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Sammanfattning
Att starta en helt nätbaserad utbildning på ett bra sätt kräver ett 
visst mått av eftertanke. Man måste ha klart för sig vad man har 
för syfte, d v s vad studenterna förväntas ha för kunskaper och fär-
digheter när de har utexaminerats. Hur utbildningen kommer att 
vara utformad och vad studenterna förväntas möta under den i 
form av pedagogiska upplägg och IKT är nästa viktiga aspekt att 
ha tänkt igenom. Till sist bör man ha klart för sig vad man har 
för möjligheter att möta upp mot alla dessa krav; vad finns det för 
stöd i litteratur och forskning när det gäller pedagogiskt upplägg 
för den här typen av kursen och vad har man för stöd på högsko-
lan när det gäller support av olika slag?



94

Refereegranskade artiklar

Vi kommer här att presentera kursen Datoranvändning/E-lear-
ning som är den inledande kursen på det helt nätbaserade högsko-
leingenjörsprogammet i Datateknik/Elektroteknik 180 hp, fort sätt-
ningsvis kallat IngOnline. Vi börjar med att sätta in kursen i sitt 
sammanhang på programmet och berätta om vilka tankar och idéer 
vi hade med kursen när programmet utvecklades. Därefter kommer 
vi att beskriva våra pedagogiska överväganden när det gäller kurs-
upplägget med hänvisningar till forskning. Som avslutning reflekte-
rar vi över kursens utfall och relevans.

 
IngOnline
Ingonline är ett helt nätbaserat högskoleingenjörsprogram i Da-
tateknik/Elektroteknik på 180 hp. Programmet drivs som ett sam-
arbetsprojekt mellan de fem högskolorna Blekinge tekniska hög-
skola, Umeå universitet, MittUniversitetet, Högskolan i Gävle och 
Luleå tekniska universitet. Projektet att ta fram utbildningen och 
starta den finns beskriven i en slutrapport av Bränberg (2006). Alla 
ingående högskolor i samarbetsprojektet antar studenter till sitt 
program på sin högskola och sedan läser studenterna kurser till-
sammans vid en högskola i taget. 

Programmet går på helfart och studenterna läser två 7,5 hp-kur-
ser parallellt. Det liknar i det stora hela våra campusprogram med 
samma mängd av matematik, elektronik, datateknik och ingen-
jörsstödjande kurser. Vi har samma typer av krav på att studenter-
na ska kunna sina ämnen och visa på att man kan kommunicera 
i tal och skrift. Krav på att man kan jobba i projektform och att 
man har inslag av hållbar utveckling finns också med. Studenterna 
har ca ett och ett halvt år av ”obligatoriska” kurser och sedan väljer 
man ett av två spår. Även där kan vissa av kurserna vara lika för de 
bägge spåren. Utbildningsplanerna är olika utformade på de oli-
ka högskolorna, men alla kurser är upplagda så att studenterna ska 
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kunna uppfylla de krav som finns vid just den studentens hemma-
högskola; något som krävt en hel del samarbete, inlärning och an-
passning från programansvarsgruppen sida.

IngOnline startade höstterminen 2003, och under våren 2003 
arbetades det flitigt med att ta fram utbildningsplaner, kurspla-
ner och kurser för årskurs 1. För att lära oss av varandra och för 
att stötta varandra i utvecklingen anordnades en utvecklingskonfe-
rens i Sigtuna. Under konferensen jobbade vi bland annat i grup-
per för att skapa en gemensam syn på vad kurserna skulle innehål-
la och hur kurserna skulle vara upplagda. En av grupperna tog sig 
an den inledande kursen.

Tankar inför utvecklingsarbetet av kursen
De som deltog i arbetsgruppen som diskuterade den inledande 
kursen var väldigt överens om att kursen hade en viktig roll i att 
dels lära studenterna hur man studerar på distans men också att 
skapa samhörighet hos studenterna och en känsla av att det var in-
genjörer de skulle bli. Flera av deltagarna i arbetsgruppen hade ny-
ligen jobbat med att se över inledande kurser på campusprogram 
och några hade erfarenhet av att jobba med distansstudenter. En 
bra blandning av kompetenser och idéer fanns alltså på plats. Någ-
ra av de tankar som dök upp rörde

• Vikten av en bra studiehandledning
• Om man skulle kräva att studenterna gjorde inlägg på 

diskussionsforum?
• Uppgifter som redovisas vid vissa tider eller obundet i tiden
• Vad e-learning är och hur man använder en lärplattform
• Chatta, presentera sig
• Informationssökning via bibliotek
• Kunskapsbyggande
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• Datorkunskap, att bli sin egen administratör
• Presentationsteknik
• Webbdesign – göra en egen hemsida

En diskussion kring vad webbpedagogik är och hur man kan nytt-
ja den i detta sammanhang genomfördes också, och där fokusera-
des det på 

• Vikten av att ha nära kontakter mellan studenterna samt 
mellan studenter och lärare

• Grupparbete, hur får man studenter att jobba tillsam-
mans när de inte träffar varandra?

• Dialog, reflektion, relatera till förförståelse
• Respons som bör vara tydlig och snabb
• Använda arbetstiden väl 
• Att lära sig att lära har studenterna mycket stor nytta av 

i sina vidare studier

Med dessa något spretiga tankar och idéer i bagaget utvecklade 
man vid Luleå tekniska universitet kursen Datoranvändning/E-
learning och genomförde den första gången höstterminen 2003. 

Kursen Datoranvändning/E-learning
Kursen Datoranvändning/E-learning ges på distans av Luleå teknis-
ka universitet och läses, förutom av IngOnline-studenter, även av de 
som går på programmet för Träteknik och av fristående studenter. 
När det gäller programmen så ligger Datoranvändning/E-learning 
som första kurs, och utgör således den första kontakten med både 
distansutbildningar och universitet för många studente r. Därför fyl-
ler kursen en viktig roll inte bara genom sitt teoretiska innehåll, utan 
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också som en ingång för studenten i universitetsstudier och hur man 
kan tillgodogöra sig distansbaserade utbildningar. Målen är att stu-
denterna efter avslutad kurs ska kunna använda IT som redskap för 
distansstudier och uppnå färdighet i datorstött samarbete, diverse 
programvara och presentationsteknik. Dessutom ska de ha förvärvat 
grundläggande kunskaper inom epistemologi (läran om kunskap) 
och lärande, och kunna författa en vetenskaplig rapport. Antalet re-
gistrerade studenter ligger stadigt på drygt 100 per termin.

Under våren 2007 gjordes en satsning på blended learning vid 
den kursgivande institutionen LTU Skellefteå. Graham (2006) be-
skriver begreppet som: 

an approach to blend different learning methods, techniques 
and resources and apply and deliver them in an interactive 
meaningful learning environment. Learners should have easy 
access to different learning resources to apply the knowledge 
and skills they learn under the supervision and support of the 
teacher inside and/or outside the classroom. [...] The terminal 
aim of blended learning is to provide realistic practical opp-
ortunities for learners and teacher to make learning indepen-
dent, useful, sustainable and ever growing.

Samtidigt hade en önskan uttryckts både från lärarhåll och stu-
den ter att vidareutveckla och framförallt uppdatera den gamla 
kurse n på ett antal olika punkter. Till höstterminen 2007 gjorde s 
en revidering av kursplanen på basis av detta, dessutom med 
utgångs punkt i blended learning. Resultatet blev en kurs med 
nya förhåll ningssätt till såväl verktyg, tekniker för lärande och 
examinationsforme r.
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Kursens uppbyggnad
Kursen är indelad i fem stycken moment, som alla behandlar var-
sitt ämnesområde. Examinationen utgörs av tolv individuella upp-
gifter av skiftande karaktär. Dessutom ingår ett grupparbete som 
utförs på distans, parallellt med de övriga fem momenten. Någon 
traditionell tentamen finns inte, utan de individuella uppgifterna 
tillsammans med grupparbetet avgör om studenten passerar kur-
sen. Betygen som ges är godkänd eller underkänd.

För närvarande består kurslitteraturen av en enda bok. Resten 
av kursmaterialet tillhandahålls i digital form, till exempel i form 
av inspelade föreläsningar, handledningar, interaktiva webbplat-
ser eller egna bidrag från studenterna. I kursmaterialet märks teori 
hämtad från och presenterad i form av böcker, vetenskapliga artik-
lar, webbsidor, kunskapswikis, UR:s filmer, onlinetutorials, Yout-
ube m m. De tekniska verktyg som krävs för att följa kursen är en 
dator med internetuppkoppling (gärna bredband, även om detta 
inte är ett krav), viss mjukvara (gratisalternativ finns) ett headset 
och en mikrofon. Webbkamera är bra att ha, men inte obligato-
risk. Själva klassrummet skapas online av handledaren och baseras 
på en plattform som kallas Fronter (2009).

Studenterna lär sig framförallt genom självstudier, men det sker 
även en hel del kommunikation mellan studenter och handleda-
re, men också studenterna emellan. Vissa uppgifter kräver samar-
bete, medan andra utförs individuellt men redovisas öppet i klass-
rummet eller via ett videokonferenssystem. En gång i veckan håller 
handledaren en frågestund med studenterna där man kan träffas 
och diskutera uppgifter och arbetsupplägg, som ett komplement 
till frågeforum, mail och andra löpande kontakter.

För att få en struktur i det nya kursupplägget användes bland 
annat Gilly Salmons (2003) modell för lärande online (se figur 1, 
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som visar en förenklad variant av denna). Grundidén i modellen 
är att studenten lär sig använda sin dator och de andra tillgängliga 
IT-verktygen parallellt med det övriga kursinnehållet, vilket syn-
tes passa bra ihop med en kurs som Datoranvändning/E-learning. 
Lärandet visualiseras i form av en trappa, där kunskap på en lägre 
nivå ger en bas för nästa. Stegen tas inte ett i taget (varför trappme-
taforen kan bli en aning missvisande) men modellen fyller sitt syf-
te i att understryka de av varandra beroende tekniska utmaning-
arna som distansstudenten måste tackla jämsides med det övriga 
kursinnehållet. Det första steget handlar om tillgång och motiva-
tion. Studenten lär sig komma åt systemet, navigera och använ-
da de olika gränssnitten. Man försöker också nå förståelse för hur 
verktygen kan användas i sina mest grundläggande former. För 
handledarens del behöver man fokusera på att försöka få studen-
ten att känna sig välkommen och uppmuntra till användning av 
systemet – det viktigaste verktyget för det fortsatta distansläran-
det. Steg två blir att möta handledare och studiekamrater, att inse 
att man inte är ensam trots att man sitter på distans. Man utfors-
kar också på vilka sätt man kan få kontakt med andra. Den teknik 
som används är ofta baserad på olika typer av sändande och motta-
gande av meddelanden. Det tredje stadiet utgörs av informations-
utbyte, då studenterna både får söka och värdera information men 
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Figur 1: Modellen för lärande online, förenklad variant, efter Salmon (2003). 
	  

Figur 1: Modellen för lärande online, förenklad variant, efter Salmon (2003).
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också dela med sig av den. Interaktionen mellan studenterna bör 
vara stark här och handledarens roll blir framförallt att just väg-
leda och finnas till hands som stöd när studenterna behöver det. 
De två högsta stegen på trappan behandlar förvärvande av djupare 
kunskap, att kunna bygga kunskap och sedan utvecklas. Här be-
höver studenterna kunna nyttja tekniken för att konferera, arbeta 
tillsammans och på slutet reflektera, återkoppla och även föra kun-
skapen vidare, både i sin egen lärandeprocess, men också till andra. 

Kursmomenten
Det första momentet på kursen Datoranvändning/E-learning har 
stora likheter med den typ av lärande som tar plats på de två för-
sta stegen i Salmons modell. Syftet med momentet är att studenter-
na ska ges perspektiv på olika former av lärande och de möjligheter 
som distansstudier för med sig. Det är viktigt att snabbt bli bekväm 
med lärplattformen som används på kursen och en del av uppgifter-
na finns till för att snabba på den processen. Den första uppgiften 
handlar om att skicka ett digitalt vykort till handledaren och klass-
kamraterna där man får berätta om sig själv och de förväntningar 
man har på kursen. Med hjälp av en blogg skriver studenten sedan 
en dagbok genom hela kursen om sina aktiviteter och reflektioner 
kring studierna. Målen är att i efterhand kunna gå tillbaka och be-
döma sin insats och koppla det till hur målen nåtts och det lärande 
som har skett och att studenten dagligen skall få möjligheten reflek-
tera över det han eller hon gör. Formulerandet av aktiviteten i ord 
ger i sig också en lärandesituation som studenten kan ha nytta av för 
att lära känna sina kunskapsbyggarprocesser och utveckla dem. En 
annan uppgift på momentet är att skriva ett PM där studenten får 
börja tänka runt begrepp som kunskap och lärande, ifrågasätta giv-
na definitioner och skapa egna. 
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Det andra momentet handlar om informationskompetens och 
sammanfaller väl med det tredje steget i Salmons modell för lä-
rande online. Studenten får utveckla sina kunskaper i informa-
tionssökning, kritiskt granska och värdera och dessutom idetifiera 
vetenskaplig text. I momentet ingår även att lära sig hur man re-
dovisar källor enligt praxis. Examinationen utgörs av quizzar och 
en reflekterande skrivuppgift.

De därpå följande momenten har ett större fokus på tekniken; 
själva datorn, mjukvaran och Internet undersöks ur ett lärandeper-
spektiv för att studenten bättre skall kunna dra nytta av datorn som 
ett verktyg för sina distansstudier. Även relaterade områden, såsom 
datorsäkerhet, ingår. Uppgifterna kretsar kring förståelse av olika 
program, och studenten får dessutom möjlighet att utforska sina 
egna IT-verktyg, både dess styrkor och begränsningar.

Avslutningsvis finns ett moment som korresponderar mot de 
två högsta stegen i modellen för lärande online, där det centrala är 
presentationsteknik samt en avslutning av dagboken. Fokus ligger 
på att diskutera och föra vidare kunskap. Uppgifterna består av att 
både skapa ett presentationsmaterial och redovisa det.

Parallellt med de fem momenten finns även en gruppuppgift 
som löses helt och hållet på distans, där en wiki samman med ett 
videokonferenssystem utgör den huvudsakliga arbetsytan för stu-
denterna.

Blended learning
Designen av kursmaterialet och examinationsuppgifterna har utgått 
från tre huvudsakliga premisser: att de ska uppfylla momentets mål 
(till exempel pröva att studenterna förvärvat den kunskap som mo-
mentet syftar till att tillgängliggöra), att de ska svara väl mot de steg 
studenterna kan tänkas befinna sig på i modellen för lärande online 
och att de ska ha inslag av blended learning. Det finns framförallt tre 
konkreta blended learning-komponenter: 
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För det första har kursen en stor heterogenitet i examinations-
former och verktyg; det finns en blandning av skrivuppgifter, quiz-
zar, wiki, blogg, videokonferens, forum, rituppgifter(!) och diverse 
mjukvara för framställning av dokument och presentationer. Skill-
nader finns både i modaliteter, vem som använder verktygen och 
hur de används (se figur 2). Detta är inget självändamål utan syf-
tar till att introducera studenterna till många olika typer av läran-
deverktyg och skapa en miljö där studenten själv får möjlighet att 
prova på många olika lärstilar. Eftersom olika uppgifter och verk-
tyg kräver och/eller påbjuder respektive möjliggör olika arbetssätt 
skapas förutsättningar för studenten att utforska vilka metoder 
som fungerar bäst för olika uppgifter. Relativt stor frihet finns in-
skriven i flertalet av uppgifterna.

Ljud Text

Rörliga 
bilder

Studenter Handledare

Världen

Indirekt 
hjälpmedel

Direkt 
hjälpmedel

Examination

Figur 2: Kategorisering av verktygen (modaliteter, nyttjare respektive syfte), no-
tera att ringarna går ihop och att vissa verktyg alltså kan ha flera modaliteter, 

nyttjas av olika roller och/eller tjäna flera olika syften under kursen.

För det andra bedrivs undervisningen dels i det slutna Fronter, dels 
i den öppna www och dels med hjälp av system för videokonfe-
rens. Det finns alltså stora skillnader i vem eller vilka som de olika 
interaktionerna riktar sig mot.

Slutligen uppmuntrar kursinnehållet till att låta studenterna re-
flektera över många olika typer av lärande, inte bara i form av att 
de kan välja mellan många olika IT-verktyg, utan även i att flera av 
uppgifterna direkt berör kunskap och lärande.
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Kursutfall
Att utvärdera en kurs är aldrig enkelt. På Luleå tekniska universi-
tet finns rutinen att studenterna vid kursens slut får fylla i en enkät 
där de betygsätter olika aspekter av kursen på en skala mellan 1–5 
och samtidigt får möjlighet att göra skriftliga kommentarer. Uti-
från detta kan man förstås i det här fallet ställa den ”gamla” versio-
nen av kursen mot den nya och göra en jämförelse, men samtidigt 
är det vanskligt att dra alltför stora växlar utifrån de kvantitativa 
betygen från studenterna. Tendensen är emellertid att kursen, som 
redan tidigare uppfattats som en bra sådan, fortfarande uppskattas 
och, sett till betygen, än mer än tidigare, då den nya kursen i med-
eltal fått betyget 4,3 (4,5 respektive 4,1 de två gånger den hållits), 
jämfört med den äldre versionen av kursen som haft medianbety-
get 3,9. Tabell 1 sammanfattar.

Kurs Termin Betyg
”Gamla” Datoranvändning/
E-learning

HT 05 2,5 resp 3,9 av 5
HT 06 3,9 av 5

”Nya” Datoranvändning/ 
E-learning

HT 07 4,5 av 5
HT 08 4,1 av 5

Tabell 1: Resultat av studenternas kursutvärderingar

Även undervisningsformerna på den nya varianten av kursen får 
högt betyg – 4,3 av 5 i medel – vilket kan tolkas som att student-
erna tyckt om att undervisningssätt och verktyg kan anpassas efter 
uppgifterna. Få skrivna kommentarer har rört just under vis nings-
formerna, vilket är ett gott betyg i sig då det visar att studenterna 
knappast haft några större hinder att börja använda dem och anpas-
sa dem efter sina sätt att lära sig och arbeta. Vad gäller kursinnehål-
let så finns ingen klar tendens i vilket moment som ger studenterna 
mest, utan här är det personliga preferenser som styr. 
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De mest frekvent återkommande kommentarerna från studen-
terna är hur mycket de värdesätter lärarengagemang och snabb åter-
koppling, vilket visar att det kan vara vanskligt att sätta för stor tillit 
till att betygssiffrorna reflekterar kursutformningen. Betygssiffror-
na ska istället ses som ett mått på hela lärandesituationen, där stu-
denterna är den viktigaste komponenten i en kurs som bygger på ett 
självständigt, användbart, långsiktigt lärande. Detta är viktigt att ha 
i åtanke när man skapar kurser för distansutbildning. En ”rätt” ut-
formad kurs är ingen garant för framgång, men det är vår starka tro 
att man med hjälp av en blended learning-ansats och en väl genom-
tänkt struktur kan skapa en bra miljö för såväl handledare som stu-
denter att lära sig i, något vi förhoppningsvis uppnått med kursen 
Datoranvändning/E-learning.
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