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Det pågår idag en explosionsartad utveckling inom digital teknik, sociala medier och kommunikation vilket 
skapar både högre krav och nya möjligheter för en kunskapsbärande organisation. I framtidens högskola 
kommer kompetens inom flexibel utbildning och IKT pedagogik vara av central betydelse i arbetet med att 
skapa en attraktiv lärandemiljö för alla studenter oavsett om de läser on-line eller på campus. Detta ställer i 
sin tur också högre krav på samordning och samverkan av stödverksamheten inom organisationen.  
 
För att nå framgång i arbetet med frågor som berör området för IKT och flexibelt lärande krävs en samsyn inom hela 
vår organisation enligt följande: 
 

 Högskolan Väst skall erbjuda en stimulerande miljö där den teknik som används avspeglar de krav på 

IKT-kompetens som utbildning, arbetsliv och samhälle ställer 

 Högskolan Väst skall ha en modern, attraktiv och stödjande miljö som skapar goda förutsättningar för 

medarbetare och studenter i deras användning av IKT-verktyg 

 Högskolan Väst skall skapa goda förutsättningar för såväl användning som produktion av digitala 

lärresurser utifrån flexibla undervisning- och lärandeformer (blended learning) 

 Högskolan Väst IT-system och stödfunktioner skall långsiktigt stödja en flexibel användning och ge 

förutsättningar för pedagogisk utveckling med hjälp av It-teknik 

 Högskolan Väst skall ha en god tillgänglighet av elektroniska resurser i form av tidskrifter, e-böcker, 

verksamhetsstöd, databaser etc. för medarbetare och studenter 

 Varje medarbetare skall kunna göra medvetna didaktiska val i sin undervisning, i sitt ämnesområde också 

utifrån digital teknik 

 Medarbetare vid Högskolan Väst skall ha en förståelse för hur användning av IKT kan utgöra ett verktyg 

i arbetet med breddad rekrytering och breddad genomströmning  

 IKT skall utgöra en del av varje medarbetares kompetensutveckling 
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