dessutom tjänster i kvalificerad medieproduktion, till exempel inspelning av 

undervisningsfilmer. Institutionerna på högskolan använder sig av tjänsterna på CLU i 

varierande grad, det kan även variera mellan olika kurslag på respektive institution hur eller 

om man väljer att samverka med CLU för att utveckla distansutbildningar.  

 

Tekniskt stöd för flexibelt lärande 

 

Förutom CLU ger även IT-enheten samt Högskoleservice support till undervisande lärare som 

använder sig av teknik för flexibelt lärande.  

 

Översyn av flexibelt lärande vid högskolan  

 
Trender inom IKT påverkar högre utbildning (se t ex Horizon Report, 2010). Information 

finns idag tillgänglig överallt och kunskap skapas och delas oberoende av tid och rum. 

Lärosäten måste förhålla sig till en värld där tekniken ger helt andra förutsättningar och 

möjligheter för lärande. Utvecklingen sker fort, inte minst inom mobila applikationer och 

webbresurser.  

 

Ovanstående föranledde en översyn av högskolans resurser för att säkerhetsställa kvaliteten på 

utbildningar samt för att utveckla metoder för flexibelt lärande och flexibla utbildningar.  
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Översynen syftade till att i en första fas göra en kartläggning av vilka tekniska resurser 

högskolan förfogar över samt hur ansvarfördelningen ser ut. Vidare gjordes en kartläggning 

av vilka stödstrukturer som finns för flexibelt lärande, framförallt avseende på undervisande 

personal. För att avgöra eventuellt kompetensutvecklingsbehov hos lärarna såväl tekniskt som 

pedagogiskt, genomfördes även en behovsinventering.  

 

Metod 

 

Inventering av den tekniska infrastrukturen gjordes av representanter från CLU och 

förvaltningsorganisationen på högskolan och den redovisades i en delrapport.  

Behovsinventeringen gjordes i flera steg. Till en början fick bibliotekspersonal från BLR, 

Bibliotek- och läranderesurser, berätta hur de upplevde personalens kompetens inom flexibelt 

lärande. Utifrån detta samtal utformades ett frågeformulär och i det arbetet fanns 

lärarrepresentanter från BHS, institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap samt 

PED, institutionen för pedagogik med.  I formuläret fanns även frågor som berörde om de 

upplevde sig ha tillräckligt stöd i det dagliga arbetet kopplat till flexibelt lärande. 

Frågeformuläret var webbaserat och ett meddelande som uppmanade till att svara på den 

skickades ut till all undervisande personal. Formuläret var öppet under tre månader, juni till 

och med augusti 2010. Vi fick 144 svar av 439 tillfrågade (32 %), samtliga institutioner och 

enheter var representerade i resultatet. 

Resultat av översynen 
 

Teknisk infrastruktur och stödstruktur 

 

Delrapporten för teknisk infrastruktur pekade på flera frågor som måste lösas för att systemen 

ska nyttjas av fler och för att lärosätet ska kunna utveckla det flexibla lärandet. Särskilt viktigt 

är att support – och stödfunktioner fungerar optimalt. Nuvarande supportorganisation skiljer 

mellan tekniskt och pedagogiskt stöd, vilket kan medföra att undervisande personal har svårt 

att veta vem man ska vända sig till vid problem. Detta bekräftades av svaren på frågorna kring 

stöd som lärarna svarade på. . 47 % svarar Nej på frågan ”jag vet var jag kan få stöd i 

pedagogiska frågor kopplade till nätbaserad utbildning” och 49% svarar Nej på motsvarande 

fråga angående tekniska frågor. 

  

Figur 1 Stöd i pedagogiska frågor 
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Figur 2 Stöd i tekniska frågor 

 

 

Den tekniska utvecklingen gör även att det blir allt svårare att skilja ut vad som är teknik 

respektive pedagogik 

 

Undervisande personal upplever dock att de har tillräckligt med stöd i de vanligaste 

programvarorna såsom Word, PowerPoint och PING PONG.  Det som framförallt efterfrågas 

är mer stöd i webb- och videokonferensteknik.  

 

Kompetensutveckling 

92% angav att de använde PING PONG, högskolans lärplattform i undervisningen, och 69% 

har erfarenhet av nätbaserad utbildning, vilket tyder på att de som svarade på enkäten ar en 

förhållandevis god datorvana. Nätbaserad utbildning kan dock tolkas på flera sätt, allt från ren 

distansundervisning till användandet av PING PONG som ett dokumentarkiv.   

Att enkätresultatet pekade på en god datorvana och datormognad bland undervisande personal 

var glädjande. Likaså att intresset för utveckling av distanspedagogik/nätbaserad utbildning är 

stort. Det kan dock vara så att de som inte skattar sina kunskaper som goda eller inte är 

intresserade av flexibelt lärande kan ha varit de som valde att inte svara på enkäten. Bortfallet 

gör att resultatet inte är tillförlitligt, men tendenser i materialet kan ge vägledning inför 

utbildnings- och informationsinsatser samt vara något att utgå ifrån i diskussioner med 

institutionerna angående vilka kompetensutvecklingsinsatser som de vill att . 

Det som framkommer tydligt är att lärarna på högskolan tycker sig ha otillräckliga kunskaper 

i webb/vidoeokonferensteknik. Flertalet anger även att de inte använder dessa möjligheter i 

sin undervisning. På frågan ”Jag använder mig av videokonferenser/webbkonferenser i min 

undervisning” svarar 81% Nej.   

Det är övervägande positiva svar på frågorna som rör utveckling av undervisningen;” För att 

utveckla min undervisning skulle jag behöva kunna mer om…” Ja eller kanske är de 

vanligaste svarsalternativen. Här utmärker sig ” Examinationsformer via nätet ” där 52% har 

svarat Ja och 31 % Kanske, samt ”Upphovsrättslagen”, 54 % Ja och 30 % Kanske.  
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Personalen verkar främst efterlysa fortbildning i distanspedagogik vilket även speglas i 

kommentarerna till utvecklingsfrågorna:  

— Jag har haft många nätbaserade distanskurser, men helt utan utbildning/hjälp osv. Vilket 

jag då tyckte var märkligt, att det inte fanns "pedagogiska tips" el liknande. Detta var dock ett 

antal år sedan, kanske det är bättre nu? Det svåraste är inte tekniken utan pedagogiken, 

tycker jag. 

— Just examinationen över nätet är en intressant pedagogisk utmaning. Dessutom hur man 

förbättrar studiehandledningen för distansbaserade webbkurser 

— Motsvarande 5-dagars introduktionen i pedagogik för nyanställda (som fanns förr iaf), 

hade varit bra att kunna gå med inriktning mot just distansutbildning. 

Att samverka för bättre kvalitet 

En tydlig organisation och en bra teknisk infrastruktur är nödvändig för samverkan inom 

området flexibelt lärande (Högskoleverket, 2007).  Projektet Översyn av flexibelt lärande vid 

högskolan i Borås påvisar att stödorganisationen inom högskolan inte är tillräckligt tydlig, 

eller åtminstone inte är tillräckligt uttalad. Översynen visar också att det finns ett behov hos 

undervisande personal att utveckla distanspedagogiken. Hur görs detta på bästa sätt? Skulle 

kvaliteten på distansutbildningar öka om vi samverkade mer? På Bibliotekshögskolan ges nu 

en kurs för allmänheten kring Patent, varumärken och distans där ett samarbete med oss på 

CLU har varit lyckat. 

Kort bakgrund till BHS distansarbete 

Bibliotekshögskolan satsade stort på att utveckla en distansversion av biblioteksprogrammet 

redan i slutet av 80-talet. BHS rekryterade 1991 studenter till distansversionen. Det fanns då 

flera anledningar till detta grepp. Två omgångar av utlokaliserade utbildningar som varit 

förlagda till Umeå hade BHS i bagaget, när sedan en s.k. filial (Stockholmskontoret) 

öppnades i Stockholm. Lärare från BHS reste till Stockholm och bedrev undervisning där. 

 En annan version av distansutbildning fanns mellan åren 1988-91, det var en 40 p utbildning 

för disputerade. Denna version genomfördes 2 gånger. 

För oss lärare som arbetar med distansutbildningar och andra flexibla utbildningsformer, 

krävs att vi hela tiden tillskansar oss specifika kunskaper inom distanspedagogik och utnyttjar 

de tekniska verktygen på bästa sätt. 

På Bibliotekshögskolan i Borås har vi i våra program varit i frontlinjen under en längre tid när 

det gäller att bedriva distansundervisning. Vi har i ett fåtal kurser kommit så långt (om det nu 

ska kallas långt) att vi aldrig träffar våra studenter utan har dem helt och hållet på distans. 

Detta ställer ännu större krav på oss som lärare att vara online, kommunicera och vara 

tillgängliga under den tid vi har allokerad. 

På BHS har vi haft turen att ha ett nära samarbete med CLU på det tekniska, pedagogiska och 

även på det vänskapliga planet. Väldigt viktigt att fika! 
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Det är även viktigt att lärosätet har förutsättningar för intern samverkan med alla institutioner. 

 

Studenternas motiv 

Studenternas motiv till att välja att läsa en distansutbildning på Högskolan i Borås eller på 

andra orter, handlar i stor utsträckning om flexibiliteten.  

Det finns flera orsaker till varför flexibiliteten är viktig. Vanliga argument från våra studenter 

är att de önskar kombinera studierna med förvärvsarbete och familj. För dessa studenter har 

även studietakten betydelse; att kunna studera på halvfart är ett krav för vissa studenter. Ett 

annat motiv är också att studenterna önskar bo kvar på sin hemmaort.  

Förväntningar 

Studenterna har krav på IT-support och att aktiviteterna inte ska vara så tidsstyrda. 

Studenterna har oftast stora förväntningar på kommunikationsvägarna.  Förväntningarna på 

oss lärare och vår tillgänglighet är en annan stor del. På Högskolan i Borås har vi inte 

formaliserat t ex att svara på inkomna frågor inom 24 timmar.  Men diskussionerna kring hur 

vi kan formalisera rutiner av den karaktären förs hela tiden i den grupp som initierats av CLU 

och kallas för Referensgrupp flexibelt lärande där varje institution har en representant. 

Det är svårt att bortse från den tekniska delen, fungerar inte tekniken så uppnår vi inte den 

flexibilitet vi önskar och studenterna önskar. 

När det gäller IT-stöd kan studenten få stöd och hjälp från olika funktionsansvariga inom 

högskolan. Det kan röra sig om kursansvarig lärare, den egna institutionens support samt IT-

avdelningen. 

Hur nyttjar vi CLU? 

Bibliotekarie- och webbredaktörsprogrammen på distans tillämpar en rad verktyg  där CLU 

ger stöd, support och kurser för ett flertal av verktygen: 

 PING PONG är en plattform där alla program och enstaka kurser har en egen area. 

Olika funktioner i PP såsom chatt där det finns möjlighet att spara chattarna i pdf-

format och sedan lägga ut den resulterande filen som undervisningsmaterial. 

 Streamade föreläsningar i form av MP3 (ljud) MP4 (ljud och bild). 

 Webbkonferenssystemet Adobe Connect Pro (som ersatte Marratech). Detta system 

erbjuder möjligheter, såsom att läraren föreläser live, spelar in föreläsningar och ger 

handledning till studenterna. 

 Att agera framför kameran-hjälp, videoteknik-hjälp. Konkret hjälp om ”how to do it” 

 Grunderna i videoinspelning. 

 Camtasia - Spela in vilken skärmaktivitet som helst till ett videoformat! Camtasia 

Studio kan fånga aktivitet och spara det i ett flertal videoformat. Du kan även spela in 
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ljud till en video, antingen under eller efter "videoinspelningen”   

Hur gör vi live? 

Bakgrund till en helt distansbaserad10 hp kurs inom patent och tillsammans med Patent- och 

registreringsverket, PRV. Under första delen av 2008 diskuterade Staffan Lööf,  

utvecklingssdirektör, Karl Gustaf Rosén, vd för Högskolans Holdingbolag, Rolf Hasslöw och 

Ingrid Johansson ett försöksprojekt, som går ut på att tillsammans med PRV ge en helt 

distansbaserad kurs som går på halvfart under 10 v. Samma år söker och erhåller vi ett bidrag 

från Sjuhärads kommunalförbund  som blir startkapitalet för kursutvecklingen. Den största 

kostnaden för kursen var att köpa licenser och få den teknisk hjälp från CLU och deras 

tekniker Filip Asphäll. Utan denna hjälp ingen kurs! 

HT2010 såg kursen dagens ljus. Arbetet med framtagningen av material har då tagit plats i 

Stockholm och delvis i Söderhamn. PRVs deltagande personal har då fått teknisk support av 

CLUs inspelningstekniker och information kring kursutveckling av oss som arbetar som lärare 

på BHS.  

Att skapa helt distansbaserade kurser kräver tydlig kommunikation och goda relationer med 

andra för att vi ska kunna lyckas med att kombinera och integrera teori och IKT. Detta blir 

alltså ingen ”one man show”. Detta krävs för att studenterna skall kunna finna ett starkt 

engagemang till kursen. Utöver de innehållsmässiga frågorna är frågan om de pedagogiska 

arbetssätten oerhört viktiga. Många av de befintliga föreställningarna om kunskap och lärande 

utmanas i det digitala samhälle som vi idag medverkar i. Utmaningarna erbjuder möjligheter 

att fortsätta att utveckla framtidens digitala och fysiska lärmiljöer och undervisningsformer. 

Klicka här för att komma till kursens hemsida.  
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