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 Inledning

I det följande presenteras en delrapport av utvärderingen av den nätbaser-
ade receptarieutbildningen ( poäng) vid Umeå universitet. I rapporten
beskrivs och analyseras ur ett antal aspekter utbildningens första år. Rap-
porten fokuserar på lärarnas, de lokala handledarnas samt studenternas
uppfattning om utbildningen.

Utvärderingen är en del av projektet Swerecept som finansieras av
Samverkansdelegationen.

. Utvärderingsuppdraget och utgångspunkter

Centrum för regionalvetenskap () vid Umeå universitet har på upp-
drag av Teknisk-naturvetenskaplig fakultet åtagit sig att utvärdera den nät-
baserade receptarieutbildningen vid Umeå universitet. Utvärderingen om-
fattar två delar:

✗ Den första delen omfattade tiden fram till utbildningens start. Här
beskrevs och analyserades planerings-, utvecklings- och produktions-
fasen. Denna del är genomförd.

✗ Den andra delen inkluderar hela genomförandefasen, d. v. s. tiden från
utbildningsstart till examen.

Ett bakomliggande motiv för utvärderingen är att bedöma förutsättningar-
na för att ge en nätbaserad utbildning av hög kvalitet. Samma kvalitets-
kriterier som ställs på campusutbildning ska också gälla för nätbaserade
utbildningar, men därutöver ställs också andra krav för att utbildningen
ska vara ett bra alternativ för den studerande. För att identifiera menings-
fulla kriterier och frågeställningar har vi tagit vår utgångspunkt från två
rapporter som skrivits på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniver-
sitet, ”Kvalitet i -stödd distansutbildning” samt ”Guide för nätbaserad
distansutbildning vid universitet och högskolor”. I dessa rapporter görs en
beskrivning av organisatoriska förutsättningar som krävs för att ge en nät-
baserad utbildning av hög kvalitet, förutsättningar som bör vara uppfyllda
ur lärarnas perspektiv samt studenternas perspektiv. I rapporterna ser man

 Tack alla studenter på receptarieutbildningens intag –, för att ni har svarat på diverse
enkäter. Tack också till de lärare som har ställt upp på intervjuer och svarat på enkäter.
De lokala handledarna och personal på CUT har också avsatt tid för intervjuer, vilket vi är
mycket glada för.

 Samverkansdelegationen är inrättad av regeringen och har till uppgift att stimulera region-
alt samarbete mellan universitet eller högskolor och kommuner, landsting, länsstyrelser eller
motsvarande organ. Delegationen förfogar över  miljoner kronor årligen under perioden
-, sammanlagt  miljoner kronor, för att stimulera samarbete om högre utbild-
ning som syftar till att skapa hållbar tillväxt i regionen och samtidigt främja rekryteringen
till högskolan. Se http://www.samverkansdelegationen.gov.se för mer information.

 Nordström, A. ()

 Nätuniversitetet ()

 Myringer, B. & Wigforss, E. ()
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till hela utbildningssätet, vilket i vårt fall motsvaras av Umeå universitet. I
utvärderingsuppdraget ligger däremot inte att utvärdera Umeå universitets
förutsättningar för att distribuera nätbaserad utbildning, vilket betyder att
en del av de kriterier och frågeställningar som fastställs inte är aktuella. Vi
har därför utifrån de rekommendationer som ges i rapporterna valt de som
är relevanta för denna utvärdering.

Detta är den första avrapporteringen från andra delen av utvärderingen
och fokuserar som nämns ovan på lärarnas, de lokala handledarnas samt
studenternas erfarenheter från utbildningens första år och beaktar även kur-
sutvecklingsprocessen.

 Receptarier på nätet – hur går det?



 Lärarnas erfarenheter och synpunkter

Nätbaserad utbildning har förändrat lärarrollen på många sätt. Det är inte
längre läraren som tillsammans med kurslitteraturen är ensam förmedlare
av kunskap. De ämnesmässiga och pedagogiska kunskaperna är givetvis
fortfarande centrala, men att bedriva nätbaserad undervisning kräver också
kunskap om den teknik som används och hur man utnyttjar den på bästa
sätt i undervisningen. Vidare kommuniceras kunskapen på ett annorlunda
sätt och kommunikationen lärare-student och student-student skiljer sig
från traditionell campusutbildning. Studier visar att den tid lärarna lägger
ner på undervisningens förberedelser och vid genomförandet skiljer sig från
campusutbildningens. Det är därför viktigt att organisationen anpassas till
den nätbaserade utbildningen eftersom bl. a. lärarnas planeringsfaser kan
skilja sig från campusutbildningar.

Flera studier har påvisat att lärarnas syn på lärande och undervis-
ningssituationen påverkar införandet av nätbaserad utbildning på campus.
Faktorer som t. ex. hur lärarna uppfattar att de stöds av sina institution-
er och kollegor, samt om det finns en tydlig strategi och engagemang från
institutionen påverkar hur framgångsrik en satsning på nätbaserad under-
visning blir. Vidare kommer lärarnas kunskap om och attityder till det nät-
baserade lärandet att inverka på deras acceptans av den här utbildningsfor-
men.

. Frågeställningar

De identifierade frågeställningar bygger bl. a. på de förslag till kriterier för
-stödda distansutbildningar av hög kvalité som fastställts i rapporterna
”Guide för nätbaserad distansutbildning vid högskolor och universitet”

och ”Kvalitet i -stödd distansutbildning”.

✗ Har lärarna kvalificerad ämneskunskap och pedagogisk kunskap för
högskoleutbildning?

✗ Har lärarna kunskaper om distanspedagogik och ?
✗ Vad är lärarnas inställning till nätbaserad utbildning?
✗ Uppfattar lärarna att de har stöd av sin institution och kollegor?
✗ Finns det några faktorer som hindrar/främjar införandet av nätbaserat

lärande?
✗ Har lärarna fått lämplig kompetensutveckling?
✗ Har lärarna tilldelats tillräckligt med tid för kursens utveckling och

genomförande?
✗ Har lärarna fått möjlighet att utveckla kursmaterialet i team?
✗ Finns det några faktorer som hindrar/främjar utvecklingsprocessen?

 Myringer, B. ()

 Errington, EP. ()

 Myringer, B. & Wigforss, E. ()

 Nätuniversitetet ()
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✗ Har lärarna tillgång till tekniksupport?
✗ Vet lärarna hur studenternas förkunskaper ser ut?
✗ Har lärarna gett studenten studiehandledning?
✗ Hur fungerar studentinflytandet?
✗ Hur sker kontakten mellan lärarna och studenterna?
✗ Får studenterna regelbunden återkoppling?
✗ Gör man en kursutvärdering vid kursavslutningen?
✗ Tar lärarna hänsyn till kursvärderingen när de uppdaterar kursen?

För att fånga upp de undervisande lärarnas synpunkter och åsikter om un-
dervisningen på receptarieutbildningen har lärarna efter avslutad kurs haft
möjlighet att svara på en enkät. I receptarieutbildningen är ett -tal lärare
engagerade. Under det första året genomförde  av dem undervisning. Tio
av lärarna svarade på enkäten. Analysen i det här avsnittet bygger på de här
enkätsvaren och på uppföljande intervjuer som genomförts med lärarna.

Det bör här understrykas att analysen grundar sig på svar från de lärare
som undervisat på receptarieutbildningens första år och underlaget är litet.
Därför skulle det vara fel att dra några generella slutsatser. Analysen kan
dock fungera som underlag för förbättringsarbetet inför kommande kurser
inom utbildningen. Analysen kommer att göras om efter andra och tredje
året.

. Lärarnas situation

Med undantag från en lärare som är kopplad till Göteborgs universitet så
tillhör alla lärare som undervisat på receptarieutbildningens första år oli-
ka institutioner vid Umeå universitet. De institutioner som varit aktuella
är: Klinisk farmakologi, Statistik, Omvårdnad, Kemi samt Institutionen för
Biologi, miljö och geovetenskap.

.. Lärarnas pedagogiska och ämnesmässiga kompetens

Det är endast en av lärarna som inte tidigare har någon undervisningsvana.
De lärare som undervisat under första året har i genomsnitt en undervis-
ningsvana på drygt  år. Fem av lärarna har läst en pedagogisk kurs för
universitetslärare, en av dessa är den lärare som inte har någon undervis-
ningsvana. Lärarna anser överlag att de har bra pedagogisk kompetens, det
genomsnittliga värdet på en femgradig skala är ,. Det genomsnittliga
värdet på lärarnas egen bedömning av sin ämnesmässiga kompetens är ,.

Som tidigare skrivits är lärarnas pedagogiska och ämnesmässiga kompe-
tens central för att utbildningen ska hålla en hög kvalité. Mot bakgrund av
svaren på enkäten anser vi att de lärare som undervisat första året har gedi-
gen undervisningsvana och god pedagogisk och ämnesmässig kompetens.

.. Lärarnas kunskaper om distanspedagogik

På frågan om lärarnas kunskaper om distanspedagogik, har endast tre av
de tio lärare som svarat på enkäten tidigare undervisat nätbaserat. Den

 Se bilaga .

 En av lärarna anser sig ha dålig pedagogisk kompetens.
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här ovanan torde utgöra en stor nackdel när det gäller både utbildnin-
gens utveckling och genomförande. De påföljande lärarintervjuerna visar,
att merparten av de lärare som saknade tidigare erfarenhet av nätbaser-
ad utbildning inte förstod hur nätbaserad utbildning skulle påverka deras
utvecklingsarbete och kursgenomförande, trots att samtliga uppgav att de
hade fått information om den här utbildningsformen. Sex av lärarna sva-
rade att utvecklingsarbetet tog mer tid än de i förväg trodde det skulle göra
och att deras otillräckliga kunskap om studieformen orsakade vissa prob-
lem när det gällde att välja lämplig pedagogik och studieuppgifter för ett så
stort antal distansstudenter.

.. Lärarnas inställning till nätbaserad utbildning

Att lärarna har en positiv inställning till nätbaserad utbildning och en vilja
att utvecklas är mycket viktigt för införandet av nätbaserade kurser. I en rap-
port baserad på intervjuer vid Lunds universitet, påpekar Stensaker & Skjer-
sli () ”att många entusiastiska personer tillsammans med en positiv in-
ställning från ledande administratörer vid universitetet har varit av största
betydelse när det gäller att väcka intresset för och garantera ekonomiskt stöd
för -projekt”

På frågan om lärarnas förväntningar inför receptarieutbildningen på
nätet och deras inställning till nätbaserad utbildning, svarade merparten av
lärarna att de är positiva till nätbaserad utbildning, och två svarade att de är
neutrala. Alla inblandade lärare anser att nätbaserad utbildning har förde-
lar för studenten: den ökar flexibiliteten och gör högre utbildning tillgäng-
ligt för nya studentgrupper. Ungefär hälften anser att den har pedagogiska
fördelar, t. ex. att kursmaterialet blir mer genomtänkt, att man bättre kan
illustrera vissa moment med t. ex. animationer och att studenterna får möj-
lighet att titta på videoinspelade föreläsningar flera gånger.

När det gäller fördelarna för läraren, svarade ungefär hälften att de up-
plevde att nätbaserad utbildning ger ökad flexibilitet i tiden även för dem
själva: bl. a. får de möjlighet att förbereda kursen i förväg och bättre styra
sin tid. Ungefär lika många tyckte dock att det finns en klar fara då läraren
kan bli lika uppbunden som med traditionell utbildning på grund av att
studenterna skickar många frågor via  (PingPong Instant Messages) och
förväntar sig snabba svar. En annan farhåga var att flera realtidsträffar via
videokonferenser eller Marratech skulle innebära en ökning i bundenhet
för läraren. Det här beskedet står i direkt konflikt med synpunkten som
uttrycktes av några lärare att man bör införa flera kommunikations möj-
ligheter med studenterna. Många av lärarna nämnde att de saknade direkt
kontakt med studenterna och den omedelbar respons man får när det gäller
campus undervisning. Däremot tycker flera att de hade bra kontakt med
studenterna.

När det gäller framtiden, svarade de flesta intervjuade lärare att de tror
att kursutbudet av nätbaserad utbildning kommer att öka. Alla kan tänka
sig att använda nätbaserat utbildningsmaterial även i framtiden, antingen
som ett komplement till campus-baserad utbildning eller som en utveck-
lingsmöjlighet för fortbildningskurser eller uppdragsutbildning riktat till
näringslivet. Flera ansåg även att utvecklandet av nätbaserade kurser ger

 Stensaker, B. & Skjersli, S. ()
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universitetet konkurrensfördelar. Sammantaget upplevde lärarna att det var
spännande och lärorikt att undervisar på en nätbaserad utbildning.

.. Lärarnas uppfattning av stöd från sin institution

I vilken grad lärarna är beredda att stödja införande av nätbaserad utbild-
ning är till stor del baserad på hur mycket stöd de uppfattar att de har på alla
nivåer inom sin institution. Att införa nätbaserad utbildning är inte enbart
en fråga om att införa ny teknologi utan inkluderar oftast en förändring
i den rådande utbildningskulturen, en förändring som den högsta nivån
måste leda. Vilken syn har institutionen på lärandet? Är förändring välkom-
men? Har institutionen tagit ställning för införande av nätbaserad utbild-
ning? Får lärarna budskapet att framgångsrik forskning är viktigast för in-
stitutionen? Den enskilda läraren är också påverkad av det stöd han/hon
känner från sina kollegor rörande ett nätbaserat utbildningsinitiativ. Brist
på uppfattat stöd i något område kan begränsa lärarens villighet att ta till
sig nya undervisningsformerna.

Lärarna uppfattar att de fått stöd från sina institutioner i form av resurser
och tid och de upplever den allmänna inställningen hos institutionslednin-
gen som generellt sett positiv. Merparten av lärarna har också haft möjlighet
att diskutera och söka stöd från sina kollegor, dock har tre lärare inte haft
den här möjligheten och de har känt sig isolerade i utvecklingsarbetet. På
frågan om institutionen har en tydlig och uttalad strategi för införande av
nätbaserad utbildning, visar det sig att endast en institution (Omvårdnad)
arbetar aktivt med att utveckla en sådan policy. Tidigare studier har visat
att det är viktigt med ett bra organisatorisk stöd och att det finns strategier
för hur nätbaserad utbildning ska implementeras. För att tydliggöra deras
ställning och det stöd lärarna kan vänta sig från institutionen, bör det finnas
en tydlig strategi för införande av nätbaserad utbildning och en förklaring
varför det är nödvändigt. I en senare rapport konstaterar Gisselberg m. fl.
() att satsningar på nätbaserade utbildningar har endast i undantags-
fall grundat sig på en tydlig strategi inom institutionen eller på lärosätet.

.. Lärarnas uppfattning av främjande och hämmande faktorer vid
införandet av receptarieutbildningen på nätet

I intervjuerna ställdes kompletterande frågor för att urskilja faktorer som
upplevdes som främjande och/eller hämmande i utvecklandet av nätbaserad
utbildning.

Faktorer som upplevs som främjande är bl. a. att;

✗ en teknisk infrastruktur och supportorganisation redan fanns etablerad
(PingPong,  och Umdac),

✗ samarbetet mellan institutionerna har fungerat bra,
✗ de lokala handledarna har underlättat för lärarna när det gäller kontakter

med studiegrupperna samt att

 Brown, S. ()

 Gisselberg, M.()

 Gisselberg, M., Forsberg, H-O., & Riabacke, K. ()
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✗ studentgruppen upplevs som mycket väl motiverad och entusiastisk,
vilket stämmer väl överens med den allmänna bilden av distansstuden-
ter.

Hämmande faktorer ansågs vara att;

✗ tekniken var ett återkommande problem i början av utbildningen,
✗ det finns problem med kommunikation via Marratech och svårigheter

att navigera i PingPong.

Flera studierhar påpekat att om studenterna ska behålla sin motivation
och sitt engagemang är det är viktigt att tekniken fungerar, särskilt i början
av en kurs och inte utgör ett hinder, detsamma torde gäller även för lärar-
na. Många av dessa problem är nu lösta och borde inte utgöra ett hinder i
framtiden.

Nästan alla lärare påpekade att studenter med modem oftast har prob-
lem med kommunikationsövningar via Marratech och med en del av ut-
bildningsmaterialet. Genom att ha strängare krav på datorkapacitet vill
lärarna undvika det merarbete som orsakas av att studenter arbetar via mo-
dem.

Flera lärare även tog upp frågor om ämnets lämplighet som nätbaser-
ad utbildning. Att teoretiska delar av utbildningen är nätbaserade är inget
problem, men utbildningen innehåller även laborativa moment som kräver
samlingar på campus. Farhågor finns att antalet laborativa moment kom-
mer att blir mindre än i en liknande campus-baserad utbildning, vilket
försämrar kvalitén i utbildningen. Liknande tankar finns kring de mer kom-
munikativa delarna av utbildningen. Receptarieyrket kräver bra kommu-
nikativkompetens, vilket kan försvåras av utbildningsformen. En lösning
är att ökar kommunikationsövningar via Marratech eller videokonferens,
vilket ökar lärarnas bundenhet i tid. En annan lösning är att utnyttja de
lokala handledarna till flera kommunikativa gruppövningar.

Att många av studenterna är ovana med både tekniken och akademiska
studier i början av utbildningen är också en hämmande faktor. Även om
studenterna snabbt anammar tekniken blir särskilt studenterna som tillhör
Distansgruppen väldigt utlämnade. Det är svårt för dem att komma in i
den akademiska kulturen och de saknar de möjligheter till informell lärande
som studiegrupperna på lärcentren eller på campus har.

. Kompetensutveckling

Inom ramen för receptarieutbildningen driver Centrum för utbildning-
steknik,  ett kompetensutvecklingsprojekt inom  (Information,
Kommunikation och Teknologi) för de lärarna som undervisar på utbild-
ningen. Syftet med projektet är att;

✗ höja deltagarnas allmänna kompetensnivå när det gäller informations-
och kommunikationsteknik samt

 Se t.ex. Burge, L. & Roberts J. ) och Bååth, J. ()

 Projektbeskrivning: Kompetensutveckling inom IKT för lärare inför Receptarieutbildningen
 p på distans via internet.
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✗ ge deltagarna kännedom om de olika möjligheter och begränsningar
som finns när det gäller att driva nätbaserade utbildningar

Vidare står det i projektbeskrivningen att kompetensutvecklingsprogram-
met ska utformas på så sätt att det kan anpassas efter deltagarnas individu-
ella förutsättningar. Inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammet er-
bjuds lärarna kontinuerligt att vara med på seminarier som behandlar 

ur olika aspekter. Seminarierna ingår i ett annat projekt som heter ”Learn-
ing In Networks”. Lärardagar har anordnats i början och i slutet av varje ter-
min och där har bl. a. de lärare som undervisat under terminen delat med
sig av sina erfarenheter. Vidare omfattar kompetensutvecklingsprogrammet
en utbildning i PingPong och kommunikationsverktyget Marratech.

Alla lärare har blivit erbjudna utbildning och alla lärare har också mer
eller mindre deltagit. Utbildningen, som omfattar webbplattformen Ping-
Pong samt kommunikationsverktyget Marratech, är obligatorisk för att få
behörighet och alla lärarna har deltagit i denna utbildning. Endast tre lärare
uppger att de deltagit i något seminarium. Kritik har framkommit att semi-
narierna inte är anpassade efter lärarnas behov. Flera lärare påpekade att de
hade förväntat sig seminarier särskilt inriktade på receptarieprogrammet
och mer ”hands on”. En lärare sammanfattade seminarierna så här: ”Det är
en tydlig kulturskillnad mellan olika institutioner. Jag själv är resultatinrik-
tad, seminarierna var för mjuka men de sade en del bra saker.”

Att hitta tid till kompetensutveckling är ett allmänt problem för univer-
sitetslärare och där receptarieutbildningen inte har blivit tilldelad särskilt
kompetensutvecklingstid, anser många lärare att de måste välja vilken ut-
bildning de deltar i med omsorg. Många lärare har därför valt att inte delta
i de allmänna seminarierna eftersom de inte var förankrade i undervis-
ningssituationen. Med tanke på lärarnas brist på nätbaserad utbildningser-
farenhet, är det önskvärt att hitta ett effektivt sätt att öka lärarkompetensen
inom området nätbaserad utbildning.

Många av lärarna uttryckte en önskan om att få kontakt med en mentor
eller att få gå bredvid en annan lärare eftersom det är i ”skarpt läge” man
lär sig mest. Det finns ett stort behov av att dela och diskutera sina erfaren-
heter med kollegor och samtidigt få hjälp och stöd i arbetet med nätbaser-
ade kurser. Som Burge och O’Rourke har påpekat, är pågående stöd från
kollegor det effektivaste sättet att lära sig distanspedagogik och metodik.

Kompetensutveckling i framtiden borde inkludera erfarenhetsutbyte mel-
lan kollegor och man bör undersöka en utveckling av både en organisation
och metoder för att förverkliga detta.

För att utveckla en gemensam pedagogik för hela programmet, behöver
lärarna tillfällen att diskutera sin syn på lärande. Utbildning i nätpedagogik
och flera övningar i framför allt PingPong-utbildningen är efterfrågade.
Flera förslag från lärarna inkluderar möjligheten att kritiskt granska exem-
pel på ”det bästa” och ”det värsta” som finns, och att diskutera praktiska
lösningar på de problem som uppstår i deras kurser.

Efter att ha deltagit i utbildningen, anser lärarna att de är vare sig dåligt
eller bra förberedda för uppgiften att undervisa på en nätbaserad. Återigen
bör det påpekas här att underlaget är litet, men resultatet tyder på att den
utbildningen i  lärarna blir erbjudna kunde vara bättre anpassad till de-
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ras behov. Lärarnas kunskaper om  och distanspedagogik kunde vara
bättre än vad som varit fallet under utbildningens första år.

. Kursutvecklingsprocessen

Som vi tidigare nämnt, är inte de ämnesmässiga och pedagogiska kompe-
tenserna tillräckliga för en nätbaserad kurs av hög kvalité: det krävs också
att kurserna noggrant passar distributionsformen, ämnet och studentgrup-
pen. Kursutvecklingen bör därför ske i team bestående av personer med de
olika kompetenser som krävs för att distribuera nätbaserad utbildning på
ett bra sätt.

Lärarna tillsammans med -pedagoger från Centrum för utbildning-
steknik vid Umeå universitet () utvecklar och producerar receptarieut-
bildningens kursmaterial.

Generellt sett finns det flera olika utvecklingsmodeller för utveckling av
nätbaserad utbildning, till exempel ett ”bottom-up” perspektiv där några
få eldsjälar utvecklar kurserna, en ”förhandlingsmodell” med lärarexperter
som arbetar i samarbete med teknisk expertis och en ”top-down” modell
där centrala beslut styr implementeringen av utbildningsteknik, planering
och utveckling.

Inom den nätbaserade receptarieutbildningen har man använt sig av ett
”top-down” perspektiv. Den här modellen har både fördelar och nackdelar.
En stor fördel med centralstyrda projekt är att utbildningsarbetets erfaren-
heter blir samlade inom utvecklingsorganisationen, i det här fallet på .
Det här gör det lättare att sprida erfarenheterna från receptarieutbildnin-
gen till andra institutioner och därför är centralstyrda utvecklingsprojekt
till nytta för universitetet som helhet. I de fallen enskilda personer driver
utvecklingsprojekt, blir det oftast problem med resultatspridningen, som
stannar hos den enskilda läraren. Vidare, är kompetensen för utveckling av
högkvalitativa nätbaserade utbildningar oftast otillräcklig inom enskilda in-
stitutioner, och det är viktigt att få tillgång till ett bredare urval av erfarenhet
och kunskap.

Dessa fördelar bör vägas mot de nackdelar som lärarna upplever med en
”top-down” modell. I allmänhet har samarbetet med  fungerat bra en-
ligt lärarna. Den generella uppfattningen tycks vara att personalen på 

är kompetenta, lyhörda, samarbetsvilliga samt att de alltid ställer upp. De
problem som har uppstått rör den centralstyrningen av utvecklingsarbetet
som är oundvikligt med denna modell. Lärarna är kritiska mot att de be-
höver skriva ett manus som lämnas till  för teknisk bearbetning. Många
vill utveckla en del material själv, och nästan alla är irriterad över att inte
kunna redigera material själva. I framtiden kan utvecklingen ske mera en-
ligt en förhandlingsmodell, och planerna finns redan idag att lärarna ska
kunna redigera material själva. Det bör dock påpekas att lärarna inom re-
ceptarieutbildningen har en jämförelsevis hög teknisk kompetens och är
förmodligen inte typisk för universitetslärare i allmänhet.

Annan kritik som framkommer från lärarna är att tidsramarna inte alltid
håller, vilket medför att man inte hunnit testköra materialet innan det blir
utlagt i ”skarpt” läge. I intervjuer med personal från  kommer det fram
att lärarna också har haft svårt att hålla tidsramarna, troligtvis på grund
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av att de har underskattat tidsåtgången för utvecklingsarbetet. I början på
projektet saknade man rutiner och avtal för samarbetet med externa företag,
vilket ytterligare försenade utvecklingsarbetet. Vissa lärare anser dessutom
att  bör hålla sig till det tekniska och inte ha synpunkter på innehåll och
pedagogiskt förhållningssätt.

Att det finns brister i undervisningsmaterialets kvalité har framkommit
från intervjuer med de lokala handledarna och i studentenkäten. Nivån på
de olika kurserna varierar och det förekommer i vissa fall överlapp mellan
kurserna. Vidare saknas i vissa fall en röd tråd mellan delmomenten inom
samma kurs. Detta tyder på en brist på kvalitetskontroller i utvecklingspro-
cessen. Att säkra kvalitén i alla led i utbildningen är viktigt och rutiner
för detta saknas idag. Den här situationen har troligen uppstått p. g. a. ok-
larheter i rollfördelningen mellan lärarna,  och programledningen. 

anser att de har ansvar för utbildningens funktionalitet och det tekniska.
Lärarna ansvarar för sin eget kursinnehåll. Men vem tar ansvaret för utbild-
ningen som helhet? Det är den här oklarheten som orsakar de fenomen som
vi har noterat ovan.

. Arbetsbelastning

En viktig förutsättning för nätbaserad utbildning av hög kvalité är att lärar-
na får tid – tid för att planera kursen och tid för att genomföra den. De
lärare som haft möjlighet till det, har jämfört planerings- och genomföran-
detiden i den nätbaserade utbildningen med traditionell utbildning. Den
nätbaserade utbildningens planeringstid har i genomsnitt varit längre jäm-
fört med den traditionella kursverksamheten medan lärarna uppfattar att
kursgenomförandet tagit ungefär lika mycket tid. Sammantaget innebär det
att det har varit mer tidskrävande för läraren att planera och genomföra
en kurs på receptarieutbildningen jämfört med en traditionell kurs. Det är
högst troligt att tidsåtgången kommer att minska vid en andra omgång av
kursen.

Enkätsvaren visar att endast en lärare uppfattat att han fått tid avsatt
för planering och genomförande av undervisningen. Merparten av lärarna
anser att de inte fått någon tid tilldelad för detta. De lärare som svarat på
enkäten tycks ha löst tidsbehovet genom att ta tid från sin forskning och
genom att använda sin fritid för uppgiften.

Enkäten tyder på att lärarna inte blivit tilldelade tillräcklig tid under det
första året för att planera och genomföra undervisningen. Det är dock in-
tressant att notera att samtliga lärare som deltog i intervjuerna sade att de
hade fått tid från sina institutioner.

Denna diskrepans kan förklaras av två faktorer. Den första är det faktum
att institutionerna visserligen har fått ersättning för den extra arbetsbelast-
ning som nätbaserad utbildning medför, men lärarna har inte alltid blivit
tilldelade extra tid för arbetet i form av timmar. Ibland har utrymme fun-
nits inom lärarnas tjänster och ibland har pengarna gått till att täppa igen
hål i en redan ansträngd budget: att köpa in nödvändig utrustning o. s. v.
En andra förklaring kan vara att arbetsbelastningen på nätbaserade kurser
delvis är en fråga om resurser men även en fråga om annorlunda arbetssätt.
Som vi tidigare nämnde, hade få lärarna tidigare erfarenhet av nätbaserad
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utbildning och de underskattade tidsåtgången för utvecklingsarbetet. Där-
för uppfattade de att tiden inte räckte till. Studierektorernas oerfarenhet av
nätbaserad utbildning lär också ha spelat en roll, då de inte uppfattade att
man måste disponera tiden på ett annat sätt när det gäller nätbaserad ut-
bildning, t. ex. att man måste lägga mycket mer tid på planeringsarbetet.

. Utbildningens organisation

Allmänt har frågor om organisation, roller och ansvar återkommit i inter-
vjuer och enkät och det här är onekligen en fråga som måste diskuteras
vidare mellan personer inblandade i utbildningen. Till att börja med är det
viktigt att påpeka att arbetet med nätbaserad utbildning medför ett helt nytt
arbetssätt. Det är förståeligt att det blir skakigt i början och att det blir ok-
larheter som måste redas ut.

Alla undersökta nivåer talar om den oklara rollfördelning som råder och
den påverkar alla aspekter av utbildningen. Det gäller kursutvecklingen,
kursgenomförandet, kvalitetskontrollen m. m.

På grund av den oklara rollfördelningen finns det brister i kvalitetskon-
trollen; lärarna förblir oklara på hur de bäst kan utnyttja de lokala han-
dledarna i deras undervisning och de lokala handledarna blir osäkra på
sina uppgifter. Detta genomsyrar hela organisationen. Lärarna vet t. ex. inte
till vem de ska vända sig när de har studentproblem och både progra-
mansvarige och planeringsgruppen har varit oklar på vem som ska ansvara
för vad.

:s roll gentemot inblandade aktörer har inte varit tydlig. Det här
beror bl. a. på att  inte fått klara direktiv om vilket ansvarsområde som
är deras. Det finns t. ex. inte några rutiner för hur man kommer att göra
kursuppdateringar, kursrevideringar och kursunderhåll i framtiden.

För att avhjälpa situationen har man skapat dokument som klargör
ansvarsområdena. Dessa dokument håller på att revideras och kommer att
ge viktig vägledning i det fortsatta arbetet. Ett problem hittills med dessa
dokument har varit att de inte varit förankrade hos alla inblandade aktörer.
Därför är det nu viktigt att man påbörjar förankringsarbetet av roller och
ansvarsområden hos alla inblandade parter.

. Genomförande av undervisningen

Beträffande genomförandet av undervisningen har vi valt att titta föl-
jande aspekter; teknikstödet, studentinflytandet, kontakten med studenter-
na samt kollaborativt lärande.

.. Teknikstödet

Tekniken som används i undervisningen erbjuder ökade möjligheter, men
ställer också krav på användarna. För att tekniken inte ska bli ett hinder i
genomförandet av nätbaserade kurser krävs att det finns ett väl fungerande
teknikstöd. Väsentligt när det gäller teknikstödet är att supporten är lättill-
gänglig. I Receptarieutbildningen är det  som stått för teknikstödet till
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lärarna. Lärarnas uppfattning om hur det fungerar varierar. Det genomsnit-
tliga betyget på en femgradig skala där  motsvara dåligt och  motsvarar
mycket bra, är ,. Två lärare tycker att stödet fungerat dåligt och att det
löst sig p. g. a. att de själva haft kunskaper för att lösa problemen. Två lärare
anser att stödet fungerat mycket bra och att de fått snabb och bra hjälp när
något gått snett. Ytterligare kommentarer är att stödet då problemen berört
PingPong har varit bra, medan det varit mindre bra avseende problem med
Marratech. Läraren från klinisk farmakologi har en gång i veckan haft möj-
lighet att få hjälp från en konsult från . Detta är inget stöd som ges
inom ramen för utbildningen utan en service de anställda på den institutio-
nen har.

.. Studentinflytande formellt/informellt

Då man talar om studentinflytande kan det delas upp i formellt inflytande
och informellt inflytande. Det formella inflytandet sker i t. ex. univer-
sitetsstyrelse, fakultetsnämnd och institutionsstyrelse. Det informella infly-
tandet sker i kontakten mellan studenter, administratörer och lärare. Det är
det informella inflytandet som avses här. Lärarna har tillfrågats om stu-
denterna haft inflytande över kursens upplägg och innehåll före eller under
kursens gång. Dessutom frågades om vilken uppfattning lärarna har om att
studenterna ska beredas denna möjlighet. Sex av lärarna anser att studenter-
na på olika sätt haft möjlighet att påverka upplägg och/eller genomförande
av kursen. Det har främst rört sig om att extra Marratechträffar erbjudits
samt att de fått tillgång till material som läraren från början inte tänkt ta
med. I en av kurserna har läraren använt casemetodik och här ingår infly-
tande från studenten i själva metodiken.

Lärarnas uppfattning om huruvida det är bra eller dåligt att studenter-
na ska ha möjlighet att påverka upplägg och innehåll motsvarar en neutral
nivå. Det genomsnittliga värdet på en femgradig skala är ,. Lärarna tycks
vara relativt eniga om att studenternas möjlighet att påverka pågående kurs
är relativt begränsad och att de synpunkter som kommer fram blir något
läraren tar med sig till kommande kurser.

Lärarna som inte tycker att möjligheten funnits för studenterna att
påverka kursen anser ändå att det är bra att studenterna bereds möjlighet
att påverka upplägg och innehåll.

.. Kontakt med studenterna

Lärandet är för de flesta en social process och kommunikationen mellan
lärare och studenter är mycket viktig. Det är därför nödvändigt med en-
kla och pålitliga kommunikationsverktyg som både lärare och studenter
behärskar. Enligt Andersson & Garrison () är pålitlig kommunikation
mellan lärare och studenter den enskilt viktigaste faktorn för att studenter-
na ska lyckas med sina studier. I Receptarieutbildningen har studenterna
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Tabell : Lärarnas studenkontakt under receptarieutbildningens första år.

Kommunikationsmedium Antal gånger/vecka*
PIM ,
Annat (Marratech och vanliga frågor) ,
E-post ,
Diskussionsforum ,
Telefon ,
* i genomsnitt

tillgång till en lokal handledare som i mycket tar över lärarens roll när det
gäller kommunikationen med studenterna.

I webplattformen PingPong finns ett antal olika möjligheter för lärare
och studenter att kommunicera asynkront. Det kan ske med hjälp av diskus-
sionsforum,  (PingPong Instant Message), e-post samt via vanliga frå-
gor. Utöver de möjligheter som finns tillgängliga i PingPong används ock-
så kommunikationsverktyget Marratech. Möjligheten att använda telefon
finns naturligtvis också.

Tabell  visar hur många gånger per vecka i genomsnitt lärarna under
första året haft kontakt med studenterna. Det vanligaste är att lärare –
student kommunicerar via . Under kategorin ”Annat” i tabellen ryms
främst kommunikation via Marratech samt via vanliga frågor. Vilken typ
av kommunikation som används är naturligtvis beroende av vilken under-
visningsmetod lärarna använder sig av. Det har inte gjorts någon bedömn-
ing av kvalitén på den kommunikation som skett mellan lärare och studen-
ter.

.. Kollaborativt lärande

Det är en fördel om studenter på nätbaserade utbildningar kan arbeta i
grupper – kollaborativt lärande. Studier visar att grupparbeten stimulerar
lärprocessen. Nackdelen är att kurserna kan bli mindre flexibla eftersom
studenterna måste komma överens om när de ska träffas (virtuellt eller fy-
siskt), hur de ska lösa uppgiften samt när uppgiften ska vara färdig.

Under första året har grupparbeten under kurserna inte varit så framträ-
dande. Det har efterfrågats från de lokala handledarna att de ska få
väldefinierade uppgifter att arbeta med studenterna med. Under höstens
kurser finns ambitionen att arbeta mer med grupparbeten.

En förutsättning för att denna undervisningsmetod ska fungera är stu-
denternas förmåga att lämna in uppgifter i tid. Lärarnas uppfattning
motsvarar en mycket god förmåga. Det genomsnittliga värdet på en fem-
gradig skala är ,, där  svarar mot en mycket god förmåga. I kollaborativt
lärande är lärarnas återkoppling till studenterna viktig. Det är inte så lyckat
om studenterna sitter och arbetar med en uppgift som de senare inte får
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någon respons på. Lärarnas uppfattning om hur återkopplingen till studen-
terna har fungerat varierar kraftigt. Lärarna har fått ange på en skala från
 till  där  svarar mot att återkopplingen fungerat mycket sämre än vid
traditionell undervisning och  att det fungerat mycket bättre. Det genom
snittliga värdet är ,, men variationen i svaren är stor och varierar från 

till .
Lärarnas uppfattning om studenterna är att de är ambitiösa och duktiga.

Studenterna har god förmåga att lämna in uppgifter i tid. Återkopplingen
till studenterna har varierat. En anledning till detta kan vara att lärarna har
missbedömt den tid det tar att ge så många som  studenter respons på
t. ex. inlämningsuppgifter.

. Sammanfattning

Har lärarna kvalificerad ämneskunskap och pedagogisk kunskap för
högskoleutbildning?

De lärare som undervisade första året har gedigen undervisningsvana
och god pedagogisk och ämnesmässig kompetens.
Har lärarna kunskaper om distanspedagogik och IKT?

Inför utbildningens införande saknade merparten av lärarna erfaren-
het av distanspedagogik eller . Lärarna har blivit erbjudna kompeten-
sutveckling inom området men deras kunskaper om  och distanspeda-
gogik skulle kunna vara bättre än vad som varit fallet under utbildningens
första år. Efter utbildningen, ansåg lärarna själva att de var vare sig dåligt
eller bra förberedda för uppgiften att undervisa nätbaserat. Det är dock
svårt att dra några generella slutsatser från detta, då underlaget är litet.
Vad är lärarnas inställning till nätbaserad utbildning?

Merparten av lärarna är positiva till nätbaserad utbildning. Alla inblan-
dade lärare anser att nätbaserad utbildning har fördelar för både studenter-
na och lärarna och vill utveckla och använda nätbaserade kurser i framtiden.
Uppfattar lärarna att de har stöd av sin institution och kollegor?

I intervjuerna svarade lärarna att de uppfattar att de fått stöd från sina
institutioner i form av resurser och tid, och de upplever att den allmänna
inställningen hos institutionsledningen är positiv. Merparten av lärarna har
också haft möjlighet att diskutera kursen och söka stöd hos sina kollegor.
Finns det några faktorer som hindrar/främjar införande av nätbaserad
lärande?

De faktorer som lärarna ansåg främjar receptarieprogrammet är
förekomsten av en etablerad teknisk infrastruktur, studiehandledarna och
studenternas motivation. De faktorer som lärarna ansåg var hämmande är
bl. a. problem med tekniken i början av programmet, och svårigheterna
med att genomföra laborativa och kommunikativa inslag.
Har lärarna fått lämplig kompetensutveckling?

De undervisande lärarna har dels fått en obligatorisk utbildning i webb-
plattformen PingPong och Marratech, dels hade blivit erbjudna olika sem-
inarier. Undersökningsresultatet tyder på att man bör bättre anpassa -
utbildningen till lärarnas behov.
Har lärarna fått tillräcklig tid för kursutvecklingen och kursgenom-
förande?
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Merparten av lärarna uppger att de inte fått någon tid för undervisnin-
gens planering och genomförande. De lärare som svarade på enkäten löste
det här genom att ta tid från forskningen eller genom att utnyttja fritiden.
Lärarna under det första året upplever att de inte har fått tillräcklig med
tid för undervisningens planering och genomförande undervisningen. En
intressant skillnad här är att i intervjuerna svarade alla lärare att de fått tid
från sina institutioner. En möjlig förklaring är att lärarna kan ha fått någon
annan form av ersättning för tidsinsatsen. Bristen på erfarenhet kan också
ha påverkat deras uppfattning av utvecklingsarbetets tidsåtgång.
Har lärarna fått möjlighet att utveckla kursmaterialet i team?

-pedagoger på  utvecklar och producerar kursmaterialet i team.
Samarbetet tycks överlag ha fungerat bra, men vissa problem har framkom-
mit som berör framförhållning samt vem som har det pedagogiska ansvaret.
Sammanfattningsvis är de ekonomiska och tidsmässiga resurserna samt
stöd/engagemang och erfarenhetsutbyte med kollegor viktiga förutsät-
tningar för utvecklingsarbetet.
Har lärarna tillgång till tekniksupport?

Lärarna har tillgång till tekniksupport från . Åsikterna om hur väl
det har fungerat går isär.
Vet lärarna hur studenternas förkunskaper ser ut?

Lärarna har inte blivit tillfrågade om det här, men i samband med
terminsstarten har man gjort en kartläggning av studenternas bakgrund
avseende bl. a. levnadsförhållanden, studievana och datorvana. Lärarna har
alltså haft möjlighet att ta del av hur studenternas förkunskaper såg ut.
Har lärarna gett studenten studiehandledning?

Studenterna har fått studiehandledning, men studenternas synpunkter
visar att den handledningen många gånger lämnar mycket att önska för
övrigt.
Hur fungerar studentinflytandet?

De flesta lärarna anser att studenterna på olika sätt haft möjlighet att
påverka kursupplägget och/eller kursgenomförandet. Om det är bra eller
dåligt att studenterna ska ha möjlighet att påverka upplägg och innehåll
motsvarar en neutral nivå. Lärarna tycks vara relativt eniga om att studen-
ternas möjlighet att påverka pågående kurser är relativt begränsade och att
deras synpunkter blir något läraren tar med sig till kommande kurser.
Hur har lärarna kontakt med studenterna?

Den främsta kontakten sker via . Kommunikation via Marratechträf-
far och vanliga frågor är också vanlig och inför termin tre kommer des här
sätten att finnas med som separata alternativ i lärarenkäten. Man har ännu
inte gjort någon bedömning av kvalitén på den kommunikation som skett
mellan lärare och studenter.
Får studenterna regelbunden återkoppling?

Studenterna är enligt lärarna bra på att lämna in uppgifter i tid. Återkop-
plingen till studenterna har varierat. En anledning till detta kan vara att
lärarna har missbedömt den tid det tar att ge så många som  studenter
respons på t. ex. inlämningsuppgifter.
Gör man kursutvärderingar vid kursavslutning?

Man gör kursutvärderingar efter varje avslutad kurs och sammanställ-
ningen blir utlagd i PingPong så att studenter, lärare, lokala handledare och
andra berörda kan ta del av dem.
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Tar lärarna hänsyn till resultaten av kursvärderingarna vid uppdatering
av kursen?

Om huruvida hänsyn tas till kursutvärderingarna går av naturliga skäl
inte att uttala sig om ännu. Utifrån den enkäten som lärarna har svarat på
verkar det åtminstone som om ambitionen finns att göra det.

Slutligen avslutas detta kapitel med några råd och kommentarer från de
lärare som undervisat under första året.

✗ Fokusera på ämnesinnehållet och det pedagogiska utförandet. Försök att
inte dras med i -hysterin och försök inte att animera allt.

✗ Planera för att ha gott om tid att svara på frågor via e-post och .
✗ Fundera på hur du tror att studenterna lär sig, nyttja  för idéer om

tekniska lösningar. nyttja sedan se de lokala handledarna för förslag på
olika sätt att få undervisningen kopplad till farmaceutens yrkesverk-
samhet. Ta också till er av deras erfarenheter av vad som fungerat bra
respektive mindre bra.

✗ Börja ännu tidigare än du tänkt.
✗ Roll och ansvarsfördelning måste vara tydlig.
✗ Det är riktigt roligt och man får en nära kontakt med studenterna.
✗ Det tar mer tid än man tror, men det är kul att lösa problem på nya sätt.
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 Lokala handledarnas erfarenheter och
synpunkter

Följande avsnitt bygger främst på intervjuer gjorda med de lokala han-
dledarna under hösten  samt under våren . I avsnittet beskrivs vad
det innebär att arbeta som lokal handledare, hur de arbetar och vad som
fungerat bra respektive mindre bra.

. Innebörden av att vara lokal handledare

Som stöd och hjälp för studenterna har lokala handledare anställts som
en resurs. De lokala handledarna träffar studenterna – gånger per vecka
på respektive studiegrupps lärcenter. Distansgruppen träffar sin handledare
via kommunikationsverktyget Marratech. De lokala handledarna är erfar-
na apotekare eller receptarier. De som varit anställda under utbildningens
första år har alla en bakgrund på Apoteket . Under första terminen var
tre personer anställda som lokala handledare. Annika Tengvall har på heltid
hand om Sollefteå-, Vilhelmina-, och Distansgruppen. Ulrika Andrén ar-
betar halvtid med Skellefteå- och Arvidsjaurgruppen. Magdalena Petters-
son hade under höstterminen  hand om Umeågruppen. Hon arbetade
då ca.  procent med dessa uppgifter. Magdalena Pettersson slutade som
lokal handledare efter höstterminen och uppgifterna togs över av den som
var kursansvarig för pågående kurs. Detta har varit en tillfällig lösning och
till hösten  har tre nya lokala handledare anställts för att ta över Mag-
dalenas arbetsuppgifter men också för att ta hand om den nya kull studenter
som då börjar.

Tanken med att erbjuda studenterna stöd och hjälp från en lokal han-
dledare är att;

✗ de ska fungera som en länk mellan studenten och läraren,
✗ de ska hålla den farmaceutiska tråden i utbildningen,
✗ de ska vara ett ämnesmässigt stöd samt att
✗ de ska vara ett socialt stöd till studenterna.

Ovan beskrivna punkter om vad det innebär att vara lokalhandledare är
något som vuxit fram med tiden. Vid utbildningens start var det mycket
upp till de lokala handledarna att själva forma sina arbetsuppgifter och ge
träffarna med studenterna ett meningsfullt innehåll. Redan under den förs-
ta intervjun med de lokala handledarna hade de relativt klart för sig vilken
roll de ville ha gentemot studenterna. En skillnad mellan de båda terminer-
na är att under hösten underströks att den lokala handledaren inte skulle
vara lärare men i intervjuerna under våren  framkommer att lärar-
rollen blivit ett betydligt större inslag i arbetsuppgifterna än under hösten.
De lokala handledarna anser dock att det inte är riktigt bra att de har varit
tvungna att täppa igen luckor och göra akutinsatser av detta slag.
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. Hur arbetar den lokala handledaren?

Som tidigare nämnts träffar de lokala handledarna studenterna – gånger
per vecka på lärcentret eller virtuellt via Marratech. Övrig kontorstid finns
de tillgängliga för studenterna via telefon, e-post och . Annika Tengvall
skriver också veckobrev till sina studenter. Distansstudenternas veckobrev
innehåller ofta tips om hur de ska lägga upp sina studier och sitt läsande.

.. Arbetet under höstterminen

Under höstterminen  fyllde de lokala handledarna främst rollen som
”mammor”, fixare, ”peppare” och kuratorer. Studenterna behövde detta
stöd av flera anledningar. För det första hade studenterna precis påbörjat
en ny utbildning med ett för många okänt upplägg, många hade ingen tidi-
gare studievana och en del kände sig osäkra på tekniken och sin förmåga att
lära sig de nödvändiga programmen. För det andra var det under den första
terminen en del krångel med undervisningsmaterialet. Centrum för utbild-
ningsteknik, , arbetade under tidspress med resultatet att det blev förs-
eningar och sena ändringar i materialet vilket stressade studenterna. Den
frustration studenterna kände fick de lokala handledarna ta hand om.

Arbetet som lokal handledare ställer stora krav på samarbete med lärar-
na. Under hösten färgades samarbetet med lärarna av en otydlig arbets-
fördelning. Tidigt väcktes ett önskemål från de lokala handledarna om en
arbetsbeskrivning som skulle underlätta samarbetet. Önskemål från hand-
ledarna om att tidigt få vara med i planeringsprocessen av kurserna fram-
fördes också bl. a. för att de utifrån dessa i samråd med lärarna skulle kunna
utforma meningsfulla seminarieuppgifter åt studenterna, men också för att
de skulle ha möjlighet att hinna läsa in sig på kursmaterialet för att på ett
bra sätt kunna vara ett ämnesmässigt stöd till studenterna.

De lokala handledarna har under hela första året haft en öppen och
rak kommunikation med ledningen för receptarieutbildningen och med
studieadministrationen. Problemen har framförts vid olika tillfällen och
uppfattningen hos handledarna är att de fått gehör för sina synpunkter och
att det pågår ett ständigt förändringsarbete (även om det ibland kan ta lite
onödigt långt tid).

Sammanfattningsvis kan sägas om de lokala handledarnas situation un-
der hösten;

✗ att de tidigt verkade ha en klar uppfattning om hur de ville utforma sina
arbetsuppgifter och att de medvetet och ihärdigt har arbetat för att nå
dit,

✗ att de problem som de mötte under hösten mycket varit förknippade
med förseningar och sena ändringar i undervisningsmaterialet vilket
bl. a. stressat studenterna,

✗ att dessa förseningar och ändringar försvårade deras möjligheter till
framförhållning i arbetet,

✗ att det inte funnits någon klar och tydlig struktur på träffarna samt
✗ att det inte fanns några klara samarbetsformer med lärarna och en oty-

dlig rollfördelning dem emellan.
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.. Arbetet under vårterminen

Som tidigare nämnts slutade Magdalena Pettersson som lokal handledare
efter höstterminen och under våren är det främst Annika Tengvall och Ul-
rika Andrén som arbetat som lokala handledare. Annika och Ulrika har
hittat en väl fungerande arbetsform och utarbetat en gemensam strategi
utemot studenterna. Något som de båda poängterar är viktigt. Samarbetet
sker spontant och är informellt, men till hösten när tre nya lokala han-
dledare kommer in i utbildningen måste de hitta nya former för samarbete,
eventuellt med schemalagda träffar via Marratech. Under hösten framkom
önskemål om en arbetsbeskrivning och detta aktualiseras igen eftersom en
sådan bl. a. skulle underlätta för nya lokala handledare som anställs.

Mycket av den kritik som under utbildningens första termin framfördes
har enligt de lokala handledarna uppmärksammats vilket gör att arbetet är
”lättare” idag.

Framförhållningen då det gäller undervisningsmaterialet är betydligt
bättre och innehåller inte lika många fel som leder till sena ändringar i ma-
terialet. Detta gör att ett stressmoment för studenterna är borta, vilket i sin
tur leder till att de lokala handledarna inte behöver lägga så mycket energi
och kraft på att lugna studenterna i detta avseende. Detta hänger förmod-
ligen också ihop med att studenterna känner sig tryggare i sin roll som stu-
dent. De har sett att de faktiskt klarar av uppgiften att vara student på en
nätbaserad utbildning, med allt vad det innebär.

Med anledning av att det i höstas inte fanns någon struktur på träffarna
infördes att lärarna arbetar fram ett grovschema med så många fasta punk-
ter som möjligt t. ex. laborationer. Utifrån detta gör lokala handledarna en
egen grovplan. De översätter alltså lärarnas grovplan och gör utifrån denna
en egen grovplan över träffarna.

Vidare träffas läraren på aktuell kurs och de lokala handledarna i ett Mar-
ratechmöte en gång per vecka. De lokala handledarna är numera också med
tidigt i kursplaneringen. Det finns dock fortfarande en önskan att ”polletten
ska trilla ner” hos vissa lärare att de lokala handledarna behöver uppgifter
att erbjuda studenterna. I stort anser de lokala handledarna att samarbetet
med lärarna fungera väl och många förändringar har skett sedan i höstas
men de har fått strida hårt för förändringarna; det är både Ulrika Andrén
och Annika Tengvall överens om. Ibland verkar det som lärarna känner sig
hotade och vissa lärare har uppfattats som prestigefyllda. I detta samman-
hang kommer återigen nyttan av en arbetsbeskrivning på tal.

De lokala handledarna betonar att det är mycket viktigt med en klar och
tydlig struktur på träffarna. Om studenterna har  mil att åka till sitt lär-
center måste det finnas en struktur och mening med träffarna för att det
ska ge något för studenterna. Det måste finnas ett program för träffarna. De
lokala handledarna arbetar med frågeställningar som kommer från lärar-
na, diskuterar någon aktuell artikel eller gör kopplingar till yrket. De lokala
handledarna påpekar att det hela tiden är en avvägning som måste göras.
Studenterna har ju sin kurs att ta hänsyn till och som de ska hinna med.
Det är därför viktigt att det som händer på träffarna blir ett komplement
till studenternas övriga kurslitteratur och som hjälper dem till förståelse av

 Mot slutet av terminen har Eva Wikner, tidigare anställd på Apoteket Renen i Umeå, fasats
in som Distansgruppens och Umeågruppens lokala handledare.
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det materialet. För att underlätta detta arbete föreslås att det till varje kurs
ska finnas en handledarbeskrivning. En sådan skulle också underlätta för
nya lokala handledare och för lärarna.

En synpunkt som de lokala handledarna ofta återkommer till är att det
borde finnas en röd råd i kurserna. Kurserna under detta första år har varit
indelade i olika delmoment och många gånger saknas kopplingen mellan
de olika delmomenten. Strukturen på upplägget av kurserna varierar också
kraftigt.

Under vårterminen har diskussionsgrupper upprättats på prov där äm-
net som ska diskuteras kommer från lärarna. Detta har enligt de lokala han-
dledarna inte fallit väl ut.

Sammanfattningsvis kan sägas att de lokala handledarna uppfattar att
de i mångt och mycket fått gehör för de synpunkter de framförde under
höstterminen;

✗ framförhållningen i kursmaterialet har blivit bättre
✗ de är med i planeringen av kurserna på ett tidigt stadium
✗ de har kontinuerliga Marratechträffar med lärarna

Förändringar som de lokala handledarna skulle vilja se är;

✗ att en arbetsbeskrivning upprättas, för att underlätta för nya lokala han-
dledare, tydliggöra rollfördelningen mellan lärarna och de lokala han-
dledarna samt för att de på så sätt kan få ökad förståelse för vad det
innebär att arbeta som lokal handledare,

✗ att en handledarbeskrivning upprättas till varje kurs, för att underlät-
ta för lärare och nya lokala handledare samt för att med hjälp av dessa
kunna fylla studentträffarna med meningsfullt innehåll samt

✗ att strukturen på kurserna ska bli mer enhetlig och att det ska finnas en
tydligare koppling mellan de olika delmomenten inom en kurs.

Utan tvekan fyller de lokala handledarna en mycket viktig funktion. Den
avlastning de ger lärarna får nästan anses nödvändig. Man måste komma
ihåg att det är  studenter som följer utbildningen och många av dessa
studenter har ett behov av att bli synliggjorda, har ett behov av socialt stöd
som studenter på campus på ett helt annat sätt får av sina studiekamrater.
De måste också få kontinuerlig återkoppling på sina studieprestationer. Att
som lärare fungera i alla dessa roller för  studenter och samtidigt hålla
en hög kvalité på sin undervisning torde vara en övermäktig uppgift även
för den mest effektiva och nitiska läraren.

 Detta är en synpunkt som också studenterna tar upp i kursutvärderingar och termin-
senkäter.

 Receptarier på nätet – hur går det?



 Studenternas erfarenheter och synpunkter

Syftet med föreliggande avsnitt är för det första att ge lärare och andra
aktörer involverade i utbildningen information om vad som fungerat bra
respektive dåligt ur studenternas perspektiv under utbildningens första år
samt att de utifrån denna information ska kunna göra eventuella förän-
dringar. För det andra är syftet att ge lärare som står i begrepp att undervisa
på utbildningen en bild av vad de har att vänta sig samt vad de bör tänka
på i upplägg och genomförande av undervisningen. Avsnittet bygger på in-
formation som samlats in via terminsenkäter som studenterna svarat på i
slutet av termin  och  samt på årets kursutvärderingar.

-stödd distansutbildning ger inte bara möjligheter för nya grupper att
studera utan ställer också krav på ny kompetens hos studenterna om de på
ett effektivt sätt ska kunna följa studierna. Det rör sig om bl. a. förmågan att
hantera datorer, internet, andra verktyg som används i utbildningen samt
krävs en helt annan självdisciplin då studenter som läser via nätet ofta har en
annan livssituation än studenter som läser på campus. Till detta hör också
att dessa studenter ofta kommer från mer studieovana miljöer. Därför är
det viktigt att noga följa studenterna och dokumentera deras synpunkter
och erfarenheter. Ännu viktigare är kanske att inblandade aktörer tar till
sig studenternas synpunkter och i den mån det är möjligt gör förändringar
utifrån dessa.

. Frågeställningar

Frågeställningarna som har identifierats bygger bl. a. på de förslag till kri-
terier som har fastställts i rapporterna ”Guide för nätbaserad distansutbild-
ning vid högskolor och universitet” och ”Kvalitet i -stödd distansutbild-
ning”.

✗ Hur ser kontakten ut mellan student – student, student – lärare och stu-
dent – lokal handledare?

✗ Vilken betydelse har förekomsten av lokala handledare haft?
✗ I vilken utsträckning har studenterna utnyttjat lärcentren?
✗ Hur är teknikstödet till studenterna utformat? Fungerar det tillfredsstäl-

lande? Vet studenterna vem de ska vända sig till för att få stöd och hjälp?
Är supporten lättillgänglig?

✗ Hur fungerar -användningen i utbildningen? Hur har webbplattfor-
men PingPong fungerat ur olika aspekter

✗ Anser studenterna att de har inflytande över utbildningen?
✗ Hur har studenterna har uppfattat undervisningen ur olika aspekter?
✗ Vilket betyg ger studenterna utbildningens första år som helhet?

 Se bilaga .

 Myringer, B. & Wigforss, E. ()

 Nätuniversitetet ()
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Tabell : Fördelningen av antalet svarande i respektive studiegrupp.

Termin  Termin 

Studenter i gruppen Antal svarande Studenter i gruppen Antal svarande
Umeå    

Skellefteå    

Sollefteå    

Arvidsjaur    

Vilhelmina    

Distans    

Totalt    

✗ Vilka generella synpunkter har framkommit från kursutvärderingarna
under året?

Om det finns skillnader mellan de olika studiegrupperna kommer detta
att presenteras.

. Svarsfrekvens

Den första enkäten delades ut i samband med att studenterna var i Umeå
för att laborera den – november . Enkäten skickades ut med post
till de studenter som inte var närvarande. Totalt skickades/delades enkäten
ut till  studenter. Efter två påminnelser var det  studenter som svarat
på enkäten. Svarsfrekvensen är , procent.

Den andra enkäten distribuerades till studenterna via webplattformen
PingPong. Enkäten låg ute under två veckor i slutet av maj. Utav de  stu-
denter som i dagsläget följer utbildningen är det  studenter som svarat.
Svarsfrekvensen är , procent.

Svarsfrekvensen i respektive studiegrupp redovisas i tabell . Vad som
är värt att notera i denna tabell är att det är relativt många i Distansgrup-
pen som inte svarat på terminsenkät . Då Distansgruppens svar analyseras
måste detta tas i beaktande.

. Kontakt

Som nämndes i avsnittet om lärarna är det viktigt att det i en nätbaserad ut-
bildning finns enkla och tillförlitliga kommunikationsverktyg som studen-
terna behärskar. I webplattformen PingPong erbjuds ett antal möjligheter
för studenterna att kommunicera med och ”träffa” varandra, lärarna och
de lokala handledarna. Utöver dessa möjligheter erbjuds möjligheten för
alla studenter, utom de som studerar i Distansgruppen, att träffas på lär-
centret vid handledarträffar men också då det inte är handledarträffar.

.. Kontakt student – student

En av de vanligaste betänkligheterna studenterna hade inför att studera på
en nätbaserad utbildning var att de inte skulle få bra kontakt med sina
kurskamrater.
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Tabell : Hur studenterna har haft kontakt med varandra.

Termin  Termin 

Andel stud. (%) Ant.ggr/v* Andel stud. (%) Ant.ggr/v*
Telefon  ,  ,
E-post  ,  ,
    ,
Diskussionsforum  ,  ,
Möte på lärc.  ,  ,
Möte utanför lärc.    

* i genomsnitt

Efter första terminen är det  procent som uppgav att de haft kontakt
med sina kurskamrater. Drygt  procent sa att när de träffats har de också
pratat om andra saker än studierna. Närmare två tredjedelar av studenterna
upplevde att de haft tillräcklig kontakt med sina studiekamrater.

Andelen som uppger att de haft kontakt med sina studiekamrater under
termin  är också  procent. Det är en större andel som anser att de haft till-
räcklig kontakt,  procent och en betydligt större andel  procent uppger
att de pratar om annat än studierna. En av studenternas värsta farhågor med
detta sätt att studera tycks för de flesta inte bli införlivad.

I tabell  kan utläsas att det vanligaste och mest frekventa sätt bland stu-
denterna att ha kontakt med varandra är via . Det näst vanligaste är att
man möts på lärcentret. Värt att noteras är att en tredjedel av studenterna
har under första terminen träffats utanför lärcentret ungefär en gång per
vecka och under andra terminen har  procent träffats utanför lärcentret.

Det finns inga skillnader mellan lärcentergrupperna avseende kontakten
med varandra. Distansgruppen har av förklarliga skäl inte träffats på lär-
centret. Det visar sig dock att studenterna i Distansgruppen i genomsnitt
har träffats utanför lärcentret lika frekvent som de övriga grupperna. Vi-
dare har de under termin  utnyttjat diskussionsforum i PingPong betydligt
mer frekvent än övriga grupper, , gånger per vecka i genomsnitt.

.. Kontakt student – lärare

Under första terminen är det tre studenter som uppger att de inte haft
någon kontakt med lärarna. Två av studenterna tillhör Sollefteågruppen
och en Distansgruppen. Studenterna fick på en skala från ett till sju bedö-
ma hur tillgängliga de tyckte att lärarna hade varit under terminen. En
etta motsvarar otillgängliga, en fyra tillräckligt tillgängliga och en sjua
motsvarar mycket tillgängliga. Det genomsnittliga värdet för hela student-
gruppen är , och betyder att studenterna har uppfattat lärarna som något
mer än tillräckligt tillgängliga. Lärarna under andra terminen uppfattas som
mer tillgängliga, det genomsnittliga värdet är ,. Distansgruppens uppfat-
tning om lärarnas tillgänglighet under andra terminen är signifikant skild
från de övriga grupperna, ,.

I tabell  framgår att den mesta kontakten med lärarna har skett via .
Från tabellen kan man få intryck av att kontakten mellan studenterna och

 Nordström, A. ()

 t-värde ,
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Tabell : Hur studenterna har haft kontakt med lärarna.

Termin  Termin 

Andel stud. (%) Ant.ggr/v* Andel stud. (%) Ant.ggr/v*
Telefon  ,  ,
E-post    ,
    ,
Diskussions-
forum    ,
* i genomsnitt

lärarna har minskat. Ett alternativ till kontakt som inte är med är den kon-
takt studenterna har med lärarna via Marratech. Denna kontakt har varit
relativt omfattande under andra terminen och bidrar förmodligen till att
studenterna uppfattar lärarna som så tillgängliga som de gör.

Antalet observationer är de flesta fall så få att det inte går att uttala sig
om det finns några signifikanta skillnader mellan de olika studiegrupperna.

.. Kontakt student – lokal handledare, Distansgruppen

Studenterna i Distansgruppen har i genomsnitt haft kontakt med sin lokala
handledare en gång per vecka. Kontakten har främst skett via  under
första terminen och under andra terminen är möten via Marratech lika van-
ligt.

För att få en uppfattning om studenternas behov av den lokala han-
dledaren ombads studenterna att ange på en sjugradig skala vilken betydelse
den lokala handledaren haft för studentens studier. En etta motsvarar ingen
betydelse och en sjua mycket stor betydelse. Det genomsnittliga värdet för
Distansgruppen är , under höstterminen och , under vårterminen och
motsvarar en neutral betydelse. Figur  visar hur studenternas svar förde-
lar sig mellan de olika alternativen, –, under vårterminen. Detta värde ska
inte ses som ett betyg på den lokala handledarens arbete utan snarare som
studentens behov av den lokala handledaren. Kommentarerna som studen-
terna skrev ner i anslutning till frågan indikerar att det också är så studen-
terna har uppfattat frågan. Kommentarerna är idel positiva och den lokala
handledaren och hennes arbete rosas.

.. Kontakt student – lokal handledare, övriga grupper

Den lokala handledarens betydelse för studenternas studier är större för
dessa grupper än för Distansgruppen (se figur ). Det genomsnittliga värdet
för dessa grupper är , för både höst- och vårterminen, där , motsvarar
en neutral betydelse. Vid en jämförelse mellan grupperna visar det sig att
Vilhelminagruppen tillskriver den lokala handledaren en större betydelse
än övriga grupper.

 Marratechmöten kommer att finnas med som alternativ i nästa terminsenkät.

 Umeå-, Skellefteå-, Sollefteå-, Arvidsjaur- och Vilhelminagruppen.

 Det genomsnittliga värdet för Vilhelminagruppen är ,, t-värde , under höstterminen
respektive , och t-värde , under vårterminen.

 Receptarier på nätet – hur går det?



Figur : Lokala handledarnas betydelse för studenternas studier.

De lokala handledarna har träffat studenterna – gånger per vecka på
de olika lärcentren. Det är  procent av studenterna som någon gång varit
med på träffarna under höstterminen och under våren har alla någon gång
varit med. Så mycket som  procent av dessa studenter har varit med
på  procent eller fler av träffarna under hösten och motsvarande siffra
under våren är  procent. Som tidigare nämnts är tanken med att erbjuda
studenterna stöd och hjälp från en lokal att;

✗ de ska fungera som en länk mellan studenten och läraren,
✗ de ska hålla den farmaceutiska tråden i utbildningen,
✗ de ska vara ett ämnesmässigt stöd samt
✗ att de ska vara ett socialt stöd till studenterna.

Studenterna har inte direkt tillfrågats om de tycker att handledarna har
fungerat enligt den tanke som finns med deras arbetsuppgifter.

Utifrån årets kursutvärderingar går det dock att utläsa att studenterna
tycker att de lokala handledarna fungerar som en bra länk mellan studen-
terna och lärarna. De lokala handledarna förmedlar på ett bra sätt studen-
ternas synpunkter. Vad som också framkommer är att studenterna är känsli-
ga för hur samarbetet mellan läraren och den lokala handledaren fungerar.
Det framkommer också att i de fall då studenterna uppfattar att samarbetet
mellan handledarna och lärarna inte fungerar så bra tar studenterna han-
dledarnas parti.

Det framkommer inget speciellt om de lokala handledarnas förmåga att
hålla den farmaceutiska tråden i utbildningen. Under biovetenskap I har
dock en del studenter saknat kopplingen till yrket.

Enligt studenterna brister de lokala handledarna ibland i det ämnesmäs-
siga stödet. Detta hänger förmodligen ihop med att de lokala handledarna
under hösten inte hade någon möjlighet att läsa in sig på undervisningsma-
terialet p. g. a. förseningar från bl. a. . En annan förklaring kan vara att
studenterna inte har riktigt klart för sig att de lokala handledarna omöjligt
kan svara på alla frågor som rör det ämnesmässiga innehållet.

 Här gäller det alltså alla av dem som svarat på enkäten.

 Studenternas erfarenheter och synpunkter 



Att de har varit ett oersättligt socialt stöd till studenterna råder det inget
tvivel om. I kursutvärderingarna och i terminsenkäterna beskrivs de som
duktiga, suveräna, toppen, klippor, peppande, tillgängliga och positiva.

För att kunna ge de lokala handledarna en fingervisning om huruvida in-
nehållet i träffarna stämmer överens med studenternas behov och önskemål
ombads studenterna att ge en generell bedömning av innehållet på träffar-
na samt att skriva ner vad de tycker är det viktigaste med träffarna. Den
generella bedömningen av innehållet gjordes på en sjugradig skala där en
fyra motsvarar godkänt. Det genomsnittliga värdet för gruppen totalt sett
är , under hösten och , under våren. Vilhelminagruppens omdöme av
innehållet är mer positivt än övriga gruppers och skillnaden är signifikant.
Det genomsnittliga värdet är , respektive ,. Under vårterminen har
Skellefteågruppen varit lite mindre nöjda än övriga grupper, genomsnittliga
värdet är ,.

På frågan vad studenterna tycker är viktigast med träffarna går det att
kategorisera in de flesta svar i tre grupper. För det första vill studenterna
diskutera och själv få vara aktiva i problemlösning, för det andra är en vik-
tig del av träffarna att få träffa kurskamraterna, för det tredje finns det en
mindre grupp som vill utnyttja träffarna för att få svar på frågor och få
saker och ting förklarat för sig. En del studenter anser att det fortfarande
saknas struktur på träffarna. Umeågruppen som under våren haft den kur-
sansvarige läraren som lokalhandledare tycker att det ämnesmässigt varit en
fördel, men att de ibland saknat någon oberoende att tala med.

Närmare hälften av studenterna har haft kontakt med den lokala han-
dledaren i genomsnitt en gång i veckan utanför träffarna på lärcentret.
Främst har kontakten skett via . Umeå- och Skellefteågruppen skiljer
sig signifikant åt från gruppen totalt sett och har i genomsnitt haft min-
dre kontakt med sina handledare utanför träffarna på lärcentret. Detta har
delvis att göra med att dessa grupper träffar sin lokala handledare vid två
tillfällen per vecka och har således inte samma behov av kontakt som de
grupper som har en träff i veckan.

. Lärcentren

I genomsnitt har en student tillbringat  timmar per vecka på lärcentret.
Studenter i Sollefteå- och Vilhelminagruppen har i genomsnitt tillbringat
kortare tid på lärcentret under både höstterminen och vårterminen, , re-
spektive , timmar per vecka under hösten och , respektive , timmar
per vecka under våren. Detta hänger förmodligen ihop med att studenterna
i dessa grupper valt att träffa sin handledare en heldag per vecka i stället för
två halvdagar per vecka.

Det är  procent av studenterna ( studenter) som varit på lärcentret
när det inte har varit handledarträffar under hösten. Motsvarande siffra un-
der våren är lägre,  procent. I genomsnitt har dessa studenter tillbringat 

timmar per veckan där. Det finns inga signifikanta skillnader mellan grup-
perna. De flesta studenter som inte utnyttjar lärcentret utöver när det är

 t-värde , respektive ,

 t-värde ,
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Figur : Studenternas uppfattning om stödet och hjälpen från lärcentren.

handledarträffar anger avståndet som det främsta skälet samt att de inte har
något behov av att vara där eller att de istället läser hemma hos en kursare.

Under nästa termin kommer de lokala handledarna och lärarna arbe-
ta mer med grupparbeten och då kommer förmodligen studenterna vara
tvungna att tillbringa mer tid på lärcentren. Detta har inte endast positiva
konsekvenser eftersom flexibiliteten i utbildningen för studenterna riskerar
att minska.

Studenterna upplever att stödet och hjälpen de fått på lärcentret har varit
bra (se figur ). Det genomsnittliga värdet är under hösten , och under
våren , där , är godkänt (sjugradig skala). Det genomsnittliga värdet
i Arvidsjaurgruppen var under höstterminen , och skiljer sig signifikant
från gruppen totalt sett. Under vårterminen finns inga skillnader mellan
grupperna.

. Tekniken

Studenternas uppfattning om hur tekniken fungerat berör deras använd-
ning av datorer och andra verktyg de använt sig av under terminen. På en
sjugradig skala där fyra är godkänt är det genomsnittliga värdet för hela stu-
dentgruppen , under höstterminen. Distansgruppen var då mer missnöjd
med hur tekniken hade fungerat. Gruppens genomsnittliga värde är , och
låg alltså en bra bit under godkänt. Under våren har tekniken fungerat my-
cket bättre enligt studenterna. Det genomsnittliga värdet är , och det finns
inga skillnader mellan studiegrupperna.

Support och stöd till studenterna avseende datorer, nätverk m. m. ska
studenterna få av Studentsupport på  och eller -supporten på lär-
centret. I :s uppgift ingår att ge stöd till studenterna vid problem med
kommunikationsverktyget Marratech och detta är en support som ingår i
det som här kallas teknikstöd. Trots detta verkar det som om  har fått gå
in och ge stöd och support utöver vad som har varit deras uppgift. Trycket

 t-värde ,
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Tabell : Var studenterna vänt sig för att få stöd och support avseende tekniken.

Termin  Termin 

Andel studenter Andel studenter
  

  

Lärcentrens -support  

Annat  

på  tycks ha minskat något (se tabell ) istället tycks studenterna i större
utsträckning sökt hjälp hos familjemedlemmar och vänner (Annat).

Möjligheten till stöd i tekniska frågor får godkänt av studenterna under
hösten och något bättre betyg får teknikstödet under vårterminen, , på en
sjugradig skala. Under höstterminen var Distansgruppen betydligt mindre
nöjda med stödet, det genomsnittliga värdet för Distansgruppen var då ,.
Distansstudenterna hade under höstterminen sökt stöd hos  och -
 i lika stor utsträckning. Under vårterminen finns inga skillnader mellan
grupperna.

. PingPong

Huvuddelen av undervisningen bedrivs via webbplattformen PingPong.
Studenternas uppfattning om hur PingPong fungerade som helhet under
första terminen låg strax under godkänt. Likaså fick undervisningsmateri-
alet som presenterades i PingPong strax under godkänt. När det gäller un-
dervisningsmaterialet var studenterna i Umeågruppen mer missnöjda än
övriga grupper och studenterna i Arvidsjaur- och Vilhelminagruppen var
mer nöjda.

Många studenter upplevde PingPong som rörigt och opedagogiskt samt
att samma sak presenterades på olika ställen i PingPong. Fel i materialet,
felstavningar och dåligt språk försvårade inlärningen påpekade ett flertal
studenter. Studenterna upplevde också att kvalitén varierade kraftigt mel-
lan de olika modulerna. Vidare efterfrågade studenterna fler föreläsningar,
animeringar samt en sökfunktion i PingPong. Många studenter skrev att de
önskade att materialet skulle göras mer utskriftsvänligt.

En hel del förbättringar har gjorts i PingPong och detta avspeglar sig
i studenternas betygsättning av webbplattformen som helhet. Det genom-
snittliga betyget är under våren ,.

En del synpunkter avseende PingPong som helhet återkommer i kur-
sutvärderingar och i terminsenkäter.

✗ Studenterna efterfrågar bättre samordning mellan lärarna om var infor-
mation läggs ut i PingPong

✗ Studenterna vill ha endast ett ställe där de ställer frågor till lärarna
✗ En funktion där de själv kan gå in och radera vanliga frågor önskas.
✗ Studenterna vill att det ska vara möjligt att gå direkt till en lektion i lek-

tionsmenyn och slippa se kursintroduktionen varje gång.

 Umeågruppens medelvärde är , t-värde -,. Arvidsjaurgruppens medelvärde är , t-
värde ,. Vilhelminagruppens medelvärde är , t-värde ,.

 Receptarier på nätet – hur går det?



Tabell : Var studenterna vänt sig för att få stöd och support i PingPong.

Termin  Termin 

Andel studenter Andel studenter
  

  

Lärcentrens -support  

Annat  

✗ Studenterna vill kunna se vilka som är inloggade i PingPong som helhet
inte var modul för sig.

✗ Alla moduler ligger kvar i PingPong, vilket gör att det tar lång tid för
vissa att öppna plattformen. Studenterna frågar sig om det inte snart är
dags att plocka bort några av dem.

✗ Studenterna vill ha en funktion i PingPong så att de kan skriva ut mate-
rialet i Pdf-format.

Även undervisningsmaterialet har blivit avsevärt bättre och studenter-
nas genomsnittliga betyg är för vårterminen ,. Inför utbildningsstart var
en av studenternas vanligaste farhågor med att studera på en nätbaserad ut-
bildning att de inte skulle få tillräckligt med föreläsningar. När det gäller
undervisningsmaterialet är detta den i särklass vanligaste kritiken som stu-
denterna framför. Situationen har förbättrats i betydande utsträckning från
hösten, men fortfarande märks det i kursutvärderingar att studenterna ön-
skar fler. Under våren har ett par lärare haft introduktionsföreläsningar till
varje kapitel i kurslitteraturen och/eller till svårare avsnitt. Detta har varit
mycket uppskattat. Fortfarande upplever studenterna att kvalitén på mate-
rialet varierar mycket från kurs till kurs. Vidare efterfrågas fler interaktiva
övningar och de påpekar också att ska lärarna ha länkar i undervisningsma-
terialet bör dessa länkar gå direkt till relevanta sidor.

 ska tillhandahålla support till studenterna avseende kursmaterial-
specifika frågor kring PingPong. I första hand har studenterna vänt sig till
 för att få stöd (se tabell ).

Studenterna gav efter höstterminen stödet i frågor som rörde PingPong
strax över godkänt, , på en sjugradig skala. Det fanns ingen skillnad mel-
lan studiegrupperna. Studenterna upplever att stödet har förbättrats under
våren och betyget är ,. Det kan fortfarande inte urskiljas några skillnader
mellan studiegrupperna.

. Studentinflytande

Det är det informella studentinflytandet som främst fått uppmärksamhet i
denna utvärdering. Om det formella inflytandet som sker i t. ex. univer-
sitetsstyrelse, fakultetsnämnd och institutionsstyrelser kan sägas att i slutet
av november hösten  utsågs två studeranderepresentanter till utbild-
ningens planeringsgrupp. Alla större frågor som berör utbildningen går
genom planeringsgruppen, även om besluten formellt fattas vid Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet. Det kan röra sig om frågor som berör innehållet

 Se avsnitt ..
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i utbildningen, upplägg av kurserna på ett övergripande plan, dimensioner-
ingen och lokalisering av utbildningsplatser, etc. Planeringsgruppen fattar
beslut om frågor som berör gemensam utrustning samt ansvarar för bud-
geten för själva genomförandefasen av utbildningen.

Det har under utbildningens första år funnits en del möjligheter och fo-
rum för studenterna att framföra sina åsikter. Det har främst skett via;

✗ kursutvärderingar,
✗ terminsenkäter,
✗ de lokala handledarna som förmedlat vidare synpunkter till berörda

parter,
✗ en extra utvärderingsträff under höstterminen samt
✗ via planeringsgruppens representanter.

Drygt hälften av de svarande studenterna tyckte under hösten att de
kunde påverka sin studiesituation. Det fanns en stor grupp studenter som
tyckte att det fanns personer involverade i utbildningen som lyssnade på
dem och som också försökte ta tag i problemen. Det fanns också en stor
grupp som inte tyckte sig kunna påverka sin studiesituation eller som tyckte
det var svårt att påverka den. En tredje grupp tyckte att det fanns personer i
ledningen som lyssnade till dem, men de tyckte sig inte se någon förändring
eller så menade de att förändringarna inte kom deras årskurs tillgodo.

Vad som också framkom var att studenterna ansåg att det funnits möj-
lighet för dem att framföra sina synpunkter, men att de nu väntar på att se
om något kommer ut av all den tid de tagit sig för att svara på enkäter och
sitta i diskussionsgrupper. För att inte dessa studenter ska tappa sugen när
det gäller utvärderingsaktiviteter är det av stor vikt att studenterna känner
att dessa utvärderingar inte hamnar i något arkiv. Ett förslag är att någon ta-
lar om för studenterna vad som har uppfattats som problem och samtidigt
talar om vad som går att förändra och vad som inte går att förändra och i så
fall varför.

Efter den andra terminen är det en större andel av studenterna som anser
att de haft inflytande, ( procent). Vilket kan betyda att många studenter
tycker att höstens åsikter faktiskt hörsammades.

. Undervisningsformen

I genomsnitt har en student under det första året lagt ner cirka  timmar i
veckan på sina studier varav ungefär  timmar är tid framför datorn. Under
vårterminen har studenterna i Arvidsjaur i genomsnitt lagt ner  timmar
per vecka på sina studier. Skillnaden är signifikant skild från gruppen som
helhet.

Svårigheten på den engelska litteraturen motsvarar en neutral nivå. Det
är ungefär  av de svarande som under året använt svensk litteratur som
komplement till den engelska litteraturen. I kursutvärderingarna framkom-
mer det ofta att studenterna vill ha bättre och tydligare läsanvisningar. Det
blir extra viktigt och framträdande om kursboken är omfattande och skriv-
en på engelska.

 t-värde ,
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Figur : Studiegruppens uppfattning om den nätbaserade undervisningsformen.

Som tidigare nämnts var en av studenternas farhågor med utbildnings-
formen att de inte skulle få tillräckligt med föreläsningar. Den vanligaste
kritiken i kursutvärderingarna berör just avsaknaden av föreläsningar. Un-
der hösten ansåg  procent att det varit för lite föreläsningar. Förbättring
har skett under våren då andelen sjunkit till  procent. I Skellefteågruppen
är dock de flesta studenter missnöjda med antalet föreläsningar. Det är 

procent som tycker att det varit för få föreläsningar under våren.
Studenterna tillfrågades i enkäten hur de tyckte att den nätbaserade un-

dervisningsformen passade deras sätt att studera. Studenterna fick svara
på en sjugradig skala där fyra var godkänt. Det genomsnittliga värdet för
hela gruppen är efter höstterminen är , (se figur ). Under vårterminen är
motsvarande genomsnitt betydligt högre, ,.

Under hösten var Umeågruppen mer missnöjd med denna undervis-
ningsform i jämförelse med gruppen totalt. Medelvärdet i denna grupp
är ,, alltså en bit under godkänt. Studenterna i Arvidsjaurgruppen var
mer nöjda, medelvärdet är ,. Under våren har studenterna i Sollefteå
men framförallt studenterna i Vilhelmina varit mycket nöjda med under-
visningsformen. Medelvärdet i grupperna är , respektive ,.

Inför utbildningsstarten var de mest frekventa positiva kommentarerna
till hur de förhöll sig till att utbildningen är nätbaserad, möjligheterna att
själv lägga upp studierna, att man inte behöver flytta samt att det ger en
möjlighet att studera trots att man har familj och barn. Dessa kommentarer
återkommer i terminsenkäterna med tillägget att det är positivt att kunna
se föreläsningarna i PingPong flera gånger.

De negativa kommentarerna berörde inför utbildningsstarten osäkerhet
på tekniken, att de inte skulle ha någon kontakt med sina kursare samt ut-
tryckte de en oro för att föreläsningarna skulle försvinna helt. Studenternas
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Figur : Studenternas betyg på terminerna som helhet.

oro för tekniken var något som ständigt återkom i kursutvärderingar och
även till viss del i den första terminsenkäten för att sedan under våren vara
något som inte många studenter nämner. Att Marratech fungerar dåligt är
det dock många som påpekar. Som tidigare nämnts är det  procent av stu-
denterna som tycker att de haft tillräcklig kontakt med sina kurskamrater
under våren. Detta till trots anser studenterna att man inte träffar kursar-
na mer är negativt med undervisningsformen. Att det finns ett missnöje
med förekomsten av föreläsningar har nämnts vid ett antal tillfällen. Det
har blivit bättre under våren, men är fortfarande något som studenterna
vill ha ännu mer av. Slutligen menar studenterna att de med denna under-
visningsform behöver få klarare direktiv om vad som är viktigt i en kurs när
de inte som vid traditionell undervisning kan ta sin utgångspunkt i vad som
tas upp under föreläsningarna.

. Terminsbetyg

Efter första terminen på receptarieutbildningen gav studenterna terminen
som helhet under godkänt, , (se figur ). Umeågruppen var mer missnöjd
än övriga grupper, medelvärdet i gruppen var ,. Inför utbildningsstarten
var det också studenter i denna grupp som var minst nöjda med att utbild-
ningen är nätbaserad. Vilhelminagruppen var mer nöjd än studentgruppen
totalt sett, medelvärdet är ,.

Det låga terminsbetyget hade förmodligen delvis att göra med att ter-
minsenkäten delades ut strax innan studenterna skulle ha en  poängs ten-
tamen i Kemi. Det var många studenters första tentamen och bidrog kanske
till ett något lägre terminsbetyg än om enkäten delats ut efter tentan och
resultaten meddelats. Detta är absolut inte hela förklaringen. Studenterna
framförde en del synpunkter som påverkat deras bedömning i negativ rik-
tning. Med all önskvärd tydlighet framförde studenterna så fort de kom
åt att de ville ha fler föreläsningar. Det var enligt studenterna irriterande
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att det kom ut sena ändringar i PingPong och att undervisningsmaterialet
kom ut sent. De tyckte att flera moduler skulle kunna vara öppna samtidigt
och vidare när det gäller PingPong anser många att det borde förenklas och
struktureras upp i PingPong. En annan synpunkt som framkom efter höst-
terminen var att det under träffarna som anordnas i Umeå skulle hinnas
med för mycket och det ibland inte ens finns tid för lunch. Vidare fördes
förslag fram på att lägga träffarna på vardagar istället för på helgerna. Då
vi inte specifikt frågat om träffarna och deras placering i tid är det svårt att
uttala sig om detta är ett önskemål från de flesta studenterna. De som är
nöjda med att de ligger på helgerna tar säkert inte upp detta i en allmän
kommentar till hur terminen har fungerat i sin helhet.

Studenternas omdöme om vårterminen är avsevärt bättre än hösttermi-
nen. Det genomsnittliga terminsbetyget är , (sjugradig skala). Det finns
inga skillnader mellan studiegrupperna. Terminen har enligt studenterna
varit tuff, med hög arbetsbelastning och tidspressen har stundtals varit hög,
men det har också varit en intressant, rolig och trevlig termin.

. Sammanfattning

Nedan presenteras de frågeställningar som definierades i början av kapitlet.
Hur ser kontakten ut mellan student – student, student – lärare och stu-
dent – lokal handledare?

Der finns ett antal möjligheter för studenterna i utbildningen att på olika
sätt kommunicera och träffa varandra, lärarna och de lokala handledarna. I
webplattformen PingPong finns;

✗ ,
✗ e-post,
✗ vanliga frågor och
✗ diskussionsforum

Utöver dessa finns också kommunikationsverktyget Marratech och al-
la studenter förutom de i Distansgruppen har möjlighet att träffas på lär-
centren. Studenterna träffas också fysiskt i Umeå vid ett antal obligatoriska
träffar.

Det vanligaste sättet för studenterna att kommunicera med varandra är
via  samt att de träffas på lärcentren. Kontakten med lärare och med de
lokala handledarna sker via  men Marratechmöten har blivit allt vanli-
gare under vårterminen.

Andelen studenter som upplever att de haft tillräcklig kontakt med sina
kurskamrater har ökat från termin  till termin . Likaså är det fler studenter
som när de träffas talar om annat än studierna under termin jämfört med
termin .

Studenterna är mer nöjda med lärarnas tillgänglighet under vårterminen
än under höstterminen. Å andra sidan skriver många studenter att de saknar
kontakten med lärarna. Den tillräckliga tillgängligheten kan då tolkas som
att när de vänder sig till lärarna får de snabba svar på sina frågor (vilket
framkommer i kursutvärderingarna). Men i de bästa av världar skulle de
vilja ha mer kontakt med lärarna.

Vilken betydelse har förekomsten av lokala handledare haft?
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De lokala handledarnas betydelse för studenternas studier är mindre för
Distansgruppens studenter än för de övriga. I princip alla studenter har var-
it med på handledarträffarna på lärcentren. Under våren hade  procent
av studenterna deltagit på procent av träffarna eller mer. Den generel-
la bedömningen av innehållet på träffarna blir något mer än godkänt. Det
viktigaste med träffarna är att få diskutera och vara aktiva i problemlösning
samt att få träffa kurskamraterna.

De lokala handledarnas betydelse för studenterna är stort och de fyller
många funktioner. De har fungerat som en bra länk mellan studenterna
och lärarna. De ska hålla den farmaceutiska tråden i utbildningen, vilket
efter omständigheterna fungerat bra. Det ämnesmässiga stödet har fungerat
något sämre främst p. g. a. att de inte haft tid och möjlighet att läsa in sig
på undervisningsmaterialet. Slutligen erbjuder de studenterna ett oersättligt
socialt stöd.

I vilken utsträckning har studenterna utnyttjat lärcentren?
Studenterna har i genomsnitt tillbringat  timmar per vecka på lär-

centret.  procent av studenterna har varit på lärcentret  timmar per vecka
då det inte varit handledarträff. Anledningen till att studenterna inte åker
till lärcentret oftare beror främst på de långa avstånden. Till hösten då am-
bitionen är att arbeta mer med grupparbeten kommer studenterna tvingas
vara mer på lärcentren.

Hur är teknikstödet till studenterna utformat? Fungerar det till-
fredsställande? Vet studenterna vem de ska vända sig till för att få stöd
och hjälp? Är supporten lättillgänglig?

Tekniken och hur den fungerat har blivit bättre och bättre under året och
det samma gäller tekniksupporten.  tycks ha fått ägna sig mer åt denna
typ av support än vad som var tänkt från början. Det finns inget som tyder
på att studenterna inte tycker att supporten är lättillgänglig.

Hur fungerar IT användningen i utbildningen? Hur har webbplattfor-
men PingPong fungerat ur olika aspekter?

Betyget på webbplattformen PingPong låg efter höstterminen strax un-
der godkänt. En hel del studenterna upplevde strukturen rörig och opeda-
gogisk. Under våren har detta förbättrats avsevärt enligt studenternas upp-
fattning. PingPong – stödet som studenterna erbjuds främst från  får
mer än godkänt av studenterna.

Anser studenterna att de har inflytande över utbildningen?
Det finns en del möjligheter för studenterna att på olika sätt framföra

sina synpunkter. Under första året har det främst skett via;

✗ kursutvärderingar,
✗ terminsenkäter,
✗ de lokala handledarna som förmedlat vidare synpunkter till berörda

parter,
✗ en extra utvärderingsträff under höstterminen samt
✗ via planeringsgruppens representanter.

Fler studenter tycker att de har haft inflytande över utbildningen under
vårterminen jämfört med höstterminen.

Hur har studenterna har uppfattat undervisningsformen ur olika as-
pekter?

Studenterna har under vårterminen blivit mer positivt inställda till den
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nätbaserade undervisningsformen som får klart godkänt av studenterna.
Inför utbildningsstarten kände studenterna osäkerhet inför:

✗ tekniken,
✗ att kontakten med kurskamraterna inte skulle finnas i den utsträckning

de önskade samt att
✗ föreläsningarna skulle försvinna.

Osäkerhet som berör tekniken har minskat avsevärt från höstterminen
till vårterminen. En stor andel uppger att de anser sig ha tillräcklig kontakt
med sina kurskamrater även om många nog skulle vilja ha än mer kontakt.
Föreläsningarna har inte försvunnit men studenterna är inte nöjda med an-
talet utan vill ha mer.

Vilket betyg ger studenterna utbildningens första år som helhet?
Betyget på terminen som helhet låg efter höstterminen under godkänt,

, (, motsvara godkänt). Nedanstående faktorer tycktes ha påverkat stu-
denternas betyg i negativ riktning:

✗  procent av studenterna efterfrågar fler videoföreläsningar.
✗ För mycket material i PingPong, sena ändringar och material som läggs

ut för sent.
✗ För mycket ska hinnas med på träffarna i Umeå.
✗ Många studenter anser att träffarna bör ligga på vardagarna i stället för

på helgerna.
✗ Studenterna tycker det är viktigt att få riktlinjer för vad som anses ex-

tra viktigt i en kurs. Detta blir extra viktigt på kurser med omfattande
material.

Vårens terminsbetyg är avsevärt bättre, ,.
Vilka generella synpunkter har framkommit från kursutvärderingar-

na under året?
Följande synpunkter av mer generell karaktär har framförts av studen-

terna i årets kursutvärderingar:

✗ Ha videoföreläsningar med i undervisningsmaterialet
✗ Utnyttja tekniken bättre
✗ Ge korrekt information i god tid
✗ Se till att informationen under en kurs är enhetlig om fler än en lärare är

inblandad
✗ Ha god kontakt med de lokala handledarna
✗ Ge ut kompendium till studenterna om materialet i PingPong är för om-

fattande
✗ Ge studenterna tydiga läsanvisningar
✗ Marratechmöten uppskattas av de flesta studenter
✗ Ge studenterna snabba svar på sina frågor
✗ Tydliga frågeställningar är viktiga i inlämningsuppgifterna
✗ Gör kopplingar till studenternas framtida yrke

Under höstterminen framförde studenterna mycket synpunkter
angående tekniken och att de inte fick korrekt information och att in-
formationen kom sent. Dessa synpunkter har inte varit framträdande
på vårens kursutvärderingar. Däremot kommer fortfarande många syn-
punkter angående laborationshelgerna och att studenterna hellre ser att
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de ligger under vardagarna. Att det är för få föreläsningar är en ständigt
återkommande kritik samt att de behöver bättre läsanvisningar och vill ha
snabba svar på sina frågor.
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Bilaga 1 

Lärarenkät 

1 Allmänna frågor 

 

1.1 Vilken är din nuvarande (huvudsakliga) anställning? 

 Professor 

 Lektor 

 Adjunkt 

 Forskarassistent 

 Forskarstuderande 

 Timlärare/Gästlärare 

 Annan forskande och/eller undervisande personal (forskare, amanuens, etc.) 

 Annan, nämligen___________________________________________ 

 

1.2 Vilken omfattning har din anställning? 

_______________ procent av heltid (ange mellan 0 och 100 procent) 

1.3 Hur stor del av tjänsten är undervisning? 

_______________ procent av heltid (ange mellan 0 och 100 procent) 

 

1.4 Vilken är din högsta examen? 

 Doktorsexamen 

 Licentiatexamen 

 Magisterexamen 

 Kandidatexamen 

 Annan, nämligen__________________________________________________ 

 

1.5 Under hur många år har undervisning vid universitet/högskola varit ett inslag i ditt arbete? 

Ungefär ______ år 
 
 Har inte undervisat tidigare 

 
1.6 Har du tidigare undervisat på nätbaserade kurser? 

 Ja  

När och på vilka kurser (t.ex. ht 02, kurs X, 5 poäng)? 

 Nej 

 

2 Kompetens - bedömning 

2.1 Har du någon pedagogisk utbildning? 

 Ja, lärarhögskola 

 Ja, högskoleutbildning i pedagogik, exklusive lärarhögskola 

 Ja, kurs/kurser för universitets/högskolelärare 

 Ja, annan utbildning, nämligen_________________________________________ 

 Nej 
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2.2 Har du av CUT (Centrum för utbildningsteknik) blivit erbjuden att delta i någon utbildning (alt 

seminarieverksamhet) som förberedelse för undervisningen på Receptarieutbildningen? 

 Ja, nämligen  

 Nej 

Om ja gå till fråga 2.3 
Om nej gå till fråga 2.6 
 
2.3 Deltog du i denna/dessa utbildning/ar? 

 Ja 

 Nej, Varför? _____________________________________________________________ 

Om ja gå till fråga 2.4 
Om nej gå till fråga 2.6 
 

2.4 Efter att ha genomgått utbildningarna ange på skalan hur förberedd du kände dig inför uppgiften att undervisa 

på en nätbaserad utbildning? 

Mkt dåligt  Varken eller  Mycket bra 
1 2 3 4 5 
 
2.5 Vad skulle kunna göras bättre i dessa utbildningar? 

 

 
2.6 Ange i vilken grad du anser dig ha pedagogisk kompetens att undervisa på en nätbaserad utbildning. 

Mycket låg    Mycket hög 
1 2 3 4 5 
 

2.7 Ange i vilken grad du anser dig ha ämnesmässig kompetens inom det ämne du undervisar i på 

Receptarieutbildningen. 

Mycket låg    Mycket hög 
1 2 3 4 5 
 

3 Tidsaspekter, lärarresurser 

3.1 Har du varit kursansvarig för den kurs du undervisat på? (Här avses ej ansvar för moment i kursen) 

 Ja 

 Nej 

 
3.2 Hur många poäng är kursen du undervisat på? (Här avses ditt moment/din del under kursen) ______________ poäng 

 
3.3 Hur mycket tid blev du tilldelad för att förbereda och undervisa på receptarieutbildningen? 

Ungefär ______________________ procent av min tjänst 
 
 Har inte blivit tilldelad någon tid för förberedelse eller undervisning. 

Hur har du löst detta? ______________________________________________________ 
 

 Vet inte 

 Ej relevant fråga för mig 

 
3.4 Ange hur mycket tid du lagt ner på förberedelser inför kursen jämfört med en traditionell kurs. 

Mkt mindre    Mycket mer 
1 2 3 4 5 
 
 Har inte undervisat tidigare och kan inte göra jämförelsen 
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3.5 Ange hur mycket tid du lagt ner under genomförandet av kursen jämfört med en traditionell kurs. 

Mkt mindre    Mycket mer 
1 2 3 4 5 
 
 Har inte undervisat tidigare och kan inte göra jämförelsen 

 
4 Framtagande av kursmaterial och teknikstöd 

4.1 Vem/vilka har enligt dig bestämt valet av pedagogiskt förhållningssätt i undervisningen? (Här kan du ange flera 

alternativ) 

 Jag själv 

 Institutionen 

 CUT (Centrum för utbildningsteknik) 

 Ledningen för receptarieutbildningen har gett direktiv 

 Annan, nämligen __________________________________________________________ 

 
4.2 Hur har det fungerat att arbeta i team med produktionen av kursmodulerna? (Här avses arbetet ni utfört 

tillsammans med CUT)  

Mkt dåligt  Varken eller  Mycket bra 
1 2 3 4 5 
 
4.3 Vad har varit bra med att arbeta på detta sätt? 

4.4 Vad kunde ha gjorts bättre? 

5 Undervisningsprocessen 

 
5.1 Hur har teknikstödet fungerat för dig som lärare? 

Mkt dåligt  Varken eller  Mycket bra 
1 2 3 4 5 
 
Kommentarer 

5.2 Har studenterna haft inflytande över kursens upplägg och innehåll före eller under kursens gång? 

 Ja 

Kan du ge exempel på hur?  

 Nej 

 
5.3 Vad anser du om att studenterna ska kunna ha inflytande över utbildningens upplägg och innehåll under 

kursens gång? 

Mkt dåligt  Varken eller  Mycket bra 
1 2 3 4 5 
 
Kommentarer 

2 Hur har du haft kontakt med studenterna? (Här kan du ange flera alternativ) 

 Telefon                        Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 
 E-post                         Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 
 PIM                           Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 
 Diskussionsforum               Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 
 Annat. Vad?_________________  Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 
Kommentera gärna vad som fungerat bra och/eller dåligt med de olika sätten att kommunicera:  

5.4 Hur mycket tid i timmar använde du för handledning av studenterna under kursen? 

_____________ timmar 
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5.5 Hur upplever du studenternas förmåga att hålla tidsgränser då det t.ex. gäller att lämna in inlämningsuppgifter? 

Mkt dåligt  Varken eller  Mycket bra 
1 2 3 4 5 
 
5.6 Om Du jämför med traditionell undervisning, hur har ditt arbete med återkoppling till studenterna fungerat 

(t.ex. kommentarer på frågor och uppgifter)? 

Mycket sämre  Lika  Mycket bättre 
1 2 3 4 5 
 
Kommentarer: 

5.7 Hur har samarbetet med de lokala handledarna fungerat? 

Mkt dåligt  Varken eller  Mycket bra 
1 2 3 4 5 
 
Kommentarer: 

5.8 Vilka erfarenheter skulle du vilja förmedla till andra lärare som står inför uppgiften att förbereda och undervisa 

på en nätbaserad utbildning? 
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Bilaga 2 

Terminsenkät 

1 Har någon av Dina föräldrar erfarenhet av studier på högskola eller universitet? 

 Ja 

 Nej 

2 Bor Du kvar på samma ort som när Du sökte till Receptarieutbildningen? 

 Ja 

 Nej. Till vilken ort har Du flyttat?_____________________________________________ 

Är orsaken till att Du flyttat kopplat till Dina studier? 

 Ja 

 Nej 

3 Har Du haft kontakt med Dina kurskamrater? 

 Nej 

 Ja.  

Hur har ni haft kontakt? 

 Telefon                        Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 E-post                         Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 PIM                           Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 Diskussionsforum               Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 Personliga möten på lärcenter     Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 Personliga möten utanför lärcenter Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 Annat. Vad?_________________  Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

Upplever Du att Du haft tillräcklig kontakt med Dina kurskamrater? 

 Ja 

 Nej 

När du haft kontakt med kurskamraterna vad gällde kontakten? 

 Studier 

 Annat 

 Både studier och annat 

4 Hur har Du haft kontakt med Dina lärare (inte de lokala handledarna) med anledning av studierna? 

 Telefon                        Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 E-post                         Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 PIM                           Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 Diskussionsforum               Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

 Annat. Vad?_________________  Genomsnittligt antal ggr/vecka _____________ 

5 Hur tillgängliga tycker Du att lärarna (inte de lokala handledarna) på utbildningen varit under terminen? Med 

tillgänglighet menas kontakt via telefon, e-post etc. 

Markera med ett kryss på skalan. 

Otillgängliga  Tillräckligt   Mkt tillgängliga
1 2 3 4 5 6 7 

Fråga 6-13 ska besvaras av Dig som studerar på någon av orterna Umeå, Sollefteå, Skellefteå, Vilhelmina eller 

Arvidsjaur. (Studenter i distansgruppen gå vidare till fråga 14.) 

6 Hur mycket tid i genomsnitt har Du tillbringat på lärcentret? För Umeå- och Skellefteågruppen menar vi de 

datorrum som ställts i ordning för Er. Ange antal timmar i genomsnitt per vecka. 

______________________ timmar/vecka. 
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7 Hur upplever Du stödet och hjälpen från lärcentret? 

Mkt dåligt   Godkänt   Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

8 Har Du varit på lärcentret även då det inte har varit handledarträffar el obligatoriska träffar? 

 Ja. Hur många timmar i genomsnitt per vecka?_________________timmar/vecka. 

 Nej. Varför inte? _______________________________________________________ 

9 Vad har den lokala handledaren haft för betydelse för Dina studier? 

Gör en markering med ett kryss på skalan. 

Ingen Mkt liten     Mycket stor 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

10 Har Du varit med vid de schemalagda träffarna med den lokala handledaren? (Även icke obligatoriska träffar.) 

 Ja. 

 Alla gånger 

 Ca 75 % av gångerna 

 Ca 50 % av gångerna 

 Ca 25 % av gångerna 

 Mindre än 25 % av gångerna 

 Nej. Varför inte?_________________________________________________________ 

11 Hur ofta har Du haft kontakt med den lokala handledaren, utanför träffarna på lärcentret? Ange antal tillfällen 

per vecka. 

______________________________ tillfällen/vecka. 

Hur har Ni haft kontakt? 

 Telefon                        Genomsnittligt antal ggr/vecka __________________ 

 E-post                         Genomsnittligt antal ggr/vecka __________________ 

 PIM                           Genomsnittligt antal ggr/vecka __________________ 

 Annat. Vad?__________________ Genomsnittligt antal ggr/vecka __________________ 

12 Vad är Din generella bedömning av innehållet på träffarna? 

Gör en markering med ett kryss på skalan. 

Mkt dåligt   Godkänt   Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13 Vad är det viktigaste med träffarna? 

Fråga 14 och 15 ska besvaras av Dig som läser i distansgruppen. (Övriga går vidare till fråga 16) 

14 Hur ofta har Du haft kontakt med den lokala handledaren? Ange antal tillfällen per vecka. 

______________________________ tillfällen/vecka. 

Hur har Ni haft kontakt? 

 Telefon                        Genomsnittligt antal ggr/vecka __________________ 

 E-post                         Genomsnittligt antal ggr/vecka __________________ 

 PIM                           Genomsnittligt antal ggr/vecka __________________ 

 Annat. Vad?__________________ Genomsnittligt antal ggr/vecka __________________ 

15 Vad har den lokala handledaren haft för betydelse för Dina studier? 

Markera med ett kryss på skalan. 
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Ingen Mkt liten     Mkt stor 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

16 Har Du använt Dig av den servicen som biblioteken kan erbjuda (inkl. bibliotekarierna på lärcentret)? 

 Nej Hoppa över fråga 17 

 Ja.  

 

17 Hur har biblioteksservicen fungerat? 

Markera med ett kryss på skalan. 

Mkt dåligt   Godkänt   Mkt bra 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

 18 Upplever Du att Ni studenter har kunnat påverka Er studiesituation? 

 Ja. På vilket sätt? 

 Nej. Varför inte? 

19 Hur har tekniken fungerat under terminen? (datorer och andra verktyg Du använt i Dina studier, inte PingPong) 

Markera med ett kryss på skalan. 

Mkt dåligt   Godkänt   Mkt bra 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Hur uppfattar Du möjligheten till stöd i tekniska frågor kring Din dator, e-post etc? 

Markera med ett kryss på skalan. 

Mkt dåligt   Godkänt   Mkt bra 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Var har Du vänt Dig om det uppstått problem med tekniken? 

 UMDAC (studentsupport) 

 CUT 

 Lärcentrets IT-suppport 

 Annat ___________________________________________________________________ 

22 Har Du använt Internet för att söka information (utöver information i PingPong)? 

 Ja.________________________ genomsnittligt antal tillfällen/vecka 

 Nej 

23 Vilket betyg ger Du PingPong som helhet med hänsyn till presentation av information, tillgängligt material och 

som arbetsverktyg? 

Markera med ett kryss på skalan. 

Mkt dåligt   Godkänt   Mkt bra 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Vilket betyg ger Du undervisningsmaterialet som presenterats i PingPong som helhet? 

Markera med ett kryss på skalan. 

Mkt dåligt   Godkänt   Mkt bra 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

25 Hur uppfattar Du möjligheten till stöd i frågor som rör PingPong? 

Markera med ett kryss på skalan. 

Mkt dåligt   Godkänt   Mkt bra 



 4

1 2 3 4 5 6 7 

26 Var har Du vänt Dig om det uppstått problem med PingPong? 

 UMDAC (studentsupport) 

 CUT 

 Lärcentrets IT-support 

 Annat ___________________________________________________________________ 

27 Uppskatta hur många timmar i genomsnitt Du lagt ner på studierna under en vecka denna termin (egen tid och 

schemalagd tid):_______________________timmar. 

28 Hur många av dessa timmar har Du tillbringat framför datorn?______________timmar 

29 Hur har Du upplevt svårighetsgraden på den engelska litteraturen under denna termin? 

Markera med ett kryss på skalan. 

Mkt svår   Neutral   Mkt lätt 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Har Du använt svenskspråkig litteratur i stället för den engelska litteraturen? 

 Ja 

 Nej 

31 Har antalet timmar med  videoföreläsningar varit tillräckliga under denna termin? 

 Ja 

 Nej 

32 Hur bra Du tycker att den nätbaserade undervisningsformen passar Dig och Ditt sätt att studera. 

Markera med ett kryss på skalan. 

Mkt dåligt   Godkänt   Mkt bra 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Vad har varit positivt/negativt med denna undervisningsform? 

34 Vilket betyg ger Du terminen som helhet? 

Markera med ett kryss på skalan. 

Mkt dåligt   Godkänt   Mkt bra 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 
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