
	 1	

Olga	Viberg	
ovi@du.se	
2016-08-02	
Falun	

Utvärdering	av	genomförda	projekt	inom	Nästa	Generations	
Lärande-programmet	
	

Inledning	
Högskolan	Dalarna	(HDa)	har	under	de	senaste	åren	lagt	ett	betydande	arbete	på	att	
initiera	och	utveckla	en	aktiv	forskningsmiljö	och	att	driva	flera	utvecklingsprojekt	med	
syfte	att:	

vidareutveckla	kvalitén	på	utbildning	och	lärande,	i	högre	utbildning,	i	
ungdomsskolan	och	i	arbetslivet.	Högskolan	Dalarna	ska	arbeta	för	denna	
kvalitetsutveckling	på	regional,	nationell	och	internationell	nivå.	Ett	särskilt	fokus	i	
programmet	är	att	förädla	och	inom	Högskolan	sprida	de	kunskaper	och	
erfarenheter	som	har	sitt	ursprung	i	framgångsrik	nätbaserad	utbildning.											
	 	 	 	 Svensson	&	Casson,	2013	

	
Syftet	med	utvärderingen	som	presenteras	nedan	är	att	identifiera	utvecklingsområden	i	
spåren	 av	 Nästa	 Generations	 Lärande	 (NGL)-programmet.	 Sådana	 möjliga	
utvecklingsinriktningar	relaterar	både	till	de	praktiska	pedagogiska	erfarenheterna	och	
till	 de	 potentiella	 forskningsansatserna	 inom	 det	 större	 forskningsfältet	 teknikstött	
lärande.	Idag	har	NGL–konceptet	vidgats	och	 fokuserar	 förutom	nätbaserat	 lärande	på	
kollaborativa	 och	 studentaktiva	 undervisningsformer,	 enligt	 den	 nya	 visionen	
(Högskolan	Dalarna,	2015).		
Utveckling	av	en	effektiv	lärmiljö	är	en	komplex	uppgift	som	inkluderar	flera	centrala	

aspekter.	 En	 av	 dem	 är	 tekniken,	 där	 utmaningen	 är	 att	 utveckla	 användarbara	 och	
effektiva	tekniska	verktyg,	som	ska	stödja	både	studenten	i	hens	individuella	anpassning	
av	lärmiljön	och	läraren	genom	att	tillhandahålla	undervisningsmaterial,	instruktion	och	
stöd.	Den	andra	aspekten	gäller	pedagogiken.	Utmaningen	här	inkluderar	utveckling	av	
kurser	och	moduler	på	nya	sätt,	för	att	kunna	tillfredsställa	studenternas	behov	i	diverse	
lärmiljöer.	 Den	 tredje	 aspekten	 relaterar	 till	 organisationen	 av	 högre	 utbildning,	 där	
utmaningen	 är	 att	 rationellt	 utveckla	 och	 producera	 komplexare	 kursmaterial,	 att	
effektivt	 använda	 tillgängliga	 tekniska	 plattformar	 och	 att	 erbjuda	 en	 mer	 flexibel	
kursorganisation.	 Den	 underliggande,	 mer	 fundamentala	 utmaningen	 avser	 den	
kulturella	förändringen	för	lärare,	studenter	och	högskolan,	och	innebär	att	man	behöver	
tänka	om	kring	den	traditionella	undervisningskulturen.	En	potentiell	 lösning	kan	vara	
att	 ta	 med	 studenternas	 lärpraktiker	 från	 personliga	 kontexter	 (t	 ex	 hemmiljön	 och	
arbetsmiljön)	 till	 officiella	 utbildningssammanhang.	 Dron	 och	 Anderssons	 holistiska	
modell	 av	 distansutbildningspedagogik	 identifierar	 att	 lärande	 och	 undervisning	 är	
påverkade	 av	 kontexten	 och	 att	 ingen	 pedagogik	 är	 att	 föredra	 oberoende	 av	 kontext	
(Dron,	2014,	s.	239).	
För	en	högskola	som	syftar	till	att	”vara	ledande	i	pedagogisk	utveckling	och	förnyelse	

[…]	 ur	 både	 ett	 nationellt	 och	 internationellt	 perspektiv	 är	 en	 fortlöpande	 analys	 och	
uppdatering	av	verksamheten	avgörande	för	verksamhetsutveckling.	För	att	uppnå	och	
bibehålla	en	sådan	position	krävs	en	kontinuerlig	satsning	på	forskning	och	utveckling”,	
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utifrån	 Jaldemarks	 utvärdering	 av	 NGL-programmet	 (Jaldemark,	 2016,	 s.	 2).	 Med	
utgångspunkt	 i	det	kommer	den	nuvarande	rapporten	att	 fokusera	både	på	de	möjliga	
vägarna	 för	 utveckling	 (praktisk/didaktisk)	 och	 forskning	 i	 relation	 till	 teknikstött	
lärande.	
	
Två	större	frågor	har	legat	till	grund	för	utvärderingen	som	presenteras	nedan:	

• Hur	har	man	gått	vidare	i	sin	ordinarie	verksamhet	med	projektens	resultat?	
• Vilka	planer	finns	det	för	framtiden	både	utvecklingsmässigt	och	

forskningsmässigt?	

Metod	och	material	
Utvärderingens	 underlag	 baserades	 på	 analysen	 av	 både	 intervjudata	 som	 samlades	
under	april-juni	2016	och	dokumentanalysen.	Intervjudata	kom	från	semistrukturerade	
intervjuer	med	projektledarna	och	projektdeltagarna.	De	flesta	av	dem	blev	intervjuade	
på	 plats	 i	 Falun	 och/eller	 Borlänge,	 men	 även	 via	 Skype,	 Adobe	 Connect,	 e-mail	 och	
telefon.	 I	 vissa	 fall	 kompletterades	 intervjudata	 med	 data	 från	 e-mail-	 och	
telefonkommunikation	för	att	öka	 informationens	validitet.	Både	svenska	och	engelska	
har	 använts	 under	 intervjuerna,	 då	 flera	 av	 projektledarna	 och	 projektdeltagarna	
föredrog	att	kommunicera	på	engelska.	Dokumenten	som	analyserades	var	framför	allt	
projektens	“mid-term”	och	slutrapporten	(med	relevanta	bilagor	 i	 form	av	till	exempel	
varierade	 forskningstexter,	 rekommendationer,	 och	 ”road	 maps”),	 vilka	 i	 många	 fall	
fanns	 tillgängliga	 online.	 Dessutom	 har	 videoinspelningar	 om	 projektens	 slutresultat	
samt	 andra	 relevanta	 videofiler	 (t	 ex	 en	 film	 om	 barnmorskeprojektet	 i	 Somaliland)	
tagits	med	 i	 analysen.	 För	 att	 öka	 relevansen	 av	 erbjudna	 förslag	 (om	hur	HDa	 skulle	
kunna	gå	vidare	med	vissa	projekt)	har	jag	i	den	nuvarande	utvärderingen	tagit	hänsyn	
till	 valda	 dokument	 från	 Skolverket	 (t	 ex	 Redovisning	 av	 uppdraget	 om	 att	 föreslå	
nationella	IT-strategier	för	skolväsendet	(2016).	Dessutom	har	vissa	dokument	i	relation	
till	NGL-programmet	 (Programplan	för	NGL	 (Svensson	&	Casson,	2013),	Utvärderingen	
av	 NGL	 programmet	 (Jaldemark,	 2016))	 samt	 HDa:s	 vision,	 Att	 leva	 visionen	 –	
prioriterade	 inriktningar	 för	Högskolan	Dalarna	2016-2019	 (Högskolan	 Dalarna,	 2015)	
tagits	med	i	analysen	och	redovisningen.		
En	utmaning	för	ett	lärosäte	som	HDa,	vilket	har	ambitioner	att	vara	ledande	i	nästa	

generations	 lärande,	 är	 enligt	 Jaldemarks	 utvärdering	 att	 ”starkare	 implementera	
projektens	resultat	i	den	ordinarie	verksamheten”	(2016,	s.	3).	I	detta	arbete	är	en	nära	
integration	mellan	forskning	och	utveckling	en	röd	tråd.	 	Idag	har	den	tråden	inte	varit	
så	stark	i	relation	till	flera	genomförda	NGL-projekt:	många	av	dem	har	varit	i	grunden	
utvecklingsprojekt	som	saknade	en	stark	forskningsförankring	eller	i	vissa	fall	har	flera	
projekt	 varit	 i	 stort	 forskningsprojekt	 som	 saknat	 den	 direkta	 kopplingen	 till	 den	
praktiska	pedagogiska	utvecklingen	på	HDa.	Trots	det	finns	det	några	projekt	som	hade	
den	 röda	 tråden	 och	 lyckades	 att	 genomföra	 sina	 utvecklingsprojekt	 baserade	 på	
grundliga	 forskningsresultat	 (t	 ex	 Benchmarking	 av	 Sjuksköterskeprogrammet	 och	
Flexibla	undervisningsformer	i	samarbete	med	Hargeisa	universitet,	Somaliland).		
Projektmedel	har	fördelats	till	många	olika	discipliner	inom	tre	olika	akademier	(då	

var	 det	 Humaniora	 och	 Medier	 (21	 projekt),	 Industri	 och	 Samhälle	 (8	 projekt),	 och	
Utbildning,	Hälsa	och	Samhälle	(17	projekt)).	Projektens	fokus	inom	olika	akademier	har	
varit	 varierande	 och	 splittrade	 och	 bara	 i	 några	 fall	 kunde	 man	 hitta	 ett	 gemensamt	
fokus,	 som	 till	 exempel	 inom	 projekten	 Benchmarking	 av	 språk	och	 Benchmarking	 av	
Sjuksköterskeprogrammet.	 Flera	 projekt	 följdes	 av	 varandra,	 oftast	 ledda	 av	 samma	
person	(t	ex	Målanpassad	och	säker	examination	och	Nätbaserad	bedömning).	
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De	 flesta	 av	 projekten	 presenterade	 sitt	 arbete	 och	 sina	 resultat	 i	 de	 skriftliga	
slutrapporterna	som	finns	tillgängliga	för	allmänheten	och	i	de	relevanta	videofilmerna	
där	 projektledarna	 och/eller	 andra	 projektdeltagare	 berättade	 om	 sina	 projekt.	 Tre	
projekt:	Brukarkunskap	och	Evidens	III,	Mobilt	kunskapsstöd	för	lärande	och	Pedagogisk	
utveckling	 och	 Förnyelse	 av	 campusunvervisning	med	 stöd	 av	 IKT	 saknar	 slutrapport.	 I	
flera	fall	 fick	 jag	ingen	respons	från	projektledarna	när	de	blev	kontaktade	för	att	 följa	
upp	 resultat	 av	deras	projekt.	Det	 sista	kan	 förklaras	med	det	 faktum	att	det	 var	kort	
framförhållning	för	många,	speciellt	i	slutet	av	terminen.	Därför	rekommenderas	det	att	
inom	kort	(HT16)	följa	upp	det	genomförda	utvärderingsarbetet	genom	att	försöka	följa	
upp	alla	utvecklingsprojekt.		
	

Övergripande	slutsatser	
• I	många	fall	har	projektens	aktiviteter	och	resultat	blivit	en	stabil	grund	till	att	

främja	och	stödja	den	pedagogiska	och	didaktiska	utvecklingen	inom	vissa	
områden,	ofta	relaterade	till	specifika	kurser	och/eller	valda	satsningar	inom	
ett	visst	ämne	eller	ett	program	(t	ex	benchmarking).		

• I	många	fall	saknades	generaliserbarhet	av	resultat,	även	inom	ett	och	samma	
ämne.		

• Vissa	projekt	har	fått	ett	större	internationaliseringsperspektiv	både	i	
praktiken	och	i	forskningen.	

• Flera	NGL-utvecklingsprojekt	och	deras	resultat	har	stannat	inom	projektens	
ramar	av	olika	anledningar	(se	utvärderingen	av	valda	projekt	nedan).		

• I	flera	utvecklingsprojekt	var	sambandet	mellan	utveckling	och	forskning	ej	
tillfredsställande	eller	även	minimalt.	I	många	fall	var	anledningen	att	
projektledarna	inte	har	känt	tillräckligt	stöd	från	lärosätet	när	det	gäller	deras	
forskningsaktiviteter.	Sådant	stöd,	antingen	givet	av	NGL-centrum,	av	
forskningsprofilerna	eller	i	en	annan	form,	skulle	vara	motiverande	och	
utvecklande	för	att	kunna	gå	vidare	med	deras	projekt,	enligt	respondenterna.		

• Flera	av	projektledarna	har	markerat	att	de	ansåg	att	de	saknade	
uppföljningen	av	deras	projekt	och	inte	riktigt	visste	hur	man	skulle	gå	vidare	
med	dem	och	vad	som	förväntades	av	dem	från	lärosätets	sida.	Detta	kan	vara	
en	orsak	till	att	många	projekt	har	stannat	av	istället	för	att	utvecklas	vidare	
och	integreras	i	den	ordinarie	verksamheten.	

• För	att	kunna	driva	den	pedagogiska	utvecklingen	vidare	i	relation	till	
teknikburna	kunskapsprocesser	behöver	man	ha	en	stabil	stödstruktur	som	
kommer	att	gynna	både	NGL-baserad	utveckling	och	forskning	på	HDa.	

• Många	av	projekten	har	i	dagsläget	varit	en	väg	för	personlig	
kompentensutveckling	snarare	än	en	väg	för	verksamhetsutveckling.	Detta	
kan	förklaras	av	otydligheten	relaterad	till	projektimplementering.	Det	större	
sammanhanget	och	uppföljningen	av	projektens	resultat	saknades.	
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Utvecklingsprojekt	
	
Nedan	presenteras	resultat	av	intervju-	och	dokumentanalysen	av	valda	NGL-projekt	
samt	uppföljningsförslag	som	har	diskuterats	tillsammans	med	projektledarna	och	i	
vissa	fall	projektdeltagarna.		

Webbaserade	provverktyg	
Syftet	 med	 projektet	 var	 att	 ”undersöka	 de	 möjligheter	 som	 finns	 för	 att	 genomföra	
webbaserade	 digitala	 prov”	 (Respondent	 2).	 Även	 om	 projektets	 fokus	 har	 varit	 att	
kartlägga	 behov	 i	 digitala	 provverktyg	 hos	 språkläraren,	 omfattade	 undersökningen	
även	åsikter	av	andra	 lärare.	Enkäten	skickades	till	medarbetare	på	tre	akademier	och	
totalt	68	svar	(26	–	språk	och	42	–	andra	ämnen)	blev	en	grund	till	projektets	resultat,	
som	presenterades	i	punktform	och	bestod	av	en	lista	av	funktioner/moment	som	man	
bör	tänka	på	när	man	ska	välja	ett	relevant	provprogram	för	HDa	(se	slutrapporten).	Ett	
provprogram,	 Proprofs,	 rekommenderas	 som	 ett	 alternativ	 för	 språkämnen	 och	
matematikämnet	på	HDa.	
Efter	en	uppföljningsintervju	med	projektledarna	(V16)	har	följande	resultat	och	förslag	
för	att	driva	arbetet	kommit	fram.	

Behovet	 i	 ett	 effektivt	 digitalt	 provverktyg	 återstår.	 Även	 om	 två	 ämnen	 i	 språk,	
japanska	och	ryska	använder	Proprofs	(med	stöd	av	Nästa	generations	lärande-centrum	
(NGLC))	i	sina	kurser	idag,	rekommenderas	programanvändningen	ej	av	projektledarna	
i	 framtiden.	Detta	beror	på	 att	 studenterna	 inte	 kan	 se	 sina	 resultat	 (Portfolio),	 vilket	
anses	vara	ett	mycket	viktigt	moment	för	deras	 lärande.	Dessutom	tar	det	 långt	tid	att	
förstå	hur	 alla	 funktioner	 i	 programmet	 fungerar.	 Projektledarna	har	dock	poängterat	
att	de	vill	ha	tillgång	till	programmet	tills	ett	bättre	alternativ	föreslås.		

För	att	säkerställa	ett	vidare	behov	i	ett	nytt	provverktygsprogram	och	komplettera	
den	låga	svarsfrekvensen	bland	lärarna	behövs	det:	

i) genomföras	en	undersökning	av	studenternas	behov	och	önskemål;	
ii) genomföras	semistrukturerade	intervjuer	med	valda	verksamma	lärare	

angående	deras	behov	och	erfarenheter	av	användandet	av	provverktyg	i	
Fronter;	

iii) kartläggas	hur	många	av	HDas	lärare	använder	Fronter-	eller	andra	
provverktyg	idag;	

iv) med	hjälp	av	NGLC	tas	fram	en	lista	på	existerande	digitala	provverktyg	och	
ges	möjlighet	att	genomföra	användbarhetstester	av	dessa	program.	Detta	
skulle	vara	möjligt	att	genomföra	i	form	av	en	workshop	med	cirka	5-7	
deltagare.	Workshopen	bör	organiseras	av	NGLC.	Resultatet	av	
användbarhetstestet	ska	följas	upp.	

	
Det	är	viktigt	att	understryka	att	detta	arbete	bör	genomföras	i	samråd	inte	bara	med	
lärare	och	studenter	utan	också	med	EDU-projektets	team	och	dess	planering	kring	
framtida	digitala	provverktyg.		

Verktyg	for	datorstödd	undervisning	
Projektets	syfte	var	att	”stärka	den	språkvetenskapliga	forskningen	och	den	nätbaserade	
språkundervisningen	vid	Högskolan	Dalarna”	och	”främja	forskning	kring	inlärning	och	
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kommunikation	 mellan	 studenter	 och	 lärare	 på	 Högskolan	 Dalarnas	 nätbaserade	
språkutbildningar”	 (Slutrapport,	 2015).	 Inlärning	 var	 inriktat	 i	 huvudsak	 mot	
akademiskt	 skrivande	 och	 kommunikation	 syftade	 på	 kommunikationen	 mellan	
studenter	 och	 lärare	 genom	 lärares	 kommentarer	 (feedback)	 på	 studenters	 texter.	
Innehållet	av	lärarnas	feedback	har	varit	projektets	huvudfokus.	
En	 uppföljningsintervju	 med	 projektdeltagaren	 (Respondent	 1)	 har	 visat	 att	 ett	

program	 som	 heter	Markin’	 (som	 projektgruppen	 utvärderat),	 används	 till	 fullo	 inom	
engelskämnets	 introduktionskurs	 till	 akademiskt	 skrivande	 (EN1129	 från	 HT16),	 där	
samtliga	lärare	på	kursen	använder	detta	verktyg	för	återkoppling	till	studenterna.	Här	
har	man	inte	sparat	så	mycket	tid	men	studenter	får	lätt	värdefull	feedback	i	form	av	de	
typer	av	fel	de	gör	och	kopplar	skrivande	till	grammatikkunskap	på	ett	bättre	sätt.	
Dessutom	 har	 tio	 andra	 lärare	 inom	 andra	 språkämnen	 (t	 ex	 franska,	 spanska,	

portugisiska)	 fått	 tillgång	 till	 programmet.	 Användandet	 av	 programmet	 anses	
effektivisera	 lärarnas	 arbete	 i	 termer	 av	 minskad	 arbetstid	 som	 de	 lägger	 på	 att	 ge	
feedback	till	studenterna.	Läraren	sparar	mest	tid	i	rättning	av	översättningar	i	kursen	
Engelsk	 Språkstruktur	 (EN1086),	 där	 rättningstiden	 för	 en	 översättning	 har	 minskat	
med	ca	60-70%.	
	

Flera	uppföljningsförslag	föreslås:		
i) att	undersöka	hur	och	i	vilken	utsträckning	programmet	Markin’	används	av	

andra	lärare	på	HDa;	
ii) att	ordna	en	workshop	med	NGL-centrums	hjälp,	där	andra	befintliga	

program	för	att	ge	digitaliserad	feedback	presenteras	och	testas	(tekniken	
utvecklas	hela	tiden	och	därför	är	det	svårt	för	lärare	att	ha	koll	på	de	
möjligheter	som	finns	idag);	

iii) att	ordna	en	konferens	på	temat	att	ge	feedback	med	hjälp	av	digitaliserade	
verktyg	under	2017	(resurser	i	termer	av	bland	annat	arbetstid	behövs).	

Pedagogiska	metoder	i	nätbaserad	språkundervisning	I	&	II	
Syftet	med	dessa	två	projekt	(genomförda	under	2012	och	2014)	var	att	undersöka	både	
språklärarnas	 och	 språkstudenternas	 åsikter	 om	 de	 kommunikativa	 aspekterna	 av	
onlineutbildningen.	 Dessa	 aspekter	 inriktade	 sig	 huvudsakligen	 på	 fyra	
interaktionsmönster:	 studenten	 (”learner”)	 –	 instruktör/lärare,	 studenten-studenten,	
studenten-innehållet,	studenten	–	interface.	Projektets	resultat	och	slutsatser	utgick	från	
analysen	av	intervju-	och	enkätdata.	Till	exempel	var	svarsfrekvensen	i	enkäterna	i	det	
andra	projektet	 37	procent.	 Enkätdata	har	 senare	kompletterats	med	 intevjudata	 från	
20	studenter.			
Resultaten	av	det	första	projektet	visade	att	”lack	of	physical	co-presence,	difficulty	in	

having	lively	debates/discussions	and	high	dropout	rates	were	the	issues	raised	by	the	
teachers”	(se	projektets	slutprapport).	
Resultat	av	uppföljningsintervju	med	fyra	projektdeltagare	som	blev	intresserade	av	

projektets	 resultat	 visar	 att	 det	 finns	 intresse	 att	 fortsätta	 med	 projektet	 från	 ett	
forskningsperspektiv,	 framför	 allt	 i	 förhållande	 till	 aspekter	 som	 relaterar	 till	
kommunikation	i	onlineundervisnings-	och	lärmiljö	och	vad	en	”learning	community”	 i	
en	onlinelärmiljö	 innebär.	 	Gruppen	har	efter	mitt	samtal	med	dem	lämnat	 in	ansökan	
om	forskningsmedel	inom	profilen	för	Utbildning	och	Lärande.		
Projektgruppens	 idéer	 kring	 forskningsplaner	 (baserade	 på	 data	 som	kommer	 från	

enkäterna	 och	 intervjuerna	 som	 samlades	 under	 dessa	 två	 underprojektens	 gång)	
presenteras	nedan:	
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”Elements	related	to	communication	in	the	online	learning	environment	
This	is	a	broad	theme	and	various	elements	identified	in	the	project	can	be	
included,	and	developed	further.	
	
It	is	interesting	that	half	the	students	think	that	communication	in	online	
environment	is	somewhat	“different”	from	the	communication	offline	(Q26).	19%	
of	students	find	it	easier	to	communicate	online	(Q26)	and	this	point	should	be	
further	studied.	It	seems	that	there	are	studies	related	to	the	feeling	of	anxiety	or	
isolation	experienced	in	the	DCALL	environment	(e.g.,	Lamy	2012),	but	why	do	
some	students	actually	“prefer”	the	communication	online	when	learning	
languages?	This	could	be	related	to	some	other	points	asked	in	the	survey,	such	
as	the	reason	of	choosing	online	(rather	than	campus)	studies	being	students’	
“personality”	(Q1,	14%)	or	some	of	the	reasons	for	not	using	the	camera	(Q27).	
	
Also,	this	communication	issue	can	be	considered	in	relation	with	the	considered	
importance	of	synchronous	online	teaching	(Lamy,	ibid.).	Kenning	(2010)	argues	
that	there	are	various	degrees	of	synchrony	and	it	is	not	just	a	dichotomy	of	
synchrony	and	asynchrony,	but	where	does	HD’s	synchronous	teaching	position	
itself,	and	how	could	the	communication	there	affect	students’	learning	
environment?	

	
What	is	the	learning	community	in	the	online	learning	environment?		
This	could	be	related	to	the	above	theme	(i.e.	how	easy/difficult	to	create	a	
learning	community	might	depend	on	the	type	of	communication	in	the	learning	
environment).		Considering	the	importance	of	interaction	and	discussion	in	
achieving	deeper	learning	(e.g.	e.g.	social	constructivism	discussed	by	Vygotsky	
and	Dewey),	we	need	to	find	out	how	we	can	create/provide	learning	
communities	online”	1.	

	
Utifrån	min	 bedömning	 är	 det	 mycket	 viktigt	 att	 projektets	 resultat	 följs	 upp.	 En	 del	
resurser	har	använts	och	det	finns	mycket	data	som	skulle	kunna	analyseras	i	syfte	att	
inte	 bara	 främja	 själva	 utvecklingen	 utan	 också	 forskningen	 inom	 fältet.	 Fokus	 på	
kollaborativa	och	studentdrivna	undervisningsformer	bör	prioriteras,	då	det	är	en	av	de	
strategiska	 inriktningar	 som	 HDa	 syftar	 till	 att	 utveckla	 under	 2016-2019	 inom	 sin	
satsning	 på	 nästa	 generations	 lärande.	 Dessutom,	 genom	 att	 publicera	 sina	
forskningsresultat	 och	 vetenskapliga	 bidrag	 som	 ’open	 access’-	 artiklar/texter	 kan	
gruppen	bidra	till	att	stärka	HDas	satsning	på	öppen	forskning.		

Benchmarking	av	språk		
Resultat	 som	presenteras	nedan	baseras	på	 en	 intervju	med	projektledaren.	 Intervjun	
genomfördes	via	Adobe	Connect	den	9	maj	2016.		

Arbetet	 inspirerades	 av	 resultaten	 av	 det	 tidigare	 framgångsrika	
benchmarkingprojektet	 av	 Sjuksköterskeprogrammet	 (2012).	 Som	 ett	 resultat	 av	
projektet	fick	sex	språkämnen	stämpeln	”E-excellence	in	e-learning”.	

																																																								
1	Avsnittet	är	presenterat	på	engelska	och	hämtat	direkt	från	en	e-mail	konversation	
med	projektdeltagarna.		
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Arbetet	med	benchmarking	av	språk	som	fortsätter	idag	planeras	att	fortsätta	fram	
till	minst	2018	då	sex	ämnen	(engelska,	franska,	japanska,	kinesiska,	spanska	och	tyska)	
som	hade	minst	kandidaträttigheter	vid	den	tiden	får	stöd	och	timmar	(från	2016)	från	
akademin	Språk	och	Medier	för	detta	arbete.	Under	tiden	får	sex	personer	20	timmar	per	
person	och	termin,	 förutom	projektledaren	som	får	30	timmar	för	att	genomföra	detta	
arbete.	 	 År	 2018	 förväntas	 utvärderingen	 från	 externa	 granskare	 igen.	 Arbetet	 pågår	
tillsammans	 med	 EADTU,	 http://www.eadtu.eu/,	 institutional	 association	 in	 open,	
online	and	distance	higher	education.	

Projektledaren	poängterade	att	det	är	viktigt	att	ha	ett	kontinuerligt	stöd	från	NGL-	
centrum.	Dessutom	anses	samarbete	med	IT	avdelningen	(HDa)	som	en	viktig	del	i	detta	
arbete.	 Tidigare	 har	 arbetsgruppen	 bjudit	 in	 en	 kollega	 från	 IT-avdelningen	 för	 att	
föreläsa	om	elektronisk	identitet.	

Enligt	projektledaren	kan	Tandem	 (ingen	ansvarar	 för	Tandemverksamheten	 idag)	
vara	en	viktig	del	av	benchmarkingprojektet.	

Min	bedömning	är	att	benchmarking	är	ett	viktigt	kvalitetsarbete	som	bör	vara	en	
kontinuerlig	del	av	det	vardagliga	arbetet	inom	alla	ämnen	på	HDa	i	framtiden.	Idag	är	
det	bara	vissa	språkämnen	som	ägnar	sig	åt	detta	arbete.	Arbetet	baseras	på	grundliga	
forskningresultat	och	bör	prioriteras	för	ett	sådant	lärosäte	som	HDa.	Det	är	ett	relativt	
kostnadseffektivt	 kvalitetsarbete	 som	 man	 behöver	 stödja	 uppifrån	 och	 fortsätta	
integrera	i	den	vardagliga	verksamheten.	

Benchmarking	av	Sjuksköterskeprogrammet	
Benchmarkunga	av	Sjuksköterskeprogrammet	har	 genomförts	 som	 ett	NGL-projekt	 där	
kvalitet	 på	 e-Lärande	 i	 Sjuksköterskeprogrammet	 vid	 HDa	 utvärderats	 och	 validerats	
med	 hjälp	 av	 EADTU	 (European	 Association	 av	 Distance	 Education	 Universities)	
benchmarking	indikatorer	enligt	manualen	för	E-xcellence+.	Projektet	har	pågått	under	
2012.		
Som	 ett	 resultat	 av	 projektet	 har	 Sjuksköterskeprogrammet	 erhållit	 en	

kvalitetsmärkning	 E-xcellence	 Associates	 in	 Quality	 vilket	 innebär	 att	 HDa	
(Sjuksköterskeprogrammet)	 anses	 arbeta	 systematiskt	med	 kvalitet	 och	 utveckling	 av	
nätbaserat	lärande	(för	mer	info	se	projektets	slutrapport).		
Trots	 de	 framgångsrika	 resultaten	 som	 har	 uppnåtts	 har	 projektet	 stannat	 på	

”projektnivå”,	dvs.	att	inget	arbete	har	blivit	genomfört	efter	projektets	slut.	Detta	leder	
till	att	programmet	under	året	kommer	att	förlora	sin	kvalitetsmärkning.		
Enligt	respondenten	berodde	det	på	att	man	inte	har	fått	ett	vidare	stöd	uppifrån	för	

att	gå	vidare	med	det	systematiska	kvalitetsarbetet.	Projektets	arbete	uppfattades	som	
”ett	projekt”	och	inte	som	ett	tänkbart	systematiskt	och	kontinuerligt	arbete,	som	skulle	
vara	en	 integrerad	del	av	HDAs	kvalitetsarbete	och	den	större	visionen.	Som	en	direkt	
uppföljning	 av	 projektet	 skulle	 man	 kunna	 fortsätta	 med	 det	 systematiska	
kvalitetsarbetet	 inte	 bara	 inom	 Sjuksköterskeprogrammet,	 utan	 också	 inom	 andra	
program	och	ämnen	på	HDa.	
Enligt	förslaget	till	ett	nytt	nationellt	kvalitetssystem	för	högre	utbildning	(UKÄ,	

2016)	blir	det	tydligt	att:		
När	det	gäller	extern	kvalitetssäkring	ska	den	enligt	ESG	granska	
”effektiviteten	i	de	interna	kvalitetssäkringsprocesser	som	beskrivits	i	ESG:s	del	1.”	I	
ESG-riktlinjerna	står:	”Kvalitetssäkring	av	högre	utbildning	tar	sin	utgångspunkt	i	
lärosätenas	ansvar	för	kvaliteten	i	utbildningar	och	övrigt	utbud.	Det	är	därför	viktigt	
att	den	externa	kvalitetssäkringen	erkänner	och	stöder	lärosätenas	ansvar	för	
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kvalitetssäkringen	(Se	UKÄ:s	översättning,	Standarder	och	riktlinjer	för					
kvalitetssäkring	inom	det	europeiska	området	för	högre	utbildning	(ESG),	2015)	(s.	
30).	
	

Ett	systematiskt	kvalitetssäkringsarbete	bör	ses	som	en	viktig	del	av	HDas	verksamhet.		
Sjuksköterskeprogrammet	kommer	inom	kort	att	ta	bort	sin	kvalitetsmärkning		

E-xcellence	 Associates	 in	 Quality	 eftersom	 inget	 systematiskt	 arbete	 har	 skett	 efter	
projektets	slut.	Enligt	respondenten	fick	projektets	ledning	ett	klart	direktiv	att	man	inte	
ska	fortsätta	med	detta	arbete.	
	Idag	 utför	 vissa	 av	 projektets	 deltagare	 ett	 konsultarbete	 för	 andra	 lärosäten	 (i	

Sverige)	 som	 håller	 på	 med	 benchmarkingen	 inom	 distansundervisningen.	 Den	
kompentensen	som	finns	på	HDa	bör	användas	även	på	plats.		
Utifrån	min	bedömning	är	det	ett	viktigt	arbete	som	bör	integreras	i	det	systematiska	

kvalitetsarbetet	 på	 HDa	 inom	 alla	 program	 och	 ämnen	 i	 relation	 till	 de	 aktuella	
forskningsresultaten	 inom	fältet.	Mycket	arbete	har	redan	gjorts	och	dess	resultat	kan	
användas	i	det	ordinarie	kvalitetsarbetet.	
För	att	detta	arbete	ska	vara	genomförbart	behövs	det:	

• struktur	för	kvalitetsarbete	på	HDa,	
• att	HDa	arbetar	mot	klara	och	tydliga	mål,	
• stöd	’uppifrån,	
• workshops	(ledda	av	NGLC	eller	kollegor	som	har	relevant	kompetens).		

Målanpassad	och	säker	examination		
Projektet	 syftade	 till	 att	 utveckla	 formerna	 för	 examination	 för	 att	 säkerställa	 deras	
målanpassning	 och	 deras	 rättsäkerhet,	 och	 skapa	 en	 samsyn	 kanske	 i	 första	 hand	
akademi	för	akademi	eller	avdelning	för	avdelning.	Projektteamet	har	fått	cirka	1MSEK	
för	att	genomföra	detta	arbete.	

Som	ett	resultat	av	projektet	har	fyra	potentiella	lösningar	för	att	öka	kvalitet	och	
säkerheten	vad	gäller	målanapassad	och	säker	examination	blivit	rekommenderade	till	
HDa	(se	projektets	slutrapport,	s.	12),	enligt	projektledaren.	En	kort	sammanfattning	av	
dessa	förslag	kommer	nedan:	

	
•	 att	organisera	ett	pedagogiskt	forum	mellan	och	inom	ämnena	för	att	

påbörja	reflektionsarbetet	och	t	ex	få	hjälp	att	integrera	generiska	
kunskaper	i	kursmålen;		

•	 en	förändring	av	examinators	roll	med	mer	tid	att	diskutera	målanpassade	
examinationsformer	med	varje	kursansvarig	och	skapandet	av	ett	nätverk	
för	examinatorer	inom	högskolan	för	utbyte	av	erfarenheter;	

•	 HDa	skulle	kunna	utveckla	en	administrativ	stödfunktion	som	hjälper	
ämnena	att	hantera	de	administrativa	och	juridiska	frågorna	kring	
identifikation	och	praktiskt	examinationsförfarande;	

•	 en	väl	fungerande	teknik,	dels	vad	gäller	ljud	och	bild	i	Adobe	Connect,	men	
programvaror	för	ämnena	med	särskilda	behov	är	också	en	förutsättning	
för	en	rättsäker	examination;	

•	 ämnesöverskridande	möten,	nätverk	för	examinatorer,	och	
högskoleövergripande	stödfunktion	behövs	för	att	man	ska	kunna	ha	en	
dialog	kring	t	ex	betygskriterier,	målanpassning	samt	begreppsdefinitioner.	

	
I	stort	krävs	för	det	kvalitetshöjande	arbetet	att	högskolan	avsätter	tid	och	medel,	enligt	
slutprapporten	och	respondenten.	
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Enligt	 Respondenten	 5	 har	 inget	 hänt	 sedan	 projektavslutningen,	 ”ingen	 har	 läst	
rapporten:”	 det	 saknades	 stöd	 uppifrån	 och	 man	 behövde	 implementera	 projektets	
resultat	i	verksamheten	under	minst	en	termin	för	att	se	om	det	blev	skillnad.		
Min	 bedömning	 är	 att	 man	 behöver	 följa	 upp	 projektets	 resultat	 delvis	 genom	 att	

relatera	 dem	 till	 den	 pågående	 forskningen	 nationellt	 och	 internationellt,	 men	 också	
genom	 att	 ta	 hänsyn	 till	 den	 specifika	 undervisningsmiljön	 (online	 distans)	 som	HDa	
arbetar	i	och	också	ämnenas	behov	som	i	flera	fall	kan	skilja	sig	markant.		
En	del	förändringar	när	det	gäller	rättsäker	examination	har	redan	skett	på	HDa	(se	t	

ex	 arbetet	 som	 informatikämnet	 har	 bedrivit	 under	 de	 senaste	 terminerna)	 sedan	
projektavslutningen.	 Som	 en	 idé	 på	 ett	 uppföljningsarbete	 föreslås	 ta	 reda	 på	 vilka	
förändringar	 som	 har	 skett	 (genom	 en	 (online)	 -	 undersökning,	 vilket	 inte	 bör	 ta	 för	
mycket	 tid)	 och	utifrån	det	 att	 försöka	utveckla	 tidigare	 rekommenderade	 ”lösningar”	
och	börja	implementera	en	eller	flera	av	dem	i	verksamheten.		
	

Nätbaserad	bedömning		
Projektet	Nätbaserad	bedömning	har	bedrivits	i	samarbete	med	NGLC.	
Som	eventuella	uppföljningsalternativ	som	diskuterades	under	intervjun	med	
projektledaren	föreslås:	

1) en	egen	publiceringsserie	från	NGLC	(där	man	skulle	kunna	publicera	olika	sorter	
av	rapporter	(t	ex	kvartalsvis)	och	annan	information	om	NGL-arbetet	på	HDa);	

2) att	ha	en	närmare	dialog	mellan	ämnen	och	även	utöver	språkämnen	i	form	av	till	
exempel	seminarier	(då	efterfrågas	extra	tid	för	det	arbetet);	
(Projektledaren	 uppskattade	 en	 presentation	 om	 examination	 som	 gjordes	 av	
NGLC		i	dec	2015).	Liknande	föreläsningar	efterfrågas.)	

3) att	kartlägga	behov	hos	varje	ämne	i	relation	till	distansexamination.	En	lista	(där	
man	förklarar	hur	examinationen	ska	gå	till)	i	punktform	från	varje	ämne	skulle	
underlätta	distanstentavakternas	arbete.	Förslagsvis	skulle	den	listan	skrivas	av	
studierektorer	som	i	sin	 tur	skulle	skicka	den	till	 sin	avdelningschef	som	skulle	
kunna	diskutera	den	vidare	med	avdelningen	för	studentservice	på	högskolan.	

Ökad	användning	av	öppna	audiovisuella	lärresurser		
Projektens	 idé	 var	 att	 öka	 användningen	 av	 öppna	 audiovisuella	 lärresurser	 inom	
högskolans	 verksamhet	 genom	att	 utveckla	modeller	 och	metoder	 för	 att	 bland	 annat	
underlätta	 sökning	 i	 olika	 ”open	 educational	 resources”	 (OER)-samlingar.	 Projektets	
syfte	 var	 att	 förstå	 och	 stimulera	 användning	 av	 öppna	 lärresurser	 av	 lärarna	 (inom	
mediaproduktion)	på	Högskolan	Dalarna.		
Att	 döma	 av	 uppföljningsintervjun	med	projektledaren	 (Respondent	 6)	 den	 25	maj	

2016	har	det	 inte	hänt	så	mycket	sedan	projektet	har	avslutats	2014.	Mycket	beror	på	
begränsade	resurser	och	att	det	finns	”små	volymer”	av	OER	i	Sverige	som	kan	användas	
inom	mediaproduktion	 inom	 högre	 utbildning.	 Den	 största	 delen	 av	 det	 som	 finns	 är	
relevant	för	grundutbildningen,	enligt	Sten.		
Det	 är	 viktigt	 att	 poängtera	 att	 projektledaren	 nämner	 att	 detta	 faktum	 inte	 berör	

andra	ämnen	och	deras	potentiella	möjligheter	att	använda	OER	inom	undervisningen.		
Utifrån	det	rekommenderar	han	att	introducera	en	kurs	(eller	ett	moment	i	kursen)	om	
hur	 man	 hittar	 och	 hur	 man	 kan	 använda	 OER	 i	 sin	 egen	 undervisning	 inom	
lärarutbildningen	 på	HDa.	 Det	 förslaget	 anser	 jag	 att	 vara	 ett	mycket	 relevant	 förslag	
som	HDa	bör	ta	hänsyn	till,	då	en	ny	nationell	IT-strategi	för	skolväsendet	har	föreslagits	
av	 Utbildningsdepartementet	 2016-04-27.	 Utifrån	 den	 föreslagna	 strategin	 ska	 ”alla	
elever	 utveckla	 en	 adekvat	 digital	 kompetens”	 och	 ”skolväsendet	 präglas	 av	 att	
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digitaliseringens	möjligheter	tas	tillvara	så	att	de	digitala	verktygen	och	resurserna	bidrar	
till	att	resultaten	förbättras	och	verksamheten	effektiviseras”	till	2022	(Skolverket,	2016,	
s.	4).	Dessutom	poängterar	Sveriges	Kommuner	och	Landsting	att:	
	

Lärare	som	idag	utexamineras	från	Svenska	lärosäten	bör	givetvis	ha	fått	
med	sig	rätt	kompetens	för	att	kunna	säkerställa	att	de	elever	de	kommer	att	
ansvara	för,	får	möjlighet	att	tillgodogöra	sig	alla	kompetenser	och	
färdigheter	som	omfattas	av	styrdokumenten.	I	och	med	de	nya	nationella	
strategierna	för	skolväsendets	digitalisering	som	tas	fram,	kommer	det	att	
omfatta	digital	kompetens.	Innehållet	i	lärarutbildningarna	måste	därför	
utvecklas	och	anpassas	(SKL,	2016).	
	

Som	ett	 förslag	 på	 ett	 uppföljningsarbete	 av	 projektet	 föreslås	 även	 ett	 arbete	 som	
syftar	till	att	utveckla	ett	policydokument	där	man	uppmuntrar	användning	av	OER	på	
HDa.	Fördelarna	med	att	 lärarna	systematiskt	 introducerar	OER	i	sina	kurser	är	att	de	
kan	kritiskt	granska	det	material	som	föreslås	för	studenternas	användning	på	förhand,	
utifrån	de	kursmål	som	är	definierade	i	kursplanerna.	Att	använda	OER	kan	innebära	att	
man:	 i)	 utnyttjar	befintliga	 lärresurser;	 ii)	 anpassar	dem	 till	 sitt	 eget	material,	 och	 iii)	
skapar	eget	material	baserat	på	de	resurser	som	finns,	enligt	projektledaren.		
Ett	annat	uppföljningsförslag	är	att	 introducera	och	problematisera	OER-fenomenet	

inom	de	högskolepedagogiska	kurserna	på	HDa.	Dessutom	skulle	NGLC	kunna	erbjuda	
systematiska	workshops	 som	 fokuserar	på	 användningen	 av	OER	 i	 undervisningen	på	
HDa.	Min	bedömning	är	att	HDa	behöver	gå	vidare	med	det	arbetet	inte	bara	genom	att	
stimulera	 användningen	 av	 OER	 på	 högskolan	 på	 olika	 sätt,	 utan	 också	 genom	 att	
stimulera	 produktionen	 av	 OER	 både	 av	 lärarna	 och	 studenterna.	 Att	 utveckla	 ett	
styrdokument	som	skulle	 stödja	det	arbetet	är	ett	mycket	 relevant	 förslag.	Man	skulle	
behöva	undersöka	 om	det	 finns	 liknande	dokument	 på	 andra	 lärosäten	 och	hur	 de	 är	
formulerade.		
Ett	 annat	 relevant	 projekt	 som	 har	 bedrivits	 på	 HDA	 är	 Implementering	 av	 öppna	

lärresurser	 i	 sjuksköterskeprogrammet.	 Dess	 resultat	måste	 följas	 upp	 eftersom	 en	 del	
aktiviteter	i	relation	till	användning	av	OER	har	pågått	efter	projektets	slut.	På	grund	av	
begränsade	 tidsresurser	var	det	 svårt	att	 få	 tid	 för	en	 intervju	med	projektdeltagarna.	
Dock	är	de	villiga	att	diskutera	projektets	resultat	senare	i	början	av	HT	16(augusti).		

Lärande	utan	gränser	
Projektet	Lärande	utan	gränser	har	under	2014	undersökt	möjligheter	och	utmaningar	
som	 utvecklingen	 av	 internationella	 utbildningssamarbeten	 i	 nätbaserade	 former	 för	
med	 sig.	 Ämnena	 engelska	 och	 portugisiska	 ämnen	 har	 initierat	 och	 utvecklat	 två	
gemensamma	 internationella	 kurser	 med	 the	 University	 of	 Botswana	 och	 det	 statliga	
Universidade	Federal	de	Sergripe.	
Det	 pågående	 kurstillfället	 med	 Botswana	 avslutades	 i	 juni	 2016.	 Framtiden	 för	

pilotkursen	 och	 det	 övergripande	 samarbetet	 mellan	 lärosätena	 har	 inte	 diskuterats,	
men	 ett	 kurstillfälle	 har	 redan	 planerats	 för	 VT	 2017.	 	 Den	 kollaborativa	 kursen	 har	
anordnats	 fyra	 gånger,	 projektledaren	 har	 undervisat	 vid	 två	 kurstillfällen	 (2014	 och	
2016).		
Utifrån	 intervjun	 med	 projektledaren	 (Respondent	 8;	 2016-05-16)	 har	 följande	

uppföljningsförslag	diskuteras.	
	

Förslag	på	framtida	forskning	
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1. Det	kunde	vara	värdefullt	med	en	artikel	i	en	internationaliseringstidskrift	som	
pratar	om	vad	läraren	kan	lära	sig	genom	samundervisning.	Oftast	pratar	man	
om	studentens	lärande	och	vad	institutionen	får	ut	av	det.	Vid	ett	nytt	kurstillfälle	
(VT17)	skulle	man	kunna	planera	datainsamlingen	mer	systematiskt.			

2. I	relation	till	internationalisering	och	interkulturalitet	skulle	man	kunna	tänka	sig	
ett	projekt/en	artikel	som	sammanställer	de	erfarenheter	och	kunskaper	som	
finns	vid	HDa	om	nätbaserat	lärande	som	internationaliseringsverktyg	och	vad	
det	kan	innebära	för	utbildningens	kvalitet.	

3. Ett	annat	möjligt	spår	för	framtida	forskning	skulle	vara	att	undersöka	
högskolepedagogiska	frågor	som	rör	exempelvis	samundervisning	som	en	
kompetensutvecklingsform	-	nätbaserade	akademiska	miljöer	(inte	utifrån	social	
community	och	social	presence,	utan	i	relation	till	intellektuell	mognad	och	
nyfikenhet),	eller	lärarens	professionalitet	och	styrningen	av	högre	utbildning	
(och	diskussioner	kring	nätbaserad	utbildning	i	synnerhet)	mot	frågor	om	
bemötande,	snarare	än	akademisk	stringens.				

4. Ytterligare	en	möjlighet	vore	att	undersöka	vidare	påståendet	att	samhällets	
digitalisering	kräver	en	annan	sorts	pedagogik,	nämligen	övergivandet	av	
somliga	former	för	lärande	till	fördel	för	studentcentrerad	pedagogik.	Mot	
bakgrund	av	HDas	satsning	på	den	högre	utbildningens	digitalisering	är	ett	
vetenskapligt	förhållningssätt	och	djupare	kunskap	om	de	nätbaserade	
undervisningsformerna	och	vad	de	innebär	i	termer	av	utbildningens	kvalitet	
avgörande.		

	
För	 att	 genomföra	 sådana	 projekt	 behövs	 ett	 kompetenstillskott,	 personer	 med	 en	
utbildningsvetenskaplig	 bakgrund,	 så	 att	 frågorna	 blir	 forskningsbara	 och	
forskningsmetoderna	relevanta.	Sådana	personer	kan	finnas	vid	HDa.		
Förslagsvis	skulle	R	8	tillsammans	med	andra	kollegor	vilja	delta	i	den	första	

Collaborative	Online	International	Learning	(COIL)	Conference	(Haage,	Dec.	2016)	för	
att	skapa	relevant	forskningsnätverk.	
Det	skulle	vara	en	tillgång	att	ha	ett	 forum,	som	drivs	av	NGLC,	där	man	diskuterar	

högskolefrågor,	 oavsett	 om	 det	 är	 högskolepedagogiska	 eller	 högskolepolitiska	 eller	
utbildningsfilosofiska	 frågor	 som	 kanske	 kan	 tillhöra	 till	 UL	 (Utbildning	 och	 Lärande	
profilen)	 eller	någon	 annanstans,	 så	 att	 folk	 kan	komma	och	 gå	 som	de	 tycker	 att	 det	
passar,	där	man	kan	diskutera	sådana	typer	av	projekt,	dit	pedagogiska	utvecklare	och	
de	som	håller	i	de	högskolepedagogiska	kurserna	kan	vara	kopplade.		

Högskolepedagogisk	kortkurs/återkommande	workshopserie	om	interkulturalitet	
och	 pedagogik:	 relevant	 för	 lärare	 som	 på	 olika	 sätt	 möter	 och/eller	 vill	 ta	 vara	 på	
perspektivmångfald,	 utan	 att	 exempelvis	 fastna	 vid	 bemötande	 eller	 riskera	 att	
cementera	 kulturella	 stereotyper.	 Här	 kan	 man	 tänka	 sig	 en	 kurs	 som	 både	
kontextualiserar	 och	problematiserar	 interkulturalitetsagendan	 inom	högre	utbildning	
och	 tar	 upp	 pedagogiska	 strategier	 för	 perspektivmångfaldsfrämjande.	 Enligt	
respondenten,	 behöver	man	 inta	 ett	 vetenskapligt	 förhållningssätt	 till	 de	 nätbaserade	
undervisningsformerna	 och	 vad	 de	 innebär	 i	 termer	 av	 utbildningens	 kvalitet.	 Det	
räcker	inge	med	en	teknisk-administrative	infrastruktur.	

	
Förslag	på	eventuell	forskning	
Fokus:	

1. Teknikanvändning	(nätbaserad	lärande)	
2. Interkulturalitet	och	internationalisering		



	 12	

Krävs	samarbete	med	forskare	som	har	relevant	kompetens	inom	dessa	områden.		
	
Nyckelord:	
Nätbaserad	akademisk	miljö	
Teknikanvändning		
Professionsutveckling	
Samundervisning	(utanför	Bolognasystemet)	
Lärarens	roll	
Arbetsformer	i	nätbaserade	undervisnings-	och	lärmiljöer	
Interkulturalitet	
Lärandestrategier	
Utbildningskulturen	
Lärosäte	
	
Det	portugisiska	ämnet	har	också	deltagit	i	projektet.		Idag	samtalar	ämnet	med	
Universidade	Federal	de	Sergipe	och	kommer	att	träffa	dem	under	sommaren	2016.	Idag	
håller	ämnet	på	med	utvecklingen	av	kursplanen	och	hoppas	att	få	igång	kursen	under	
2016.	Det	hela	blev	försenat	på	grund	av	sjukdom	under	HT15.		
 

Informella	internetbaserade	lärmiljöer	i	språkundervisningen:	ett	praktiskt-
didaktiskt	utvecklingsprojekt	inom	fyra	språk	vid	HDa	
	
Det	övergripande	syftet	med	projektet	var	att	genom	att	informera	mer	om	informella	
läromiljöer	online	kunna	utveckla	och	förnya	lärarnas	egna	pedagogiska	metoder	i	sin	
undervisning.	Projektet	var	en	fortsättning	på	två	tidigare	NGL-projekt	(Nya	
generationens	litterära	världar	(2012)	och	Fankulturen	som	informella	lärmiljöer	på	
internet	(2013))	som	studerade	”fankulturcommunities”	som	informella	lärmiljöer	på	
internet.	
Enligt	intervjun	med	projektledarna	(Respondenterna	10&11;	2015-05-07)	har	man	

sedan	 hösten	 2014	 (under	 varje	 termin	 i	 samma	 kurser)	 fortsatt	 med	 projeket	 (ett	
moment	i	tre	kurser	inom	ämnena	tyska,	portugisiska	och	japanska	som	introducerades	
för	studenterna).	Respondenterna	har	understrukit	att	det	var	en	liten	del	i	kursen	där	
studenterna	 fick	 arbeta	 tillsammans.	 Faktumet	 att	 de	 arbetade	 tillsammans	 skapade	
vissa	 problem	 med	 examinationen,	 då	 studenternas	 individuella	 arbete	 förväntades	
examineras.		
Projektledarna	har	deltagit	i	flera	konferenser	och	publicerat	flera	konferensbidrag	i	

relation	till	sitt	arbete.	Ett	nytt	bokkapitel	förväntas	komma	ut	inom	kort	(under	2016).	
Av	tre	möjliga	riktningar	(didaktisk,	“rent”	praktisk-didaktisk	och	forskning)	som	

projektet	 eventuellt	 kan	 fortsätta	 med	 att	 anses	 forskningsinriktning	 vara	 mest	
intressant,	 speciellt	 för	 ämnet	 tyska.	 Eftersom	 tre	 olika	 språkämnen	 med	 olika	
kursinriktningar	har	deltagit	 i	projektet,	 täckte	de	 flera	 intressanta	områden,	både	 för	
praktiken	 och	 forskningen.	 Ämnet	 tyska	 fortsätter	 i	 dagsläge	 med	 projektet	 lite	 i	 en	
annan	riktning	än	tidigare	med	fokus	på	”berättande	på	nätet”	av	tyska	författare.		

Respondenterna	har	betonat	att	de	inte	har	hunnit	mycket	vidare	efter	projektets	
slut,	då	det	är	svårt	att	hinna	med	inom	befintliga	tidsresurser.	Sedan	var	det	svårt	för	
dem	att	veta	vad	som	förväntades	av	dem	i	slutet	av	projektet,	enligt	respondenterna.	

Utifrån	min	bedömning	är	projeket	intressant	från	ett	forskningsperspektiv	och	
min	rekommendation	till	projektets	deltagare	var	att	se	över	möjligheter	att	koppla	
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deras	forskning	till	(och	ingå	i)	forskningsprofilen	Utbildning	och	Lärande	på	HDa,	då	
möjligheter	att	söka	forskningsmedel	finns.	Från	den	senare	mailkommunikationen	med	
projektdeltagarna	hade	de	redan	planerat	och	börjat	att	förberedda	sin	ansökan	som	de	
skulle	lämna	till	profilen	under	VT16.	

Gestaltande	redovisningsformer	
	
Projektet	Nätcampus	–	framtidens	undervisningsform	syftade	till	att	undersöka	problem	
och	möjligheter	som	kan	uppstå	vid	seminarieverksamhet	som	bedrivs	vid	samtida	nät-	
och	campusundervisning.	
Till	hösten	2016	kommer	delar	av	projektet	att	följas	upp	i	ett	utvecklingsarbete	om	

estetiska	nyckelkompetenser	inom	Förskollärarprogrammet.	Vad	det	kommer	att	leda	
till	är	ännu	inte	klart.	En	utvärdering	av	NGL-projektet	behöver	vänta	till	efter	
sommaren,	enligt	projektledaren.			

Mobilt	lärande	ur	ett	pedagogiskt	perspektiv	
Projeket	syftade	till	att	stödja	studenten	i	hens	språkutveckling	genom	att	anpassa	hens	
teknikanvändning	i	de	informella	lärmiljöerna	till	den	formella	utbildningen.	Mer	
specifikt	har	en	kursanpassad	webbaserad	språkapplikation	(lämpad	för	den	mobila	
teknikanvändningen)	för	kursen	Ryska	för	nybörjare	utvecklats	och	senare	integrerats	i	
samma	kurs	under	flera	kurstillfällen.	Sedan	2012	har	applikationen	använts	som	ett	
exempel	för	andra	liknande	språkkurser	vid	HDa	och	även	andra	ämnen	som	erbjuder	
sina	kurser	och	program	online.	Idag	ligger	den	på	HDas	server.	En	detaljerad	bild	av	
hur	applikationen	är	byggd	och	hur	har	den	senare	använts	av	studenterna	inom	kursen	
kan	man	hitta	i	doktorsavhandlingen	Design	and	Use	of	Mobile	Technology	in	distance	
Langauge	Education:	Matching	learning	practices	with	technologies-in-practice	(Viberg,	
2015).	
Enligt	den	övergripande	utvärderingsrapporten	av	NGL-programmet	är	ett	av	de	
högprioriterade	utvecklingsområdena	för	HDa	som	ska	främjas	satsningen	på	”att	
anpassa	utbildningen	till	den	kommunikationstekniska	realitet	som	studenter	och	
medarbetare	lever	under”	(Jaldemark,	2016,	s.	3).	I	den	satsningen	bör	det	så	kallade	
Bring-Your-Own-Device	(BYOD)-	konceptet	stödjas,	då	studenterna	skulle	kunna	använda	
sina	egna	tekniska	verktyg	(t	ex	surfplattor	och	smartphones)	som	de	använder	dagligen	
och	där	mobilteknikanvändningen	idag	dominerar.	Enligt	min	bedömning	ska	en	sådan	
satsning,	som	redan	har	blivit	snarare	en	regel	än	ett	undantag	på	flera	lärosäten	i	
världen	(Parsons,	2014),	gälla	inte	bara	utvecklingen	av	nya	program	och	applikationer,	
utan	också	omfatta	anpassningen	av	de	befintliga	institutionella	lärplattformar	(som	t	ex	
Fronter	eller	Canvas)	till	studenternas	mobilteknikanvändning.	Idag	är	sådan	
användning	av	lärosätets	plattformar	begränsad	pga	bland	annat	tekniska	problem.	
Idag	 är	 ämnet	 franska	 på	 HDa	 intresserade	 av	 att	 anpassa	 den	 utvecklade	

applikationen	till	sin	kurs	Franska	för	nybörjare.	För	att	kunna	göra	det	behöver	ämnet	
tidsresurser	för	att	utveckla	(och/eller)	snarare	anpassa	sitt	eget	undervisningsmaterial	
till	 applikationen.	 Ett	 närmare	 samarbete	 med	 IT-	 avdelningen	 är	 ett	 måste,	 då	
applikationen	 måste	 anpassas	 till	 den	 specifika	 kursen	 (vissa	 scenarier	 kommer	
eventuellt	 att	 behöva	 tas	 bort	 eller	 byta	 plats).	 Samarbete	 med	 ljudproduktionen	
kommer	 att	 behövas,	 då	 ljudfiler	måste	 spelas	 in.	 Dock	 är	 hela	 detta	 arbete	 inte	 lika	
resurskrävande	 som	 under	 första	 gången,	 eftersom	 det	 grundläggande	
programmeringsarbetet	är	avklarat	och	själva	programmet	ligger	på	HDas	server.	
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Den	 befintliga	 versionen	 av	 läromedlet	 kräver	 vissa	 korrigeringar	 (utifrån	 den	
tidigare	 utvärderingen	 av	 dess	 användning)	 och	 i	 framtiden	 rekommenderas	 att	 göra	
den	 applikationen	 i	 en	offline	 form	 för	 smidigare	 användarbarhet.	Onlineversionen	av	
den	hjälper	utvecklaren	och	pedagogerna	att	kunna	se	hur	den	används	under	kursen	
och	då	är	det	lättare	och	mindre	resurskrävande	att	införa	de	nödvändiga	ändringarna	
under	 kursens	 gång.	 Efter	 att	 man	 har	 testat	 flera	 gånger	 och	 infört	 de	 nödvändiga	
korrigeringarna	kan	man	använda	den	offline.		

Föreläsning	med	mentometorknappar	
Projektledaren	hänvisade	till	slutrapporten.	Projektets	resultat	implementeras	i	den	
ordinarie	verksamheten	idag.	

Fri	start,	fri	fart	
Fri	 start,	 fri	 fart	 var	 ett	 högskoleövergripande	 projekt	med	 flera	 delprojekt.	 Projektet	
koordinerades	av	Joakim	Karlsson.	
Projektet	 hade	 som	 delmål	 att	 utveckla	 kursen	 Medicinsk	 baskurs	 –	 Anatomi	 och	

fysiologi	så	att	den	skulle	kunna	läsas	enligt	konceptet	fri	start,	fri	fart,	som	inom	t	ex	E-
tjänsterprogrammet	(informatikämnet)	redan	har	använts	och	används	idag.	
Utvecklingen	av	kursen	med	det	nya	kursupplägget	har	gått	bra.		Den	svåraste	delen	

var	 att	 få	 tillgång	 till	 bildmaterial	 som	 upphovsrättsligt	 får	 användas	 i	 streamade,	
offentliga	presentationer	på	nätet.	Problemet	löstes	under	projektet.	Kursen	som	en	fri	
start	 fri	 fart	var	erbjuden	till	studenterna	under	ett	års	tid.	De	som	har	fullföljt	kursen	
har	 varit	 nöjda	 med	 upplägget,	 och	 flertalet	 har	 presterat	 mycket	 bra.	
Genomströmningen	har	däremot	varit	mycket	låg:	under	2011	var	det	25%,	och	under	
2012	 –	 23%,	 14	 av	 62	 registrerade	 aktiva	 studenter	 examinerades.	 Delprojektet	 har	
använt	mer	resurser	än	det	hade	tilldelats	från	början	av	olika	anledningar.		
Den	andra	delen	av	projektet	gällde	kursen	Näringslära,	där	genomströmningen	har	

varit	högre	(cirka	en	tredjedel	av	de	aktiva	studenterna	examinerades). 
Utifrån	 min	 bedömning	 behöver	 man	 se	 över	 behovet	 att	 erbjuda	 en	 sådan	
undervisningsform.	Man	kan	också	jämföra	hur	det	går	med	en	fri	start	fri	 fart-formen	
av	undervisning	i	andra	ämnen	som	t	ex	informatik.	En	ämnesövergripande	dialog	skulle	
kunna	vara	en	stabil	grund	till	en	potentiell	uppföljning	av	fri	start	fri	fart-konceptet.	
					Det	 finns	 vissa	 risker	med	 en	 sådan	kursutveckling.	 Till	 exempel	 kan	det	 vara	 tids-	
och	 resurskrävande	 för	 lärare,	 det	 kan	 vara	 svårt	 att	 planera	 arbetsbelastningen	
eftersom	studenter	läser	i	sin	egen	takt,	det	kan	vara	svårt	att	veta	genomströmningen	
inom	olika	kurser	och	program	i	förväg.	Det	kan	vara	mer	passande	för	vissa	kurser	och	
program	och	mindre	passande	för	andra.	

Slutord		
Projektutvärderingen	har	visat	att	ett	stort	utvecklingsarbete	har	utförts	på	Högskolan	
Dalarna	 under	 Nästa	 Generations	 Lärande-programmet.	 Trots	 de	 framgångsrika	
resultaten	finns	det	flera	utmaningar	för	högskolan	för	att	kunna	använda	och	integrera	
dessa	resultat	i	verksamheten.		
En	 av	 de	 stora	 utmaningarna	 idag	 är	 att	 stödja	 det	 genomförda	 arbetet	 och	 dess	

resultat,	utifrån	den	nuvarande	visionen	(Högskolan	Dalarna,	2015)	som	högskolan	har,	
så	att	de	kan	integreras	i	och	bli	en	kontinuerlig	del	av	det	ordinarie	(kvalitéts)arbetet	
på	 högskolan.	 Vissa	 steg	 i	 den	 riktningen	har	 förekommit,	men	det	 behövs	 ytterligare	
stöd	uppifrån.		
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Den	 andra	utmaningen	 är,	 i	 flera	 fall,	 att	 knyta	det	 praktiska	utvecklingsarbetet	 till	
potentiell	 forskning	 inom	 det	 valda	 området	 med	 ett	 starkt	 och	 tydligt	 fokus	 på	
teknikburna	 kunskapsprocesser.	 För	 att	 stärka	 ett	 sådant	 arbete	 rekommenderas	 ett	
nära	 samarbete	med	disputerade	 forskare	 inte	 bara	 på	 högskolan	 utan	 också	 utanför,	
både	 nationellt	 och	 internationellt.	 Dessutom	 bör	 högskolan	 nyttja	 den	 befintliga	
kompentensen	inom	forskarskolan	Teknikburna	Kunskapsprocesser.	
Den	grundläggande	utmaningen	är	att,	baserat	på	resultat	av	utvecklingsprojekt	och	

den	 tidigare	 forskningen,	 kunna	 designa	 en	 effektiv	 lärmiljö	 som	 handlar	 om	
utvecklingen	 av	 informationssystem	 -	 samverkan	 mellan	 människor,	 teknik	 och	
organisation.	
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