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Syftet med förstudien
” Högskolor blir kunskapsledda öppna 
samhällen”

Syftet är att
• kartlägga högskolornas förväntningar på 

kunskapsledning 
• särskilt potentialen i brickan för kontinuerligt 

och flexibelt lärande   
• ta reda på det aktuella läget när det gäller 

kunskapsledning vid högskolorna 
• verktyg och organisation för kunskapsledning 

• skapa en bild av verksamhetsmiljön för 
kunskapsledning vid högskolorna

• utreda hur de data som genereras av tjänsterna 
som ska byggas upp i Digivisio 2030-projektet 
kommer att användas för att stödja 
kunskapsledning vid högskolorna.



Genomförande av förstudie

• Enkät för alla högskolor
• 33 högskolor svarade
• gruppintervjuer

• Man försökte begränsa förstudien till brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande (ända till den tekniska 
delpubliceringen 4.0), men svaren innehöll en mängd olika aspekter av examensstudier. 

• I förstudiefasen hade funktionerna för kunskapsledning som ingick i brickan inte konceptualiserats och 
kostnaderna för dem hade inte uppskattats.
• Respondenterna blev tillfrågade endast om behovet av de fördefinierade funktionerna.

• Frågor och problem som rör dataskydd uteslöts från studien.
• Dessa kommer att behandlas som en del av DPIA-processen och tjänsteutvecklingen.
• Dataskyddsaspekter har dock dykt upp och kommer att användas i framtiden.

• Fokus var på kunskapsledning vid högskolorna, lärandeperspektivet togs inte upp i denna studie.



Genomföring av pilotprojekt med
högskolorna

Genomföring av pilotprojekt med
högskolorna Genomföring av pilotprojekt med

högskolorna

Plan för stegvis utbyggnad av tjänstens innehåll och 
funktionaliteter

Teknisk delpublicering 4.0Teknisk delpublicering 3.0Teknisk delpublicering 2.0Teknisk delpublicering 1.0

Q1/2023 Q3/2023 Q1/2024 Q3/2024

Utbud: Icke-formellt och 
informellt studieutbud, t.ex. 
poddar, mikrokurser, offentliga
föreläsningar, webbinarier

Utbildningsaktör: 
högskolorna

Utbud: Formellt
utbildningsutbud, t. ex. öppna
yrkeshögskolan och 
universitetet, utbildningsutbud
som producerats i samarbete

Utbildningsaktör: 
högskolorna

Utbud: Icke-formellt
utbildningsutbud

Utbildningsaktör: 
ekosystemaktörerna
(hypotes)

Utbud: Formellt
utbildningsutbud, t.ex. 
korsstudier, fortbildning och 
beställningsutbildning, 
specialiseringsutbildning

Utbildningsaktör: 
högskolorna

Genomföring av pilotprojekt med
högskolorna

Presentation, filtrering och 
jämförelse av utbudet.

Hyperlänksbaserad övergång
till innehållet eller utbudet till 
en nättjänst utanför brickan. 

Identifiering av 
högskolerepresentanten till 
verktygen för 
innehållshantering. 

Den lärandes identifiering i 
tjänsten

Kompetensprofil (kontrollerade 
studieprestationer och 
studierättigheter)

Anmälan till utbudet som inte har
ansökningskriterier eller avgifter

Rekommendationsfunktionaliteter
baserade på utbildningsutbudet
och den lärandes egna data

Den lärandes kompetensprofil

Betalmöjlighet i anslutning till 
anmälan

Ansöknings- och 
anmälningsfunktionaliteter
baserade på de andra
anordnarnas utbud, den
lärandes egna data och 
arbetsmarknadsinformation

Identifiering av en annan 
utbildningsanordnare till 
verktygen för innehållshantering

Inlärningsväg baserad på redan
skaffad kompetens och det
intresse den lärande har för vissa
kunskaper

Ansökan till ett utbildningsutbud
med enkla och tydliga villkor och 
ansökningskriterier

Rekommendationsrobot baserad
på information om formellt
utbildningsutbud. 

Kunskapsledningens potential ökar



Sammanfattning 
av resultaten



Vem och vilken typ av behov tjänar 
högskolornas kunskapsproduktion för 
närvarande?

• Den huvudsakliga målgruppen är den högre 
ledningen, men ofta har även andra 
högskoleledare nytta av samma kunskaper. 
• Analytisk information för ledningen, främst 

relaterad till ekonomi, finansiella indikatorer 
och andra indikatorer på högskolans 
verksamhet. 

• Kvalitetssäkring nämndes också i flera svar. 
• Analyser relaterade till inlärning och 

studieuppföljning var de näst mest nämnda, 
vars målgrupp också omfattar enskilda lärare 
och i vissa fall de lärande (när inlärnings-
analyser nämndes). 



Vanligaste analysverktygen vid högskolor



Behov av de funktioner som 
beskrivs i plattformen

• De rådata som plattformen producerar är 
avsedda att användas för högskolornas egen 
analysverksamhet, med plattformen som 
datakälla. 
• Jämförande information mellan högskolor 

anses vara värdefull.
• Minst stöd gavs till att ge de lärande feedback 

via plattformen och att koppla högskolans 
egen organisationsstruktur till den lärande på 
plattformen. 
• Analysverktyg och lösningar för 

visualisering av data eller ögonblicksbilder 
som är inbyggda i plattformen 
prioriterades inte heller. 



Data som genereras av den lärandes aktivitet på brickan 
för kontinuerligt och flexibelt lärande

• De viktigaste behoven gällde 
kursrelaterad analys 
• kursens attraktionskraft, 

jämförelser av attraktionskraft 
(vad som intresserar den 
lärande) och rådata om 
kurserna.



Öppenhet i data
• Frågan var utformad för att ta reda på hur högskolorna ser på öppenheten i de data som plattformen 

tillhandahåller. Ytterligheterna i alternativen var antingen helt öppna för alla eller begränsade till data 
om den egna högskolan, i vilket fall data relaterad till den lärandes andra högskolor inte skulle delas 
ut. Två tredjedelar av respondenterna anser att en ganska öppen tjänst är det bästa 
tillvägagångssättet, där t.ex. den statistiska data som behövs för jämförelser, är tillgänglig för alla. Mer 
detaljerad data om enskilda lärande borde vara tillgänglig för alla de högskolor som den lärande är 
knuten till under sina studier. 



Vilka är användningsfallen utifrån förstudien?

Utvecklingen av utbildningens innehåll och utbud 
• Planering, innehåll och profilering av utbildning
• Säkerställande av kvalitet
• Frågor som rör avgifter
• Länkar till arbetsmarknadsinformation

Uppföljning och stöd av den lärandes "livscykel för 
lärande”

• Vägledning på utbildningsvägen
• Analyser av korsstudier
• Avhoppare
• Studentfeedback och hur man använder den, t.ex. 

maskininlärning?
• Lärandeprofil vs. branschprofil
• De lärandes bakgrund

Utveckling av högskolans egen 
verksamhet 

• Framsyn och långsiktiga scenarier
• Utvärdering och utveckling av effektivitet
• Försäljning, marknadsföring
• Identifiering av målgrupper och behov
• Profilering av högskolan
• Jämförande uppgifter, övervakning av 

ekonomi och resultat
• Strategisk planering
• Utveckling av personalens kompetens

Kontinuerligt lärande
• Utbudsplanering av kontinuerligt lärande 
• Insyn i profilen/sökvägen för den 

utexaminerade studeranden
• Andras intresse för högskolans

studieutbud



Slutsatser



Observationer 1/2

• Högskolorna bedriver mycket intern kunskapsledning på olika organisatoriska nivåer.
• Högskolorna har mycket olika strategier för kunskapsledning och kunskapsutnyttjande.
• Högskolorna har ett tydligt behov av att gå över till mer proaktiva analyser och förstå 

orsakerna bakom de lärandes val.
• Plattformen bör särskilt fokusera på nya data.

• Arbetsmarknadsdatan har stor potential:
• Möjliga utmaningar: beskriver myndigheternas arbetsmarknadsuppgifter korrekt 

arbetsmarknaden för de högskoleutbildade? Vad menas med arbetsmarknadsdata?
• Uppgifter om utbudet av högre utbildning ses som värdefulla.

• Det antas att Digivisios kunskapsledningspotential i den första fasen kommer att 
relateras till analysen av utbildningsutbudet, i nästa fas till de lärande. 



Observationer 2/2

• Digivisio förväntas tillhandahålla rådata som kan bearbetas av högskolorna.
• Vikten av maskinläsbara dubbelriktade gränssnitt är stor.
• Jämförelser och tidsserieanalyser är viktiga för högskolor.
• I vissa fall dataanalys på plattformen och delning av bearbetade data från gränssnittet.

• Intressant är hur de lärande beter sig på brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande.
• Det förväntas en stor datamängd med mervärde för högskolor.

• Att känna till kursutbudet anses vara viktigt.
• Att samla in feedback på plattformen anses inte vara särskilt intressant eller användbart. Det 

anses inte heller nödvändigt att dela med sig av feedback om systemen för högskolorna. 
• Personuppgifter om de lärande är inte nödvändiga för analysen.

• Anonymiserade/pseudonymiserade data och "skuggprofiler" av de lärande kan vara 
tillräckliga.



Principer för kunskapsledning 
på grundval av förstudien
• Digivisio utvecklar kunskapsledning ur ett 

användarperspektiv, där kunderna kan vara 
många olika aktörer vid högskolorna.
• Man främjar begreppet att agera utifrån 

kunskap som redan används inom 
högskolorna.

• Utvecklingen av brickan för kontinuerligt och 
flexibelt lärande kommer att säkerställa 
möjligheten att dela data via gränssnitt.

• Att främja en gemensam informationsmodell är 
viktigt för att bygga upp kunskapsbaserade 
tjänster. 

• Projektet kommer i första hand att fokusera på 
data om brickan för kontinuerligt och flexibelt 
lärande och dess potential för att förbättra 
kunskapsledning och resultat.



Tilläggsinformation

digivisio@csc.fi
digivisio2030.fi


