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Rapport
Internationella inbördes utvärderingar om digital
pedagogik

Kartlagda teman:
1. Internationellt samarbete inom digital pedagogik vid finländska högskolor
2. Nationell stödwebbplats för högskolepedagogik
3. Internationella MOOC-plattformar och deras användning vid finländska högskolor

Material: 
• litteraturöversikt (tidigare forskning och inventering av offentligt tillgängliga webbplatser)
• svaren på frågeformuläret som delades ut till högskolorna av kontaktpersonerna för Digivisio2030-

projektets arbetspaket 4 ”Digital pedagogik”, workshopparna som ordnades i samband med
kontaktpersonmöten (21.4.2022 och 8.6.2022 i vilka 35 kontaktpersoner och/eller ställföreträdare
deltog) samt

• riktade intervjuer.

Genomförande 04 – 06 / 2022.



1. Internationellt samarbete
inom digital pedagogik vid
finländska högskolor



Nuläge

De mest typiska samarbetsformerna:
• Internationella projekt (speciellt Erasmus+ eller andra

EU-finansierade men också interkontinentala)
• Erbjuder resurser för utvecklingsarbete som inte

skulle kunna genomföras utan ytterligare
finansiering

• Internationella nätverk (totalt 23 nätverk nämndes i 
svaren) 
• Möjliggör långsiktig gemensam utveckling samt

t. ex. planering och genomförande av 
gemensamma läroplaner och kurser

• Partnerskap och samarbete mellan högskolorna
• Ofta en förutsättning för projektarbete
• Möjliggör långsiktigt samarbete som t. ex. 

gemensamma internationella examen

Målen för samarbetet:
• Delvis inriktade på substans, delvis på pedagogik och 

delvis på båda  
• Gemensamma examen eller gemensamma

läroplaner och kurser
• Identifiering, utveckling och spridning av god

praxis
• Utveckling av internationella och kulturella

färdigheter hos lärare och studerande
• Utveckling av onlinemiljöer och –lärande
• Utbildningsexport

- nästan alla högskolor rapporterade om internationellt samarbete i utvecklingen  av digital pedagogik
- digital pedagogik var i vissa fall föremål för utvecklingssamarbete och i andra ett verktyg



• Högskolornas aktiva deltagande i 
internationella projekt och nätverk bidrar 
till 
• identifiering, utveckling och spridning

av god praxis
• utveckling av internationella och 

kulturella färdigheter hos lärare och 
studerande

• Bättre förståelse för hur högskolans egen 
verksamhet positioneras i det 
internationella sammanhanget

• Projekten producerar kunskap och 
material för allmän användning

• Internationellt samarbete fungerar som en 
form av social påverkan och stärker även 
det lokala näringslivet

• Bristande samförstånd om mål, 
verksamhet och perspektiv

• Strukturella och lagstiftningsmässiga
skillnader i utbildning i olika länder

• Svårt att hitta internationella partners
• Brist på resurser då det gäller kvalificerad

personal och arbetstid, även i ekonomiska
termer (resekostnader osv.) 

• Svårt att få studerande (speciellt
finländska) att delta i internationella
studiekurser

• Spridning av god praxis
• Tidsskillnader (särskilt på olika kontinenter)

Fördelarna med internationellt
samarbete

Utmaningarna



• Internationellt pedagogiskt samarbete anses som
väsentligt vid nästan alla finländska högskolor. 

• I svaren om samarbetsformer integrerades
projektaktiviteter, nätverk och personliga relationer
praktiskt taget sömlöst; nätverk och personliga
relationer uppfattades som en förutsättning för 
projektens förverkligande och genom projekten
skapades nätverk och personliga relationer. 

• För nätverken ses projektverksamheten också som en 
möjlighet att bedriva utvecklingsarbete som man 
annars inte skulle ha resurser för. Nätverk behövs i sin 
tur för att sprida projektresultaten så att de inte förblir 
engångsresultat.



Rekommendationer

• Projektområdet är fragmenterat och projektens 
innehåll överlappar varandra så Digivisio 2030-
projektet har potential att stödja högskolorna i deras 
internationalisering och konkret stärka de fördelar 
som redan har identifierats.

• Till exempel kommer den nationella webbplatsen för 
pedagogiskt stöd som projektet håller på att 
utforma att göra det möjligt att
• publicera en sammanfattning av pågående 

internationella ansökningsomgångar
• samla en nationell pool av expertresurser
• synliggöra pågående projekt och nätverk samt 

den goda praxis som de har gett upphov till.
• I svaren från högskolorna nämns inte mycket om 

internationellt samarbete inom pedagogisk forskning 
inom högre utbildning. Det skulle behövas mer 
information om i vilken utsträckning detta görs vid 
högskolorna och hur resultaten utnyttjas och sprids 
nationellt.



2. Nationell stödwebbplats
för högskolepedagogik



Utgångspunkt:
• Behovet och betydelsen av nationellt stöd för pedagogik 

inom högre utbildning har identifierats i internationella 
studier. 

• De strategiska och operativa fördelarna med en nationell 
stödwebbplats skulle kunna vara följande: 
• resurseffektiv och konsekvent nationell utveckling av 

högskolelärarnas kompetens, särskilt när det gäller 
frågor som är gemensamma för högskolorna 
(tillgänglighet, hållbar utveckling, digital pedagogik 
osv.)

• främjande av nationell och internationell pedagogisk 
forskning, projektverksamhet och spridning av 
projektresultat.

• att fungera som en expertresursbank som samlar 
expertis inom olika områden

• att höja den högre utbildningens profil genom 
nationella pedagogiska utmärkelser och offentliggöra 
dem på webbplatsen. Med dessa fungerar 
webbplatsen också som ett nationellt verktyg för 
pedagogiskt ledarskap.

• plattformen erbjuder lika stort stöd till ett nationellt 
nätverk av lärare och ett diskussionsforum för 
pedagogiska frågor för alla som arbetar inom högre 
utbildning

• att fungera som ett materialförråd, där materialet är 
fritt tillgängligt, för att främja öppet och kontinuerligt 
lärande inom högskolepedagogik.



Nuläge gällande webbplatser för pedagogiskt stöd

• Nationell webbplats används endast i Irland (www.teachingandlearning.ie, bilaga 1)

• I andra länder är de mest typiska webbplatserna för högskolornas egna stödcenter för lärande (TLC, 
Teaching & Learning Centre) eller nationella temaspecifika webbplatser (t. ex. den österrikiska 
webbplatsen för hållbar utveckling Sustainicum, bilaga 2).

• I Finland finns det endast en webbplats för offentligt högskolepedagogiskt stöd för närvarande och den är 
webbplatsen för Tammerfors högskolesamfunds undervisnings- och lärcenter Teaching and Learning 
Centre (https://www.tuni.fi/tlc/, bilaga 3)

• Innehållet på webbplatserna för högskolornas egna TLC-center är i allmänhet mycket lika och forskningen 
visar att de behov som varje högskola försöker tillgodose med sin stödwebbplats också i stort sett är 
desamma (bilagorna 4 och 5).
=> En stor del av innehållet kan vara gemensamt och bidra till att det pedagogiska stödet inom   

högskolorna blir enhetligt.

http://www.teachingandlearning.ie/
https://www.tuni.fi/tlc/


Rekommendationer
• I utvecklingen av den nationella digipedagogiska

stödwebbplats som planeras inom ramen för Digivisio 2030-
projektet, kommer man  att ta hänsyn till de strategiska och 
operativa fördelar som identifierats i forskningen och som 
kan uppnås genom en webbplats på nationell nivå.

• I samband med planeringen och genomförandet av 
webbplatsen kommer den befintliga nationella 
högskolepedagogiska stödwebbplatsen i Irland att 
analyseras. Den underliggande driftsmekanismen och 
finansieringsstrukturen samt erfarenheterna av webbplatsen 
kommer att undersökas.

• Eftersom webbplatsen kan användas både för att höja 
profilen för högskolepedagogik och undervisning samt för att 
stödja lärarnas professionella utveckling är det lämpligt att 
koppla utvecklingen av webbplatsen till utvecklingen av den 
karriärväg för lärare som beskrivs i Digivisios pedagogiska 
vision.

• Utvecklingen och uppdateringen av webbplatsens innehåll 
kommer att ske i nära samarbete med andra delhelheter 
inom Digivisio (t.ex. brickan för kontinuerligt lärande).



3. Internationella
MOOC-plattformar

och deras
användning vid

finländska
högskolor



Utgångspunkt:
• Betydelsen av MOOCar (massive open online

course) har ökat i världen under de senaste
åren som ett resultat av utvecklingen av den
digitala pedagogiken samt coronapandemin.

• MOOC-kurser erbjuds på både högskoleägda 
och nationellt utvecklade gemensamma eller 
tematiska plattformar.

• Internationellt finns det både kommersiella 
plattformar, varav vissa har en stor 
användarbas, och offentligt finansierade 
plattformar.

• Den stora spridningen av MOOCar bidrar 
också till spridningen av öppna läromedel.



Internationella MOOC-plattformar och deras användning vid
finländska högskolor, nuläge

• MOOCarna är särskilt viktiga för kontinuerligt lärande eftersom de är öppna för alla. Spridningen av MOOCar bidrar
också till spridningen av öppna läromedel.

• MOOCarna kan också spela en socialt betydelsefull roll t. ex. som kunskapsförmedlare (t. ex. HU:s Elements of AI med
över 750 000 registrerade deltagare) eller som en smidig kunskapsleverantör (t. ex. UEF:s och TAU:s gemensamma
aritmetikkurs i coronarspårning).

• Av de finländska högskolorna har endast Hanken genomfört MOOC-kurser på en internationell plattform 
(FutureLearn).

• På nationell nivå har MOOCar inom högre utbildning samlats på DigiCampus Moodle-plattformen 
(https://digicampus.fi/) men endast vissa högskolor deltar. Samtidigt har MOOCar också samlats på sektorsnivå
t. ex. på webbplatsen FiTech (https://mooc.fitech.io/fi/).

• En särskild egenskap hos de finländska högskolorna jämfört med andra länder är att MOOCar används som
högskolekurser för gymnasieelever och vid sidan av urvalsproven. Andra viktiga användningsområden är kurser för
yrkesmässig utveckling och för att synliggöra högskolans egen forskning.

• Ur användarperspektivet erbjuder det stora antalet MOOC-plattformar ett stort urval, men det gör också fältet
fragmenterat och till och med förvirrande och svårt att hitta.

https://digicampus.fi/


Rekommendationer (1/2)
• Utvecklingen av MOOC-tekniken och MOOC-utbudet 

bör övervakas som en del av den nationella bricka 
som håller på att utvecklas i Digivisio. MOOCarna
kommer att spela en viktig roll i framtiden särskilt då 
det gäller kontinuerligt lärande.

• Eftersom MOOCar i sig är öppna läromedel bör 
utvecklingen av öppna läromedel och MOOCar i 
Digivisio ske i samarbete.

• Särskilt högskolekurser på andra stadiet är ett särdrag 
i det finska utbildningssystemet, där utvecklingsarbetet 
vanligtvis utförs oberoende av högskolorna, utan 
enhetliga kvalitetskriterier och utbudet är splittrat på 
olika plattformar. I en digital vision bör man därför 
undersöka kvalitetskriterierna, tillgängligheten och 
upptäckbarheten av de MOOC-kurser som är nära 
kopplade till både urvalet av studerande och 
samarbete inom gymnasieutbildningen.



Rekommendationer (2/2)
• Eftersom MOOCarna ofta också har en 

samhällsfunktion (t. ex. utbildning i grunderna för AI 
på europeisk nivå eller tillhandahållande av 
coronaspårning för akuta behov) bör deras 
inverkan identifieras och beaktas i projektet i en 
bredare bemärkelse.

• Med hjälp av det närmare samarbete mellan
högskolorna som skapats i Digivisio är det också
möjligt att identifiera sådana kompetensstyrkor
där högskolorna gemensamt kunde ta fram
MOOC-utbud på internationell nivå.  



Tack!



Nationell
stödwebbplats: exempel
från Irland
www.teachingandlearning.ie
Webbplatsens uppgift är att stärka:
• undervisningen och lärandet för alla högskolestuderanden
• kunskapsutdelningen samt
• utformningen och spridningen av god praxis vid alla 

irländska högskolor.

Webbplatsen beskriver bl.a.
• de pågående nationella högskolepedagogiska seminarierna
• de öppna högskolepedagogiska kurserna (vissa kan även

avläggas som självstudier)
• de öppna ansökningsomgångarna
• de årliga nationella utmärkelserna för god undervisning

samt
• organisationen bakom forumet. 

På webbplatsen beskrivs också de nationella värderingarna och 
verktygslådorna för den högre utbildningen i Irland, inklusive 
läromedelsanalyser, öppet lärande, tillgänglighet och 
inkludering.

Bilaga 1

http://www.teachingandlearning.ie/


Nationell temaspecifik
stödwebbplats:
exempel Sustainicum
(Österrike) 
http://www.sustainicum.at/

Innehåller bl.a.

• undervisningsmaterial och videor om
hållbar utveckling

• en pedagogisk verktygslåda för att läraren 
kan integrera teman om hållbar utveckling i 
sin egen undervisning. 

Bilaga 2

http://www.sustainicum.at/


Högskolesamfundets TLC-
stödwebbplats (exempel
från TUNI)
https://tuni.fi/tlc

Enligt användaranalysen (5/2022) var de 
populäraste sidorna under våren 2022:

• teoretiska och konceptuella perspektiv på 
undervisning

• pedagogisk planering och digital
pedagogik samt

• digipedagogiska miljöer och verktyg. 

Bilaga 3

https://tuni.fi/tlc


Nationella strategiska mål för driften av högskolornas 
egna center för undervisning och lärande (TLC). (Holt
ym. 2011):
• att ta fram nya visioner och planer som främjas genom deltagande i nationell och internationell pedagogisk forskning samt genom 

att stärka det strategiska samarbetet mellan högskolorna
• utveckling av flexibla sätt att stödja och säkerställa kontinuerligt pedagogiskt lärande för akademisk personal med hänsyn till 

behoven hos både nyblivna och erfarna lärare
• utveckling av både timlärarnas och de fastanställda lärarnas kompetens 
• pedagogisk utveckling i rätt tid: onlineutbildning kan nå högskolelärare i hela landet och erbjuda aktuella utbildningar och 

pedagogiska tjänster till alla 
• skapandet av en virtuell nationell mötesplats för högskolelärare, både för att främja lärande och samarbete mellan lärarna och för 

att främja samarbete mellan högskolorna
• strategisk finansiering av pedagogisk utveckling; det gemensamma centret kan stödja projektansökningsfasen och fungera som 

distributör av uppnådda resultat i utvecklingsprojekten
• belöning av lärare; i Australien har nationella kriterier för god högre utbildning utarbetats och högskolorna har utvecklat sina egna 

system för att belöna god undervisning i linje med detta
• att dela med sig av god praxis då det gäller nya undervisningsmetoder till nytta och fördel för alla
• byggandet av en "expertresursbank" som lyfter fram lärarnas expertis samtidigt som mani karriärutvecklingen tar hänsyn till 

identifieringen och erkännandet av denna sakkunskap 
• en förnyelse av ledarskapet där pedagogikens betydelse erkänns som en integrerad del av det formella och informella ledarskapet. 

Holt, D., Palmer, S. & Challis, D. 2011. Changing perspectives: teaching and learning centres strategic contributions to academic 
development in Australian higher education. International Journal for Academic Development, 16 (1), 5-17.

Bilaga 4



Huvuduppgifterna för stödwebbplatserna för 
högskolornas egna högskolepedagogiska lärcenter
(TLC)      (Gaebel et al. 2018)

• erbjuda kurser och material för att stödja lärarnas utveckling (65 %)
• ge råd och hjälp till akademisk personal för utveckling av undervisning (62 %)
• stödja innovativa initiativ för utbildningsutveckling (vägledning, ekonomiskt stöd, logistiskt stöd osv.) (54 %)
• analys av studentfeedback och bedömning av studentprestationer och/eller lärarutvärdering (45 %)
• forskning inom högskolepedagogik (39 %)
• anordnande av utmärkelser för god undervisning (31 %)
• utveckling och genomförande av personliga utvecklingsvägar som lärare (24 %)
• övriga sätt (9 %).

Gaebel, M., Zhang, T. & Iucu, R. 2018. Advancing Learning and Teaching in the EHEA: Innovation and Links with 
Research. Teoksessa: Curaj, A., Deca, L. & Pricopie, R. (toim.) European Higher Education Area – Challenges for a 
New Decade. Springer, 273-282.

Bilaga 5


