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Frågeställningar
Hur används begreppen distansutbildning och flexibel utbildning på HiG?
Vad innebär:
-

”flexibel” i utbildningsdatabasen?
”DST” i Ladok?
”alla distansutbildningar” i utbildningsdatabasen?

Ordet flexibel används i utbildningsdatabasen pga att data ska kopplas till studera.nu och
Nätuniversitetet. Tidigare har direktiv gått ut att kurser som märks med ”flexibel” högst fick
ha 10 träffar per 20 poäng, högst 10 dagar sammanlagt med minst 3 veckor mellan träffarna.
Ingen trodde att detta är aktuellt längre.
Alternativet till flexibel är ”bunden”, som är samma som ”normal” i Ladok.
Flexibel = DST
Alla kurs som märks ”flexibel” i utbildningsdatabasen är samma som alla kurser som är
märkta DST i Ladok.
Ingen institution har färdiga definitioner som de använder sig av. I nuläget märks allting som
inte är bundet med ”flexibel”. Det är underlaget från lärarna som avgör hur kurser märks.
Kursort
Kursort ”Internet” betyder att kursen inte har en fast kursort och sällan innehåller träffar. Det
kan dock förekomma en träff (t.ex. sluttentamen eller frivilliga träffar) på kurser som har
kursort ”Internet”.
Kursort ”Gävle” används ibland även på kurser som har träffar på flera orter. Detta p.g.a. att
det inte går att välja ”lärcentra” eller annat lämpligt ord utan det är en fast lista från SCB där

något sådant alternativ inte finns. Detta kan bli missvisande för studenterna kanske inte alls
behöver komma till Gävle men de måste åka till något lärcentra. Om de måste åka till
lärcentra mer än en gång är kursort ”Internet” inte heller lämpligt.
Varianter av distansutbildning
Vilka olika former av distansutbildningar som högskolan har diskuterades. Många varianter
förekommer och det är i dagsläget svårt att ta beslut om vilka kriterier (t.ex. antal träffar) som
ska gälla för att det ska få kallas distanskurs.
Följande varianter diskuterades:
Nätbaserade kurser utan några fysiska träffar alls
Nätbaserade kurser med sluttentamen
Nätbaserade kurser med frivilliga träffar
Nätbaserade kurser kombinerat med videokonferens
Nätbaserade kurser med obligatorisk träff på högskolan (utan videokonferens)
Modifierad distans – kurser med fasta orter där obligatoriska träffar ges, samt obligatoriska
träffar på högskolan.
Mötet enades om följande:
-

att ordet distans ska användas istället för ordet flexibel i den synliga delen av i
utbildningsdatabasen och katalogen

-

att det ska finnas fler fält att fylla i angående antal sammankomster mm (liknande
Nätuniversitetets direktiv). Dessa ska dock ej vara obligatoriska till att börja med utom
för de kurser som ska kopplas till Nätuniversitetets databas. Om man väljer att kursen
ska till Nätuniversitetets databas ska fälten automatiskt bli obligatoriska. Detta kräver
dock mycket jobb och hinner inte bli klart till denna omgång. Till det är klart kan
sådan information skrivas under ”genomförande”.

-

att kursort ”Internet” ska innebära att kursen är nätbaserad och endast enstaka träffar
kan förekomma.

-

att det ska finnas fler ”blänkare” i utbildningskatalogen om att mer information finns
på nätet. Detta för att katalogen inte ska bli för tjock men i utbildningsdatabasen kan
vi lägga in mycket mer information.
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