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1 Uppdraget 
 
På uppdrag från Myndigheten för Sveriges nätuniversitet har Peter Langlott och Ulrika Sandberg på 
Örebro universitet utfört ett projekt gällande kartläggning av  IT‐stödda distansutbildningar. Vi har 
gjort  en  kartläggning  av  hur  kursutbudet  ser  ut  inom  ämnet  företagsekonomi  för  att  underlätta 
samverkan mellan lärosätena framöver. Vi har också utformat generella riktlinjer för kartläggning av 
IT‐stödd  distansutbildning,  som  vi  exemplifierar med  kartläggningen  av  ämnet  företagsekonomi, 
inom olika ämnesområden. 
 
Mål:  
 Färdigställande av en webbenkät 
 En matris 
 En lathund  
 Kartlägga nuvarande nationella högskoleutbud i IT‐stödd distansutbildning inom ämnet 

företagsekonomi 
 Undersöka intresset hos alla inom området aktiva lärosäten för att delta i utveckling och 

genomförande av IT‐stödda distansutbildningar i företagsekonomi, inom ramen för Sveriges 
nätuniversitet 

 Ta fram en plan för hur arbetet fortsatt skulle kunna bedrivas i såväl planerings‐, förankrings‐ och 
utvecklingsfas som genomförande‐ och driftfas. 

2 Genomförande 
För  att  kunna  nå  ut  till  alla  lärosäten  har  vi  utformat  en webbenkät med  frågor  som  vi  tror  att 
lärosätena kan tycka vara intressanta när de diskuterar samarbete. En webbenkät är ett smidigt sätt att 
hantera  svaren  som  kommer  in. Under  kapitel  2.2  har  vi motiverat  varför  vi  tagit med  de  olika 
frågorna och var svarsalternativen kommer ifrån.   
 
2.1 Urval 
Urvalet  är  baserat  på  samarbetet  som Myndigheten  för  Sveriges  nätuniversitet  har med  de  olika 
lärosätena  i  landet.  Vi  utgick  från  Nätuniversitetets  rapporter  20031  där  det  fanns  statistik  över 
Nätuniversitetets 31 högskolor och universitet.  Vi hittade i Nätuniversitetets sökmotor ytterligare tre 
högskolor  som  inte  fanns  med  i  ovan  nämnda  rapport:  Ersta  Sköndal,  Idrottshögskolan  och 
Teologiska högskolan. (Se bilaga 1 Sammanställning lärosäten). Vi skickade enkäten till 26 lärosäten2. 
Utifrån  dessa  lärosätens  hemsidor  sökte  vi  på  distans  och  aktuellt  ämne  (företagsekonomi)  för  att 
finna rätt kontaktpersoner att skicka enkäten till. Vi skickade webbenkäten som en länk i en e‐post till 
dessa kontaktpersoner eller någon med övergripande ansvar  (exempelvis studierektor  inom ämnet). 
För att säkerställa att enkäten skulle komma fram till en ansvarig inom ämnet skickade vi också e‐post 
till myndighetens referensgrupp  för kompetensfrågor på de aktuella  lärosätena och bad dem skicka 
enkäten vidare till de berörda inom området. 
 
2.2 Problem med urval 
E‐postadresser till ansvariga hämtade vi från olika lärosätens webbsidor. Trots att en del av 
webbsidorna innehöll inaktuella uppgifter om kursansvarig har vi nått ut till de flesta tack vare att vi 
även nyttjat de ovanstående kanalerna för att nå rätt person (se tabell 2.4). Det är bara från fyra 
lärosäten vi inte har fått någon som helst respons (Högskolan i Borås, Högskolan på Gotland, Lunds 
universitet och Södertörns högskola).  Detta tror vi inte beror på att vi inte nått fram till rätt person 
utan snarare att dessa lärosäten inte ger kurser på distans inom ämnet företagsekonomi. Vi har inte 

 
1 http://www.netuniversity.se/Default.asp?c=250  
2Vi valde att inte skicka enkäten till Teologiska högskolan, Idrottshögskolan, Danshögskolan, KTH, Karolinska 
institutet, Lärarhögskolan i Sthlm och Ersta Sköndal då dessa lärosäten inte ger kurser i företagsekonomi. 

http://www.netuniversity.se/Default.asp?c=250
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hittat dessa lärosäten vare sig i den sökbara databasen på Nätuniversitetets hemsida eller i 
myndighetens juridiska databas. 
 
2.3 Webbenkäten 
Vi utformade en webbenkät  i publiceringsverktyget EpiServer. Först gjorde vi en pilotenkät som vi 
testade  på  våra  distanskollegor  inom  ESI‐institutionen  på  Örebro  universitet.  Efter  pilotenkäten 
reviderade vi enkäten för att förtydliga vissa frågor.  
 
Enkäten finns som helhet i bilaga 2. Detta är frågorna vi ställde och motiv till varför vi ställde dessa 
frågor: 
  
Allmänt: 

1. Lärosäte 
2. Institution 
3. Kontaktperson (namn, telefon, e‐post) 

 Kontaktperson kan vara bra att veta om man har fler frågor. 
Kurs: 

4. Kursnamn och kursens hemsida 
Kursens hemsida kan ge ytterligare information om kursen som till exempel teknisk specifikation, vilka 
lärcentrum man samarbetar med.  

5. Ingår som del i en examen som ges på distans (på egna lärosätet) 
a. Högskoleexamen 
b. Kandidatexamen 
c. Magisterexamen med ämnesbredd 
d. Magisterexamen med ämnesdjup 
e. Yrkesexamina 
f. Nej, enstaka kurs 

De olika examina kommer från Högskoleverkets hemsida.2 Om man skall få en översikt och se vilka man 
eventuellt kan samarbeta med tycker vi att det är viktigt att se om några lärosäten har en hel examen på 
distans inom ämnet.  

6. Ämne 
Vi ville också att lärosätena själva skulle klassificera vilket ämne (eller snarare delämne) inom 
företagsekonomin som kursen tillhör. Detta eftersom det kan vara svårt att förstå av ett kursnamn 
vilket delämne den tillhör. 

7. Nivå 
a. Förutbildning 
b. Grk A‐nivå 
c. Fsk B‐nivå 
d. Fsk C‐nivå 
e. Fsk D‐nivå 
f. Forskarutbildning 
g. Vidareutbildning 

Bra att få en översikt över spridningen av distanskurser på olika nivåer.  
De olika nivåerna kommer från studera.nu3  
Förutbildning används för förberedande utbildningar vars poäng inte kan inräknas i en examen, t.ex. 
basår (kompletterande kurser för att bli behörig till högre studier) och collegeår (ger både behörighet samt 
är en introduktion till högre studier).  
Grundkurs är en kurs på A‐nivå (1‐20 p) inom respektive ämne, oavsett eventuella krav på tidigare 
högskolestudier.  
Fortsättningskurs är kurser på B‐nivå till D‐nivå (21‐80 p) inom respektive ämne.  

 
2 http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=1921&view=0&expand_tree=590  
3 http://www.studera.nu/projektplats/metadata_falt_utbildningstyp.shtml  

http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=1921&view=0&expand_tree=590
http://www.studera.nu/projektplats/metadata_falt_utbildningstyp.shtml
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Forskarutbildningskurs är en kurs som kan ingå i en forskarutbildning.  
En vidareutbildningskurs riktar sig till utövare av ett specifikt yrke. Det som traditionellt benämns 
som fortbildning ingår här.  

8. Kursens omfattning i poäng: 
Hur många poäng kursen ger. De vanligaste är 5, 10 eller 20 poäng men det finns även kurser på 2, 3, 
4 poäng osv.     

9. Antagningsperiod 
a. VT period 1 
b. VT period 2 
c. Sommarkurs 
d. HT period 1 
e. HT period 2 
f. Kontinuerlig antagning  

Även här har vi tittat på studera.nu4.  
p1=vårterminens första halva 
p2=vårterminens andra halva  
p3=sommar  
p4=höstterminens första halva  
p5=höstterminens andra halva.  
Vi skrev dock ut texten så att den blev mer lättförståelig. Du kan även ange studiestart som flexibel (vi 
valde ordet kontinuerlig antagning) men bara om studierna kan påbörjas vid flera olika tidpunkter efter 
överenskommelse med utbildningsanordnaren, åtminstone under ordinarie terminstid. 

10. Kurstakt i % 
Studera.nu använder fem olika termer för detta5:  

low  mindre än 50 % 

medium  mellan 50 % och 75 % 

high  mellan 75 % till 100 % 

full  heltid 

flexible  om studierna kan bedrivas i individuell studietakt efter överenskommelse med 
utbildningsanordnaren. 

Vi kände dock att det kändes konstigt med engelska beteckningar och lät därför respondenterna fylla i 
kurstakten i procent.  

11. Särskilda förkunskapskrav 
Ibland kan man inte gå från exempelvis en B‐nivå till en C‐nivå. En C‐nivå inom exempelvis 
programmering kräver kanske ett visst programmeringsspråk på B‐nivå. Detta är viktigt att veta för att 
underlätta samarbete mellan lärosätena.  

Kommunikation 
12. Kommunikationsform 

a. Plattform:  
b. Hemsida 
c. Chat 
d. E‐post 
e. Telebildkonferens 
f. Telefon 
g. Annat:  

Om man skall samarbeta kan det vara av visst intresse att se hur andra kurser genomförs, hur de 
kommunicerar osv.  

13. Ange om kursen ges på annat språk än svenska 

                                                 
4 http://www.studera.nu/projektplats/metadata_falt_tillfalle.shtml  
5 http://www.studera.nu/projektplats/metadata_falt_tillfalle.shtml  

http://www.studera.nu/projektplats/metadata_falt_tillfalle.shtml
http://www.studera.nu/projektplats/metadata_falt_tillfalle.shtml
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Vissa kurser har engelska namn men ges på svenska. Språket har betydelse om man skall erbjuda kursen 
till internationella studenter. 

14. Innehåller kursen träffar? 
a. Ja, obligatoriska 
b. Ja, vid examination 
c. Ja, frivilliga 
d. Ja, rekommenderade 
e. Nej 

Det är relevant att veta om kursen innehåller träffar. Antal träffar? 
Om man som distansstudent skall åka 10‐20 mil till lärosätet/lärcentrum är det av intresse att veta om 
det måste ske 1 gång eller 8 gånger per termin.  

15. Omfattning för träffar: 
För att få en uppfattning om träffarna kan det vara intressant att veta om man exempelvis måste 
tillbringa en hel helg för kursen eller två timmar.  

16. Om Ja, var äger dessa träffar rum? 
a. Lärcentrum 
b. Lärosäte 
c. Annat: 

     Det är relevant att få veta hur långt man som distansstudent måste få åka för att gå på    
     föreläsningar och så vidare..  
Samarbete: 

17. Ges kursen vid lärcentrum? 
18. Är kursen registrerad vid Nätuniversitetet? 
19. Ges kursen i samarbete med annat lärosäte? 

Relevant att se om det redan finns etablerade samarbeten.  
Genomförande: 

20. Kursen genomförs med: 
a. Nätbaserade föreläsningar 

i. Video 
ii. Enbart ljud 
iii. Bildspel med el utan ljud 
iv. Textdokument (doc, ppt, pdf) 
v. Övriga tekniker  
vi. Övriga kommentarer 

b. Case/Praktikfall 
c. Virtuella lab 
d. Simuleringar 
e. Övningsuppgifter 
f. Annat: 
För att få en bild hur kursen genomförs i dagsläget, har man liknande pedagogik? 

Examination: 
21. Examinationsform:  

a. Salskrivning 
b. Hemtentamen 
c. Enskild inlämningsuppgift 
d. Grupparbete 
e. Seminarium 
f. Aktivt deltagande 
g. Annat: 
För att få en bild hur kursen genomförs i dagsläget, har man liknande pedagogik? 
Detta var också något som distansstudenterna i vår studentenkät efterfrågade angående 
förberedande information.  
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Tekniska krav: 
22. Lägsta uppkopplingshastighet 

a. Modem 
b. ADSL 
c. Bredband 

Kan man gå kursen om man bara har vanligt modem hemma? Används teknik på kursen som kräver 
snabb uppkoppling? 

23. Teknisk utrustning 
a. Ljudkort 
b. Mikrofon 
c. Webbkamera 
d. Specifikt OS 
e. Programvara utan kostnad 
f. Programvara som bekostas av student 
g. Övrigt: 

Vad krävs för att man skall kunna genomföra kursen? Skall man samarbeta med olika lärosäten är det av 
vikt att det inte blir för många programvaror som måste laddas hem eller köpas..   

Övrigt: 
24. Antal registrerade 

a. HT 2003: 
b. VT 2004: 

Bra att få en bild av hur det ser ut i nuläget.  
25. Om den som fyllt i enkät är annan än kontaktperson: 

Ifall enkäten måste kompletteras. 
 
2.4 Svarsfrekvens 
Vi fick in 116 svar, varav sju var bortfall. Av dessa sju gällde två enkäter ämnet nationalekonomi, en 
enkät  gällde  ett  ekonomprogram  som  inte  kommer  att  gå  igen,  fyra  enkäter  var  dubbletter  där 
kollegorna redan hade svarat.  I vår matris presenteras alltså 109 svar.  
 
Vi skickade enkäten till 26 lärosäten av de 33 vi fann i Nätuniversitetets databas.  
 
Av de 26 lärosäten vi skickade till, fick vi enkätsvar från 17 lärosäten. De lärosäten som inte besvarade 
enkäten var Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Linköpings universitet, 
Högskolan  i  Jönköping, Högskolan på Gotland, Malmö högskola, Lunds universitet och Södertörns 
högskola.    Från  fyra  av dessa  nio  lärosäten  har  vi  fått  svar. Göteborgs universitet  och Linköpings 
universitet har meddelat att de inte ger några kurser på distans inom ämnet företagsekonomi. Malmö 
högskola har svarat att de  inte har  företagsekonomi på distans som  fristående kurs och högskolan  i 
Jönköping meddelar att de bara ger kurser inom företagsekonomi med videokonferens till lärcentrum 
inom länet.   
 
Gör man en sökning på Nätuniversitetets databas på ämnet företagsekonomi får man fram att bara 14 
olika  lärosäten ger kurser  inom  företagsekonomi. Det  är  enbart Stockholms universitet  (som  enligt 
sökningen ger en kurs  inom ämnet  företagsekonomi) som  inte har besvarat enkäten. Lärosäten som 
däremot har besvarat  enkäten men  inte  finns med  i den  sökbara databasen är Högskolan Dalarna, 
Högskolan i Skövde, Högskolan Kristianstad och Luleå tekniska universitet.  
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 Träffar på   

Nätuniversitetet
Varav 

enkätsvar*
Totalt 

inkomna 
enkätsvar

Enkätsvar som ej 
gav träff på 

Nätuniversitetet 
Blekinge tekniska högskola 23 22 22  
Göteborgs universitet - - -  
Högskolan Dalarna - - 3 3 
Högskolan i Borås - - -  
Högskolan i Gävle 20 2 3 1 
Högskolan i Halmstad 2 2 2  
Högskolan i Jönköping - - -  
Högskolan i Kalmar 5 2 14 12 
Högskolan i Skövde - - 1 1 
Högskolan i Trollhättan/ 
Uddevalla 

4 1 6 5 

Högskolan Kristianstad - - 1 1 
Högskolan på Gotland - - -  
Karlstads universitet 2 2 3 1 
Linköpings universitet - - -  
Luleå tekniska universitet - - 4 4 
Lunds universitet - - -  
Malmö högskola - - -  
Mitthögskolan 12 10 10  
Mälardalens högskola 4 3 4 1 
Stockholms universitet 1 - -  
Sveriges lantbruksuniversitet 10 7 9 2 
Umeå universitet 1 1 1  
Uppsala universitet 3 3 5 2 
Växjö universitet 9 5 8 3 
Örebro universitet 7 7 13 6 
     
Totalt 103 67 109 42 
* = Hur många enkätsvar som kommit in av de träffar som visades på Nätuniversitetet.  
 
Sökningen  på  Nätuniversitetets  databas  gav  egentligen  338  träffar  om  man  sökte  på  ämnet 
företagsekonomi och kryssade i alla studietakter, alla nivåer, alla universitet/högskolor, alla starttider, 
oavsett  språk. När man  tagit  bort  dubbletterna  blev  det  103  olika  kurser. Vi  har  fått  in  enkätsvar 
gällande 109 olika kurser. Det intressanta i tabellen ovan är att vi har fått in 42 svar på kurser som inte 
kommer upp i en sökning på Nätuniversitetet.  
 
Vad man kan se av tabellen ovan är att svarsfrekvensen är mycket god. I de flesta fall fick vi in lika 
många enkätsvar  som det  fanns  träffar  i Nätuniversitetets databas, eller  till och med  fler. Det enda 
större bortfallet skedde vid Högskolan i Gävle som gav 20 träffar i Nätuniversitetets databas men som 
bara har fyllt i 3 enkäter.  
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2.5 Erfarenheter från sammanställande av enkät: 
 
Fråga 6. Ämne – bör byta namn till delämne  
Här ville vi att lärosätena skulle klassificera sin kurs som ex ”marknadsföring” eller ”organisation” 
men vi fick få svar på denna fråga. Svaren som kom in löd oftast ”företagsekonomi” eller ”samma som 
kursnamn”. Här kanske det är bättre att ha en ”listruta” där det finns förbestämda svar för att man 
lättare skall få en bild över vilka delämnen som finns inom ämnet.   
 
Fråga 14. Innehåller kursen träffar? 
Här ville vi veta om kursen var helt Internetbaserad, om det fanns föreläsningar att gå på om man 
ville eller om kursen helt enkelt krävde en fysisk träff. Vi märkte dock att flera fyllde i ”Nej, inga 
träffar” och sedan längre ned under examinationsform, stod det ”salskrivning” vilket borde innebära 
en fysisk träff. Frågan innehöll 5 alternativ, dessa skulle kunna minska till 3 alternativ. Att man slår 
ihop obligatoriska och vid examination till ett alternativ (obligatoriska) för det innebär ju en fysisk 
träff samt att frivilliga och rekommenderade slås ihop till ett alternativ (frivilliga).  
 
Fråga 18. Ges kursen vid lärcentrum? 
2 svar av 109 svarade alternativet ”Ja, med lokala handledare” Detta alternativ kanske kan tas bort.  
 
Fråga 21. Genomförande 
Ett alternativ som borde finnas med är ”seminarier”.  
 
Fråga 24. Teknisk utrustning 
Denna fråga kändes ganska överflödig då de flesta endast svarat ”Webbläsare”. Eventuellt kan denna 
fråga ersättas med en öppen fråga ”Krävs specifik teknisk utrustning?”, samt ett förtydligande om att 
webbläsare och Windows inte behövs fyllas i. 

 



3 Matris 
Resultaten från webbenkäten (som är gjord i EpiServer) kom in både i form av e‐post och som data i 
ett Excelblad. Eftersom enkätsvaren kom in i Excel tyckte vi att det var lättast att göra en applikation i 
Excel och visa svaren i form av matriser. 
 
Eftersom applikationen  innehåller makron måste man  svara ”Ja” på  frågan om Excel  skall aktivera 
makron när man startar applikationen. Eventuellt måste man också ändra inställningarna i Excel så att 
den tillåter att man kör makron. Instruktioner om hur du gör detta kommer upp på skärmen om så är 
fallet.  
 
När Excel startar kommer man till en startsida där man kan välja sökalternativ: 

 
 
Här kan man söka på olika sätt: 
 Nivå  

o Grk A‐nivå, Fsk B‐nivå, Fsk C‐nivå eller Fsk D‐nivå 
 Poäng   

o 5p, 10p eller 20p 
 Antagningsperiod  

o Hösttermin, Vårtermin, Sommarkurs eller Kontinuerlig antagning 
 Studietakt  

o Kvartsfart, Halvfart, Helfart eller Övrigt 
 Andra sökalternativ  

o Översikt, Internetbaserade kurser, Kurser med frivilliga träffar eller kurser med 
obligatoriska träffar 

 
Det går bara att söka på ett sökalternativ, d.v.s. i en ruta, i taget. När man väljer något av 
sökalternativen och trycker på sök, så kommer man till olika sidor med matriser. I dessa matriser kan 
man sedan klicka sig vidare till enskilda sidor där det finns samlad information om de olika kurserna.  
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3.1 Översikt 
Om man t.ex. väljer ”Översikt” så kommer man till följande matris: 

 
 
Här visas en översikt över alla distanskurser inom företagsekonomi. Till vänster står alla kursnamn i 
bokstavsordning.  Högst upp står namnen på de olika lärosätena och dessa är också klickbara. Klickar 
man på dem kommer man till en sida där alla kurser visas som det specifika lärosätet ger: 

 
 
Här kan vi se att Kalmar ger 11 olika kurser på A‐nivå, varav 2 av dem ges både genom studio och 
som distanskurs, samt en kurs på B‐nivå.  
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Om man går tillbaka till översikten och klickar på något av kryssen i matrisen så kommer man till en 
informationssida om den aktuella kursen:  
 

 
 
Här visas den information som kontaktansvarige på respektive lärosäte fyllt i angående kursen, 
kommunikation, samarbete, genomförande, examination, teknik och övrigt.   
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3.2 Nivå 
Söker man efter nivå, exempelvis B‐nivå är kurserna uppdelade på olika poäng (5 poäng, 10 poäng 
och 20 poäng) i sammanställningen: 

 
Namnen på lärosätena är också här klickbara (för en översikt för det lärosätet) samt kryssen i matrisen 
för mer information om just den kursen.  
 
3.3 Poäng 
Söker man efter poäng, exempelvis 10‐poängskurser, är kurserna uppdelade efter nivåer (A‐nivå, B‐
nivå, C‐nivå, D‐nivå): 

 
Namnen på lärosätena är också här klickbara (för en översikt för det lärosätet) samt kryssen i matrisen 
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för mer information om just den kursen.  
 
Eftersom vi bara fick in ett alternativ (en 3‐poängskurs) som inte var 5 poäng, 10 poäng eller 20 poäng 
så skapade vi inte en egen sida för den kursen, utan den redovisas längst ned på sidan med 5‐
poängskurser.  
 
3.4 Antagningsperiod 
Även under denna sökvariant är kurserna uppdelade efter nivåer (A‐nivå, B‐nivå, C‐nivå, D‐nivå): 

 
Namnen på lärosätena är också här klickbara (för en översikt för det lärosätet) samt kryssen i matrisen 
för mer information om just den kursen.  
 
Vi fick enbart in fyra alternativ (tre sommarkurser samt en kurs med kontinuerlig antagning) som inte 
var av alternativen hösttermin eller vårtermin. Dessa fyra alternativ delar sida.  
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3.5 Studietakt 
Även gällande studietakt är kurserna uppdelade efter nivåer (A‐nivå, B‐nivå, C‐nivå, D‐nivå): 

 
Namnen på lärosätena är också här klickbara (för en översikt för det lärosätet) samt kryssen i matrisen 
för mer information om just den kursen.  
 
Ett alternativ kan man välja under studietakt på startsidan är ”övrigt”. På denna sida finns en kurs 
som går på 20 % och en med flexibel studietakt.  
 
3.6 Andra sökalternativ 
Under alternativet andra sökalternativ finns översikten som visades under 3.1. Här finns det också 
uppdelat på om kurserna har obligatoriska träffar, frivilliga träffar eller inga träffar (Internetbaserade 
kurser). Dessa sidor är också uppdelade efter nivåer (A‐nivå, B‐nivå, C‐nivå och D‐nivå). 

 
 
Detta blev dock lite av en tolkningsfråga då flera fyllt i enkätsvaret ”Nej, inga träffar” men längre ner 
stod det salskrivning som examinationsform vilket borde innebära en fysisk träff. Enkätsvar med den 

 13 
 
 



 14 
 
 

strukturen visas på denna sida: Kurser med obligatoriska träffar (för examination osv).  
 
Namnen på lärosätena är också här klickbara (för en översikt för det lärosätet) samt kryssen i matrisen 
för mer information om just den kursen.  

4 Lathund 
I bilaga 3 bifogas en lathund till hur man använder matrisen.  
 



5 Resultat av kartläggning av ämnet företagsekonomi 
 
5.1 Nivå samt omfattning 
Det är kanske inte så förvånande att det är flest kurser inom A‐nivån (1‐20 poäng). Nedan finns 
kurserna redovisade fördelade på lärosätet och kursernas omfattning. De flesta kurserna omfattar 5 
eller 10 poäng men där det finns minst fyra kan dessa kombineras till en fullständig A‐nivå. Några 
lärosäten har också flera A‐nivåer. Det som finns bakom dessa är kurser inom mer specialiserade 
områden som man lokalt kategoriserat som företagsekonomi. Som exempel kan nämnas Örebro 
universitets kurser inom Arbetsmarknad och personaladministration samt Hälso‐ och 
sjukvårdsadministration. 
 
A-nivå
Lärosäte 1-4p 5p 10p 20p Total
Blekinge tekniska högskola 10 1 11
Högskolan Dalarna 1 1
Umeå universitet 1 1
Högskolan i Gävle 3 3
Högskolan i Halmstad 1 1 2
Högskolan i Kalmar 13 13
Högskolan i Skövde 1 1
Högskolan Trollhättan/Uddevalla 1 2 3
Högskolan Kristianstad 1 1
Karlstad universitet 3 3
Luleå tekniska universitet 2 1 3
Mitthögskolan 5 5
Märlardalens högskola 1 1
Sveriges lantbruksuniversitet 1 2 3
Uppsala universitet 2 2
Växjö universitet 4 4
Örebro universitet 4 3 7
Summa 1 35 24 4 64  
 
Antalet lärosäten som ger kurser inom B‐nivå (21‐40 p) är något färre. Fortfarande är flertalet kurser 
om 5 poäng. Dessa kan dock kombineras till hela 20‐poängsblock vid de lärosäten som ger flera. 
 
B-nivå      
Lärosäte 1-4p 5p 10p 20p Total 
Blekinge tekniska högskola  3   3 
Högskolan i Kalmar  1   1 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla  2   2 
Luleå tekniska universitet    1 1 
Mitthögskolan  4   4 
Mälardalens högskola   1  1 
Sveriges lantbruksuniversitet  5   5 
Uppsala universitet  3   3 
Växjö universitet  4    
Örebro universitet  2  2 4 
Summa 0 24 1 3 28 
 
Antalet kurser minskar drastiskt på C (41‐60 p) och D‐nivå (61‐80 p). Antalet områden inom 
företagsekonomi som finns representerade minskar naturligtvis också.  
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C-nivå      
Lärosäte 1-4p 5p 10p 20p Total 
Blekinge tekniska högskola  4   4 
Högskolan Dalarna  1   1 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla   1  1 
Mitthögskolan   1  1 
Mälardalens högskola   2  2 
Sveriges lantbruksuniversitet  1   1 
Örebro universitet  2   2 
Summa 0 8 4 0 12 
 
 

D-nivå      
Lärosäte 1-4p 5p 10p 20p Total 
Blekinge tekniska högskola  2 2  4 
Högskolan Dalarna  1   1 
Summa 0 3 2 0 5 
 
Resurser för att utveckla nya kurser bör läggas inom C‐ och D‐nivåerna.  Noterbart är också att ingen 
har lämnat in någon enkät gällande forskarutbildningskurser på distans. 
 
Som ovanstående tabeller avslöjar, ges det flest 5‐poängskurser: 
 
3 poäng    1 st 
5 poäng    70 st 
10 poäng    31 st 
20 poäng    7 st 
 
5.2 Antagningsperiod 
Studenternas möjlighet att välja sin studieperiod är mycket begränsade. Majoriteten av kurserna inom 
alla nivåer följer de traditionella perioderna höst‐ och vårtermin. Fler sommarkurser och kurser med 
kontinuerlig antagning kan komma att behöva utvecklas. Det finns idag tre sommarkurser samt en 
kurs med flexibel antagning: 
 
Hösttermin    81 st 
Vårtermin    65 st 
Sommarkurs      3 st 
Kontinuerlig antagning    1 st 
 
5.3 Studietakt och frågan om ”fysiska träffar” 
Den vanligaste studietakten är halvfart, ett litet fåtal på helfart, några fler på kvartsfart. Endast en kurs 
ges med flexibel studietakt. 
 
Kvartsfart     16 st 
Halvfart    81 st 
Helfart      9 st 
Övrigt      3 st 
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Fördelningen mellan kurser med obligatoriska träffar och rent Internetbaserade kurser utan träffar ser 
ungefär likadan ut:  
Kurser med obligatoriska träffar   46 st 
Kurser med frivilliga träffar    17 st 
Kurser utan träffar    43 st 
 
5.4 Teknik 
Distributionstekniken varierar mellan kurser och lärosäten. Ett flertal olika plattformar finns 
representerade: 
 
ClassFronter/Fronter  Luleå tekniska universitet 
LearnGate    Högskolan i Kalmar 
Luvit    Blekinge tekniska högskola, Högskolan  Kristianstad 
Falvir online    Växjö universitet 
SharePoint    Sveriges lantbruksuniversitet 
Blackboard  Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Örebro universitet 
Ping‐Pong    Umeå universitet, Uppsala universitet 
First Class    Karlstads universitet, Högskolan i Skövde 
WebCT    Mitthögskolan, Örebro universitet 
Eget  Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (DisCo2), Uppsala universitet 

(MiniWebb), Mälardalens högskola, Högskolan i Halmstad (DUP) 
Det är viktigt att observera att ovanstående förteckning enbart bygger på de uppgifter som kommit 
via enkäten.  
 
Videokonferenstekniken är enligt enkäten inte särskilt framträdande. Denna teknik används av 11 
kurser som representerar fem olika lärosäten. 
 
Högskolan Dalarna    1 
Högskolan i Kalmar    3 
Högskolan i Trollhättan Uddevalla  3 
Luleå tekniska universitet    2 
Örebro universitet    2 
 
5.5 Anknytning till Lärcentra 
Lärosätena har också valt olika former att förhålla sig till lärcentra. Tio lärosäten har uppgett att det 
inte finns samarbete med lärcentra i någon kurs som redovisats i enkäten och ett lärosäte har inte 
besvarat frågan. Följande lärosäten har angett att man samarbetat med lärcentra. 
 
Blekinge tekniska högskola    1 
Högskolan i Kalmar    10 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla   3 
Luleå tekniska universitet     2 
Örebro universitet     7 
Högskolan  Dalarna*    1 
* = enbart med Campus Leksand 
Örebro universitet samarbetar med lärcentra inom all distansutbildning. Även i de fall där kurserna är 
helt webbaserade. 
 



5.6 Kursernas registrering inom Nätuniversitetet 
Alla distanskurser är enligt enkäten inte registrerade i Myndigheten för Sveriges nätuniversitets 
juridiska databas. Vad detta beror kan vi inte utläsa. Däremot är det uppenbart att det råder 
oklarheter bland dem som svarat om registrering skett eller inte. Vissa har angett att kurserna varit 
registrerade trots att det enligt myndighetens anteckningar inte varit fallet, andra har angett att kursen 
inte är registrerad trots att så varit fallet. Kanske är det så att man blandat ihop registreringen i den 
juridiska databasen och om kursen finns med i den sökbara databasen på myndighetens hemsida. 
 
Vi fick in följande svar om kursen var registrerad hos Nätuniversitetet: 
Ja    82 st 
Nej     7 st 
Vet ej    14 st 
Inget svar     6 st 
 
5.7 Samarbete 
Ett litet antal kurser har också angetts som samarbetskurs mellan flera lärosäten. 
 
Högskolan Dalarna  2  (2 st 5p) 
Högskolan i Gävle  2  (2 st 5p, internationellt samarbete) 
Örebro universitet  3  (3 st 5p) 
 
5.8 Övrigt 
Övrig statistik som kan vara intressant är att 6 kurser gavs på engelska av de 109 svar vi har fått in. 
Blekinge tekniska högskola gav 4 kurser på engelska på D‐nivå och Örebro universitet gav två kurser 
på engelska (en A‐nivå och en B‐nivå). 
 
I 18 enkäter angavs det att det var kurser som ingår i en examen på distans, främst från Högskolan i 
Gävle samt Blekinge tekniska högskola. 
 

6 Undersöka intresse hos lärosäten  
 ‐ under arbete  
Undersöka intresset hos alla inom området aktiva lärosäten för att delta i utveckling och 
genomförande av IT‐stödda distansutbildningar i företagsekonomi, inom ramen för Sveriges 
nätuniversitet. 
 

7 Plan för fortsatt arbete 
‐ under arbete  
Ta fram en plan för hur arbetet fortsatt skulle kunna bedrivas i såväl planerings‐, förankrings‐ och 
utvecklingsfas som genomförande‐ och driftfas. 
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Bilaga 1. Sammanställning lärosäten 
 
BTH  http://www.bth.se/utb/kursht04.nsf/webbdistans  
 
Danshögskolan http://www.danshogskolan.se/  
 
Ersta Sköndal http://www.esh.sssd.se/utbildning/grundutb/socarb/kunsk_NU.htm  
 
Göteborgs universitet http://utbkat.gu.se/utbildning/natuniversitet.html 

http://utbkat.gu.se/utbildning/distans.html  
 
Högskolan Dalarna http://www.du.se/templates/EducationPage.aspx?id=257
 
Högskolan i Borås http://www.hb.se/studera/UtbOmr.asp?utbomr=1531  
 
Högskolan i Gävle http://utbdb.hig.se/webkat/distans.php  
 
Högskolan på Gotland 
http://mainweb.hgo.se/Adm/kurskatalogen.nsf/kursform_distans?OpenView&vynamn=Distan
sutbildningar  
 
Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/utbildning/netuniversity.htm  
   
Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/doc/100  
  http://www.hj.se/doc/99 distanskurser i regionen 
 
Högskolan i Kalmar http://www.hik.se/student/  
 
Högskolan i Skövde http://utbildning.his.se/utbildning/utb_distanskurser.asp  
 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  
http://www.htu.se/extra/page/?action=page_show&id=33&module_instance=6&target=villstu
d&page=http://kubiken.htu.se/utbildningar/htu_list_distans.php  
 
Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/ utbildning/distanskurser 
 
Idrottshögskolan i Sthlm http://www.ihs.se/utb_avd_juni/utbildning/index.htm  
 
Karlstads universitet http://www.kau.se/utbildning/distans.lasso  
 
Karolinska institutet   http://info.ki.se/education/2004/fkdis_se.html  
 
Kungliga tekniska högskolan 
http://www.kth.se/utbildning/vidareutbildning/webblista.asp?tbl=form&pk=ID  
 
Linköpings universitet http://www.liu.se/utbildning/kurser/distans/  
 
Luleå tekniska universitet  
http://ugglan.adm.ltu.se/lista_kurs_utbomr.php?orgpage=./index.php&lang=swe&case=natkurs 
http://ugglan.adm.ltu.se/lista_kurs_utbomr.php?orgpage=./index.php&lang=swe&case=distans  
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http://www.danshogskolan.se/
http://www.esh.sssd.se/utbildning/grundutb/socarb/kunsk_NU.htm
http://utbkat.gu.se/utbildning/natuniversitet.html
http://utbkat.gu.se/utbildning/distans.html
http://www.du.se/templates/EducationPage.aspx?id=257
http://www.hb.se/studera/UtbOmr.asp?utbomr=1531
http://utbdb.hig.se/webkat/distans.php
http://mainweb.hgo.se/Adm/kurskatalogen.nsf/kursform_distans?OpenView&vynamn=Distansutbildningar
http://mainweb.hgo.se/Adm/kurskatalogen.nsf/kursform_distans?OpenView&vynamn=Distansutbildningar
http://www.hh.se/utbildning/netuniversity.htm
http://www.hj.se/doc/100
http://www.hj.se/doc/99
http://www.hik.se/student/
http://utbildning.his.se/utbildning/utb_distanskurser.asp
http://www.htu.se/extra/page/?action=page_show&id=33&module_instance=6&target=villstud&page=http://kubiken.htu.se/utbildningar/htu_list_distans.php
http://www.htu.se/extra/page/?action=page_show&id=33&module_instance=6&target=villstud&page=http://kubiken.htu.se/utbildningar/htu_list_distans.php
http://www.hkr.se/
http://www.ihs.se/utb_avd_juni/utbildning/index.htm
http://www.kau.se/utbildning/distans.lasso
http://info.ki.se/education/2004/fkdis_se.html
http://www.kth.se/utbildning/vidareutbildning/webblista.asp?tbl=form&pk=ID
http://www.liu.se/utbildning/kurser/distans/
http://ugglan.adm.ltu.se/lista_kurs_utbomr.php?orgpage=./index.php&lang=swe&case=natkurs
http://ugglan.adm.ltu.se/lista_kurs_utbomr.php?orgpage=./index.php&lang=swe&case=distans


 
Lunds universitet http://www.lu.se/stu/studinfo/akh2004/natuniv.pdf  
 
Lärarhögskolan i Sthlm http://www.lhs.se/utbildning/distans/kurser.htm  
 
Malmö högskola http://utbildning.mah.se/ut/FMPro?-db=prgkrs.fp3&-
format=finn.htm&-error=finn.htm&-Lay=listaut&publiceras=1&frist=1&iaktuellkatalog=1&-
token=Distanskurser&-op=cn&tidkorr=distans&-SortField=l%3a%3anamnsv&-
SortField=p%3a%3aprognamnsv&-max=all&-find  
 
Mitthögskolan 
http://apps.mh.se/katalogen2004/katalog.asp?wi=soksida&evnt=snabbsok&kategori=netunive
rsity  
 
Mälardalens högskola http://www.mdh.se/studieinformation/SokTillfalle  
 
Stockholm universitet http://www.utbildning.su.se/katalog/Sok.asp  Både Nät och distans 
 
SLU  http://slukurs.slu.se/SokResultat.asp?Utokad=0  
 
Södertörns högskola  
http://webappl.sh.se/C1256C93006BD8E9/nepns-site-content-
link/C1256C93006BD8E9C1256E4A007AE524?open&neplink=/c1256c93006bd8e9/nepns-
site-content-link/ef3535f98711847bc1256c95004544ea;/c1256c8a0066623d/nepns-site-
content-link/d581b522f1aefe72c1256c8b0015384f  
 
Teologiska högskolan  http://www.ths.se/natkurser_teologi.htm  
 
Umeå universitet http://www.info.umu.se/utbkat/DistansInternet.asp?termin=  
 
Uppsala universitet http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/distans.och.idC8.html  
 
Växjö universitet http://194.47.70.15/utb/nulista.lasso  
  http://194.47.70.15/utb/distanslista.lasso DISTANS  
 
Örebro universitet 
http://glada.oru.se/studieinformation/amnesgrupp_lista.cgi?lasar=2004/2005&deltid=N&dista
ns=J&eng=N  
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http://apps.mh.se/katalogen2004/katalog.asp?wi=soksida&evnt=snabbsok&kategori=netuniversity
http://www.mdh.se/studieinformation/SokTillfalle
http://www.utbildning.su.se/katalog/Sok.asp
http://slukurs.slu.se/SokResultat.asp?Utokad=0
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http://www.ths.se/natkurser_teologi.htm
http://www.info.umu.se/utbkat/DistansInternet.asp?termin
http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/distans.och.idC8.html
http://194.47.70.15/utb/nulista.lasso
http://194.47.70.15/utb/distanslista.lasso
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Bilaga 2. Enkät: Kartläggning av IT-stödd distansutbildning 
I mitten av november 2003 samlades representanter för ämnet företagsekonomi från ett tiotal 
lärosäten i Örebro. Syftet var att fundera över möjligheterna att tillsammans erbjuda 
möjligheter för distansstudenter att läsa en hel kandidatexamen eller magisterexamen i 
företagsekonomi.  
 
Inbjudare var Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Örebro universitet. Intresset för att 
samarbeta i någon form och på så sätt kunna skapa en bredd i kurser och skapa möjligheter att 
erbjuda ett flertal inriktningar var stort. Mats Eriksson, generaldirektör för myndigheten, 
lovade på stående fot att vara med och stötta arbetet. En del av arbetet i detta har du nu 
framför dig, en kartläggning av vilka kurser som finns inom ämnet, på distans. Dina svar 
kommer att sammanställas och ligga till grund för samtal vid nästa konferens, som kommer 
att äga rum nu under våren. Du som fyller i och skickar in enkäten kommer naturligtvis också 
få information och inbjudan.  
 
Fyll i en enkät för varje kurs som ni har i ert utbud. Finns det planerade kurser  
som är under utveckling är det viktigt att du tar med dem också. 
 
Har du frågor så kontakta gärna någon av oss som jobbar med enkäten. Du kan också kontakta 
Per Westman, handläggare på Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, om du har funderingar 
om projektet som sådant. 
 
Vi önskar få ert svar senast den 10 mars.
 
Allmänt: 

1. Lärosäte 
2. Institution 
3. Kontaktperson 

a. Namn 
b. Telefon 
c. E‐post 

  
Kurs: 

4. Kursnamn  
Kursens hemsida 
 

5. Ingår som del i en examen som ges på distans (på egna lärosätet) 
a. Högskoleexamen 
b. Kandidatexamen 
c. Magisterexamen med ämnesbredd 
d. Magisterexamen med ämnesdjup 
e. Yrkesexamina 
f. Nej, enstaka kurs 

6. Ämne 
7. Nivå 

a. Förutbildning 
b. Grk A‐nivå 
c. Fsk B‐nivå 
d. Fsk C‐nivå 
e. Fsk D‐nivå 
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f. Forskarutbildning 
g. Vidareutbildning 

8. Kursens omfattning i poäng: 
9. Antagningsperiod 

a. VT period 1 
b. VT period 2 
c. Sommarkurs 
d. HT period 1 
e. HT period 2 
f. Kontinuerlig antagning  

10. Kurstakt i % 
11. Särskilda förkunskapskrav 

 
Kommunikation 

12. Kommunikationsform 
a. Plattform:  
b. Hemsida 
c. Chat 
d. E‐post 
e. Telebildkonferens 
f. Telefon 
g. Annat:  

13. Ange om kursen ges på annat språk än svenska 
14. Innehåller kursen träffar? 

a. Ja, obligatoriska 
b. Ja, vid examination 
c. Ja, frivilliga 
d. Ja, rekommenderade 
e. Nej 

15. Antal träffar? 
16. Omfattning för träffar: 
17. Om Ja, var äger dessa träffar rum? 

a. Lärcentra 
b. Lärosäte 
c. Annat: 

 
Samarbete: 

18. Ges kursen vid lärcentra? 
19. Är kursen registrerad vid Nätuniversitetet? 
20. Ges kursen i samarbete med annat lärosäte? 

 
Genomförande: 

21. Kursen genomförs med: 
a. Nätbaserade föreläsningar 

i. Video 
ii. Enbart ljud 
iii. Bildspel med el utan ljud 
iv. Textdokument (doc, ppt, pdf) 
v. Övriga tekniker  
vi. Övriga kommentarer 

b. Case/Praktikfall 
c. Virtuella lab 
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d. Simuleringar 
e. Övningsuppgifter 
f. Annat: 

 
Examination: 

22. Examinationsform:  
a. Salskrivning 
b. Hemtentamen 
c. Enskild inlämningsuppgift 
d. Grupparbete 
e. Seminarium 
f. Aktivt deltagande 
g. Annat: 

  
Tekniska krav: 

23. Lägsta uppkopplingshastighet 
a. Modem 
b. ADSL 
c. Bredband 

24. Teknisk utrustning 
a. Ljudkort 
b. Mikrofon 
c. Webbkamera 
d. Specifikt OS 
e. Programvara utan kostnad 
f. Programvara som bekostas av student 
g. Övrigt: 

 
Övrigt: 

25. Antal registrerade 
a. HT 2003: 
b. VT 2004: 

26. Om den som fyllt i enkät är annan än kontaktperson: 
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Bilaga 3. Lathund matris 
 
  ************************************* 
     Lathund för hur man använder matrisen 
   
 ************************************* 
 
OBS! Applikationen innehåller makron. För att dessa skall kunnas köras 
måste säkerheten i Excel vara inställd på "medel". För att ändra denna 
inställning gå in i Excel på menyn Verktyg -> Makro -> Säkerhet. Under 
fliken "Säkerhetsnivå", välj alternativet "Medel" och tryck Ok.  
 
Om Excel har säkerhetsinställningen "medel" kommer en dialogruta upp på 
skärmen: "Makron kan innehålla virus. Det är aldrig någon risk att 
inaktivera makron, men om dessa makron är felfria kan det hända att du inte 
får full funktionalitet." Välj att aktivera makron.  
 
Då kommer du till startsidan där du kan välja att söka FEK-utbildningar 
efter nivå, poäng, antagningsperiod, studietakt eller andra sökalternativ. 
Du kan inte göra en kombinerad sökning utan kan endast söka efter ett 
kriterie i taget.  
 
1. Söka efter nivå 
Här finns alternativen Grk A-nivå, Fsk B-nivå, Fsk C-nivå och Fsk D-nivå. 
Markera det alternativ du är intresserad av och tryck på sökknappen. Ringen 
till vänster om texten blir då markerad med en svart punkt. Om du 
exempelvis markerar Fsk B-nivå och trycker sök, så kommer du till ett nytt 
blad i Excel som heter "B-nivå". Här ser du en sammanställning av alla 
kurser på B-nivå.  Kurserna är uppdelade efter poäng (5p, 10p och 20p) och 
i bokstavsordning under respektive poäng. Längst upp står de lärosäten som 
ger distanskurser inom ämnet på B-nivå. Kryssen i matrisen visar att en 
kurs ges på ett specifikt lärosäte. Klickar du på krysset kommer du till en 
ny sida som ger mer ingående information om exakt den kursen (mer om detta 
under punkt 6. Kursinformation). Namnen på lärosätena högst upp är också 
klickbara. Klickar du exempelvis på BTH kommer du till en sida som visar en 
översikt av de kurser som BTH ger. Vill du återgå till startsidan klickar 
du på knappen "Startsidan".  
 
2. Söka efter poäng 
Här finns alternativen 5 poäng, 10 poäng och 20 poäng. Vi har endast fått 
in en kurs som är av annan poäng än dessa alternativ, en 3 poängskurs som 
presenteras på sidan för 5-poängskurser. Markera det alternativ du är 
intresserad av och tryck på sökknappen. Ringen till vänster om texten blir 
då markerad med en svart punkt. Om du exempelvis markerar 5 poäng och 
trycker sök, så kommer du till ett nytt blad i Excel som heter "5p". Här 
ser du en sammanställning av alla kurser som är på 5 poäng.  Kurserna är 
uppdelade efter nivå (A-nivå, B-nivå, C-nivå och D-nivå) och i 
bokstavsordning under respektive nivå. Eftersom denna tabell är så lång har 
jag "låst" fönsterrutorna så att oavsett om du scrollar långt ner så syns 
hela tiden namnen på lärosätena. Längst upp står de lärosäten som ger 5-
poängs distanskurser inom ämnet. Kryssen i matrisen visar att en kurs ges 
på ett specifikt lärosäte. Klickar du på krysset kommer du till en ny sida 
som ger mer ingående information om exakt den kursen (mer om detta under 
punkt 6. Kursinformation). Namnen på lärosätena högst upp är också 
klickbara. Klickar du exempelvis på BTH kommer du till en sida som visar en 
översikt av de kurser som BTH ger. Vill du återgå till startsidan klickar 
du på knappen "Startsidan".  
 
Längst ner på sidan visas också den enda 3-poängskursen som ges.  
 
3. Söka efter antagningsperiod 

 

Här finns alternativen hösttermin, vårtermin, sommarkurs och kontinuerlig 
antagning. Markera det alternativ du är intresserad av och tryck på 
sökknappen. Ringen till vänster om texten blir då markerad med en svart 
punkt. Om du exempelvis markerar vårtermin och trycker sök, så kommer du 
till ett nytt blad i Excel som heter "vt". Här ser du en sammanställning av 
alla kurser som startar på vårterminen. Kurserna är uppdelade efter nivå 
(A-nivå, B-nivå, C-nivå och D-nivå) och i bokstavsordning under respektive 
nivå. Eftersom denna tabell är så lång har jag "låst" fönsterrutorna så att 
oavsett om du scrollar långt ner så syns hela tiden namnen på lärosätena. 
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Längst upp står de lärosäten som ger kurser som startar på vårterminen. 
Kryssen i matrisen visar att en kurs ges på ett specifikt lärosäte. Klickar 
du på krysset kommer du till en ny sida som ger mer ingående information om 
exakt den kursen (mer om detta under punkt 6. Kursinformation). Namnen på 
lärosätena högst upp är också klickbara. Klickar du exempelvis på BTH 
kommer du till en sida som visar en översikt av de kurser som BTH ger. Vill 
du återgå till startsidan klickar du på knappen "Startsidan". Väljer du 
alternativet "sommarkurs" eller "kontinuerlig antagning" kommer du till 
samma blad eftersom det var så få kurser som startade enligt dessa 
antagningsperioder. 
 
4. Söka efter studietakt 
Här finns alternativen kvartsfart, halvfart, helfart och övrigt. Under 
övrigt finns en kurs som ges på 20 % och en med flexibel studietakt. 
Markera det alternativ du är intresserad av och tryck på sökknappen. Ringen 
till vänster om texten blir då markerad med en svart punkt. Om du 
exempelvis markerar kvartsfart och trycker sök, så kommer du till ett nytt 
blad i Excel som heter "internet". Här ser du en sammanställning av alla 
kurser som ges på kvartsfart. Kurserna är uppdelade efter nivå (A-nivå, B-
nivå, C-nivå och D-nivå) och i bokstavsordning under respektive nivå. 
Eftersom denna tabell är så lång har jag "låst" fönsterrutorna så att 
oavsett om du scrollar långt ner så syns hela tiden namnen på lärosätena. 
Längst upp står de lärosäten som ger kurser som ges på halvfart. Kryssen i 
matrisen visar att en kurs ges på ett specifikt lärosäte. Klickar du på 
krysset kommer du till en ny sida som ger mer ingående information om exakt 
den kursen (mer om detta under punkt 6. Kursinformation). Namnen på 
lärosätena högst upp är också klickbara. Klickar du exempelvis på BTH 
kommer du till en sida som visar en översikt av de kurser som BTH ger. Vill 
du återgå till startsidan klickar du på knappen "Startsidan".  
 
5. Söka efter Andra sökalternativ 
Här finns alternativen översikt, Internetbaserade kurser (inga träffar), 
kurser med frivilliga träffar och kurser med obligatoriska träffar. Markera 
det alternativ du är intresserad av och tryck på sökknappen. Ringen till 
vänster om texten blir då markerad med en svart punkt. Om du exempelvis 
markerar Internetbaserade kurser och trycker sök, så kommer du till ett 
nytt blad i Excel som heter "internet". Här ser du en sammanställning av 
alla kurser som ges utan träffar dvs helt Internetbaserat. Kurserna är 
uppdelade efter nivå (A-nivå, B-nivå, C-nivå och D-nivå) och i 
bokstavsordning under respektive nivå. Eftersom denna tabell är så lång har 
jag "låst" fönsterrutorna så att oavsett om du scrollar långt ner så syns 
hela tiden namnen på lärosätena. Längst upp står de lärosäten som ger 
kurser som ges på halvfart. Kryssen i matrisen visar att en kurs ges på ett 
specifikt lärosäte. Klickar du på krysset kommer du till en ny sida som ger 
mer ingående information om exakt den kursen (mer om detta under punkt 6. 
Kursinformation). Namnen på lärosätena högst upp är också klickbara. 
Klickar du exempelvis på BTH kommer du till en sida som visar en översikt 
av de kurser som BTH ger. Vill du återgå till startsidan klickar du på 
knappen "Startsidan".  
 
 
6. Kursinformation 
När du har klickat på ett kryss i en matris så kommer du till en sida med 
mer ingående information om kursen. Här finns information om kontaktperson, 
kursen, kommunikation, samarbete, genomförande, examination, teknik och 
övrig info som t.ex. registrerade studenter. Här finns oftast en mailadress 
som du kan klicka på så startar ditt e-postprogram och fyller i adressen 
automatiskt och en klickbar länk till en sida med ytterligare information 
om kursen. Vill du återgå till startsidan klickar du på knappen 
"startsidan".  
 
******* 
Av Ulrika Sandberg, usg@esi.oru.se, Örebro universitet 
Skapad 2004-03-30 
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