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Förord 
 

Margareta Erhardsson och Katarina Winka 
Universitetspedagogiskt centrum 

 
 

Margareta.erhardsson@upc.umu.se 
Katarina.winka@upc.umu.se 

 
 
Den 7:e universitetspedagogiska konferensen lockade drygt 150 
deltagare och vi slog rekord i antalet presenterade bidrag. Den här 
rapporten innehåller närmare 40 bidrag som du nu kan läsa och låta 
dig inspireras av. Konferensens tema var Tänk efter, Tänk nytt, Tänk 
om och vi låter detta förord innehålla tankar från er som var på 
konferensen och som så generöst bidrog med era synpunkter på den.  
 
Att locka deltagare och marknadsföra en konferens som denna kan 
vara svårt, det är svårt att få all information att sippra ut på 
gräsrotsnivå, som en deltagare uttryckte det. Trots detta ansåg de 
flesta att det hade fungerat väl med anslagen och särskilt uppskattat 
var att personliga inbjudningar gick ut till ca 500 e-postadresser. Vi 
tror att ett bra sätt att sprida information om konferensen är att vi alla 
hjälps åt att tala om den. Den som tycker konferensen är värdefull att 
delta i, är den bästa informationsspridaren.  
 
Det fanns några kritiska röster som menade att det var bristfällig information 
innan konferensen och att det endast låg ett preliminärt program på hemsidan. 
Tyvärr är det nog så att programmet får betraktas som preliminärt ända fram till 
att konferensen kör igång. Mycket händer i programmet och det sker ändringar 
ända fram till timmen innan start så vi får nog leva med den osäkerheten. 
 
I övrigt kommenteras konferensen som välorganiserad och med ett 
bra arrangemang där det är värdefullt att den är upplagd på två 
halvdagar, en eftermiddag och en förmiddag. Vi tror att det skulle 
vara möjligt att göra konferensen än mer tillgänglig om den 
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utformades mer ”mingelbar”, dvs. att man som deltagare kunde 
komma och gå allt efter intresse och tid.  
 
Till alla er som bidrog med era uppsatser vill vi framföra att era 
åhörare upplevde att det var givande seminarier och sessionerna hade 
ett mycket bra innehåll med ett stort utbud att välja mellan. Några 
personer kommenterade dessutom att det fanns så många intressanta 
seminarier att det var svårt att välja! Det upplevdes dock positivt att 
själv få välja vilka seminarier man ville delta vid. Ibland skulle man 
önska att tiden kunde töjas, särskilt då diskussionens vågor går höga 
och tiden tyvärr tar slut för ett seminarium. Inför kommande år kan 
vi tänka på detta och kanske kan en lösning vara att förlänga pausen 
mellan sessionerna. 
 
Konferensen gick av stapeln i Beteendevetarhusets entréplan vilket 
upplevdes som mycket bra lokaler för detta ändamål. Den trivsamma 
ljusgården var perfekt att samlas i för mingel och prat i pauserna. 
Genom att salarna ligger samlade blir det dessutom lätt att hitta till 
sessionerna. För att främja rörligheten inom campus planerar vi att i 
framtiden ha olika hus som ”värdhus” för konferensen.  
 
Vi vill passa på att tacka Husservice och Café -personalen för jättefin 
service. Fika och buffémiddagen får grandiosa lovord av deltagarna 
och många uppskattar middagen som ett fint tillfälle att träffas under 
gemytliga former. En del av gemytligheten stod Kenneth Österlund, 
Rolf Lindh och John Ågren för genom att underhålla och spela skön 
jazz vid konferensmiddagen.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka er alla som deltog genom att låta några 
röster från utvärderingarna få avrunda detta förord. 
 

”Bra stämning” och ”mysigt” 
”Sven B talade i slutet om prestigelöshet – helt fantastiskt” 

”Har fått ansikte på personer som kan vara viktiga framtida kontakter” 
”Fantastiskt givande att få träffa andra människor från alla möjliga institutioner 

som alla brinner för undervisning! BRA undervisning!” 
 
Därmed kan vi bara konstatera att konferensen uppfyller syftet att 
vara ett tillfälle med inspirerande möten och erfarenhetsutbyte mellan 
universitetets lärare och studenter. 
 
 

Tack alla ni som bidrog och välkommen tillbaka 2007! 
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Attitydproblem? 
Vi och våra studenters attityder till lärande och 

kunskap 
 

Anders Berg 
Kemididaktik 

 
Anders Berg@chem.umu.se 

 
 
Sammanfattning 
Studenternas inställning till sina studier (motivation och attityd) anses 
av många universitetslärare som den viktigaste faktorn för ”studie-
framgång”. För att närmare undersöka denna ”åsikt” undersöktes 
studenternas attitydförändring under en termins kemistudier på A-
nivå. I gruppen av 66 studenter intervjuades 6 studenter som uppvisat 
stor positiv eller negativ attitydförändring (3+3). Bland de intervjuade 
studenterna fanns tydliga kopplingar mellan motiverat beteende och 
attitydförändring. En attitydförändring i positivt riktning var kopplat 
till mera motiverat beteende och tvärt om. När det gäller kopplingar 
mellan attitydförändringar hos studenterna och hur de upplevt 
terminens studier visade det sig att studenterna påverkats av samma 
faktorer men balansen mellan positiva och negativa upplevelser var 
väldigt olika i gruppen med positiv respektive negativ attityd-
förändring. Ett exempel på en faktor som varit viktig för båda 
grupperna var studenternas upplevda respekt (eller brist på respekt) 
från lärarna för deras kemistudier.  
 
Fullständig artikel 
 
En fullständig artikel finns publicerad i Chemistry Education 
Research and Practice (2005) Volume 6, Number 1. Under titeln 
Factors related to observed attitude change toward learning 
chemistry among university students. 
http://www.rsc.org/Education/CERP/issues/2005_1/index.asp 
 

* * * 
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Det universitetspedagogiska landskapet 
 

Tomas Grysell 
Universitetspedagogiskt centrum, UPC 

 
Tomas.grysell@upc.umu.se 

 
 
Sammanfattning 
Den universitetspedagogiska konferensen i Umeå anordnas i syfte att 
ge pedagogiskt verksamma vid universitetet ett tillfälle för 
gränsöverskrivande universitetspedagogiska samtal och erfarenhets-
utbyte kollegor emellan. Ytterligare ett syfte är att stimulera 
universitetslärare till att dokumentera sina erfarenheter. Samtliga 
bidrag från de sex hittills anordnade universitetspedagogiska 
konferenserna mellan åren 1993 och 2003 finns samlade i respektive 
konferensrapport. Med konferensrapporterna som underlag har jag 
försökt att identifiera och försöka beskriva det universitetspedagogiska 
landskap som framträder i materialet. Tanken med seminariet är att de 
som så önskar ska kunna orientera sig, inspireras eller reagera på det 
universitetspedagogiska utvecklingsarbete som redan har genomförts 
eller är under process vid Umeå universitet och som presenterats vid 
de olika konferenstillfällena. 
 
 
 

* * * 



 15

 
 
 
 
 
 

Praktikgälden 
- om reflexiva skulder och lärande i socialt 

arbete hos junior praktiklärare 
 

Jörgen Lundälv 
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 

 
Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se 

 
 
Sammanfattning 
Reflektioner och reflexivitet i lärarrollen är något som var och en kan 
utveckla. För varje universitetslärare är en viktig pedagogisk uppgift 
att kunna kritiskt förhålla sig till den egna insatsen och reflektionen. 
Vad innebär reflektion? Hur många olika reflektionsnivåer använder 
jag mig av i mitt arbete som universitetslärare? I denna rapport 
beskrivs en modell för reflexivitet utifrån en praktiklärarroll. Min 
modell – Praktikgälden, baseras på egna inhämtade erfarenheter i min 
roll som praktiklärare inom Socionomprogrammet vid Institutionen 
för socialt arbete vid Göteborgs universitet under åren 2002-2005. I 
denna min modell, beskrivs mitt eget förhållningssätt till vunna 
erfarenheter av reflektionsmöten tillsammans med totalt 150 
praktikanter och handledare i socialt arbete. Jag försöker även att 
presentera vilka reflektionsnivåer som stått mig till buds under dessa 
möten. I rapporten diskuteras även allmänt reflektionens betydelse 
för universitetsläraren särskilt praktikläraren i socialt arbete samtidigt 
som förslag för vidare reflektion ges. Rapporten avslutas med förslag 
på litteratur och artiklar inom området. 
 
 
Inledning 
I samband med den sjunde universitetspedagogiska konferensen i 
Umeå i mars 2005 höll jag ett anförande om reflexiva skulder i socialt 
arbete. I denna rapport sker en beskrivning av detta anförande och en 
fördjupad diskussion utifrån reflektionsområdet. En vidareutveckling 
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av denna rapport kommer även att presenteras vid en Nordisk 
Socialhögskolekonferens i Köpenhamn i augusti 2005.1 
 
Jag blev på allvar intresserad av begreppet reflexivitet under 
höstmånaderna 2002. Det var i samband med att jag blev antagen till 
en kurs i Högskolepedagogik som anordnades av Universitets-
pedagogiskt centrum vid Göteborgs universitet. Under kursen 
arbetade jag med ett projektarbete om reflektionsbegreppet och 
reflektionskontext. Resultatet blev en kursrapport som jag sedan 
benämnde för idéskrift. Denna skrifts titel kom att bli Åtta möten och 
skildrade mina möten som universitetslärare med en klass studerande 
inom Socionomprogrammet (Lundälv, 2003). Men vad var det som 
hade hänt? Hur uppstod intresset för reflektion? Svaret på frågan 
försöker jag att ge i skriftens inledning. Där skriver jag: 
 
”Under kursens gång har jag blivit alltmer nyfiken på vad vi 
universitetslärare gör av våra intryck, erfarenheter och reflektioner 
från olika undervisningssituationer och miljöer. Det är lätt att efter en 
avslutad kurs pusta ut och gå vidare med nästa kurs utan att närmare 
reflektera över den egna lärarinsatsen. Vilka pedagogiska vinster och 
förluster gjorde jag denna gång? Vad tyckte de studerande och vad 
tyckte jag själv om min egen insats? Frågorna för mig har varit såväl 
stora som många. Och vad ska jag göra med frågorna? Jag är ju ägare 
till mina erfarenheter och perspektiv. Tänk om jag kunde börja dela 
med mig av dessa till andra. Kanske vi tillsammans kan starta en 
lärandeprocess? Skulle detta kunna vara genomförbart i en sann 
altruistisk anda? (Lundälv, 2003 s.2). 
 
Min roll som universitetslärare inom Socionomprogrammet innebär 
flera möjligheter. Jag är lärare på flera kurser som ges på olika nivåer 
inom programmet. Därtill är jag handledare för uppsatser såväl enskilt 
som i grupp. Slutligen är jag verksam som praktiklärare under 
utbildningens femte termin – den handledda studiepraktiken. Denna 
termin är den studerande ute på fältet (i det sociala arbetets 
verksamhetsvärld) och under professionell handledning ges han eller 
hon möjligheter att få erfarenheter av det sociala arbetets praktik och 
vardagsarbetet som professionsutövare. 
 
Praktiktiden inom Socionomprogrammet regleras i en särskild 
kursplan som beskriver kursen Handledd studiepraktik, 20 poäng 
                                                 
1 Lundälv,Jörgen. (2005). Kritisk reflektion över praktiklärarroll – en reflektion utifrån en 
lärardagbok. Paper, presenteras vid 21:a Nordiska Socialhögskolekonferensen – 
”Socialrådgiveruddannelsen i de foranderlige nordiske velfaerdsstater – Hvor er vi – og hvor 
skal vi hen?, Köpenhamn, Danmark 12-14 augusti 2005. 
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(Supervised field work) (Institutionen för socialt arbete, 2003). 
Praktikperioden omfattar totalt 20 veckors praktik. I kursplanen 
beskrivs syftet med den handledda studiepraktiken vilket är att: 
 
(1) ge en erfarenhetsbas. ”Den studerande skall få erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter av värde för ytterligare problematisering av 
teoretiska perspektiv och för professionellt handlande. Vidare skall 
studiepraktiken ge grundläggande kunskaper om organisering av det 
sociala arbetet” 
 
(2) ”hjälpa den studerande att fortsätta utvecklingen av en 
yrkesidentitet. Den studerande skall växa in i en yrkesroll och ges 
möjlighet att kritiskt reflektera över de synsätt och värderingar 
han/hon blivit delaktig i”. 
 
(3) ”hjälpa den studerande till en reflekterande yrkesutövning. Den 
studerande skall utveckla en förståelse för hur teorier kan användas i 
praktiskt socialt arbete samt få möjlighet att omsätta teoretiska 
kunskaper i det professionella sociala arbetet”. 
 
(4) ”ge insikter i och om processer i det sociala arbetet. Den 
studerande skall tillägna sig en medvetenhet om hur den egna 
personen kan påverka och påverkas av det sociala arbetet och få 
förståelse för det som utspelar sig mellan honom/henne och 
klienten”. 
 
I denna syftesförklaring ingår flera intressanta begrepp att ta fasta på. 
Ett sådant begrepp är kritisk reflektion samt reflekterande 
yrkesutövning. Ett intressant och relevant inslag under 
praktikterminen är att praktikanten ges goda möjligheter att stanna 
upp och reflektera över olika händelser, reaktioner och upplevelser 
under tiden på fältet. Under denna tid ges praktikanten goda 
möjligheter att reflektera utifrån olika reflektionsnivåer och 
reflektionskontext. Detta kan ske genom tre inslag under 
praktikterminen. För det första ingår varje praktikant i en 
seminariegrupp om 8-9 deltagare under hela terminen. Denna grupp 
träffas ett par gånger under praktikmånaderna för att tillsammans 
reflektera men också att lösa särskilda uppgifter. I 
studiehandledningen beskrivs praktikseminariet på följande vis. 
”För uppföljning och utvärdering av praktikens innehåll och som ett 
led i integrationen mellan teoretiska och praktiska moment i 
utbildningen anordnas under praktiken praktikseminarier”. 
(Institutionen för socialt arbete, 2005 s.7). 
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För det andra ingår i praktikperioden att varje praktikant ska aktivt 
arbeta med och träna sig i att berätta om praktikplatsens 
(institutionens) verksamhet, den blivande yrkesrollen och de olika 
arbetsuppgifterna inför nya studenter inom Socionomprogrammet. 
Detta sker genom ett s.k. värdskap för fältstudier som sker i 
praktikterminens mitt. Inom varje seminariegrupp sker en aktivitet att 
planera och genomföra olika program för första terminens 
fältstudiedagar. Praktikgruppen ska planera för att ta emot en 
studerandegrupp från första terminen på utbildningen. 
Studerandegruppen omfattar ca 8 deltagare. Praktikanterna får genom 
denna metod möjlighet att öva ledarskap och pedagogisk 
framställning i en för dem ny praktikmiljö. Varje praktikant får 
uppgiften (om det är möjligt att genomföra på den egna 
praktikplatsen) vara en värd för mottagandet och program-
uppläggningen. 
 
För det tredje ges praktikanten en möjlighet att dokumentera vunna 
erfarenheter i dagbok. I studiehandledningen kan den studerande läsa 
följande: ”Ett bra sätt att följa sin egen utveckling och som 
underlättar planeringen framåt är att föra ”dagbok” med reflektioner 
kring arbetet etc.” (Institutionen för socialt arbete, 2005 s.8). För det 
fjärde skall ett s.k. mittutvärderingssamtal genomföras där 
praktikant, handledare och praktiklärare ingår. Detta samtal beskrivs 
enligt följande: ”Syftet med detta är att praktikant och handledare 
gemensamt får stanna upp och reflektera över hur de tycker praktiken 
fungerat hittills och hur de utifrån praktikantens behov och 
praktikplatsens möjligheter vill arbeta vidare. Genom lärarens 
medverkan finns möjlighet att fånga upp och ge handledning på 
eventuella problem eller svårigheter” (Institutionen för socialt arbete, 
2005 s.9). 
 
Avslutningsvis ska praktikant och handledare författa varsin rapport – 
praktikantrapporten respektive handledarerapporten. Även dessa 
beskrivs i studiehandledningen: ”Syftet med rapporterna är i första 
hand att både handledare och praktikant skriftligt skall reflektera över 
hur praktiken utfallit, vad praktikanten lärt sig och eventuellt behöver 
förkovra sig ytterligare i. Praktikanten bör också få handledarens 
reflektion på sin person och sina förutsättningar inom socialt arbete” 
(Institutionen för socialt arbete, 2005 s.9). 
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I Figur 1 sammanfattas de reflektionsmöjligheter som praktikanten 
har inom den handledda studiepraktiken på termin 5 inom 
Socionomprogrammet. 
 
 
  Praktikantgruppen (seminariegrupp) 
 
Praktiklärar-   Praktikantrapporten 
dagbok 
 
 
 
 
”promenaden”   Praktiklärargruppen 
 
 
 
Mittutvärderingen   Handledarrapporten 
 
  Slutseminariet 
 
Figur 1. Det reflexiva kretsloppet och reflektionskontext i handledd 
studiepraktik inom Socionomprogrammet, Göteborgs universitet 
 
Det reflexiva kretsloppet och den reflektionskontext som är möjlig 
inom den handledda studiepraktik inom Socionomprogrammet består 
alltså av mittutvärderingssamtal, praktikantgruppen (seminariegrupp), 
praktikantrapporten, handledarrapporten, praktiklärargruppen, 
praktiklärardagboken, slutseminariet samt promenaden.2 
 
Praktikmötet kan innebära många saker. Själva praktikperioden 
innebär en dokumentationsskyldighet för praktikanten på flera olika 
nivåer och sammanhang. Det han eller hon kan komma i kontakt med 
är de krav som finns i en organisation att dokumentera ett ärende. 
Det är bland annat en fråga om rättssäkerhet inom det sociala arbetets 
fält. Men praktikanter och deras handledare har även skyldighet att 
dokumentera praktiken i form av s.k. praktikkontrakt, processreferat, 
praktiksammanfattningar mm. 
 

                                                 
2 Efter avslutat mittutvärderingssamtal med praktikanten har jag under terminerna tagit med 
praktikanten på en promenad utanför praktikplatsen. Promenaden som varit frivillig har 
inneburit ytterligare en möjlighet/tillfälle för praktikanten att reflektera över praktiken och ta 
upp ev. frågeställningar. 
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Praktikgälden är en reflekterande text från mina erfarenheter som 
junior praktiklärare. Det är min berättelse om möten med såväl junior 
som senior handledare på fältet. Vi har träffats under 
mittutvärderingstillfällena d.v.s. då jag som praktiklärare besökt 
praktikant och handledare i halvtiden av praktikperioden. Flest har 
mötena varit med junior handledare. Vad uppstår i mötet när både 
praktiklärare och praktikhandledare är juniorer och möts? Svaret 
kanske du finner i denna rapport. 
 
Siffran fem (5) är intressant. Det är på studentens femte studietermin 
som praktiktiden (den enda) infinner sig. Det är även under min 
”femte” termin som jag nu vill stanna upp och göra upp med min 
egen praktikgäld. Det har under terminerna skett en reflexiv aktivitet 
hos flera aktörer; praktikant, handledare och inom min egen roll som 
praktiklärare. Den reflexiva aktiviteten är en form av tolkande 
aktivitet som i forskningssammanhang används inom narrativ metod 
och narrativ analys (Johansson, 2005). Sociologen och genusforskaren 
Anna Johansson skriver om individens reflexiva förhållningssätt: 
 
”Ett reflexivt förhållningssätt innebär att man systematiskt beaktar 
relationen mellan den kunskap man producerar (vad) och sättet man 
gör kunskap på (hur): att man tolkar sin egen konstruktion av 
kunskap och sina egna tolkningar. Det innebär att man reflekterar 
över hur man själv som kunskapsproducent, forskare, ser på, 
definierar, talar och skriver om den sociala verkligheten utifrån en 
specifik position, formad av bl.a. relationer av genus, klass, sexualitet 
och ”ras”/etnicitet. Det är ett tänkande runt sitt eget tänkande, ett 
slags metatänkande” (Johansson, 2005 s.28). 
 
I denna rapport definieras ett reflexivt förhållningssätt som en 
reflexiv aktivitet där praktikanten, handledaren och praktikläraren 
reflekterar över det egna tänkandet och upplevelserna ifrån mötet (här 
avses mittutvärderingssamtalet). Den reflexiva aktiviteten är även en 
återupprepande aktivitet. Socialantropologen och forskaren Carola 
Skott skriver: ”Att berätta är en handling som genererar en berättelse, 
vilken kan tolkas och omtolkas många gånger” (Skott, 2004, s.9). 
 
I rollen som praktiklärare har jag i samband med mitt-
utvärderingssamtalen dokumenterat mina egna reflektioner och 
lärande i en dagbok. Denna dagbok är ingen öppen 
dokumentationstext men skulle naturligtvis kunna ingå i en 
dubbelloggbok eller i en s.k. trippelloggbok där kritiska vänner d.v.s. 
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kollegor kunde läsa, förstås och tolka textens olika innebörder 
(Madsén, 1994; Lundälv, 2003). 
 
Reflektionsfenomenet kan även beskrivas utifrån ett mer reflexivt 
filosofiskt perspektiv. Den franske filosofen Paul Ricceur beskriver 
kopplingar till den reflexiva filosofiska antropologin då denne utrustar 
”sin tremastade farkost – Minne, historia, glömska”. Ricceur skriver: 
”När den grundläggande mänskliga förmågan att kunna tala, handla, 
berätta och ta ansvar för sina handlingar nu tio år senare kompletteras 
med förmågan att minnas (”jag kan minnas”), så sker det inom ramen 
för en reflexiv struktur där självet universaliserats, så att frågan inte 
bara handlar om första person, utan också inbegriper andra och tredje 
person”. (Ricceur, 2005 s.18). 
 
Beaktat ovan reflektionsantaganden så kan praktiklärarrollen ses i 
ljuset av ett rollinnehav med goda möjligheter till reflektioner. Detta 
gäller naturligtvis skilda reflektionsnivåer och reflektionskontext 
(Bengtsson, 1993; Björk och Johansson, 1996; Almgren Mason, 2002; 
Corden, 2002; Lundälv, 2003; Bolton, 2005). Flera studier utifrån 
reflektionsbegreppet och fenomenet reflektion har genomförts såväl 
nationellt som internationellt (Eriksson, 1997; Skoogh, 1998; Sträng, 
2000; Almgren Mason, 2002; Edborg et al, 2002; Forsgärde, 2002; 
Finlay och Gough, 2003; Bulman och Schutz, 2004; Gavelin, 2004; 
Johns, 2004; Osterman och Kottkamp, 2004; Redmond, 2004; 
Bladini, 2005). Men även om förhållandena är gynnsamma för 
reflektion behöver detta nödvändigtvis inte innebära att så sker. Av 
olika anledningar uppstår därför en gäld – praktikgälden. 
 
 
Så uppstår gälden 
Hon ser på mig efter att ha ställt sin fråga: ”Vad kommer du att göra 
med det här nu då?” Hon, en erfaren socialarbetare och handledare är 
nyfiken på vad jag som samtalsledare och praktiklärare ska agera och 
utveckla efter ett avslutat praktikmöte. Det är tyst i rummet. 
Praktikanten och handledaren väntar på ett svar. Vi som är i rummet 
vet att socionomstudentens praktik är viktig och ställer höga krav på 
såväl studenter som handledare på fältet. Men vilka krav ställs på 
praktikläraren? Jag ser tillbaka på kvinnan och dröjer med mitt svar: 
”Vill du verkligen veta det?”.  
 
I den här texten (min praktiklärardagbok) presenterar jag mina tankar 
och erfarenheter som jag haft i min roll som praktiklärare inom 
socionomprogrammet under ett par terminer. Vilka reflektioner har 
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jag gjort efter de praktikplatsbesök jag gjort i de mest skilda av 
verksamheter? Vad har jag lärt mig av dessa möten? Hur har jag 
reflekterat över dessa tillfällen som givits? När den erfarna 
socialarbetaren ställt frågan till mig (”Vad kommer du att göra med 
det här nu då?”) stimuleras min reflektion på ett vidare plan. I hennes 
fråga finns en förväntan om en fortsättning, en utveckling som för 
framåt. Jag kan därför skriva i min dagbok om hur jag upplever själva 
frågan och även mitt svar till henne (”Vill du verkligen veta det?”). 
Om jag svarade henne ”Egentligen ingenting. Nu beger jag mig till 
nästa praktikplats”, innebär detta för mig att jag förvägrar henne ett 
erkännande. Men samtidigt kan det också vara ett hederligt svar. I 
min praktiklärarroll kanske inte tiden har räckt till – tid för reflektion 
nog. Här uppstår emellertid en intressant reflektionsdimension. 
Handledaren har under mittutvärderingssamtalet även beskrivit att 
tiden tillsammans med praktikanten har givit henne och 
handledarkollegan en ny positiv möjlighet på arbetsplatsen – tid för 
reflektion.  
 
Låt mig för en stund återvända till skulden (praktikgälden). Vad kan 
detta ord vara förknippat med? Handlar det om obehagliga 
förvissningar om att jag står i skuld till en medmänniska? Är det en 
negativ eller kan det också vara en positiv situation? Bildningen av 
ordet Gäld betyder egentligen skuld m.a.o. att stå i skuld till någon. 
Med begreppet praktikgäld menar jag vilken egen reflektionsskuld 
som jag har i förhållande till fälthandledare men även till praktikanter 
som genomgår och som sedan fullgör en studiepraktik. För såväl 
handledare som praktikanter finns flera möjligheter till möten. I 
Svensk uppslagsbok (1949) definieras gäld som ”förpliktelse att betala 
ett penningbelopp, framför allt dylik förpliktelse av privat karaktär”. 
Att gälda handlar om att betala, gottgöra, ersätta enligt Svensk ordlista 
(1975). För drygt tjugo år sedan genomgick jag själv en handledd 
studiepraktik vid Socialhögskolan i Göteborg. När praktikterminen 
närmade sig sitt slut gav min handledare mig ett kort med raden: 
”Man lär sig så länge man har (e)lever”. De orden har jag sedan dess 
burit med mig. Idag när jag får det fantastiska tillfället att möta 
praktikant och handledare i ett mittutvärderingssamtal så förs även 
samtalet in på vad handledaren har lärt sig av sin handledarroll och 
själva praktiktiden. 
 
Låt oss återgå till praktiklärarrollen. Har praktiklärare tidigare 
dokumenterat egenreflektioner? Vilka erfarenheter finns bland lärare 
inom Socionomprogrammet? Hur många och vilka har varit 
praktiklärare genom åren? Varje termin genomför ett stort antal 
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studerande vid Socionomprogrammet i Göteborg den handledda 
studiepraktiken på fältet d.v.s. i olika verksamheter inom socialt 
arbete. Exempelvis hade under höstterminen 2004 totalt 142 
studerande praktikplacerats på olika praktikplatser. Dessa praktikanter 
hade tilldelats totalt 202 handledare. Det totala antalet involverade 
praktikaktörer (praktikanter och handledare) under höstterminen 
utgjordes av  344 personer. Den här rapporten handlar om de möten 
som jag har haft med totalt 150 praktikanter och handledare under 
fem terminen under åren 2002-2005. 
 
Under åren 2002-2005 (höstterminen 2002 – vårterminen 2005, dock 
ej höstterminen 2003 då jag ej tjänstgjorde som praktiklärare) besökte 
jag totalt 60 praktikanter och 90 handledare inom det sociala arbetets 
verksamhetsområden. Praktikplatserna som var belägna i Västsverige 
var till största del förlagda i Göteborgs-regionen. Det totala antalet 
praktikanter och handledare som deltagit i mittutvärderingssamtal i 
samband med egna utförda praktikbesök och samtal åren 2002-2005, 
framgår i Figur 2. 
 

14

8

15

16

7

25

11

24

21

9

0% 50% 100%

Vt 2005

Ht 2004

Vt 2004

Vt 2003

Ht 2002

�
r o

ch
 te

rm
in

Procent (absoluta tal)

Praktikant
Handledare

 
Figur 2. Antal praktikanter och handledare som deltagit i 
mittutvärderingssamtal i samband med egna utförda praktikbesök 
och samtal åren 2002-2005 (n=150). 
 
Praktikanternas handledare var anställda som behandlingsassistent, 
familjehemssekreterare, socialsekreterare, familjerättsekreterare, 
verksamhetsutvecklare, frivårdsinspektör, familjebehandlare, kurator, 
sektionschef, LSS-handläggare, enhetschef, diakon och 
ungdomssekreterare. 
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Under praktikterminen har såväl praktikanten som handledaren en 
viss dokumentationsskyldighet. Båda parter ska upprätta ett s.k. 
praktikantkontrakt där praktikanten och handledarens förväntningar 
och krav på varandra ska beskrivas så klart som möjligt. Detta 
protokoll (kontrakt) checkas sedan av i samband med att 
praktikläraren genomför ett s.k. mittutvärderingssamtal 
(praktikplatsbesök) som sker i mitten av terminen. Utöver kontraktet 
ska praktikanten efter avslutad praktiktermin författa en 
praktikantrapport medan handledaren ska skriva en handledarrapport. 
Praktikanten ska dessutom skriva en praktikplatsbeskrivning som ska 
kunna läsas av kommande studerande som förbereder sig inför 
praktikterminen. 
 
För den lärare som intar praktiklärarrollen finns goda möjligheter att 
arbeta med reflektion och reflektionsprocesser. Varför är reflektioner 
viktigt? Frågan är viktig att ställa eftersom vi har att göra med en 
lärandeprocess. I praktiksammanhang kan ett antal reflektionsprocesser 
vara möjliga. Några av dessa presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1. Reflektionsaktörer (Individ och grupp) och 
reflektionskontext (egenreflektion = I samt kollegiereflektion = K) 
 
Individ & grupp Reflektionskontext 
Student/praktikant I 
Praktikantgruppen K 
Handledare  I 
Handledningsgruppen K 
Praktiklärare I 
Praktiklärargruppen K 
 
 
Junior berättar 
Statistiken som jag använder mig av grundas på det antal handledare 
som jag mötte under vårterminen och höstterminen 2004 vilket 
utgjordes av totalt 32 handledare. Av dessa utgjordes 29 av kvinnor 
(91 procent) och 3 var män (9 procent). 24 studenter under 
Socionomprogrammets femte termin skulle under perioden fullgöra 
sin studiepraktik. Av dessa utgjordes 22 av kvinnor (92 procent) och 2 
var män (8 procent). 
 
Sedan 2002 har jag haft möjlighet att fungera som praktiklärare vid 
Institutionen för socialt arbete. Förutsättningen och utgångspunkten 
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har varit att detta har kunnat genomföras inom ramen för min tjänst 
som universitetslektor. Under mina år som universitetslärare vid 
Umeå universitet och Göteborgs universitet har jag parallellt med 
undervisning och forskning studerat pedagogik och deltagit i olika 
pedagogiska fortbildningsprogram. Under dessa kurser och 
pedagogiska tillfällen till lärande har jag genomgått 
handledningskurser t.ex. grupphandledning och forskarhandledning. 
Någon utbildning eller färdighetstränande moment som behandlar 
praktiklärarrollen har jag inte upplevt ännu. 
 
Vilken handledningserfarenhet har då praktikhandledarna på fältet? 
Den statistik som här presenteras baseras på de möten som jag haft 
med handledare under två terminer. Min avsikt har inte varit att 
generalisera utifrån resultatet utan snarare uppmärksamma 
förhållanden för just de två terminer som studerats. 
Handledningserfarenheterna mätt i antal terminer där handledaren 
fungerat som handledare för praktikanter redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Handledningserfarenhet fördelat över antalet terminer som 
handledaren mottagit praktikanter. 
 
Handledningserfarenhet Antal praktikhandledare (n) 
1 termin   17 
2 terminer   8 
3 terminer   5 
Fler än 3 terminer  2 
 
Som praktiklärare är jag delvis en främling i den organisation och 
organisationskultur som jag besöker i samband med 
praktikplatsbesöket. Jag får möta handledaren (vanligen men inte 
alltid) en senior i denna miljö som under några månader lotsat in 
praktikanten i såväl verksamhet som organisation. Jag själv är däremot 
inte inlotsad utan är en nyfiken besökare men även en främling. Jag 
kommer alltså främmande till dess kultur. Ett vetenskapsfilosofiskt 
resonemang om främlingens entré sker i Fredrik Bragesjös 
doktorsavhandling. Bragesjö skriver: 
 
”Men för den främmande, för den som kommer utifrån och inte lärt 
sig vad som anses vara sant respektive falskt, finns inte samma enkla 
sanningar och osanningar om världen. Den främmande vet inte vad 
som är sant för medlemmarna, hur de tidigare tänkt om världen och 
vilka begrepp de kommit att använda. Främlingen kan därför ställa 
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frågor om kulturens innehåll som medlemmarna själva tar för givet” 
(Bragesjö, 2004 s.170). 
 
Det är inte endast kulturen som är ny. Anne-Charlotte P. Skoogh 
skriver i sitt arbete om begreppet reflektion utifrån olika domäner. 
Skoogh utgår från en personlig domän, en undervisningsdomän, en 
samhällsdomän och en kollegial domän då hon studerar vårdlärare 
(genom intervjuer) som undervisar på omvårdnadsprogrammet 
(Skoogh, 1998). 
 
Som junior praktiklärare kan jag ställa frågor (vilket jag försöker att 
göra) till såväl praktikant som handledare. Frågeställandet sker i 
samband med att jag besöker praktikplatsen när hälften av 
praktiktiden avlöpt. Detta sker i form av ett s.k. 
mittutvärderingssamtal. 
 
 
Junior möter junior 
Ett alldeles unikt möte har kommit till stånd. Det handlar om ett 
möte mellan praktikant, handledare och praktikläraren. I min roll som 
praktiklärare reflekterar jag ofta över detta unika möte som jag får 
vara med om. Mötesplatsen är ett rum någonstans i verksamheten, i 
praktikplatsens organisation, där det finns stillhet och ro från 
pågående ärenden, möteskulturer och ringande telefoner. I denna 
stillhet och ro inleds mittutvärderingssamtalet som upplevs som 
positivt för praktikant och handledare. Här ges tillfälle att 
uppsummera erfarenheter från 2-3 månaders aktiv praktikperiod. Min 
roll som praktiklärare är att lyssna och därmed reflektera över det 
berättande som sker i rummet utifrån olika reflektionsnivåer. 
Utgångspunkten är syftet som beskrivs i kursplanen; ”Syftet med 
detta är att praktikant och handledare gemensamt får stanna upp och 
reflektera över hur de tycker praktiken fungerat hittills och hur de 
utifrån praktikantens behov och praktikplatsens möjligheter vill arbeta 
vidare” (Institutionen för socialt arbete, 2003). 
 
Under de praktikplatsbesök jag gjort under de fem terminerna som 
junior praktiklärare har unika möten uppstått. Ur mina egna 
dagboksblad kan jag idag läsa följande rubriker: 
 
* Junior möter senior 
* Junior utfrågas 
* Junior reflekterar 
* Junior blir senior 
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Praktikanten är i sin praktikantroll junior på praktikplatsen. Även om 
han eller hon har en mer eller mindre utvecklad förförståelse bland 
annat från tidigare arbetslivserfarenhet, livserfarenhet o.s.v. så finns 
juniorrollen på praktikplatsen. Praktikanten har möjlighet (och ska 
utöva reflektionen) till ökad reflexivitet under praktikperioden. Detta 
sker som tidigare nämnts i rapporten genom olika 
reflektionsaktiviteter. Flera av de praktikanter jag besökt har även 
skrivit praktikdagbok. Även om många inte har antecknat dagligen 
under praktiken så har det funnits tillfällen då dokumenterandet och 
självreflektionen varit desto större. Skrivandet är frivilligt och 
egenreflektionen finns i den skrivna texten. Under mitt-
utvärderingssamtalen har även praktikanter berättat ur den egna 
dagbokens dagboksblad. Jag har uppmuntrat praktikanterna att spara 
dagbokstexterna inför framtiden. När jag själv genomgick praktiken 
vid Socialhögskolan i mitten av 1980-talet skrev jag dagbok. Texten 
finns kvar som jag kan gå tillbaka till och läsa om egenreflektion och 
utveckling. Som junior praktiklärare möter jag under mitt-
utvärderingssamtalen också praktikhandledaren. Han eller hon kan 
vara antingen junior eller senior i sin roll. En socialsekreterare som 
arbetat i flera år inom sitt verksamhetsområde kan vara junior i sin 
roll som handledare samtidigt som en endast för några år sedan 
nyutexaminerad socionom kan ha fått en stor handledningserfarenhet 
genom att handleda praktikanter varje termin. Skiftningarna är många 
och medför att praktikläraren får möta många olika handledare som 
utvecklat olika handledningsstilar och modeller utifrån den egna 
erfarenheten. Likaså får dessa handledare (om de tar emot 
praktikanter varje termin) möta olika praktiklärare (såväl juniora som 
seniora). Alla dessa skiftningar möjliggör och skapar goda 
förutsättningar för oss alla (praktikant, handledare och praktiklärare) 
att reflektera över våra gemensamma möten. Det är ur dessa unika 
möten som förutsättningar ges att skapa en berättelse och att lyssna 
till den. Den reflexiva växtkraften kan bli som allra störst när vi 
emellanåt stannar upp och förhåller oss till dessa upplevelser. 
 
 
Tankar och förslag inför framtiden 
Jag har tidigare i rapporten nämnt att jag inte noterat några 
utbildningsinsatser för praktiklärare. Tidigare studier och 
utvärderingar av begreppet reflexivitet har visat att detta begrepp 
används i flera olika sammanhang. Mot bakgrund av de erfarenheter 
som jag beskrivit i rapporten skulle jag gärna önska en utbildning 
och/eller färdighetstränande moment som behandlar praktik-
lärarrollen. Vilka erfarenheter finns av denna lärarroll inom 
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socionomutbildningen i Sverige jämfört med förhållandena i andra 
länder? Hur uppfattas och upplevs rollinnehavet inom andra 
utbildningsprogram? Enligt min uppfattning skulle det vara intressant 
att på försök införa en kortare och multidisciplinär 
praktiklärarutbildning. Ett sådant försök skulle med fördel kunna 
integreras med ett eller flera universitetspedagogiska centra i landet. 
Jag tror även att det skulle vara intressant om juniora praktiklärare 
fick möta andra juniorer inom praktiklärarrollen. Vad händer när 
junior möter junior? Vad händer när junior möter den seniora 
praktikläraren? I dessa möten skulle det finnas goda möjligheter att 
studera olika reflektionsprocesser och nivåer. Vad händer när den 
juniora praktikläraren övergår till den ”seniora gruppen” av 
praktiklärare? En fortsatt utveckling av statistikhantering i samband 
med praktikplatsplaceringar kan ge goda förutsättningar för vidare 
studier och reflektioner om utvecklingen och fördelningen av juniora 
och seniora praktikhandledare men även praktiklärare. 
 
 
Tack 
Jag står i tacksamhetsskuld till många som hjälpt mig med detta 
arbete. Christina Liljeqvist vid vår praktikexpedition har hjälpt mig 
med statistik och underlag. Sören Björkman och Harriet Yng, båda 
kursansvarig vid institutionen för all hjälp och för god introduktion 
inför praktiklärarresan. Tack också till Siv Hansson, 
universitetsadjunkt som var den förste som gav mig ett papper i 
handen med praktikplaceringar och gav goda råd. Per-Olof Larsson, 
universitetsadjunkt, för värdefulla diskussioner liksom övriga kollegor 
i praktiklärargruppen som delat med sig av sina erfarenheter. Urban 
Herlitz, prefekt vid institutionen och ledningsgruppen som lämnade 
resebidrag för att jag skulle kunna medverka vid den sjunde 
universitetspedagogiska konferensen i Umeå. Slutligen, som junior 
praktiklärare har jag fått möta såväl juniora som seniora handledare 
tillsammans med praktikanter. Tack för dessa berikande och 
reflekterande möten. 
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Sammanfattning  
Har en pedagogisk pristagare något särskilt att bidraga med vid en 
universitetspedagogisk konferens? Knappast mer än andra lärare, om 
inte möjligen i det att priset kanske uppfordrat till en särskild 
eftertanke kring den egna insatsen och erfarenheten. Inom en radie av 
”tänk efter”, ”tänk nytt”, ”tänk om” söker jag en formel för ett 
pedagogiskt credo. Jag finner en användbar sådan i den gamla 
persiska myten om Ormus och Ariman, så som vi känner den från C.J.L. 
Almqvist (ca 1829). Almqvists pedantiske byråkrat Ormus, i förening 
med den oroande  romantikern Ariman upphäver ett dualistiskt 
tänkande och de blir därmed användbara för att belysa ett A och O i 
pedagogiskt arbete.  
 
 
Ormus och Ariman: A och O i pedagogiskt arbete 
I höstas utgick ett mejl från Universitetspedagogiskt centrum till 
universitetets pedagogiska pristagare med uppmaning att deltaga i 
dagens konferens. Alltsedan dess har jag av och till ställt mig frågan: 
Har en pedagogisk pristagare något särskilt att bidraga med vid en 
universitetspedagogisk konferens? Jag tror att det egentligen är ganska 
slumpartat vem som tilldelas en sådan hedersbetygelse som ett 
pedagogiskt pris. Varje fakultet och varje studerandeorganisation som 
utdelar denna typ av priser kan ju bara välja en lärare eller ett arbetslag 
åt gången. Det säger sig självt att de utvalda bara kan vara exempel 
tagna ur ett på det hela taget mycket professionellt och engagerat 
kollektiv. Mejlet från UPC – med uppmaningen till mig att deltaga i 
konferensen, eftersom jag var Humanistiska fakultetens pedagogiska 
pristagare 2001 – fyllde emellertid den funktionen, att jag ägnat frågan 
om min egen pedagogiska insats och mina pedagogiska erfarenheter 
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en särskild eftertanke. Jag har sökt efter en formel för att kunna 
sammanfatta vad jag under årens lopp erfarenhetsmässigt funnit vara 
en god pedagogik, en formel för ett – om man så vill – pedagogiskt 
credo. 
 
 
C.J.L. Almqvists persiska myt 
I oktober 1829, i Malla Silfverstolpes salong i Uppsala, läste Carl 
Jonas Love Almqvist upp sin version av den persiska myten om 
Ormus och Ariman. Tio år senare lät han trycka sin berättelse, då han 
införlivade den i sitt stora samlingsverk Törnrosens bok. Ormus 
framställs som en pedantisk byråkrat, för all framtid ökänd genom sitt 
befängda ”Gatugångs-reglemente”, där stadens invånare i detalj 
föreskrivs hur de ska nyttja stadens gator; Ariman blir en motpol till 
Ormus, en orolig och oroande ande som tar avstånd från Ormus 
pedanteri. Men Almqvists berättelse erbjuder inte en enkelt uppställd 
dikotomi, där ont ställs mot gott. Han låter i stället sin berättelse 
utmynna i en rad varför-frågor: 
 

Varför är den goda dum – 
Varför är den kloka ond – 
Varföre är allt en trasa – 
  (Almqvist 1962, s. 139) 

 
Ja, vem är egentligen ond eller god, klok eller dum – Ormus eller 
Ariman? Ormus är sträng mot sig själv och mot andra i fråga om 
skyldigheter och har en stor arbetsförmåga (ibid., s. 116). Han 
bosätter sig på månen, varifrån han dirigerar människornas värld 
(ibid., s. 114). Ariman besöker Ormus kansli på månen och framför 
sina invändningar: 
 

”Broder! tänk likväl efter om det är förnuftigt och billigt, 
att vi i månen skola utstaka, huru människorna böra leva på 
jorden? Kunna de ej få bilda och utveckla sitt samhälle så, 
som deras anlag giva dem vink om?” (Ibid., s. 124)  

 
På detta svarar Ormus: ”[D]in anmärkning är besynnerlig. Vet du då 
icke, att om människorna och jorden lämnas obehindrade åt sina 
anlag, så skola de följa dem, och ledas till fördärv.” (Ibid.) 
 
Meningsutbytet mellan Ormus och Ariman slutar med att Ariman går 
sin väg – och blir antecknad i Ormus svarta bok som ”misstänkt 
person”. (Ibid., s. 126) Ormus jobbar på i sitt kansli med stadgar och 
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reglementen som i detalj ska styra människorna. Det är värt att notera 
att Almqvist (tio år före den könspolitiskt radikala Det går an) diktar en 
tämligen genus-medveten Ormus, som i sitt ”Reskript om regent-
insättning” använder sig av det i våra dagar näst intill obligatoriska, 
men språkligt klumpiga, ”honom (eller henne)”, ”han (eller hon)”, då 
han stadgar att ”[v]arje jorderike skall hava en enkom karl (eller 
kvinna) till regent över sig [---] tillkommande det eder att bevisa 
honom (eller henne) densamma lydnad, tro och plikt, som Oss själve 
ensamt tillhör”. (Ibid., s. 134) 
 
Emellertid får Ormus sorgligen erfara att hans goda avsikter 
misskänns, misstyds och misslyckas. Han finner att det som han fått 
att fungera perfekt på dagtid, det förändras om natten: ”Om natten 
for ett förvånande väsende i mångfaldigt skiftande gestalt omkring 
över jorden. Utan plan, utan avsikt, utan ordning kom det, gick det, 
förfor det, och lyckades.” (Ibid., s. 137) Om Ormus till exempel har 
stadgat vita blommor med ändamålsenlig purpursaft, så förändras 
dessa nattetid och visar sig om morgonen i häpnadsväckande skönhet 
i ”nya oväntade strimmor”; på samma sätt förändras oförklarligt 
människorna ”än i kropparnes, än i själarnes hem”. (Ibid.) Ibland är 
resultatet mindre lyckligt, blommor kan brista och hittas om 
morgonen förvissnade. Den som orsakar detta lämnar inte något spår 
av sig själv. ”Men”, skriver Almqvist, ”sakernas verkliga inre hade 
vaknat, där han farit förbi.” (Ibid., s. 138) Ormus antecknar ännu en 
gång ”Misstänkt person” i sin stora bok, men blir så småningom själv 
”över hela jorden till slut intet annat än en misskänd person.” (Ibid.). 
 
Den misskände Ormus och den misstänkte Ariman 
Det är inte svårt att överföra Ormus och Arimans debatt om 
mänsklighetens ordning och utveckling till nästan vilken skoldebatt 
som helst. Ormus tycks företräda ”ordning och reda” medan Ariman 
kanske står för den förkättrade ”flumpedagogiken”. Den förre blir 
”misskänd”, oförstådd, den senare ”misstänkt”, det vill säga han 
misstänkliggörs. För att kunna ”upprycka människorna till det goda” 
finner Ormus att månen är på lagom avstånd från dem och därför en 
lämplig plats för hans kansli. (Ibid., s. 114) Ariman invänder: 
 

Säg mig, varföre har du nedsatt din regerings-byrå i månen? 
Hade du förstånd nog att leva inne uti själva mänskligheten, inne 
i jordens liv och dess naturer, ingå med lust och kraft i alla de 
tusen olikheterna av dessa lägre varelsers sätt att vara: då skulle 
du, ej genom en sådan yttre befallning eller utifrån kommande 
dragning, utan genom en väckt önskan och åtrå inne i dessa 
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varelser själva, genom ett hemligt inre uppställt ideal hos dem, 
förmå dem att såsom av egen vilja söka det ädlare, av eget 
outgrundligt begär eftersträva sin förbättring, vilken jag, i likhet 
med dig, visst anser dem komma att behöva. (Ibid., s. 125)  

 
Kanske kan man här se Ariman som en föregångare till något i stil 
med  A.S. Neills Summerhill, grundad 1921, skolan där elever och 
lärare skulle leva nära varandra som en förutsättning för frigörande 
pedagogik (Neill 1972). Men vill man misstänkliggöra Ariman, kan 
man här se honom minst lika auktoritär som Ormus, ja rentav 
manipulativ, då han talar om människorna som ”lägre varelser”, som 
han vill förmå att ”såsom av egen vilja söka det ädlare”. Men på andra 
ställen i debatten med Ormus, förfäktar Ariman tydligare en 
”frigörande pedagogik”. Vi har sett hur han vänder sig mot att man 
uppe i månen vill utstaka hur människorna bör leva på jorden: 
”Kunna de ej få bilda och utveckla sitt samhälle så, som deras anlag 
giva dem vink om?” (Almqvist 1964, s. 124) 
 
Intressant nog tillträdde Almqvist sin tjänst som rektor för Nya 
Elementarskolan i Stockholm samma år (1829) som han läser upp sin 
första version av Ormus och Ariman i Malla Silfverstolpes salong. Nya 
Elementarskolan var ett försöksläroverk, där Almqvist redan arbetat 
som lärare, och, får vi antaga, redan praktiskt prövat nya pedagogiska 
idéer. Det känns därför inte långsökt att läsa debatten mellan Ormus 
och Ariman också som förtäckt skoldebatt. I litteraturhistorien brukar 
främst dess satiriska udd mot de svenska ämbetsverken i framhållas 
(t.ex. Olsson & Algulin 1995, s. 221). 
 
Men oavsett om vi läser Ormus och Ariman som ämbetsverkssatir eller 
skoldebatt, så är det de avslutande varför-frågorna där Almqvist 
problematiserar den enkla dualismen ond/god, som ger berättelsen 
dess djup och gör den så ”modern”. Litteraturhistorikern Henry 
Olssons Almqvist-porträtt (1956) tar fasta på detta, men Henry 
Olsson vill snarast se de avslutande raderna som ett uttryck för 
dubbelheten i Almqvists eget inre (Olsson 1956, s. 320 f.). Ellen Key 
utnämnde Almqvist till ”Sveriges modernaste diktare” i en skrift med 
detta namn (1897), och hon tar där entydigt ställning för Ariman. 
Hon parallelläser Ormus och Ariman med Almqvists Tre fruar i Småland 
(1842-43) och skriver: ”Almqvist har här angifvit sin säregna kallelse: 
att som Ariman väcka sakernas verkliga inre, att begå ’det stora 
brottet’ i tiden” (Key 1992, s. 24).  
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För egen del tillåter jag mig att ta ställning för dem båda, både Ormus 
och Ariman. Almqvist upplöser ju också motsättningen mellan dem i 
slutorden: 
 

Varför är den goda dum – 
Varföre den kloka ond – 
Varföre är allt en trasa –  

 
Med ett postmodernt perspektiv kan vi upplösa motsättningarna och i 
stället ta vara på skillnader, utan att behöva se allt som ”en trasa”. Det 
är skillnad mellan Ormus respektive Arimans människosyn, men 
inom pedagogiskt arbete har jag funnit delar av dem båda 
nödvändiga: ordentliga regelverk – helst inte ”från månen” förstås –, 
noggrann planering men med utrymme för det oväntade och 
oförklarliga. Så ser ju också förutsättningar för god forskning ut: 
planering som korsas av det oväntade. Där ligger, menar jag, den 
tydligaste beröringspunkten mellan universitetslärarens uppgifter: i 
både forskning och undervisning är planering som utmanas av det 
oförutsägbara nödvändig. 
 
Almqvists version av myten om Ormus och Ariman sammanfattar 
ganska självklara sanningar om såväl framgångsrikt pedagogiskt arbete 
som forskning. Är det inte en sådan grundsyn man kan spåra bakom 
Almqvists egen berömda Svensk rättstafnings-lära (1829), som han 
utarbetade under sin tid som lärare och rektor vid Nya 
Elementarskolan (Olsson 1956, s. 349)? Där erbjöd han sina elever ett 
lustbetonat lärande av de svårstavade svenska orden, systematiskt 
ordnade – pedantiskt om man så vill – men samtidigt i överraskande 
och oväntade kombinationer som ”Jägaren Jöns jägtar och far jemnt 
efter en järf” eller ”En tjuf hade i en skog uppbyggt ett tjäll åt sig, och 
öfverstrukit det med tjära (Almqvist 1971, s. 16, 28). Almqvists 
rättstavningslära utkom i 23 upplagor mellan 1829 och 1891 
(Lindqvist 1971). Jag tror att min egen morfar (som var född 1875) 
lärde sig stava efter den, för han brukade börja sina brev till mig 
sålunda: "Kära Kerstin” / och så på nästa rad: "tjära inte ner din 
kjortel". Ramsan, inspirerad av Almqvists rättstavningslära var så 
oemotståndlig, att min morfar – med glimten i ögat – bara inte kunde 
låta bli att skriva ner den! Så verksam var Ormus noggranna 
systematik i förening med Arimans lätta galenskap.  
 
”Lärarinnan med de röda skobanden” 
Selma Lagerlöfs lärargärning, liksom Almqvists, går att se i ett Ormus 
och Ariman-perspektiv, kanske med en lätt övervikt för Ariman. I sin 
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stora biografi över Selma Lagerlöf beskriver Elin Wägner Selma 
Lagerlöf som pedagog i kapitlet ”Lärarinnan med de röda 
skobanden”. Efter utbildningen vid Högre lärarinneseminariet i 
Stockholm arbetar Selma under ett helt decennium som lärarinna i 
Landskrona (1885-95). Elin Wägner beskriver lärarinnan Selma 
Lagerlöf så här: 
 

Hon smålog under morgonbönerna, hon ansåg att flickor 
borde få skratta även under lektionerna, hon plågades av 
den auktoritet hon mot sin vilja förvärvade sig och tyckte 
det var för tokigt att flickorna gillade allt vad fröken 
Lagerlöf gillade och ogillade det hon ogillade. Hon var inte 
bergsäker på att allt som stod i läroböckerna var riktigt. [---] 
Hon kunde beskriva den islamitiska villoläran så 
entusiastiskt under lektionerna i religionshistoria, berättar 
doktor Anna Clara Romanus, att hon gjorde alla flickorna 
till muhammedaner, hon höll historielektioner nere vid 
sundet och företog högst djärva förändringar i Snorres 
historier från tidig medeltid. Hon var ytterst osäker i 
rättstavning, satsbyggnad och interpunktering, hon hade 
röda skoband. (Wägner 1942, s. 91) 

 
De röda skobanden understryker det okonventionella i Selmas 
framträdande på den pedagogiska arenan. Lika okonventionell blir 
senare hennes läsebok för Sveriges barn, Nils Holgerssons underbara resa 
(1906-07). Då har hon för länge sedan lämnat läraryrket, men synen 
på glädjens och lekens betydelse för lärandet bär hon med sig. I 
Kejsaren av Portugallien (1914) beskriver hon en gammal skollärare, som 
hon kanske ger drag av sig själv från Landskronatiden: 
 

I Svartsjö fanns det en skollärare, som var en gammal 
soldat. Han undervisade långt borta i socknen och hade 
inte något skolhus som klockarn, men var alldeles ofantligt 
älskad av alla barn. De visste inte själva om, att de gick i 
skola för honom. De trodde, att de bara var tillsammans 
och lekte. (Lagerlöf 1933, s. 32) 
 

Mellan Ormus och Ariman 
Min egen skolpraktik har rört sig mellan Ormus och Ariman. När jag 
under 1980-talet var svensklärare i de stora betongförorterna söder 
om Stockholm fann jag att elevernas strängt reglerade skolvardag där 
de slussades från modul till modul behövde störas av det oväntade. 
Utan att vid den tiden ha läst Thomas Ziehe grep jag efter ”ovanliga 
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läroprocesser” (Ziehe 1986). Tillsammans med en kollega valde jag - 
mot alla odds - att läsa Nils Holgerssons underbara resa tillsammans med 
en grupp föga motiverade elever på fordonsteknisk linje. ”Jag 
ifrågasätter litteraturvalet”, sa rektor. ”Ge dem en bunt serietidningar 
i stället”, sa en annan kollega. Men vi framhärdade i vårt 
okonventionella litteraturval som, varvat med en rad studiebesök i 
anslutning till den litterära texten, formade sig till ett hisnande 
pedagogiskt äventyr. Pojkarna – för det var bara pojkar i klassen – 
fick ta förortståget in till Stockholm och på Skansen studera djurens 
språk. Selma Lagerlöfs ekologiska engagemang föranledde oss att göra 
ett besök på Himmerfjärdens reningsverk. Vid det laget hade 
pojkarna läst så pass mycket av Selma Lagerlöfs prosa, att det börjat 
färga av sig på deras eget språk. Jag citerar, oredigerat,  ur en av 
pojkarnas rapporter från besöket vid reningsverket: 
 

En dag kom Nils Holgersson flygande över södertälje. 
Dom gjorde en sydostlig sväng mot skärgården. För 
AKKA kände en avloppsråtta som hon ville hälsa på. När 
dom hade flugit en stund, såg Nils Holgersson en stor 
byggnad. 
 – Vad är det för stor byggnad, ropade han. 
 – Det är Himmelsfjärdsverket, det stora reningsverket, 
ropade några sparvar. 
Det var hit Akka skulle och hälsa på avloppsråttan. 
Vildgässen landade på en stor gård utanför 
huvudbyggnaden. Knut (råttan hette så) stod redan och 
väntade. Dom skulle gå på en rundtur i verket. Dom gick 
först in i huvudbyggnaden där knut visade en karta över 
avloppstunnels väg. Den sträkte sig från Huddinge genom 
Botkyrka och grenade sig en tunnel som kom från 
Södertälje. Tunneln gick sedan ner till Himmelfjärdsverket. 
Tunneln är sammanlagt 4 1/2 mil lång. 
   (Andén & Munck 1983, s. 14)   

 
Därefter följde en korrekt beskrivning av reningsverkets uppbyggnad 
och funktion, som hade den utomordentliga fördelen att inte vara en 
avskrift ur en broschyr utan en redogörelse för något upplevt, som 
eleven tagit till sig och förstått. Det kan tilläggas att vår guide vid 
besöket hette Knut. När han i elevrapporten får figurera som 
ledargåsen Akkas goda vän avloppsråttan, så är det ett uttryck för 
lekens och fantasins potential i lärprocessen.  
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Om Ariman således fick styra mitt arbete i 1980-talets gymnasieskola, 
så fann jag ett större stöd hos Ormus då jag inledde min 
undervisningspraktik i 1990-talets högskola och universitet. 
Studenterna föreföll mig så vilsna vad gällde såväl anskaffning av 
kurslitteratur som förberedelser inför seminarier och föreläsningar, att 
detaljerade, skriftligt utformade anvisningar blev nödvändiga. Jag 
utformade väl inte precis något ”Gatugångs-reglemente” i Ormus 
efterföljd, men jag fick intrycket att en del äldre universitetslärare 
retade sig på mina detaljerade momentplaner, som om de äventyrade 
den ”akademiska friheten”. 
 
Mitt universitetsämne är litteraturvetenskap, där jag undervisar i både 
fristående kurser och inom lärarutbildningens svensklärarprogram. På 
ett övergripande didaktiskt plan tror jag inte att problem och 
utmaningar inom min undervisningspraktik skiljer sig från andra 
universitetsämnen. I likhet med, säg laboratoriearbetet inom biokemi, 
behöver jag organisera mina seminarier så att studenterna möter 
texterna med en fritt undersökande attityd (jfr Bergendahl 2004). Jag 
utgår inte primärt från studenternas ”egna erfarenheter”, eftersom jag 
menar att en sådan arbetsmetod kan fungera integritetskränkande. 
Men i både föreläsningar och seminarier vinnlägger jag mig om att 
vända textens ansikte till dem: vilka etiska frågor väcker texten, vad 
berättar den om sin tids intersektionella maktrelationer, det vill säga 
frågor om klass, kön, sexualitet, etnicitet och religion. Jag använder 
gärna skrivuppgifter, inte för reproduktion men som en chans för 
studenterna att gå i kreativ dialog med texterna: skriv själv en sapfisk 
strof eller en sonett, lägg till en 4-rading till Anna Maria Lenngrens 
”Några ord till min k. dotter ifall jag hade någon”, lägg till ett kapitel 
till Voltaires Candide med stoff från vår egen tid, beskriv ett rum med 
Balzacs teknik, så som han gör med pensionatsmatsalen i första 
kapitlet av Pappa Goriot! Och till lärarstudenterna förstås den självklara 
uppmaningen att reflektera kring frågan: i vilka sammanhang skulle 
den här texten kunna vara användbar i det kommande yrket?   
 
Lite tillspetsat kan jag säga, att jag – även om jag inte som Ormus 
placerar mig på Månen –  fortfarande försvarar ”Gatugångs-
reglementet” som yttre ram till kursupplägg, medan jag håller dörren 
öppen för Arimans oväntade besök under pågående föreläsningar och 
seminarier. Det är underbara ögonblick i vardagsarbetet, när Ormus 
vita ändamålsenliga blommor förändras till häpnadsväckande skönhet 
i ”nya oväntade strimmor”!  Liksom forskaren behöver läraren vara 
både noggrann pedant och galen romantiker! 
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Sammanfattning 
Rollspel som hobby är en vid det här laget drygt 30 år gammal 
företeelse. Inom den högre utbildningen är rollspel som metod både 
av betydligt yngre och äldre slag. Vad man med en vid definition 
skulle kunna kalla rollspel förekom i utbildningssammanhang redan i 
slutet av 1800-talet. I en mer modern tappning fick rollspel som 
undervisningsform en renässans under 1900-talets sista decennier. 
Fortfarande är dock rollspel som hobby och pedagogik i princip 
skilda världar.   
 
Denna artikel argumenterar för användbarheten av rollspel i 
pedagogiskt syfte och pläderar för en utvecklad diskussion om varför, 
hur och på vilka sätt rollspelen skall användas i undervisningen. 
Områden som lyfts fram i artikeln är var rollspel som metod 
traditionellt används inom högskolepedagogiken, för- och nackdelar 
med rollspel som undervisningsmetod samt förslag på hur rollspel 
kan användas, med utgångspunkt i historieundervisningen. Dessutom 
pläderar artikeln för att det finns beröringspunkter och 
utbytesmöjligheter mellan rollspel som hobby och som pedagogik.  
 
 
Inledning 
Rollspelshobbyn passerade 2004 gubbstrecket i och med att det då 
var 30 år sedan det första riktiga rollspelet Dungeons & Dragons 
lanserades (Schick 1991). Inom den högre utbildningen är rollspel 
som metod både av betydligt yngre och äldre slag. Vad man med en 
vid definition skulle kunna kalla rollspel förekom i 
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utbildningssammanhang redan i slutet av 1800-talet. Då framför allt 
på statliga ämbetsmannautbildningar, som inom juridiken, och på 
krigsskolorna. Där simulerades rättsfall och befälsföring i fält under 
mer eller mindre realistiska former, i vad som med moderna 
spelbutikstermer närmast kan liknas en blandning mellan konfliktspel 
och rollspel. I en mer modern tappning fick rollspel som 
undervisningsform något av en renässans under mitten och slutet av 
1980-talet.  Rollspelen som pedagogisk metod kom därför att få ett 
ökat genomslag och spridas till ämnen som inte tidigare tillämpat den 
(van Ments 1999).  
 
Dock finns det fortfarande aspekter kring rollspelet som pedagogisk 
metod som förtjänar att lyftas upp i ljuset. Detta gäller det sätt på hur 
man konkret använder sig av rollspelet i undervisningen samt i vilket 
syfte rollspel skall användas som pedagogiskt verktyg. Ett annat 
område som förtjänar att framhävas är vilka beröringspunkter som 
finns mellan rollspel som hobby och rollspel som 
högskolepedagogiskt verktyg. Detta är också denna artikels två 
övergripande utgångspunkter. Målet är att initiera en diskussion om 
såväl förtjänster som fallgropar med rollspelet inom 
högskolepedagogiken, och samtidigt peka på några tentativa exempel 
på praktisk tillämpning av rollspel i undervisningen.  
 
Artikeln är, vilket direkt skall erkännas, huvudsakligen av essäistisk 
karaktär. Det bör även poängteras att jag som författare är något av 
en part i målet då jag spelat rollspel sedan 1985, och fortfarande i 
skrivande stund tillhör de som aktivt bedriver hobbyn. Detta förklarar 
definitivt valet av ämne för studien, men möjligen också graden av 
entusiasm för rollspelsmetodikens användbarhet i högskole-
pedagogiken.  
 
En sak att ha i minnet är att begreppet rollspel inte är entydigt, utan i 
allra högsta grad avhängigt av i vilket sammanhang man använder 
begreppet. I detta sammanhang avser jag spel eller 
undervisningsformer inom vilken deltagarna sätter sig in i och lever ut 
roller andra än sig själva, och/eller agerar utifrån miljöer och 
förutsättningar som är annorlunda än där man vid tillfället befinner 
sig. Rollspel som hobby kan liknas vid interaktiv teater där spelarna 
utifrån givna regler skapar karaktärer med olika egenskaper och 
förmågor, givet den kontext man spelar inom (Fine 2002). I och med 
att deltagarna låtsas, eller simulerar, att de är en annan person, intar en 
annan roll och eller/intar hanterar en situation annan än den aktuella, 
är rollspelen med antropologen Roger Caillois term en form av lek 
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som går ut på mimicry (Caillois 2001). Det är också i förlängningen just 
elementet av mimicry som öppnar möjligheter för rollspelet som 
pedagogisk metod. Inom hobbyrollspelet leds spelet vanligen av en 
spelledare, vars funktion är annorlunda än övriga deltagare. 
Spelledaren hjälper spelarna att spela ut handlingen i ett scenario, 
vanligen kallat äventyr, som spelledaren men inte spelarna har 
information om. Spelet som sådant har ingen vinnare eller förlorare. I 
allmänhet spelar man med snarare än mot sina medspelare och fokus 
ligger på interaktivitet, samspel i gruppen och sällskap. Inom hobbyn 
finns två stora huvudinriktningar. Dels bordsrollspelen där spelarna 
inte fysiskt spelar ut de imaginära händelserna (Ungdomsstyrelsen 
1997). Dels levande rollspel, eller lajv. Det sistnämnda kan snarast 
betraktas som en korsning av en improviserad teateruppsättning och 
interaktivt berättande, där alla deltar och ingen är publik. (Käll 1998). 
Om detta är en överblick av hur hobbyn ser ut, återstår frågan vilken 
plats rollspelsmetodik har i högskoleundervisningen av idag. 
 
 
Rollspelens plats i högskoleundervisningen 
Redan inledningsvis konstaterades att de juridiska fakulteterna tidigt 
anammade en rollspelsmetodik, och så är i hög grad fortfarande fallet. 
Fallstudier är ett naturligt led i att inlemma de blivande juristerna i sin 
kommande arbetsvardag. Spel där studenterna simulerar agerandet en 
rättssal eller liknande utgör en stor del av undervisningen. Detta är ett 
typexempel på en situation där läraren förvandlas till spelledare. Även 
i andra samhällsvetenskapliga utbildningar, som exempelvis psykolog 
eller polisutbildningen, får studenterna simulera situationer inom det 
kommande yrkeslivet. Emellertid är det inte enbart i rena 
yrkesutbildningar som rollspel tillämpas. Det används även för att 
förmedla kunskap och färdigheter av mer abstrakt och teoretisk art. 
Inom studiet av internationell politik förekommer exempelvis ofta 
moment där rollspel används för att förstå internationella konflikters 
uppkomst och (brist på) lösning genom att simulera en 
fredskonferens, FN:s säkerhetsråd eller liknande genom att 
studenterna tar rollen av politiska ledare. Detta belyses även av att 
FN-förbundet under flera år anordnat FN-rollspel i samma syfte, då 
huvudsakligen riktat till skolungdomar (Hammar 1995). Även på 
handelshögskolorna förekommer inslag av rollspel, när studenter får 
ikläda sig rollerna av en företagsledning, för att sedan simulera 
företagens verksamhet. Amerikanska business schools är kända för 
detta, men metoden har även i varierande grad implementerats i 
Sverige (Barnes, Christensen & Hansen 1994; Gragg 1951). Även 
läkar- och andra vårdutbildningar av olika slag har en tradition av 
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caseundervisning med medicinska fall som till viss del innehåller 
rollspelsmoment. Detta även vara på väg att få ökat genomslag även i 
teknisk och naturvetenskaplig undervisning. Inom dessa 
ämnesområden finns både teoretiskt och praktiskt en rörelse att gå 
mot en mer problem- och casebaserad metodik (Herreid 1994 och 
1997).  
 
Naturligtvis är detta, inte ens utifrån min ganska smala 
upplevelsehorisont inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
fakulteterna vid Umeå universitet, inte en komplett bild av rollspelens 
användning inom högskolevärlden. Man kan samtidigt konstatera att 
rollspel i undervisningssyfte inte enbart är en företeelse inom 
universitet och högskolor, utan även förekommer utanför akademin 
(Nilsson & Waldemarson 1988). Rollspel används även i 
undervisningen inom grund- och gymnasieskolorna (Lindberg 1999; 
www.simulation.nu ). En generell iakttagelse utifrån den ovanstående 
redogörelsen kan dock göras. Rollspel som högskolepedagogisk 
metod sammanfaller i allmänhet med studerandeaktiva 
undervisningsformer. Casemetodiken smälter i många fall samman 
med rollspelsliknande element. Rollspel låter sig också förenas med 
PBL, genom att simulationer av situationer ofta används för att 
gestalta problem som studenterna åläggs att hantera på något sätt 
(Egidius 1999). I och med att rollspelsmetodik används i olika grad i 
ett stort antal olika ämnen i högskoleundervisningen, borde det 
indikera att det borde finnas få hinder för att sprida metodiken till fler 
områden. Samtidigt finns det ett behov av en diskussion om ett mer 
medvetet och konsekvent tillämpande av rollspel i undervisningen. 
Jag skall därför i nästa avsnitt diskutera styrkan och svagheterna med 
rollspel i högskolepedagogiken. 
 
 
För och nackdelar med rollspel som undervisnings-
metod 
I syfte att besvara frågan med om rollspelets lämplighet som 
pedagogisk metod måste man först göra klart vad målet med 
undervisningen är. Vill man att studenterna skall behärska en massiv 
informationsmängd är undervisningsformen uppenbarligen helt 
olämplig. Rollspel på en hel grundbok, som till exempel Mackay, Hill 
& Buckler History of World Societies på dryga 1200 sidor, låter sig 
näppeligen göras. Är man däremot ute efter att lyfta upp centrala 
element till en fördjupad belysning, samt tvinga fram ett självständigt 
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tänkande hos studenterna, kan man argumentera för att rollspel som 
pedagogisk metod i många sammanhang är användbar metod.  
 
Som jag ser det har rollspel som metod en rad fördelar i 
högskoleundervisningen. I och med att rollspelet innebär en 
simulation av en plats och aktörer i en annan kontext skapas ett 
naturligt utrymme för ett problembaserat lärande. Detta kommer 
naturligt av att man tvingar studenterna att sätta in sig i olika roller, 
som i sin tur förutsätter självständigt arbete med datainsamling och 
databearbetning. Rollspelen som form ger läraren möjligheten att 
indirekt leda genom att sätta en scen för de olika rollerna och 
presentera dem med situationer och dilemman att lösa, men där det är 
studenternas egen aktivitet och rollspelande som krävs för att lösa 
uppgiften. På så sätt ger man en möjlighet till en tillämpning av 
faktakunskaper, och öppnar för ett kunskapssökande vid sidan av, 
den ofta alltför dominerande, kurslitteraturen. Rollspelen blir också 
en god metod för att skapa förståelse för centrala moment i ett ämne 
på ett sätt som en torr lärobokstext sällan förmår att göra. Detta 
genom att studenterna själva tvingas ta ställning hur de skulle agera i 
en given situation, utifrån aktörernas förutsättningar egna uppfattning 
av läget. Rollspelsmetodiken är således också ett sätt att 
problematisera en deterministisk syn på samhället. Formen erbjuder 
möjligheten att pröva vad utfallet blir om man ändrar någon 
förutsättning och där studenterna/spelarna själva har möjlighet att 
påverka handlingen, vilket tydligt åskådliggör alternativa 
utvecklingslinjer.  
 
Sammantaget är väl genomförda rollspel en pedagogisk väg att ge 
studenterna djupare kunskaper och förståelse för ett ämne (van Ments 
1999). Rollspel är en naturlig form av gruppundervisning, vilket i sig 
kan vara en fördel  i en ofta individualiserad studiemiljö. Samtidigt 
kan man också argumentera för att väl genomförda rollspelsmoment 
också ger upphov till djupinlärning. Studerandeaktiv gruppinlärning, 
som också innehåller diskussioner och självständigt faktasökande, 
spänner visserligen över smalare områden, men ger troligen kunskap 
och förståelse som finns kvar längre. Dessutom kan rollspelen, 
snarare än att presentera rena fakta, vara ett sätt att förmedla metoder 
och attityder till kunskap och vetenskap. Detta kan man också 
förmoda i ökad utsträckning leder till en nyfikenhet att själv förkovra 
sig i ämnet och vara ett led mot det i lagar, förordningar och 
utvecklingsprogram efterfrågade kritiska tänkandet.  
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Sedan skall man inte glömma bort att de flesta, dock, skall man vara 
medveten om, inte alla, studenter tycker att metoden är ett roligt, 
annorlunda eller omväxlande inslag i undervisningen. Detta har flera 
fördelar. Det kan bidra till att skapa ett ökat engagemang och 
intressen för studierna bland studenterna, vilket kan bidra till ökad 
motivation för studierna och inverka positivt på graden av inlärning. 
Samtidigt finns det ett krasst ämnesegoistiskt perspektiv inbyggt i 
detta. En undervisning som engagerar studenterna framstår som mer 
attraktivt och fungerar som ett medel för studentrekrytering och ger 
klirr i institutionskassan i form av ökade studentpengar. 
 
Man skall dock inte krypa under stol med att det även finns en rad 
nackdelar med rollspel i högskolepedagogiken. Rollspel skall, lika lite 
som någon annan pedagogisk metod, ses universalpedagogik för 
högskolan. Det är, för att återkoppla till föregående stycke, 
exempelvis inte alls självklart att studenter uppskattar eller ser 
fördelen med rollspel i undervisningen. Många studenter föredrar 
"traditionella" undervisningsformer med föreläsningar och skriftlig 
salstentamen. Detta kopplas till en aversion mot undervisning som till 
synes saknar tydliga examinationsmål, direkt mätning av kunskaper 
eller där individuella prestationer blir svårbedömda. Kvalitet i 
undervisningen jämställs i vissa studentgrupper med föreläsningar och 
tydliga kunskapstest i form av tentamen, medan alternativa 
pedagogiska metoder uppfattas som flummiga eller irrelevanta. 
Samtidigt finns alltid risken att detta kolliderar med studenters 
studietaktiska beteende, där man vill maximera resultat, med minsta 
möjliga ansträngning. Studenters cue-seeking (Miller & Parlett 1974), 
eller sonderande efter vad läraren kommer att efterfråga och tycka 
vara viktigt på examinationen, kan potentiellt sett utgöra ett problem 
för de pedagogiska målsättningarna för en undervisningsform som 
rollspel. Och således i förlängningen ge färre, inte fler, studentpengar. 
 
Ett visst motstånd från studentgrupper mot metoden är möjligen i 
huvudsak ett problem av pedagogisk art, där mycket kan lösas med 
tydlighet om mål och syfte med övningen. Dock finns det flera 
problem med rollspel som pedagogiskt verktyg som kommer av 
metoden i sig. En av nackdelarna har redan berörts, nämligen att 
rollspel knappast kan användas för att snabbt lära eleverna en stor 
mängd fakta. Oavsett ämne föreskriver handböckerna i case-metodik 
att fallen skall vara så korta och koncisa som möjligt för att inte tjäna 
som ett hinder för studenterna att tänka sig in i fallet (Barnes, 
Christensen & Hansen 1994; Herreid 1998). Detsamma kan nog sägas 
gälla för rollspelsmetodiken, där det ställs ett krav på att scenario-, 
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roll- och bakgrundsbeskrivningar samtidigt måste vara både koncisa 
och heltäckande för att fungera (van Ments 1999). Sedan gör det 
faktum att man inte kan rollspela sig genom hela kursplanen, även om 
man skulle vilja göra det, att valet av rollspelsfall blir viktigt. Det 
centrala moment i ämnet man lyfter fram i rollspelets form, kommer 
att medföra att något annat tonas ned eller förbigås helt. Detta 
riskerar att skapa en skevhet i studenternas inlärning, samtidigt som 
man som lärare måste reflektera över grunderna till varför man väljer 
att rollspela det man gör. Det kan exempelvis finnas en risk att man 
koncentrerar sig på moment inte för att de är viktigast eller centrala i 
målbeskrivningen för kursen, utan för att de lämpar sig speciellt bra 
att rollspelas. Med rollspelsmoment i undervisningen, såväl som med 
alla former av undervisning, blir det således viktigt att ställa frågan 
vad det är man egentligen examinerar. Och ställa detta i relation till 
vad som faktiskt, enligt kursbeskrivningar och annat, skall examineras. 
 
Studenternas förkunskaper, eller snarare brist på sådana, kan även de 
vara en käpp i hjulet för rollspelsmetodiken. För att fungera som det 
är tänkt krävs det i allmänhet att studenterna faktiskt kan relatera 
rollspelet till den kontext till vilken den är satt.  Således fungerar 
kanske inte rollspelet som pedagogisk metod i studentgrupper som 
saknar nödvändiga baskunskaper inom ämnet. Något som gör det 
särskilt nödvändigt för läraren att stämma av vilken nivå 
studentgruppen ligger på i samband med övningen. Detta är 
förbundet med frågan om huruvida rollspelet rent praktiskt fungerar 
som det är tänkt. Är studenterna obekväma med rollspelsformen, eller 
inte är mogna för friheten under ansvar, kan hela upplägget fallera. 
Särskilt om läraren misslyckas att förmedla instruktioner och 
pedagogiska visioner på ett tydligt sätt. Vidare finns alltid risken att 
rollspelet i sig tar alldeles för stor plats, och kräver för mycket 
ansträngningar, och göra att formen för undervisningen får innehållet 
att komma i skymundan eller försvinna helt (Linderoth 2002a; 
Linderoth 2002b). Studerandeaktiva pedagogiska former kan även 
kräva en stor grad av tillvänjning bland studenterna för att få dem att 
fungera. På programutbildningar som har studenterna över flera år, 
kan man använda några terminer till att få studenterna vana vid 
arbetssättet. Detta är dock en lyx som andra institutioner, som kanske 
bara har studenterna en termin om ens det, kan unna sig.  
 
Sedan kommer man inte ifrån att rollspelsmetodiken kan krocka med 
den krassa ekonomiska verkligheten ute på institutionerna. Metoden 
kan förväntas vara mer tidskrävande, både vad gäller förberedelser 
och tid i sal. Eftersom tid, inte minst i prefekters och studierektorers 



 52

ögon, är liktydigt med pengar kan detta skapa ett motstånd mot att 
omorganisera undervisningen i riktning mot ökade inslag av rollspel. 
Detta framför allt eftersom uppstartskostnaderna kan förväntas vara 
högre än för andra former av undervisning.  
 
Slutligen är rollspelsmetodiken också beroende av att det finns 
personer tillgängliga på institutionen som är villiga, såväl som kapabla, 
att ta sig an uppgiften. Samt att dessa kan sprida dessa kunskaper till 
sina kolleger. Studerandeaktiv och problembaserad undervisning 
tenderar i många fall att drivas av entusiaster som dragit ett hårt lass. 
Detta skapar flera risker, exempelvis om eldsjälarna faller ifrån utan 
att det finns kolleger som står beredda att fylla i luckorna. Samtidigt 
kan en bristande integration med den övriga undervisningen skapa 
intryck av att rollspel är en udda fågel i det pedagogiska utbudet, och 
således inget studenterna behöver ta på allvar. Är läraren inte 
tillräckligt förberedd eller har insikter i hur man genomför en 
rollspelssession uppnår man heller inte de eftersträvade målen. Detta 
kan också bidra till att underminera studenternas förtroende för 
rollspelen som undervisningsmetod. Samtidigt är just fallgroparna 
med att använda rollspel i pedagogiskt syfte en av poängerna med att 
se på hur rollspel fungerar som hobby, vilket vi ska se på härnäst. 
 
 
Hobby är hobby, och pedagogik är pedagogik, och 
aldrig mötas de två?  
Finns det då något de som använder rollspel som pedagogisk metod 
kan lära sig av de som använder rollspel i hobbysyfte? Svaret där 
torde vara jakande. Jag vill hävda att det inom rollspelshobbyn finns 
diskussioner om metoder för att få rollspel att fungera som går låna 
över till det pedagogiska området. Det har ackumulerats en hel del 
erfarenheter på området under hobbyns i skrivande stund 30-åriga 
historia, som är användbara. För den som är novis på området kan 
denna information dock kännas svårtillgänglig. Inte minst vad rollspel 
som hobby går ut på (men se exempelvis Fine 2002). En inkörsport 
kan vara att det i de flesta tryckta rollspel eller spelledarguider finns, 
ofta ganska bra, tips till spelledaren som även kan användas i 
pedagogiskt syfte. Dessutom finns flera svenska och utländska 
rollspelsforum på Internet där material går att hitta. Bland dessa kan 
nämnas paraplyorganisationen Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 
(www.sverok.se). Det finns även ett flertal svenska (ex 
www.rollspel.nu) och utländska sidor (ex www.rpg.net) med i 
huvudsak användarproducerat material. 
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Vad kan då högskolepedagogiken mer konkret lära sig av 
rollspelshobbyn? Framför allt så tror jag att det finns mycket att lära 
angående spelledarens roll. Rollspel som hobby innehåller ett centralt 
element som går ut på att leda grupper och få dem att samverka mot 
gemensamma mål. Där finns det en hel del att ta inspiration även när 
det gäller att som lärare leda rollspel i en undervisningssituation. 
Spelledarens roll är i ett hobbyspel tämligen Wallenbergsk, i det att 
denne skall verka utan att egentligen synas. Spelledaren skapar 
förutsättningarna för spelarna att interagera med en fingerad värld, 
men skall inte själv diktera hur spelarna skall agera. Helst skall 
spelledaren skapa illusionen hos spelarna att de har en fullständig 
valfrihet att agera utifrån sina karaktärer, trots att spelledarens 
"manus", d v s  äventyret, i allmänhet är betydligt mer begränsat och 
målstyrt. I det praktiska spelledandet finns stora inslag av att genom 
improvisation och diskret styrning få spelarna i önskad riktning. Detta 
är användbart för att i undervisningssituationen med rollspel nå de 
kunskapsmål man önskar att studenterna skall ta till sig, utan att 
skriva dem på näsan på studenterna vilket kan motverka syftet med 
övningen. 
 
Hobbyn kan också erbjuda många insikter i dramaturgins betydelse 
för att skapa intresse. På samma sätt som man bygger ett äventyr kan 
man använda dramaturgiska knep för att skapa liv i sina fall. Detta 
kan bidra till att både skapa en känsla av realism och engagemang hos 
studenterna. Många av de trick som används för att göra spännande, 
livaktiga och minnesvärda äventyr kan också användas för att skapa 
dito fall att använda i utbildningen. I hobbyn finns också vägledning i 
hur man får ovilliga eller ovana aktörer, att med relativt enkla knep 
agera inom en roll. Detta är överförbart på att få studenter som är 
ovana med studerande aktiva metoder, eller skeptiska till de 
pedagogiska metoderna att agera i enlighet med rollspelets ramar. 
Något som ytterligare kan bidra till att få rollspelsmetodiken att 
fungera som det är tänkt.  
 
Många rollspelsäventyr är också vad man skulle kunna kalla 
allegoriska, d.v.s. de berättar till synes en fantasihistoria, men i själva 
verket är det en spegel av dagens verklighet. Detta är en användbar 
teknik även i undervisning. Många pedagogiska poänger kan göras 
genom att exempelvis ha ett rollspel om ett historiskt fall, som i själva 
verket bygger på aktörer och händelser i nuet, vilken förklaras för 
studenterna vid rollspelets avslutning. Detta inte minst därför att man 
undviker att studenterna agerar med historien eller sina nutida 
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värderingar som ett slags facit att anpassa sitt agerande efter, så att en 
poäng att undersöka alternativa utvecklingsvägar försvinner. För att 
ytterligare exemplifiera detta kan man gå in på en mer konkret 
diskussion kring hur man kan använda rollspel på ett specifikt område 
som jag känner relativt väl, historieundervisningen. 
 
 
Några anspråkslösa förslag  
Rollspel erbjuder enligt min mening en utmärkt möjlighet att ge 
studenterna djupare kunskaper i historia. Historien erbjuder en 
mängd olika skeenden som kan åskådliggöras i rollspelsform. 
Samtidigt kan rollspel vara en bidragande hjälp för att undvika en av 
de största problemen inom historieundervisningen, nämligen att 
studenterna tolkar historiska skeenden anakronistiskt utifrån våra 
nutida kunskaper, perspektiv och värderingar (Andersson, 2004). 
Metodiken öppnar samtidigt för ett kontrafaktiskt resonerande, d v s 
"vad hade hänt om"-resonemang, som i sig kan vara ett användbart 
pedagogiskt verktyg och en väg att dra paralleller framåt i historien till 
dagens förhållanden.  
 
Vilka moment i historieundervisningen lämpar sig att belysas med 
rollspelsmetodik? Självklart går det inte att ge ett fullödigt svar på den 
frågan, men jag vill peka på några exempel på historiska skeenden 
som åtminstone i mitt tycke förtjänar att behandlas i rollspelsform. 
Ett sådant är rollspel kring den svenska ståndsriksdagens sista dagar 
på 1850- och 1860-talet. Studenterna delas in i grupper utifrån 
riksdagens fyra stånd, varefter en rad lagförslag presenteras för dem. 
Dessa får studenterna först diskutera inom varje stånd för att sedan 
förhandla fram en lösning med de andra stånden. På så sätt skulle 
man både kunna åskådliggöra de liberala reformer och den 
modernisering som präglade Sverige på mitten på 1800-talet och 
samtidigt se drivkraften bakom att ståndsriksdagen kunde upplösa sig 
själv. På ett övergripande plan skulle detta belysa hur politisk och 
institutionell omvandling sker under tryck och hur olika aktörers 
sinsemellan oförenliga preferenser leder fram till kompromisser och 
delvis oväntade utfall. 
 
Över huvud taget är samhälleligt beslutsfattande under kris bra 
områden för rollspel i pedagogiskt syfte. Första världskrigets utbrott, 
vare sig man begränsar det till sommaren 1914, eller tar ett bredare 
grepp och ser på stormakternas maktkamp i ett längre tidsperspektiv, 
skulle förmodligen fungera utmärkt, med studenterna i rollen som 
olika statsledningar. Även ekonomiskt beslutsfattande under kris kan 
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åskådliggöras i rollspelsform. Möjligen skulle detta vara en större 
poäng, eftersom agerande och drivkrafter bakom ekonomiskt 
handlande ofta är både mindre kända och mindre uppenbara i 
studentgruppen. Ett tänkbart fall, om man vill studera processer på 
kort sikt är Depressionens utbrott och förlopp, där studenterna får 
ikläda sig rollen av ekonomiska beslutsfattare som får reagera på 
krisen. Vill man studera en utveckling på lång sikt kan man simulera 
den feodala ekonomins uppkomst och fall, där de olika 
samhällsgrupperna i det feodala samhället får agera utifrån olika 
former av yttre och inre tryck, som invasioner, digerdöden eller 
teknisk omvandling, i syfte att se på vilka dynamiska mekanismer som 
påverkar även relativt statiska samhällen. 
 
Samtidigt är den allegoriska berättarformen användbar för att skapa 
rollspel som till synes handlar om en sak, men egentligen har klara 
beröringspunkter med andra företeelser som man inte vill att 
studenterna skall förhålla sig till i sitt agerande. Jag vill här ge ett par 
tentativa exempel. Ett sådant scenario skulle kunna vara Kolkrisen 
1873. Det handlar till det yttre om hur makthavare i de 
industrialiserade ländernas i slutet av 1800-talet skulle hanterat en 
situation med dramatiskt minskade kolreserver, vilket före 
förbränningsmotorns genombrott var ekonomins livsnerv. Vad 
scenariot dock egentligen bygger på är kampen om oljan som resurs 
från 1973 och framåt. Ett annat tänkbart scenario är Ådalen 1989, 
som belyser ett i svensk kontext kontroversiellt ämne genom att lyfta 
ut den ur just den svenska kontexten. Genom att låta studenterna 
rollspela beslutsfattare och oppositionsgrupper kring en hypotetisk 
demonstration i Östeuropa i samband med murens fall 1989, men 
bygga förutsättningarna på händelserna som föregick skotten i Lunde 
1931, kan man skapa grunden till nytolkningar och ny förståelse utan 
att studenterna i för stor grad förblindas av den laddade förförståelse 
händelserna bär med sig. 
 
 
Låt rollspelen spela roll i undervisningen 
Den ovanstående genomgången har visat på att det finns en potential 
för rollspelsmetodik i undervisningen och då inte minst inom mitt 
eget fält, det historiska. Rollspelsmetodiken är visserligen inte utan 
sina nackdelar och utgör ingen universalmetod för undervisning inom 
akademin. Däremot är ett sätt bland andra att få en studerandeaktiv 
och engagerande undervisning som givet rätt omständigheter, och en 
intresserad lärare, kan fungera väl. Rollspel som metod i 
undervisningen har dock enligt min mening fler fördelar än nackdelar, 
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vilket på det hela taget gör det relevant att använda i olika former av 
undervisning, så länge man är på det klara med vad man vill ha det till 
och anpassar det till nivån och målen för undervisningen. 
Föreläsningar i all ära, men en metod som tillkom under en period 
när det enbart fanns en bok och det var lärarens roll att förmedla den 
tryckta kunskapen till sina adepter, kanske inte alltid är lika universell i 
en period med universitetsbibliotek, Projekt Gutenberg och print-on-
demand. Rollspel kan enligt min mening tjäna som ett medel för 
pedagogisk förnyelse, i en period där högre utbildning i allmänhet, 
och undervisningen inom humanvetenskaperna i synnerhet, är trängd 
både ekonomiskt och i konkurrensen om studenter.  
 
Men hur motiverar man en undervisningsform som, åtminstone till 
det yttre, är mer resurskrävande? Här kan invändas att det ökade 
behovet av personal och tid till stor del är illusoriskt. Visserligen kan 
uppstartskostnaderna bli höga, vilket dock är fallet rörande så gott 
som alla former av kursomläggning oavsett pedagogisk form. Men 
förhoppningsvis kan man efter en inledande investering i tid och 
personalresurser skapa en undervisningsinfrastruktur som kan 
återanvändas under flera terminer och av olika lärare. Troligen kan 
rollspelsmetodiken i viss mån göra studenterna med självgående så att 
de för sin inlärning inte behöver lärarresurser i samma utsträckning 
vid sidan av rollspelet. 
 
Samtidigt måste man göra rollspelsmetodiken entusiastoberoende mer 
än vad den är idag. Om det finns en infrastruktur där lärare, oavsett 
förkunskaper eller intresse för rollspel, kan använda sig av det i 
undervisningen skulle rollspelen bli både flitigare och mer effektivt 
använd. Ett led i detta vore att föra en mer kvalificerad pedagogisk 
diskussion kring rollspelens roll som pedagogisk metod. Ett annat led 
vore att bygga upp en lättillgänglig infrastruktur för idé- och 
erfarenhetsutbyte kring rollspel. Därmed undviker man att hjulet 
uppfinns parallellt på flera håll. Möjligen skulle det finnas en 
efterfrågan av en praktisk handbok för rollspel i pedagogiskt syfte. 
Eller varför inte en scenariobank på nätet där lärare som använder 
rollspel i sin undervisning presenterar sitt undervisningsmaterial. 
Dock kan man, möjligen något motsatsfullt, samtidigt även plädera 
för att rollspelsmetodiken skulle tjäna på att bli mer 
entusiastberoende. Rollspelshobbyns 30-åriga historia har bland 
mycket annat skapat en kader av rollspelare i lärarkåren. Där finns det 
en resurs att ta av för att få tillstånd den integration mellan rollspel 
som hobby och rollspel som pedagogik som jag tror skulle vara till 
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både nytta och nöje för lärare, studenter och kanske också 
institutionskassor. 
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Abstract 
The authors are involved with 11 European partners in a project 
called Teaching Culture http://www.teaching-culture.de  the main 
aim of which is to introduce practising teachers of adults to 
approaches applicable to the teaching of intercultural understanding.  
The project is developing a blended learning course focused on the 
acquisition of “culture general” competence and its integration into 
the participants’ own teaching. The course will enable them to deal 
with the intercultural issues of language and cultural learning in a way 
appropriate to life in the growing European community.  
 
Distance learning is used for two of the three course modules and the 
project is testing the recently developed “Moodle” as the web 
platform. 
 
This paper sets out some ideas on the teaching of intercultural 
competence as part of the background to the project and discusses 
initial experiences of using “Moodle” for this purpose. 
 
 
Context 
Since 1996 the Department of Modern Languages/ English has been 
involved in twelve EU-funded projects mostly dealing with various 
aspects of intercultural understanding. All of them involved the use 
of ICT and were successful in actively bringing together participants 
from different European countries.  
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Our most recent project -  Teaching Culture -  is a Grundtvig project 
the aim of which is to create and develop “innovative didactical and 
methodological approaches that take into consideration holistic 
concepts of teaching and learning, learner-centred social settings, 
autonomy-enhancing access to information, informal learning 
situations, independent units of online and offline studying and a 
multi-channel tackling of learning strategies that clearly involve 
intercultural awareness and competence to professionalize adult 
education in a multicultural Europe.” http://www.teaching-
culture.de/index.htm  The project has been funded by the EU for 
three years and involves thirteen partners from nine European 
countries. 
 
Since quality management has become widely accepted, it should 
become a shared goal in European education that teaching is carried 
out by professionals who commit themselves to comparable 
standards, who have equal access to authentic sources and resources, 
who work on the development of their own intercultural awareness 
and who share the responsibility of facilitating learning processes that 
enable adult learners to successfully take part in the intercultural 
dialogue. 
 
A major part of the Teaching Culture project, therefore, involves the 
development of a training course for teachers of adults that focuses 
on the acquisition of “culture general” competence and its integration 
into the participants’ own teaching. The method used is co-operative 
blended learning. The course comprises three closely interlinked 
modules which are concerned with: the raising of cultural and 
intercultural awareness using online distance learning; experiencing 
intercultural meetings and didactic approaches in a one-week 
residential course; the classroom application of learning experiences, 
continuing personal development and reflection using co-operative 
distance learning. At the following address a plan of the project 
development and of the pilot course can be found:  
http://www.teaching-culture.de/en/download/download.htm  
 
The pilot for the course started in December 2004 and will finish in 
October 2005. There will then be a second, amended pilot course in 
the following year. As the participants in these courses will come 
from all over Europe we needed a web platform that would allow us 
to deal with the intercultural issues of language and cultural learning 
in a way appropriate to life in the growing European community. 
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After investigation the moodle was the platform of choice. 
http://moodle.org/ 
 
 
Choosing a learning platform 
There seem to be two major trends in education at work in Europe 
today: increasing awareness of the importance of fostering unity 
through the development of intercultural competence, especially in 
the fields of business and personal relations, and the meaningful 
utilization of the so-called new media. There is a plethora of books 
published on the subject of cultural differences but they tend to be 
culture-specific and many are rather handbooks for how to behave in 
foreign cultures than an examination of how to acquire and teach 
intercultural competence. ICT is often treated as an add-on rather 
than an integral part of the learning process.  In choosing a learning 
platform for our project and the pilot course there were certain 
requirements that we felt had to be met: 
 
The learning platform needed to fulfil the following requirements: 
 

 It had to be free of charge 
 It had to be easy to access 
 It had to allow the posting of tasks 
 It had to allow group exchanges 
 It had to allow us to keep records 

 
The project members responsible for the technology found an 
Internet-based learning platform called Moodle. The Moodle 
(http://moodle.org/  - information  about how to use moodle platforms by 
creator, Martin Dougiamas) is still in a development stage as more and 
more institutions world-wide are starting to use the platform for e-
learning and suggest modifications or new functions to the original 
creator. Using such a new platform can cause problems but the 
overall response from both moderators (teachers) and course 
participants (learners) has been positive. The Moodle offers many 
possibilities but in the project we have concentrated on those features 
which allow us to organize the work for the participants and to keep   
the work they produce, set up a bank of resources, publish a schedule 
and, above all, allow the participants to interact. The parts of the 
Moodle that are used most often in our pilot course are the Forum, 
Resources and Wikis. Readers should check out the link for further 
information.  
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One of the major aims of the training course is to encourage cultural 
awareness through online interaction between the participants. Such 
interaction is notoriously difficult to achieve in an educational 
context. People may be prepared to contribute to blogs or chatrooms 
or even enter virtual worlds but not usually as part of a course where 
their contributions will be monitored and graded. We decided to 
make a determined effort to stimulate such online interaction. 
 
 
Using the moodle 
Module 1 of the course, the online learning module, is divided into 5 
units and each unit comprises a number of tasks designed to 
encourage interaction among the participants. We decided to begin 
with a series of assignments designed to encourage the participants to 
become aware of, and then analyse, their own cultural situation. This 
involved first identifying and examining cultural norms, values and 
stereotypes in their own culture. To emphasise the interculturality 
there are different moderators from different countries for each unit.  
 
In Unit 1 the participants start by carrying out tasks designed to get 
them logged into and working on the Moodle. They complete such 
tasks as filling in a profile questionnaire and contributing to a 
discussion forum with a description of some everyday manifestations 
of their own culture. The other four units concentrate on introducing 
participants to current theories about intercultural competence and 
analysis of cultural phenomena through interaction. There is a 
separate forum in the Moodle for each unit 
 
 
Description of an online task in Module 1 
The assignments in Unit 2, tested in February/March 2005, focused 
on the idea that people should start to become interculturally aware 
by looking at themselves as insiders and then, by getting information 
from others, see themselves from the outside perspective. 
 
The participants were divided up into two groups of 6, SEA and 
SAND. We chose these rather unusual names in order to avoid any 
cultural weighting of the kind one would have with such names as A 
and B, or colours – red and green – but this was before the tsunami 
disaster in December 2004. Today we might have chosen different 
names! 
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The initial task for each student was to answer the 6 questions below: 
 
1.  Describe the rituals, customs, rules that exist around the 

drinking of beverages (alcoholic or otherwise) in your 
country. 

2.  Describe some important spring and/or summer festivals 
in your country. 

3.  Describe some forms of socialising that you think are 
typical of your country. How and when do they happen? 

4.  Draw up a profile of what most people in your country 
would think of as a “good”, typical inhabitant. 

5.  What are the general attitudes, or even just the “politically 
correct” attitudes towards minority groups in your 
country – not your own attitudes.  

6.  How does your country view the roles of men and 
women, in society, in the home, in the workplace? 

Guidelines to help them answer were provided in the Resources 
section of the Moodle. The answers were published in the Forum for 
this task and everyone had access to the work of both groups 
 
The organization of the task from the point of view of group 
Sand 
Each participant was assigned one question, e.g. participant A was 
given question 1, and was required to discuss the answers to that 
question, supplied by the other 5 participants in Sand, in a concluding 
report also published in the Forum. Finally everyone in both groups 
should look at the reports.  
 
The important feature in this task was that students had to interact 
with each other in order to do the task. No report could be written 
unless the answers were available. This created what one of our 
partners, Dr. Laurent Borgmann, has characterized as the zigzag 
effect whereby students were dependent on intercommunication  In 
the zigzag movement students also moved from viewing their culture 
from the inside, reading comments from the outside and then 
combining these two positions in a discussion.  
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Zigzag of student interaction 

 
 
Schedule for Group Sand (Group Sea would be the same) 
Participant  
A 

Participant 
B 

Participant 
C  

Participant 
D 

Participant 
E  

Participant 
F 

Answers all 
6 
questions- 
mails to 
moodle 

Answers all 
6 
questions- 
mails to 
moodle 

Answers all 
6 
questions- 
mails to 
moodle 

Answers all 
6 
questions- 
mails to 
moodle 

Answers all 
6 
questions- 
mails to 
moodle 

Answers all 
6 
questions- 
mails to 
moodle 

Receives 
all answers 
to question 
1 

Receives 
all answers 
to question 
2 

Receives 
all answers 
to question 
3 

Receives 
all answers 
to question
4 

Receives 
all answers 
to question 
5 

Receives 
all answers 
to question
6 

Publishes 
report on 
question 1 
as file in 
Moodle 

Publishes 
report on 
question 2 
as file in 
Moodle 

Publishes 
report on 
question 3 
as file in 
Moodle 

Publishes 
report on 
question 4 
as file in 
Moodle 

Publishes 
report on 
question 5 
as file in 
Moodle 

Publishes 
report on 
question 6 
as file in 
Moodle 

Comments 
on any 2 
reports 
(excluding 
question 1) 
from either 
Sea or 
Sand 

Comments 
on any 2 
reports 
(excluding 
question 2) 
from either 
Sea or 
Sand 

Comments 
on any 2 
reports 
(excluding 
question 3) 
from either 
Sea or 
Sand 

Comments 
on any 2 
reports 
(excluding 
question 4) 
from either 
Sea or 
Sand 

Comments 
on any 2 
reports 
(excluding 
question 5) 
from either 
Sea or 
Sand 

Comments 
on any 2 
reports 
(excluding 
question 6) 
from either 
Sea or 
Sand 
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What has happened in this task? 
 Everyone used the Moodle and accustomed themselves to a 

new learning platform. 
 Everyone thought about their own cultural situation. 
 Everyone read about the situations of other Europeans. 
 Everyone analysed material and drew conclusions from it. 
 Group dynamics were created because the participants were 

dependent on each other to carry out the task successfully. 
 This was a complicated task but necessary in order to iron 

out technical problems (of which there were several) and to 
establish a firm group dynamic which in turn which in turn 
was an insurance against drop-outs and lurkers. 

 
The feedback we have so far received from the participants is that 
they found this task useful and that the interaction was very 
interesting. They thought that it did actually make them both active 
and feel part of a real group who had something meaningful to share 
with each other. 
 
This is as far as we have got in the first pilot course – about half way 
through the Module 1) 
 
Subsequent online tasks involve the participants considering the 
theoretical background of intercultural competence and analysing 
their own cultural experience within the parameters of these theories. 
 
Module 2 is a face-to-face meeting in Vilnius, Lithuania. Here the 
participants will: 

 Experience examples of good practice for analysis and 
discussion 

 Together with the project co-ordinators, experience an 
unknown culture and be given tasks to carry out in that 
culture 

 Identify strategies which will help them function in new 
cultures 

 Consider how to teach similar courses with their own target 
groups 

 Evaluate Modules 1 and 2 
 
Module 3 involves the collaborative planning of teaching units online 
and the subsequent testing of these units with the participants’ own 
target groups in their respective countries of residence. 
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The planned outcomes of the whole course are that participants 
are able to: 

 reflect on their own underlying cultural biases 
 analyze cultural differences 
 question cultural stereotypes 
 interact in new cultural contexts. 
 develop teaching units that raise intercultural 

awareness and increase competence, suitable for use in 
their field of work  

 use new media meaningfully and effectively to 
encourage continuing personal professional 
development. 

 explore the possibilities ICT offers for autonomous 
learning. 

 
The final evaluation of the first pilot course will take place in 
November 2006 and will involve participants, partners, external 
evaluators. As part of the Teaching Culture Project the partners will 
also evaluate the possibility of developing a “Framework of Reference 
for Intercultural Competence” based on “Can Do” statements, e.g. I 
can recognize differences and similarities between my culture and 
other cultures. This will follow the pattern of the Council of Europe, 
“Framework of reference for languages”, on which the Swedish 
language syllabuses are based. 
 
 
Conclusion. 
Our experiences so far: 

 Meeting people from other cultures has, of course, been very 
rewarding 

 Such work leads you to question your  own 
assumptions/values 

 Interesting to observe the dynamics of intercultural groups but 
being part of a group can be challenging! It is not always easy 
to accommodate Swedish coffee breaks at fixed times with 
lunchtime siestas and  13-hour working days. 

 Working on such projects is very time-consuming and we have 
only been able to do it because the chairman of our 
department has agreed that it should be part of our 
professional development, which accounts for 20% of our 
working hours. It is also enjoyable and stimulating. 

 
 



 67

References 
Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative 
Competence. England: Multilingual Matters. 
 
Byram, M., Nichols, A., Stevens, D. (eds) (2001). Developing Intercultural 
Competence in Practice. England: Multilingual Matters. 
 
Khan-Panni, P., Swallow, D. (2003). Communicating Across Cultures. 
United Kingdom: How To Books. 
 
Moran, P. (2001). Teaching Culture. USA: Heinle &Heinle. 
 
Utley, D. (2004). Intercultural Resource Pack: United Kingdom: 
Cambridge University Press. 
 
 



 68

 
 
 
 
 
 

Går det att slå tre flugor i en smäll?   
 Att kombinera didaktiska inslag, utbildning av 

doktorander och labutveckling 
 

Sylvia Benckert och Sune Pettersson 
Institutionen för fysik 

 
sylvia.benckert@physics.umu.se 

sune.pettersson@tp.umu.se 
 
 

Sammanfattning 
Vi beskriver ett projekt med stöd från Rådet för högre utbildning där 
vi ville kombinera didaktiska inslag i undervisningen med utbildning 
av våra labhandledare/doktorander inför deras undervisningsinsatser. 
Ytterligare ett viktigt mål för projektet var att utvärdera existerande 
laborationer samt att förbättra dessa.  
 
Våren 2003 hade vi en seminarieserie som till stor del var gemensam 
för studenter och doktorander. Seminarieserien behandlade ämnen 
som begreppsbildning i mekanik och ellära, laborationers roll i 
undervisning och lärande, samt genusaspekter på fysikundervisning. 
Två tillfällen bestod av utvärderingar och diskussioner av de 
laborationer som ingått i kurserna. Utifrån de synpunkter som kom 
fram skrev doktoranderna om labinstruktioner och utvecklade, helt 
eller delvis, nya laborationer. Dessa presenterades vid en labvernissage 
för de studenter som deltog i utvärderingen. Laborationerna har 
provats och utvärderats följande läsår.  
 
Studenter uppskattade särskilt att institutionen var så intresserad av 
hur studenterna såg på undervisningen. Doktoranderna fick en god 
bild av hur studenter resonerar kring laborationsuppgifter. 
Diskussioner tillsammans med studenter runt syftet med 
laborationerna var speciellt viktigt.  
 
 
 



 69

Inledning 
Vid vår institution har vi känt ett behov av att våra doktorander skulle 
få någon pedagogisk utbildning med anknytning till sina 
undervisningsuppgifter, som framförallt består av labhandledning. 
Det finns lärarkurser vid Universitetspedagogiskt centrum som 
doktoranderna kan följa men de är väldigt generellt hållna. De bör 
kompletteras med någon mer ämnesspecifik utbildning. Vid ett 
tidigare besök vid University of Minnesota för att studera deras 
undervisningsform med gruppdiskussioner kring kontextrika problem 
fick vi även en inblick i deras utbildning av "teaching assistants". Vi 
blev mycket imponerade av den genomtänkta utbildningen där 
doktorander fick läsa artiklar om fysikdidaktik och vid seminarier 
studera den speciella pedagogik som används vid University of 
Minnesota (Lawrenz, Heller P, Keith, & Heller K., 1992). Det innebar 
bl a att doktoranderna sattes att formulera och analysera egna 
kontextrika problem till gruppdiskussionerna och 
laborationsuppgifter till labbet.  
 
Den nya lärarutbildningen betonar att lärarstudenter ska erhålla 
didaktiska inslag under sina ämnesstudier. Eftersom det är väldigt få 
lärarstudenter som läser fysik så måste de samläsa med studenter på 
fysikerprogrammet vilket innebär att de didaktiska inslagen även bör 
vara till nytta för dessa. Samtidigt som vi skulle få våra första 
lärarstudenter från det nya lärarprogrammet så gjordes en förändring 
av fysikerprogrammets upplägg. Det var därför en passande tidpunkt 
att utarbeta didaktiska inslag som en del av de inledande 
fysikkurserna. 
 
Vi såg en möjlighet att möta dessa två behov, att utbilda 
doktoranderna och att införa didaktiska inslag för studenterna, och 
dessutom att kombinera med ett tredje behov som institutionen har, 
nämligen att förnya och revidera de laborationer som används. 
Utveckling av nya laborationer och revidering av gamla tenderar att 
bli eftersatt speciellt i tider med begränsade ekonomiska resurser. Vi 
formulerade en projektplan och sökte stöd från Rådet för högre 
utbildning. 
  
I vår projektansökan formulerade vi att projektets mål är: 

• att utveckla en modell för att utbilda labhandledare i 
samarbete med studenter  

• att introducera aktuell forskning i fysikdidaktik för 
labhandledare och studenter 
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• att undersöka studenternas erfarenheter av laborationer samt 
vad studenter önskar lära sig av laborationer 

• att utveckla några nya laborationer och/eller revidera gamla 
laborationer och labinstruktioner. 

 
Vår ansökan beviljades och projektet startade i januari 2003. En 
projektgrupp bildades av en lärarstudent, en fysikerstudent, en 
doktorand, en nyutexaminerad lärare samt tre universitetslärare. 
Projektet innebar att vi ordnade en seminarieserie som var gemensam 
för studenter och doktorander. Doktoranderna fick som en praktisk 
tillämpning dessutom göra en labutveckling med utgångspunkt från 
det som hade diskuterats under seminarieserien. 
 
 
Vad gjorde vi? 
 
Didaktiska seminarier 
De studenter som deltog i seminarieserien gick samtidigt sina två 
första fysikkurser, Mekanik, relativitetsteori och experimentell 
metodik, 9p samt Elektricitets- och vågrörelselära, 6p. I kurserna 
deltog under projektets första år 4 studenter på lärarprogrammet, 12 
fysikerprogramstudenter och 2 studenter som läste kurserna som 
fristående kurser. Förutom dessa studenter deltog 6 doktorander och 
en forskarassistent i seminarieserien.  
 
I det första seminariet behandlade vi kända svårigheter med begrepp 
inom mekaniken. Studenterna och doktoranderna hade några dagar 
tidigare fått skriva ett diagnostiskt prov, "Force concept inventory" 
(FCI) som testar förståelsen av Newtons lagar (Hestenes, Wells och 
Swackhamer, 1992). Provet består av flervalsfrågor och vi valde ut 
några frågor som hade gett stor spridning i svarsförslag. Studenterna 
diskuterade dessa frågor i mindre grupper och doktoranderna bildade 
en egen grupp för diskussion. Det hela följdes upp med ett 
gemensamt uppföljande samtal om vilka svar som var korrekta och 
varför många anger vissa felaktiga svar. Som avslutning redogjorde 
doktoranderna för innehållet i några fysikdidaktiska artiklar. Dessa 
behandlade FCI-testet, vikten av studerandeaktiva arbetssätt (Hake, 
1998) samt kända svårigheter med mekanikbegrepp i skolan 
(Andersson, 2001). 
 
Ett liknande seminarium genomfördes under den andra fysikkursen 
när föreläsningarna i ellära var avklarade. Studenter och doktorander 
fick göra ett motsvarande diagnostiskt test på detta område, 
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"Conceptual survey of electricity and magnetism" (Maloney, O'Kuma, 
Hieggelke och van Heuvelen, 2001). Diskussioner genomfördes i 
grupp omkring de svåraste fråorna och följdes upp med 
helklassdiskussion. 
 
Ord används på olika sätt och har olika betydelse i vardagligt 
språkbruk och i strikt fysikspråk. Vid ett seminarium fick studenter 
och doktorander svara på några diagnostiska frågor om energi, värme 
och temperatur. Frågorna var formulerade så att ordens olika 
betydelse blev viktiga att utreda. Efter diskussioner i smågrupper 
följde en gemensam diskussion om vikten av att inse att ord har olika 
betydelse beroende på i vilka sammanhang de används. Begreppet 
"värme" är ett bra exempel. I vardagsspråk beskriver värme något 
som finns i ett föremål medan en strikt fysikdefinition använder 
"värme" endast för att beskriva energi som överförs mellan föremål 
(Romer, 2001). Inser man inte denna skillnad blir fysikstudierna svåra. 
 
Det är få kvinnor som läser fysik och flickor verkar i mindre grad än 
pojkar vara intresserade av fysik. Det är därför viktigt för 
fysikstudenter och speciellt blivande lärare att få diskutera detta. En 
bakgrund till sådana diskussioner ges av Benckert (1997). Ett 
seminarium om genusfrågor i fysik inleddes med en föreläsning om 
kvinnor i fysikens historia och avslutades med en analys av 
fysikläromedel ur ett genusperspektiv. Läroböckerna som 
analyserades var dels studenternas egen lärobok på kursen och dels 
läroböcker från gymnasieskolan. 
 
Flera seminarier tog upp hur laborationer används i undervisningen. 
Varför har vi laborationer? Vilka olika typer av laborationer kan vara 
möjliga att ha? Studenterna fick själva diskutera vad de såg som de 
viktigaste anledningarna till att ha laborationer. De fick även prova på 
s k minilabbar som är en typ av laboration som vanligtvis inte 
används i vår undervisning på universitetet. Studenterna fick göra en 
kort experimentell undersökning under 30 minuter och därefter 
berätta hur de upplevde denna undervisningsform. 
 
I slutet av båda fysikkurserna ingår cirka en veckas laborationer. 
Direkt efter respektive labperiod hade vi ett seminarium för att göra 
en uppföljning. Studenterna fick börja med att i grupp redovisa var 
sin laboration, vad de hade gjort, vilka resultat de fått och vad de lärt 
sig. Studenterna fick därefter bilda grupper med en doktorand i varje 
grupp och diskutera vad som hade varit bra och dåligt med 
laborationerna. Några av doktoranderna hade varit labhandledare just 
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för dessa studenter. Det kom fram många förslag till förbättringar av 
laborationerna, speciellt hur labinstruktionerna borde skrivas. 
 
Utbildning av labhandledare 
Doktoranderna deltog i alla seminarier men vi hade också träffar med 
enbart doktoranderna för att ge dem speciella uppgifter att förbereda 
till vissa seminarier. De fick bl a uppgift att sammanfatta och 
presentera några fysikdidaktiska artiklar. När alternativa laborationer 
diskuterades fick de uppdrag att introducera laborationsuppgifterna 
och sedan observera hur studenterna arbetade när de provade dessa. 
Doktoranderna fick även leda vissa gruppdiskussioner. I 
doktorandernas utbildning ingick också att utveckla laborationer. 
 
Utveckling av nya laborationer 
Studenternas och doktorandernas utvärderingar och diskussioner av 
laborationerna på kurserna gav många förslag till förbättringar och 
önskemål om nya laborationer. Doktoranderna valde ut var sitt 
utvecklingsprojekt och arbetade med det under hösten 2003. Det 
innebar att skriva om labinstruktioner, förändra labuppställningar eller 
utveckla helt nya labuppgifter. Några universitetslärare var med vid 
utvecklingen och gav synpunkter på både utförande och framförallt 
på hur labinstruktionerna skulle skrivas. Ett absolut krav var att syfte 
och mål med laborationen skulle klart framgå av instruktionen. När 
utvecklingsarbetet var klart inbjöds de studenter som hade deltagit i 
seminarieserien till en vernissage. Doktoranderna visade upp de nya 
labuppställningarna och de omarbetade laborationsinstruktionerna. 
Studenterna fick då se vad som hade utvecklats utifrån deras 
önskemål och hade tillfälle att kommentera och diskutera med 
doktoranderna. 
 
Andra omgången 
Under vårterminen 2004 har seminarieserien körts en andra gång med 
i stort sett samma innehåll som det första året. Seminariernas längd 
minskades något utifrån synpunkter från första omgångens studenter. 
Doktorander var nu endast med vid de två utvärderingarna av 
laborationerna. De nyutvecklade och reviderade laborationerna 
användes nämligen för första gången på denna kurs och 
doktoranderna fick nu ytterligare synpunkter från en ny studentgrupp. 
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Hur blev det? 
 
Studenternas synpunkter på didaktikseminarierna 
Samtliga studenter tycker att seminarierna har varit intressanta. T.ex. 
genom att diskutera hur man kan tänka fel och varför man tänker fel 
så har studenterna blivit mer uppmärksamma på sitt eget lärande. 
Studenterna tycker också att det var bra att fundera igenom varför 
man gör laborationer och vad studenterna vill ha ut av dem. En 
student skriver: "Bra också att seminariet låg alldeles innan vi hade 
våra första labbar så man gick dit med de tankarna i huvudet."  
 
Några av studenterna på fysikerprogrammet anser att seminarierna 
inte har varit så viktiga för deras studier utan tycker att det hade varit 
bättre att använda tiden till räkneövning. Samtliga studenter 
uppskattar dock att institutionen har varit så intresserad av hur 
studenterna ser på undervisningen. De känner att deras synpunkter 
tas på allvar och de känner att de får vara med att påverka 
utformningen av laborationerna.  
 
Doktorandernas synpukter 
Doktoranderna har fått en god bild av hur studenter resonerar kring 
laborationsuppgifter. Diskussioner tillsammans med studenter runt 
syftet med laborationerna har varit speciellt viktigt. Doktoranderna 
framhåller också att det har varit nyttigt att diskutera vilka svårigheter 
med begrepp som studenter kan ha. En doktorand skriver att 
seminarierna har varit bra "därför att som lärare så kanske man blir 
lite 'blind' på sitt område just därför att man kan det, och kanske 
missar att eleverna kan ha felaktiga föreställningar om grundläggande 
begrepp". 
 
Doktoranderna tycker att det har varit väldigt givande att få 
synpunkter från studenterna på laborationerna. Det har gett mycket 
inspiration i utvecklingsarbetet. Doktoranderna uppskattar också att 
de fått mycket stöd av lärarna under labutvecklingen. Ett par 
doktorander föreslår att studenterna borde ha varit med även när 
själva labutvecklingen utfördes. 
 
För doktorandernas del består svårigheterna i att seminarierna har 
varit utspriddda på en hel termin. Det har känts splittrat för dem och 
deras tid för egen forskning har på så sätt blivit upphackad. 
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Nya laborationer 
Det har skett en betydande utveckling och förändring av laborationer 
och labinstruktioner under detta projekt. De nya laborationerna har 
fungerat bra. De positiva effekterna av projektet kommer inte bara de 
deltagande studenterna och doktoranderna till del utan även 
kommande studenter kommer att dra nytta av projektet genom den 
laborationsutveckling som har skett och genom att labhandledarna 
har fått en inblick i didaktiska frågor. 
 
Sammanfattande utvärdering 
Projektet har till stora delar varit väldigt lyckat. Både studenter och 
doktorander uppskattar att de tillsammans har fått diskutera omkring 
laborationer och svårigheter med fysikbegrepp. Studenter och 
doktorander tycker att många seminarier har varit intressanta. Många 
laborationer har förbättrats. 
 
Vår målsättning med seminarieserien har dock varit en smula otydlig 
för studenterna. Vissa studenter tycker därför att seminarieserien 
känts lite oviktig även om mycket har varit intressant. Det är endast 
de studenter som ingick i projektgruppen som fick en bra inblick i 
tankar och upplägg. Ett par studenter skriver i en utvärdering att 
seminarierna inte kändes så relevanta för dem eftersom de inte skulle 
bli lärare. Doktoranderna skulle också behöva en egen variant på 
seminarieserien för att innehållet skulle passa dem bättre. 
 
 
Framtiden 
Stödet från Rådet för högre utbildning var viktigt för att projektet 
skulle komma till stånd. Institutionen kommer nu under 2005 att 
driva denna seminarieserie och utbildning med egna medel.  
 
Under den tredje omgången av seminarieserien kommer doktorander 
återigen att delta. En del av dessa är engelskspråkiga vilket ställer 
speciella krav på upplägget. Vis av våra erfarenheter kommer vi inte 
att ha alla seminarier gemensamma för doktorander och studenter 
men vi kommer att bevara de mycket givande gemensamma 
diskussionerna mellan studenter och doktorander. Labutvecklingen av 
doktoranderna är en bra praktisk tillämpning som vi kommer att 
behålla, kanske med lite mer studentdeltagande. Vi tänker alltså 
fortsätta att försöka slå tre flugor i en smäll. 
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Sammanfattning  
Detta papper rapporterar ett försök med ”levande case” på ett 
kursmoment inom magisterprogrammet ”Entrepreneurship and 
Dynamic Business Contexts”.  Med ”levande” case menar vi ett 
pågående skeende, där komplexa händelseförlopp är otydliga, ej 
avgränsade och framförallt inte ”stöpta” utifrån ett specifikt teoretisk 
perspektiv. Alltså kännetecknas levande case av stor ”rörighet” och 
osäkerhet. För studenten blir därför en viktig del av arbetet med 
levande case att bringa ordning i fallet och därigenom visa förståelse 
för både helhet och detaljer. Därigenom ger levande case studenten 
möjlighet att utifrån sina teoretiska kunskaper analysera en realistisk 
och verklighetsnära kontext. 
 
Pappret behandlar våra erfarenheter och lärdomar från detta försök, 
framförallt i termer av ökad osäkerhet samt aktivitetsgrad i 
informationssökandet och analys. Vi menar att denna ökade 
osäkerhet har ett pedagogiskt värde eftersom det är viktigt att 
studenter lär sig att själva våga välja och finna gränserna för ett 
fenomen. Vidare ser vi att ett aktivt informationssökande och 
analyserande hos studenterna under hela arbetet med levande case är 
en nyckelfaktor för att målet med levande case ska uppnås. Detta 
kräver dock väl avvägd information till studenterna samt tydligt 
uttalade roller för lärare och student.  
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Introduktion 
I högskolelagens 1 kapitel, § 9, står det att utbildningen ska ge 
”förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar” samt 
”förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem”. 
Universitetsutbildning bör alltså, förutom att ge studenten 
ämneskunskaper, träna studentens förmågor att tillämpa dessa 
kunskaper. Pedagogiska metoder som låter studenter möta komplexa, 
verkliga problem som sätter deras förmåga till analys och syntes på 
prov blir därför centrala. Ett vanligt sätt att tillgodose detta i 
undervisningen inom ämnet företagsekonomi är att använda sig av 
case.  
Case-baserad undervisning har en lång tradition och upplevs ofta som 
positiv av studenter såväl som lärare, men kritiseras även för brist på 
realism (t.ex. Dorn, 1999). Realism handlar exempelvis inte bara om 
att den händelse som beskrivs ska likna ett verkligt fall, utan minst 
lika mycket att underlaget präglas av samma otydlighet och osäkerhet 
som i det faktiska skeendet. Den vanligaste typen av case–underlag är 
skriftliga, baserade på erfarenheter från en faktisk händelse. Texten 
har vanligen genomarbetats för att tydliggöra skeenden, förlopp, 
kritiska händelser, m.m., ofta ”ordnat” utifrån ett viss teoretisk 
perspektiv. Förberedelsen och textbearbetningen av denna typ av 
case-underlag resulterar alltför ofta i ett ”städat” underlag, fjärran från 
den komplexa verkligheten.  
 
Ett mer realistiskt case-underlag borde alltså snarare kännetecknas, 
precis som i verkligheten, av mer otydliga och osäkra beskrivningar. 
Cullen, Richardson & O’Brien (2004) framhåller t.ex. vikten av 
verkliga eller forskningsbaserade, röriga (”messy”) fallbeskrivningar, 
och menar att sådana ger studenten utmaningar som påminner om 
yrkeslivet som ekonom. Förmågan att hantera och analysera denna 
’messiness’ torde därför för studenten vara en viktig del i att träna sin 
”förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar” samt sin 
”förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem”.  
 
Behovet av case som innebär integration mellan teori och närhet till 
praktiken samt utmanar studenternas förmåga att självständigt 
avgränsa en uppgift blev tydligt för oss under höstterminen 2003. Vi 
genomförde då för första gången modulen ”Dynamic Business 
Settings”, den andra av fyra obligatoriska fempoängsmoduler på 
Magisterprogrammet i Entreprenörskap. Denna modul syftar till att 
skapa förståelse för entreprenörskapet som fenomen och för 
entreprenörskapets kontext, snarare än att träna studentens 
entreprenöriella ”hands-on” förutsättningar (vilket annars är vanligt 
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inom entreprenörskapsutbildning, se t.ex. DeTienne & Chandler, 
2004). Viktiga koncept rörde olika dynamiska näringslivsmiljöer, s.k. 
”kluster”. Vi använde oss av flera mindre, skrivna case (kända såväl 
som okända) för att ”verklighetskoppla” undervisningen. Casen 
rapporterade avslutande fall och/eller utgjorde beskrivningar 
utformade med ett visst syfte för en viss typ av teoretisk applikation.  
 
Utformningen av case styrde givetvis studenternas tolkningar och 
därför menar vi att fallen som sådana inte riktigt gav förståelse för 
tvetydigheterna och komplexiteten i företagens situation. Medan 
arbetet med denna form av case måhända mer eller mindre tränade 
studentens förmåga att göra kritiska teoretiska analyser och 
bedömningar, fann vi att casen inte var skapade för att arbeta med 
”förmågan att självständigt urskilja, formulera och lösa problem”. 
Våra case presenterade ”färdigförpackad” information där kopplingen 
till teoretiska begrepp var tämligen tydlig. Samtidigt upplevde inte 
studenterna fallen som särskilt verklighetsnära; de hade svårt att se 
behovet av deras teoretiska kunskaper komma till liv bakom 
beskrivningarna. Vidare upplevde vi, att det faktum att fallen var 
”färdiga” i sina förlopp så till vida att skeenden hade kommit till en 
punkt då man kunde konstatera att de uppfyllde (eller inte) de 
teoretiska modeller vi ville exemplifiera med, innebar att de inte 
motsvarade de verkliga situationer vi bedömde studenterna skulle 
möta när de klev ut i yrkeslivet. Vi menade därför att det vore bättre 
om de kunde ”kliva in” mitt i förloppen, med all den otydlighet och 
osäkerhet detta innebär, snarare än i slutet på en ”färdig” process. 
 
Mot denna bakgrund beslöt vi därför, inför samma modul 
höstterminen 2004, att använda ett s.k. ”levande” case. Med levande 
case menar vi ett pågående skeende, där komplexa händelseförlopp är 
otydliga, ej avgränsade, inte fullt förstådda ens av de inblandade, och 
framförallt, där informationen inte är ”stöpt” efter ett specifikt 
teoretisk perspektiv, eller begreppsapparat. Både studenterna och vi 
lärare kommer alltså in mitt i ett case som pågår, som inte är fullt 
utvecklat, och vars ”resultat” och konsekvenser är okända. 
Informationen kommer ostrukturerad, och inte iklädd teoretiska 
modellernas struktur eller begrepp, utan presenteras på verklighetens 
lekmannasätt – kommunpolitiker talar på kommunpolitikers vis, 
informatörer på informatörs vis, visionärer på visionärs vis, osv. Vi 
som lärare kan därmed inte, såsom i skriftliga case, fullt ut kontrollera 
för tillräcklig, tydlig och relevant information till studenten.   
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Det levande case vi valde är ett pågående försök att etablera ett Triple 
Helix kluster vid Musikhögskolan i Piteå. Försöket avser en innovativ 
mötesplats för företag, den offentliga sektorn och akademin, där 
musik, media, ljud och upplevelser möts. Studenterna besökte 
Musikhögskolan i Piteå och Acusticum företagsby under två dagar. 
Besöket fylldes med rundvandringar, teoretiska seminarier, 
demonstrationer och presentationer från centrala aktiver från 
representanter för Piteå kommun, näringslivet, och Musikhögskolan. 
Vid tiden för studiebesöket hade försöket med klusterbyggandet 
pågått ca 3-5 år.  
 
Den fortsatta rapporten är upplagd som följer. Först presenteras 
kursupplägget, följt av en beskrivning av det levande caset och hur 
det utformades. Detta övergår i en redogörelse för genomförandet, 
vilken information studenterna fick och hur de agerande, samt för 
utfallet av experimentet. Slutligen diskuteras våra reflektioner kring 
experimentet och implikationerna för användningen av levande case.  
 
 
Kursmomentet ”Dynamic Business Settings” 
Kursmomentet ´”Dynamic Business Settings”, eller dynamiska 
affärsmiljöer, behandlar företagens och entreprenörernas mer 
omedelbara närmiljö. Mer specifikt handlar det om:  
 

• Olika geografiska arenor, såsom kluster, Triple Helix och 
innovationssystem. Dessa miljöer medför olika möjligheter för 
företags utveckling och konkurrenskraft, något som det är 
viktigt att ha kunskap om vid satsningar på olika regioner.  

• Relationer mellan företag. Såväl konkurrens som samarbete 
kan på olika sätt stimulera innovationer och skapa 
konkurrenskraft. Kunskap om hur olika relationer påverkar 
dynamiken krävs också vid uppbyggnad av olika miljöer.   

• Innovation och kunskap – tillgång till kunskap ses ofta som en 
viktig fördel med att finnas i en viss miljö. 

 
Eftersom momentet ligger på magisternivå bör man ställa höga krav 
på teoretisk ämnesmässig fördjupning. Levande case är då en 
möjlighet att kombinera närhet till praktiken med mer eller mindre 
avancerad teoretisk applikation. Det ämnesmässiga syftet med det 
aktuella levande caset var att genomföra en tillämpad analys av ett 
Triple Helix initiativ med avseende på förutsättningar och livskraft, 
samt framtida strategi/möjligheter. Dessutom var, som vi tidigare 
nämnt, ett delsyfte att öva studenternas förmåga att själva avgränsa 
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och utvärdera ett pågående och komplext fenomen. Uppgiften 
genomfördes både individuellt och som ett grupparbete med 4-5 
personer i varje grupp. Caset utgjorde 40 procent av examinationen, 
medan resterande 60 procent utgjordes av en hemtentamen. Alltså 
gavs caset en betydande roll i kunskapsprocessen under modulen.  
 
Det bör noteras att kursen ges på engelska och att ungefär hälften av 
kursdeltagarna är internationella studenter. Under modulen hösten 
2004 var totalt 24 studenter registrerade. Detta antal studenter visade 
sig vara mycket lämpligt för att genomföra ett försök med en för dem 
ny pedagogisk form.   
 
Acusticum – vårt levande fall 
Det fall som användes utgick från företagsbyn Acusticum i Piteå och 
försöken att skapa en Triple Helix (och ett framtida kluster) med bas i 
Musikhögskolan i Piteå. Inriktningen för denna Triple Helix ligger i 
linje med Musikhögskolans tre ämnesinriktningar, nämligen musik, 
media och ljud, samt upplevelseproduktion. I detta projekt 
samarbetar Piteå kommun, det lokala näringslivet, samt 
Musikhögskolan i Piteå (en del av Luleå tekniska universitet). 
Initiativet syftar ytterst till att skapa långsiktig tillväxt i mötet mellan 
musik, media och ljud. En fysisk infrastruktur av hög internationell 
klass har etablerats, i form av byggnader, kontor, studior och annan 
mediautrustning, samt väl utvecklade gemensamma grundläggande 
tjänster, såsom reception. Finansiering har främst kommit från EU:s 
strukturfonder och Piteå kommun, men även från statliga källor. 
Exempelvis har KK-stiftelsen utsett Piteå till en nationell mötesplats 
med fokus på just musik, media och turism.  
 
Samtidigt pågår en ambitiös utveckling av Musikhögskolan i Piteå, 
med den största enskilda svenska satsningen på etermediautbildning 
utanför Stockholm. Vidare har Musikhögskolan Sverige hittills enda 
magisterutbildning inom upplevelseproduktion. Inom musik har 
Musikhögskolan redan ett bra världsomspännande rykte, framförallt 
inom orgel, kör och komposition, med internationellt 
välrenommerade professorer. Musikhögskolan satsar på forskning 
och byggnader och har kopplat en internationell konsultfirma till sig 
för fundraising samt ett antal vd:ar och f.d. vd:ar för några av Sveriges 
största globala företag (såsom SCA, Scania, Ericsson, BT-
industrier/Toyota) och även framgångsrika lokala företag som 
Icehotel i Jukkasjärvi. Bland de innovationsprojekt som genomfördes 
under det akademiska året 2003-2004 fanns allt från byggandet av 
världens första isorgel vid ishotellet i Jukkasjärvi, via invigningen av 
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den första internationelltrekryterande, professionella kören i Sverige 
(Barent International Chamber Choir), till test med att skicka 
högkvalitativ bild och ljud över mycket lång avstånd via Internet (till 
Kina)– det senare en världsnyhet i samarbete med en av världens 
största utländska mjukvaruleverantörer. Sammanfattningsvis präglas 
Musikhögskolan av den kreativitet som krävs för att ett innovativt 
kluster ska kunna utvecklas. Dock tampas Musikhögskolan och 
Acusticum företagsby med sitt geografiska läge, vilket försvårar 
utvecklingen.  
 
Valet av detta levande case berodde i stor utsträckning på att en av 
lärarna på modulen, Andrew Baldwin, även arbetade med fundraising 
vid Musikhögskolan i Piteå, och hade god access till nyckelpersoner. 
Presentationer gavs bland annat av kommunens direktör (den från 
kommunen drivande individen), Musikhögskolans prefekt (en 
drivande ”visionär”), Acusticum företagsbys marknadsutvecklare (den 
som praktiskt ledde den fysiska utvecklingen), ett flertal lärare från de 
olika discipliner, musik och mediestudenter, samt av ett antal 
representanter för nyckelföretag. Samtliga hade informerats om 
ämnesinriktningen för kursmomentet och vilken roll case-arbetet 
hade. Access till nödvändig information ansågs därmed vara god. 
Dock fanns denna information för det mesta enbart i verbal form.  
 
Förberedelser 
Caset introducerades den första veckan under kursmomentet, medan 
själva studiebesöket skulle genomföras den andra veckan och 
studenternas analyser av caset skulle rapporteras under momentets 
sista vecka. Tanken var att successivt kunna koppla nyvunna 
teoretiska kunskaper till praktiken under den tid kursmomentet 
pågick. 
 
Som förberedelse hölls en introducerade föreläsning om kluster, 
Triple Helixes och innovationssystem. Därefter presenterades det 
levande caset samt syftet med uppgiften och praktiska frågor kring 
studiebesöket både verbalt, visuellt och skriftligt för studenterna 
under en dryg timme. Denna information upprepades ett antal gånger 
under kursmomentets första vecka.  Den skriftliga informationen, 
förutom det som ingick i kursplanen samt kursmanualen, utgjordes av 
4 OH-bilder med information, som behandlade det huvudsakliga 
syftet med uppgiften och de yttre ramarna. Studenterna upplystes om;  
 

• Hur arbetet skulle rapporteras samt kriterier för betygssättning. 
Rapportformen var individuella PM och gruppresentationer. 
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• Vikten av förberedelser och om det litteraturseminarium som 
skulle hållas på de relevanta teorierna. Inför seminariet skulle 
varje student författa en kortfattad PM om de olika artiklarna. 
Ett viktigt syfte med litteraturseminariet var att se till att 
studenterna var insatta nog att klara av uppgiften. 

• Resan till Piteå och dess innehåll. 
• Teman att fokusera på i utvärderingen av initiativet. Grupperna 

fick fritt välja teman från en lista.  
 
Det som framför allt karakteriserade detta fall relativt de case som 
studenterna sedan tidigare var bekanta med var graden av osäkerhet 
och knapphändigheten i bakgrundsmaterial om fallet. Genom att ge 
praktisk information och information om förhållningssättet till caset 
försökte vi hantera detta. Studenterna uppmanades vid flera tillfällen 
att utifrån de teoretiska begreppen förbereda frågor samt vara aktiva i 
informationssökandet under besöket i Piteå. Studenterna fick även 
höra om vikten av att göra anteckningar underpresentationen samt att 
ställa egna frågor utifrån teorin. Således gjordes studenterna medvetna 
om att främsta källan för data skulle vara deras egna anteckningar. 
Vidare påtalades ett flertal gånger att en brist på information kring 
något som rörde caset, t.ex. kunskapsflödet mellan akademin och 
näringslivet, kunde säga lika mycket om huruvida Piteå motsvarade de 
teoretiska kraven för ett framgångsrikt kluster, som om det fanns 
mycket information tillgänglig. 
 
För att illustrera resonemanget kan vi använda oss av en definition av 
vad ett kluster är, en definition som användes i en av de mer lättlästa 
artiklarna i kurslitteraturen. Enligt Porter (1998; sidan 78) 
karakteriseras ett kluster av “critical masses in one particular place of 
unusual competitive success in particular fields” samt av geografisk 
koncentration av många olika företag, institutioner, specialiserade 
leverantörer och kunder. För att kunna göra en analys av caset utifrån 
denna definition och dess begrepp måste studenterna söka 
information i de presentationer som skulle ges under studiebesöket 
(såväl som utifrån andra delar av kurslitteraturen). Alltså kunde man 
förvänta sig frågor som förutom bakgrundsinformation om vem som 
gjorde vad när och varför, även täckte områden som: 
 

• ”Vad anser ni är det minsta antalet företag ni behöver i denna 
företagsby för att…? Har ni uppnått detta än? Vad krävs för att 
ni ska uppnår det?” (= critical mass) 

• ”Med tanke på satsningen på media och Internet som i sig 
överbrygger avstånd, hur viktigt är det för er att företagen 
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faktiskt lokaliseras här, och vilka av deras företagsfunktioner 
berörs då?” (= one particular place) 

• ”Vad anser ni vara er konkurrensfördel jämfört med andra 
områden, och hur ovanlig är den” (= competitive advantage) 

• ”Har ni varit framgångsrika, och i så fall, hur skiljer sig denna 
framgång från resten av branschen?” (unusual success), och så 
vidare.  

 
Det bör tilläggas att en särskild komplikation med levande case i en 
svensk kontext var inslaget av internationella studenter utan svenska 
språkkunskaper. Detta begränsade deras informationssökande till det 
som fanns tillgängligt på engelska, främst de verbala presentationerna. 
Dessutom innebär inslaget av internationella studenter också olika 
kulturellt-betingade förhållningssätt gentemot både lärare och 
presentatörerna, vilket gjorde att dessa internationella studenters 
upplevda osäkerhet om fallets ramar blev potentiellt större än de 
svenska studenternas osäkerhet. 
 
Vistelsen i Piteå  
Under kursens andra vecka reste studenterna till Musikhögskolan i 
Piteå för ett intensivt besök. Resan företogs med buss, en resa på ca 
3,5 timmar. Väl framme fick gruppen en rundtur i Musikhögskolan 
som leddes av olika lärare från de olika ämnesområdena. De fick 
vidare lyssna på musik, se demonstrationer av diverse utrustning 
(såsom inspelningsstudio för radio, ljudredigering, TV studio), samt 
en presentation om det innovativa pedagogiska ledmotiven i 
mediestudierna. Rundvandringen fortsatte till Acusticum företagsby, 
med besök hos fem eller sex företag. Sammanlagt tog rundvandringen 
2 timmar. Senare hölls ett litteraturseminarium på relevant teoretisk 
litteratur, där även valet av teman för analys inom caset diskuterades 
och beslutades. 
 
Dag två inleddes med en föreläsning om Triple Helix, följd av en 
tvåtimmars presentation om den KK-stödda Mötesplats 
upplevelseindustrin i Piteå, följd av lunch. Eftermiddagen bestod av 3 
timmars nyckelpresentationer, från kommundirektören, från 
Musikhögskolans prefekt, samt från Acusticum företagsbys 
marknadsutvecklare. Förutom dagens inledande föreläsning, höll 
presentatörerna sina föredrag på samma sätt som de brukade tala till 
andra intressenter; dvs. ’säljande’ presentationer utan teoretiska 
kopplingar. Detta var helt enligt plan, då avsikten var att studenterna 
skulle ställa uppföljningsfrågor som ökade relevansen och att 
studenterna själva skulle försäkra sig om att få tillräckligt med 
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information för att kunna analysera regionens livskraft utifrån 
teorierna. Studenterna uppmuntrades att ställa frågor, både av läraren 
och av presentatörerna, vilket några studenter gjorde vid ett flertal 
tillfällen. Därefter fick studenterna ca en timme för diskussion om det 
vidare upplägget av case-arbetet, innan bussresan tillbaka till Umeå.  
 
Efter hemkomsten från Piteå 
Vid hemkomsten var avsikten att studenterna skulle fortsätta 
datainsamlingen, baserat på vilka uppgifter de ansåg sig sakna, och 
därefter påbörja analysen. Hemkomsten kan närmast beskrivas som 
ett ”uppvaknande”. Nu började studenterna inse att de kanske inte 
riktigt hade fått all information under resan som de behövde för att 
kunna analysera och diskutera.  
Det stod därför snart klart för oss att studenterna uppenbarligen hade 
haft svårt att använda sina kunskaper i mötet med praktikerna. Detta 
trots att studenterna på artikelseminariet som hölls i samband med 
Piteåvistelsen visade att de exempelvis kunde diskutera olika 
teoretiska definitioner. Det var alltså översättningen till frågor i 
prakten som inte riktigt fungerade. Ytligt sett hade studenterna varit 
aktiva i att de ställde frågor till presentatörerna. Frågorna var 
emellertid genomgående den artige lyssnarens frågor; respons utifrån 
presentatörernas egna teman. Ett sätt att karakterisera detta är att säga 
att studenterna ställt ”allmänt intresse” frågor. Däremot var de inte 
aktiva informationssökare utifrån teorierna såsom de blivit 
uppmanade att vara, och detta blev mycket tydligt vid hemkomsten.  
 
I vissa fall insåg studenterna också att dokumentationen av vad som 
hade sagts hade varit bristfällig. Oro och osäkerhet om vad uppgiften 
egentligen gick ut på spred sig bland studenterna och aktiviteten i 
gruppen ökade. Studenterna uppmanades därför att även efter 
besöket att ställa fakta-frågor till presentatörerna genom läraren. Vissa 
försök att komplettera sin information gjordes genom att leta på 
Internet, kontakta företag för frågor och så vidare.  
 
Flera studenter ville också att vi skulle tala om vad som saknades, vad 
minimalt de behövde och så vidare. Allt för tydliga svar på sådana 
frågor menade vi gick emot uppgiftens natur; att avkräva 
självständighet från studenterna. Dessutom hade inte vi tillgång till 
annan information än de själva, även om vi var bättre tränade i att leta 
och sortera bland den information som givits under studiebesöket. 
Våra svar blev således att det kunde vara svårt att hitta information, 
att de skulle göra sitt bästa, samt reflektera över vad bristen på 
information i sig kunde betyda.  



 85

Resultatet 
Studenternas analyser presenterades som nämnts dels genom ett 
individuellt skriftligt arbete och dels genom en gruppresentation där 
studenterna satte samman sina individuella delar. Den individuella 
delen skulle utgöra en fördjupning av fallet, och studenterna 
uppmanades välja fördjupningar på ett sätt som skulle bidra till 
helheten och en meningsfull gemensam slutanalys. Denna 
gemensamma analys redovisades i form av en PowerPoint-
presentation under kursens sista dag. Dokumentation av 
presentationen (i digital eller skriftlig form) lämnades in samtidigt. 
 
De individuella analyserna var generellt sett något bättre än 
gruppresentationerna vad gäller analytisk fokus och analytisk nivå. De 
förtjänster och brister som karakteriserade både de individuella och 
gruppernas analyser har emellertid så stora likheter att de kan 
diskuteras utan åtskillnad. Samtliga case-analyser led av brist på 
information, vilket gjorde att mycket analys var byggd på 
spekulationer. Spekulationerna var dock mer och mindre realistiska 
och verklighetsförankrade. Analysnivå och analytisk fokus (alltså 
förmågan att tillämpa de teoretiska kunskaperna) var också mycket 
varierande, både inom och mellan grupperna. En viss grupp hade t.ex. 
ganska tydligt strukturerat upp sin analys utifrån det porterianska 
kluster-begreppets delar, trots att relevant empirisk data per 
delbegrepp var så knapphändig att de inte kunde analysera 
klusterbegreppet.  
 
Överlag var förmågan att lyfta analysen över själva jämförelsen mellan 
empirin och teorin varierande. Gemensamt för flera presentationer 
och analyser var en tendens att vara positiva i sina tolkningar av 
initiativets möjligheter, relativt vad data tillät. Möjligen kan orsaken 
vara en av lärarnas koppling till och tydlig engagemang för 
Acusticum, men en annan tolkning är att osäkerheten i levande case 
kan bidra till överdrivet positiva analyser.  
 
Studenternas upplevelser och svenska och internationella 
studenters resultat: 
Under arbetet med caset var studenterna vid flera tillfällen kritiska 
och uttryckte sin oro över resultatet. I efterhand varierar 
uppfattningarna om caset inom studentgruppen, men tongångarna är 
mer positiva. I kursutvärderingen får t.ex. inslaget ett mer positivt 
utfall än aktiviteter som under momentets gång nämnts som bra 
inslag. Uppfattningen har alltså förändrats över tiden. I vår muntliga 
diskussion efter case-presentationerna föreföll gruppen som helhet 
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vara positivt inställd, med några som tydligt förespråkade 
arbetsformen, och med andra som lyfte fram svårigheter.  
 
De dominerande svårigheterna eller problemen ansågs vara 
avgränsningsproblematiken och tillgången på information. 
Studenterna önskade därför mer information. När det gällde 
tillgången på information visade det sig att det varierande kraftigt 
mellan grupperna vilken typ av information de fått tag i och hur de 
förmått att använda sig av den. Däremot såg vi också att skiljelinjen 
här inte gick mellan svenska och utländska studenter, vilket 
studenterna befarat på grund av språkbarriärer. Istället var det 
framför allt individ- och gruppvariationer som framkom.  
 
 
Diskussion: aktivitetsgrad, analytisk förmåga, 
osäkerhetshantering  
Nedan följer våra reflektioner över försöket med levande case, samlat 
kring tre aspekter som vi fann vara av betydelse. Dessa är; studentens 
aktivitetsgrad framförallt i informationssökandefasen, vilket vi menar 
utgör en del i detta att träna dennes förmåga att självständigt urskilja, 
formulera och lösa problem; studentens analysnivå och analytisk 
fokus, som vi menar tränar studentens förmåga till att göra 
självständiga och kritiska bedömningar, samt möjligheterna till 
osäkerhetshantering i levande case. Vi avslutar därefter med en 
diskussion av val case-form.  
 
A) Aktivitetsgrad: ”förmågan att självständigt urskilja, 
formulera och lösa problem” 
Genomgående måste studenterna beskrivas som relativt passiva 
informationssökare, utifrån teorierna. Detta upplever vi gällde såväl 
under studiebesöket som efter, det vill säga under största delen av 
momentet. Många sökte inte den information som de behövde för 
analysen utifrån teorin, utan snarast utifrån den information som 
fanns tillgänglig. Likaså tolkade man endast den information som 
fanns, men samtidigt tydde bristen på tillgänglig information från 
företag i sig själv på att det fanns få företag i sektorn, vilket var viktig 
input i analysen. Denna form av ställningstagande hade studenterna 
svårt att göra – de ville hitta uttryckliga skriftliga belägg för alla 
ställningstaganden; den egna iakttagelseförmågans fick en reducerad 
roll.  
 
Vad gäller vistelsen i Piteå kan en viss förklaring till passiviteten 
återfinnas i det fullpackade schema som studenterna hade att följa 
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under dessa två dagar, då de träffade ett antal olika företrädare på 
plats i Piteå. Även mängden personer, antalet möten och ett tufft 
schema kan emellertid ses som viktiga inslag i caset; i verkligheten är 
scheman ofta packade och mötena följer på varandra.  
 
Studenternas oro och osäkerhet var alltså stor under arbetet med 
fallet. Vi hade räknat med att positiva grupprocesser skulle hjälpa 
studenterna över detta steg och att de skulle tillsammans i grupperna 
strukturera arbetet, se vad de behövde för material och så vidare. 
Dessa processer uteblev emellertid. En tydlig orsak till detta är att 
formen för uppgiften var så olik alla uppgifter de tidigare haft. 
Exempelvis hade företagsbesök tidigare aldrig inneburit något annat 
än att lyssna och om man ville, ställa några frågor. Inte heller var 
studenterna vana vid att själva definiera gränserna för fenomenet.  
 
Även efter besöket menar vi att många var passiva 
informationssökare och analytiker. Det var endast i begränsad 
utsträckning som studenterna hade lyckats lyfta analysen för att svara 
på frågan ”Och vad betyder nu detta för vår kunskap om kluster och 
om Piteå som kluster”. Istället fick vi relativt traditionella case-
analyser där fokus låg på att bestämma huruvida Piteåfallet var ett bra 
exempel på ett kluster, ett nätverk eller en Triple Helix. Detta menade 
vi var ett viktigt första steg, men inte tillräckligt. Det fanns dock några 
grupper som lite tydligare ställde en diagnos på den information de 
behövde och sökte denna. 
 
I figur 1 nedan summerar vi våra intryck av studenterna som aktiva 
informationssökare och analytiker. Under besöket var i princip alla 
passiva, medan situationen förbättrades något efter besöket, men 
långt ifrån för alla grupper.  

Figur 1. Studenterna som aktiva eller passiva informationssökare och 
analytiker 

 Under besöket 

Efter  
besöket 

Aktiva Passiva 

Passiva 

Aktiva 
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I figuren motsvarar de svarta prickarna våra upplevelser av 
studenternas varierade grad av aktivitet. Den vita pricken motsvarar 
vår idealbild – vi menar att om studenten skall kunna träna sin 
förmåga att självständigt ”urskilja, formulera och lösa problem”, 
såsom föreskrivet i högskolelägen, krävs att studenten uppvisar en 
hög grad av självständig aktivitet vad gäller kunskaps- och 
informationssökandet samt i analysen. Levande case menar vi är ett 
bra verktyg för att träna studenten i detta. 
 
Det viktiga i sammanhanget är givetvis att stimulera studenterna att 
bli aktiva informationssökare såväl som aktiva analytiker i båda 
faserna. Bristen på detta var en tydlig indikation på hur svårt det var 
för många att omsätta de teoretiska kunskaperna i en kontext där de 
själva var deltagare. Att vara aktiv analytiker och aktiv 
informationssökare är också starkt sammanflätade processer som 
pågår under hela arbetet, snarare än att vara sekventiella steg. Utan att 
vara aktiva analytiker går det heller inte att vara aktiva 
informationssökare eftersom det första steget är en analys av 
teorierna för att kunna ställa rätt frågor. 
 
Studenterna önskade genomgående mer information. Det kan dock 
vara svårt att ge den information som de önskar och samtidigt behålla 
poängen med levande case. En medelväg kan därför vara att ännu 
tydligare informera om vad ett levande case är och vilka förmågor 
som ska testas/utvecklas.  
 
B) Analytisk nivå och analytisk fokus: ”förmågan att göra 
självständiga och kritiska bedömningar” 
Den bristande förmågan till aktiv analys som vi diskuterade i det förra 
avsnittet kan kopplas till ovana vid att ”göra självständiga och kritiska 
bedömningar”. De bedömningar som universitetsstudier ska 
förbereda för bör dessutom bygga på en solid teoretisk grund och 
förmåga att systematisera den information som behövs samt att 
analysera vad iakttagelserna betyder. Utifrån vår diskussion av levande 
case och den speciella osäkerhet som dessa medför vill vi särskilt lyfta 
fram två aspekter av förmågan att göra självständiga bedömningar; 
analytisk nivå och analytisk fokus.   
 
Med analytisk nivå menar vi studenternas förmåga att utifrån 
teorierna bryta ner dessa i sina beståndsdelar, att jämföra resultaten 
med teorierna och se vilka teorier som kan användas för att beskriva 
ett visst fenomen eller om flera teorier/synsätt bör kombineras. Med 
analytisk fokus avser vi förmågan att självständigt avgränsa ett 
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fenomen, det vill säga bestämma på vad teorierna ska appliceras. 
Dessa två dimensioner är nära förknippade, men ändå distinkta 
dimensioner som särskilt testas vid användning av levande case. 
Förmågan till analytisk fokusering sätts på prov i och med att 
studenterna tvingas avgränsa och definiera det fenomen som studeras. 
Även den analytiska förmågan prövas särskilt i levande case eftersom 
levande case vanligen har en låg grad av ”teoretisk anpassning” samt 
inte utgör färdiga exempel. Studenternas förmåga att själva anpassa 
teorierna efter fenomenet blir därför centrala. I figur 2 lyfter vi dessa 
två dimensioner, vilka vi menar påverkade analysernas kvalitet i vårt 
försök.  
 Analytisk nivå 

Analytisk 
fokus 

Hög Låg 

Otydligt 

Tydligt 

•Fenomenet definierat 
•Teoretisk systematik i 
analys 
•Syntes av teorier  
•Analys av nuläge och 
framtidsutsikter baserat 
på tillgänglig information 

•Fenomenet definierat 
•Systematik – deskriptiv 
snarare än analytisk 
•Ingen syntes 
•Överdrivet positiva/ 
ogrundade spekulationer 
om nuläge/framtidsutsikter

•Fenomenet odefinierat 
•Viss teoretisk systematik 
•Viss syntes av teorier 
•Analys av baserad på 
tillgänglig information – 
dock oklar riktning & 
tendens till för positiv 

•Fenomenet odefinierat 
•Begränsad systematik – 
deskriptiv, ej analytisk 
•Ingen syntes av teorier 
•Överdrivet positiva/ 
ogrundade spekulationer 
om nuläge/framtidsutsikter 

 
 
Figur 2. Analytisk nivå och analytisk fokus i presentationerna. 
 
En genomgång av fyrfältaren visar på fyra olika möjliga situationer. Vi 
hade 1-2 grupper som mer eller mindre uppfyller de karakteristika 
som återfinns i respektive fält och som därmed skulle kunna placeras 
in i figuren.  
 
I det första och mest önskvärda fallet är den analytiska förmågan hög 
och fokus är tydlig. Detta innebär att studenterna har kunnat avgränsa 
och definiera fenomenet. De har vidare brutit ned teorierna i sina 
beståndsdelar och därmed kunnat samla in relevant information. De 
kan se vilka teorier som är tillämpliga, integrera eller syntetisera dessa 
samt göra rimliga bedömningar av livskraften och framtidsutsikterna 
hos initiativet.  
I den andra situationen är den analytiska förmågan låg, men studenter 
har en tydlig analytisk fokus. Här blir det tydligt definierat vad som 
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ska omfattas av analysen. Detta underlättar också applikationen av 
relevanta teorier, varför det en viss systematik återfinns. Denna 
systematik blir emellertid framför allt av beskrivande karaktär. Brister 
i förmågan att förstå och applicera teorierna gör att de används 
framför allt som rubriker och att innebörden i begreppen och deras 
relation inte används i analysen. Resultatet blir att det är svårt att 
kritiskt granska initiativet med hjälp av teorin och de resulterande 
analyserna blir svaga utifrån tillgängligt material. I vårt fall blev vidare 
resultatet överdrivet positivt och spekulativt, med ogrundade 
påståenden om hur ljus framtiden såg ut.  
 
I den tredje situationen återfinns både otydlig analytisk fokus och en 
låg analytisk nivå. Fenomenet blir därför inte tydligt definierat, och 
det finns inga förutsättningar för systematik i datainsamling och 
analys. Relevanta begrepp används förvisso, men hur de är relaterade, 
varför just dessa lyfts fram m.m. är oklart. Som en följd är det svårt 
att granska initiativet och även här framstår resultatet som ogrundat 
och alltför positivt utifrån presenterade data. 
 
I den fjärde och sista situationen finns det en hög analytisk förmåga, 
men studenterna förmår inte skapa en tydlig analytisk fokus. Detta 
innebär att fenomenet inte definieras och trots analytisk systematik 
blir det oklart på vad analysen appliceras. Även om studenterna gör 
försök att blanda olika teorier/synsätt så blir basen för dessa och 
argumenten för blandningen svår att bedöma om inte fenomenet är 
avgränsat. Även i detta fall blir det svårt att bedöma grunderna för 
resultatet och tillika tenderade det att bli för positivt givet de data som 
presenterats.  
 
Denna fjärde situation är den där studenterna har goda 
grundkunskaper från sin utbildning, men inte riktigt förmår applicera 
dem på levande case. Detta går att arbeta med inom ramen för en 
kurs som har levande case. Den andra och den tredje situationen 
däremot uppstår delvis utifrån bristande analytisk förmåga och är 
svårare att hantera på en enskild kurs. Den analytiska förmågan bör 
alltså sättas i fokus under hela utbildningen. För att uppnå 
högskolelagens krav på att träna studentens förmåga att göra 
självständiga och kritiska bedömningar menar vi att just levande case 
är en lämplig pedagogisk form. Levande case passar dock kanske 
främst på mer avancerade nivåer, där formen kan användas för att 
både testa och träna studenternas kunskaper.  
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Vi vill även göra en sidokommentar om analysförmågan i jämförelsen 
mellan svenska och utländska studenter. Även om det fanns 
individuella variationer i gruppgifterna med avseende på analytisk 
förmåga, fanns det tendenser att några internationella studenter har 
förvärvat större färdigheter med analysförmågan än svenska 
studenter. Mest tydligt framgår detta av den klassiska tes-antites-
syntes modellen som uppvisades i case analysen.  Detta visar också på 
vikten av skolning i analysförmåga på olika nivåer, samt att en god 
analysförmåga är en färdighet som kan appliceras på verkliga fall.  
 
C) Osäkerhetshantering 
Utifrån de resonemang som hittills förts vill vi särskilt 
uppmärksamma två huvudtyper av osäkerhet som vi kan utläsa från 
resultaten, osäkerhet grundad i casets utformning och osäkerhet 
kopplad till studenternas individuella analysförmåga. Vi diskuterar 
även i vilken utsträckning dessa osäkerheter kan och bör hanteras.  
 
En första typ av osäkerhet har alltså med fallets utformning att göra. 
Det gäller allt från utformning och syfte till information. 
Informationen kan handla om den information som ges om fallet, 
men även de förberedelser som görs under ett kursmoment i form av 
att introducera och förklara en begreppsapparat som kan användas 
för att analysera fallet. Några punkter kan särskilt beaktas:  
 

• Möjligheten att på ett tydligt och sammanhängande sätt 
presentera fallet så att studenterna uppfattar idén. Här går det 
att vara tydlig i informationen till studenterna och på så sätt 
informera dem om uppgiftens natur. Vi kunde exempelvis ha 
varit ännu tydligare med att presentera syftet med uppgiften.  

• Information om fallet, dess problematik, dess avgränsningar 
m.m. Uppgifter om caset och dess gränser är något som 
studenterna själva bör ta fram om det handlar om ett levande 
case. Den osäkerhet som har med information om fallet bör 
alltså inte reduceras på förhand. Däremot är det lämpligt att ge 
studenterna tydligare information om vad som förväntas; att en 
del av deras uppgift är att hantera just denna osäkerhet. 

• Studenternas möjlighet att använda de teoretiska kunskaperna. 
Detta rör en osäkerhet som delvis kan reduceras. Vi arbetade 
exempelvis med litteraturseminarier och obligatorisk PM-
inlämning för att garantera att studenterna var insatta i 
terminologin. Detta hade kunnat fungera än bättre om 
seminariet legat något tidigare än nu då det hölls i samband 
med studiebesöket. Beroende på vilken grad av självständighet 
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som ska avkrävas studenterna kan seminariet vara mer och 
mindre tydligt kopplat till det levande caset.  

• Studenternas aktivitet. Att tydligt definiera studenternas roll 
och den aktivitet som förväntas av dem är centralt. Att 
stimulera studenternas aktivitet som informationssökare är ett 
exempel på detta.  

 
En del av den osäkerhet som har med fallets utformning kan alltså 
hanteras, men det ligger i poängen med levande case att läraren aldrig 
fullt ut kan garantera ett bra utfall. Valet för läraren handlar snarare 
om att välja hur omfattande osäkerheten ska vara. Levande case 
förutsätter en lärarroll, där läraren inte kan komma med några rätta 
svar. Lärarens roll blir därmed väldigt tydligt en roll som handledare, 
gatekeeper och vägvisare.  
 
Den andra huvudtypen av osäkerhet handlar om studenternas 
möjlighet att utifrån personliga kunskaper få ett bra resultat. Här vill 
vi särskilt lyfta fram studenternas förmåga till analys (och syntes). 
Studenternas vana att ha ett analytiskt synsätt är viktigt för att de ska 
kunna genomföra relevanta analyser av ett levande case, vilket vi 
diskuterat ovan. Likaså viktig är deras förmåga till syntes utifrån olika 
teorier. Tecken på bristande analytisk förmåga är exempelvis när 
studenterna ser teoretisk litteratur som fakta eller när de letar ”rätt 
svar” och söker entydiga resultat. Förmågan till analys och syntes är 
något som kontinuerligt måste tränas under utbildningen och som det 
är svårt att styra över under en enskild kurs. Vikten av detta 
framträdde särskilt som det föreföll föreligga skillnader inte bara 
mellan individer utan mellan olika studiekulturer/länder.  
 
Även här återkommer frågan om studenternas aktivitet; studenter 
som lärt sig att vara aktiva under sin utbildning kommer att uppleva 
mindre osäkerhet om sina möjligheter att lyckas i arbetet med levande 
case. Inom ramen för ett enskilt kursmoment är det dock svårt att 
göra så mycket mer än att informera mer om vikten av aktivitet. För 
att få till stånd en verklig aktivitet krävs det dock en utbildning som i 
sin helhet stimulerar studenter att vara aktiva. 
 
En kort kommentar kan också göras om hur studenternas förmåga att 
förstå olika kontexter/kulturer och deras lingvistiska förmåga att 
analysera material bidrar till deras upplevelse av osäkerhet. Även här 
är det framför allt individuella skillnader som påverkar. De lingvistiska 
barriärerna kan givetvis verka negativt för internationella studenter. 
Om det finns en förmåga att sätta sig in i och förstå olika kulturer och 
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kontexter spelar det dock mindre roll om det är kontexter i det egna 
landet eller ej. Åtminstone i vårt fall hade internationella studenter 
utan förkunskaper om det svenska samhället eller det svenska språket, 
lika goda möjligheter som svenska studenter att lyckas.  
 
Reflexioner om val av case 
Slutligen ska vi diskutera valet av case. Vi menar att ett levande case 
används för att ge möjlighet till studenterna att avgränsa och få 
förståelse för ett pågående fenomen i sin kontext. Det rör sig alltså 
inte om klassiska ”skolboksexempel”. Givetvis kan såväl levande som 
traditionella skriftliga case innehålla mer och mindre osäkerhet och 
för läraren finns det därmed flera valmöjligheter när det gäller att öva 
studenterna i att hantera osäkerhet. En jämförelse görs i figur 3.  
 
 Analytisk anpassning på förhand 

Hög Låg 

Levande

Skriftligt  

• Fenomenet relativt väl 
definierat på förhand 

• Relativt lätt att 
applicera teorierna  

•  Osäkerheten låg 

•Fenomenet relativt väl 
definierat på förhand 

•Svårt att applicera 
teorierna 

•Ganska stor osäkerhet 

•Fenomenet pågående – 
studenten måste 
definiera/avgränsa 

•Svårt att applicera 
teorierna 

•Ganska stor osäkerhet 

•Fenomenet pågående – 
studenten måste 
definiera/avgränsa 

•Mycket svårt att applicera  
teorierna 

•Mycket stor osäkerhet  

Typ av case

 
Figur 3. Val av casetyp och hantering av osäkerhet 
 
Beroende på hur tydlig den analytiska anpassningen görs på förhand 
kan osäkerheten regleras både i skriftliga och i levande case. Ju svårare 
det är att applicera teorierna, desto mer krävs av studenterna. Levande 
case tillför dock ökad komplexitet i och med att fenomenet är 
pågående och inte klart avgränsat. Därför blir osäkerheten som högst 
i kombinationen levande case och låg analytisk anpassning.  
 
För att hantera osäkerheten med levande case är det därför rimligt att 
tidigt i utbildningen öva på skrivna case med låg grad av analytisk 
anpassning samt levande case med hög analytisk anpassning. Därefter 
kan levande case med låg analytisk anpassning användas med större 
behållning.  
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Valet av levande case måste också kopplas till möjligheterna att på 
relativt nära håll kunna studera ett visst fenomen i sin kontext. Denna 
lokaliseringsproblematik begränsar möjligheterna att använda levande 
case. Dessutom krävs ofta att läraren har kontakter som möjliggör 
tillträde till organisationer m.m. Läraren måste ge förutsättningar för 
access till fallet (accessen till information måste studenterna däremot 
själva ta ansvar för). Det största hotet mot levande case är egentligen 
kostnadsbilden och de praktiska arrangemang som krävs. Även om 
man, till skillnad från i vårt fall, väljer ett lokalt case, kräver detta 
större planering än att använda ett skrivet fall. Andra människor 
måste involveras, och i större utsträckning än vad exempelvis en 
vanlig gästföreläsning kan kräva.  
 
 
Slutsatser och implikationer 
Vi har beskrivit ett antal problem med att använda levande case och 
våra egna erfarenheter av att använda levande case är både positiva 
och negativa. Vi anser dock att möjligheterna överväger och att 
många av de problem med levande case som vi upplevde är i sig en 
del av att förbereda studenterna för ett yrkesliv. Däremot är det 
viktigt att på förhand informera om vissa av de problem som 
studenterna kan förvänta sig med levande fall, att förklara dem som 
pedagogisk idé. Vilken information som ska ges om fallen måste 
samtidigt noggrant övervägas, eftersom vi menar att osäkerhet och 
hanterandet av detta är en central del av levande case i vår tappning. 
För att levande case ska fungera som undervisningsform krävs det 
vidare att studenterna redan innan övats i sin analytiska förmåga.  
 
 
Litteraturförteckning 
Cullen, J., Richardson, S., O´Brien, R. (2004). Exploring the teaching potential of 
empirically.based case studies. Accounting Education 13, (2), 251-266. 
 
DeTienne, D.R., Chandler, G.N. (2004). Opportunity identification and Its Role 
in the Entrepreneurial Classroom: A Pedagogical Approach and Empirical Test. 
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Dorn, E.M. (1999). Case Method Instruction in the Business Writing Classroom. 
Business Communication Quarterly, 62, (1), 41-63. 
 
Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard 
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Sammanfattning 
Att som universitetslärare/forskare uppmanas till eller för övrigt 
reflektera över den fysiska miljöns betydelse för undervisning och 
lärande är inte något vanligt inslag i universitetspedagogiska 
sammanhang. Som ett led i ett påbörjat utvecklingsprojekt ville vi i en 
verkstad undersöka och diskutera vilka funktioner det fysiska rummet 
fyller för lärande och undervisning. Hur medvetet använder vi oss av 
det fysiska rummet i pedagogiskt syfte? Hur skulle miljön kunna 
utvecklas för att bättre svara mot olika undervisnings- och 
lärandesyften? Vid verkstaden presenterade deltagarna genom några 
idéskisser flera intressanta idéer om hur de skulle vilja utforma det 
fysiska rummet för undervisning och lärande. Deltagarnas arbete 
indikerar att den fysiska utbildningsmiljön är betydelsefull och att ett 
större medvetande om dess betydelse kan i framtiden skapa bättre 
förutsättningar för undervisning och lärande vid våra universitet.   
 
 
Inledning 
Universitetet som fysisk utbildningsmiljö är en viktig men ganska 
förbisedd aspekt i universitetspedagogiska sammanhang. En 
forskningsgenomgång, inom ramen för det tvååriga 
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utvecklingsprojektet Rum för lärande, har visat att utformningen av 
det fysiska rummet och hur det påverkar undervisning och lärande 
inom högre utbildning är ett relativt obeforskat fält, såväl nationellt 
som internationellt. Den forskning som är gjord är främst inriktad på 
skolformer under universitets- och högskolenivå. Forskning som 
avser universitets- och högskolenivån är nästan helt inriktad på 
virtuella miljöer och biblioteksmiljön. 

 
Rum för lärande är ett nystartat tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt 
vid Umeå universitet och som bedrivs i samarbete mellan UPC och 
lärare och studenter inom lärarutbildningsfakulteten, samt vid 
institutionen för Designvetenskaper vid Lunds universitet. Projektet 
syftar till att genom ett undersökande/utforskande arbetssätt och praktiska 
försök utveckla den fysiska arbetsmiljön och höja universitetslärares och 
lärarstudenters kompetens och medvetenhet att nyttja den fysiska 
utbildningsmiljön för att därigenom understödja lärande och undervisning.  
 
Som ett led i det påbörjade utvecklingsprojektet ville vi i en verkstad 
vid den universitetspedagogiska konferensen undersöka och diskutera 
vilka funktioner det fysiska rummet fyller för lärande och 
undervisning. Hur medvetet använder vi oss av det fysiska rummet i 
pedagogiskt syfte? Hur skulle miljön kunna utvecklas för att bättre 
svara mot olika undervisnings- och lärandesyften? 
 
 
Verkstadens form och verkan 
Verkstaden inleddes med en kort presentation av projektet och dess 
syften. Därefter instruerades deltagarna om hur arbetet var tänkt att 
organiseras under passet. Aktiviteten byggde på erfarenheter från en 
tidigare genomförd studie inom den universitetspedagogiska kursen 
Lärandemiljön.  
 
I den tidigare genomförda studien uppmanades bl.a. deltagarna att på 
ett stort ark skapa en idéskiss till ett rum för lärande, utan några 
begränsningar i form av ekonomiska och materiella resurser. Studien 
visade ett högt engagemang hos universitetslärarna när de själva fick 
skapa sina rum för lärande och att dessa rum karaktäriserades av 
flexibla lösningar för att däri kunna genomföra olika pedagogiska 
aktiviteter (Grysell 2005). 
 
Om själva verkstadsarbetet 
Till verkstaden kom åtta personer, fyra män och fyra kvinnor. De 
delades in i två könshomogena grupper. Gruppen med kvinnor 
bestod enbart av forskare/lärare men med olika ämnesinriktningar. 
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Däremot var gruppen med män mer sammansatt genom deltagare 
med annan bakgrund än forskare/lärare. 
 
Deltagarna uppmanades under passet att arbeta med följande två 
frågor: 

- Hur medvetet använder vi oss av det fysiska rummet i pedagogiskt syfte?  
- Hur skulle miljön kunna utvecklas för att bättre svara mot olika 

undervisnings- och lärandesyften? 
Den första frågan fick grupperna diskutera och dokumentera genom 
att en gruppmedlem fick föra gruppens anteckningar, av det mest 
väsentliga gruppen kommit fram till. Anteckningarna lämnades in 
efter aktiviteten. Den senare frågan skulle besvaras genom att 
grupperna fick rita en idéskiss till ett rum för lärande. Till sin hjälp 
fick de pennor, oljekritor och blädderblocksblad. Idéskisserna sattes 
avslutningsvis upp på väggen för att respektive grupp skulle kunna 
kommentera sitt arbete. 
 
Skapelser av rum för lärande  
Av de båda gruppernas dokumentation till den första frågan om hur 
vi medvetet använder oss av det fysiska rummet i pedagogiskt syfte, 
tycks erfarenheten vara den att det inte nyttjas i någon högre grad. 
Använder inte särskilt aktivt (männen). Den befintliga fysiska 
utbildningsmiljön uppfattas snarare som hindrande för olika 
aktiviteter. Möbleringen i vissa av universitetets salar upplevs 
exempelvis signalera ett avstånd mellan lärare och studenter som på 
så sätt skulle försvåra önskvärda dialoger mellan de inblandade. 
Problem med bordet (i hörsalarna) för föreläsaren – distanserar från studenterna 
(kvinnorna). Om ett dialogmässigt förhållande eftersträvas är podium exempel 
på något som signalerar avstånd (männen). Det önskvärda hos deltagarna i 
verkstan är att rummen istället utrustas och skapas för flexiblare 
lösningar så att de bättre kan anpassas efter planerade pedagogiska 
aktiviteter. Varför fyrkantiga bord? Öka flexibiliteten (kvinnorna). 
 
Dokumentationen från gruppen med kvinnor antyder en upplevelse 
av att de som utformat den fysiska miljön inte har utgått från de 
önskemål och krav som finns hos dem som sedan ska vara verksam 
inom miljön. Om vikten av att få påverka inredning och utrustning. Ex 
vårdvetarhusets gardiner, som alla tycker är fula (arkitekten valde) Färgernas 
betydelse (kvinnorna). En försiktig tolkning är att ett rum för lärande, 
för att kunna stimulera våra sinnen och påverka vår motivation, också 
måste vara genomtänkt utifrån brukarnas önskemål, t.ex. när det 
gäller aspekter som färgsättningen i ett rum. Rummet: ”klassrummet” en 
ostimulerande miljö som man gärna går utifrån (kvinnorna). 
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Kvinnornas idéskiss till ett rum för lärande visade sig vara inspirerad 
av den finske läkaren och professor emeritus i fysiologi vid 
Helsingfors Universitet, Matti Bergström. I boken Neuropedagogik, 
en skola för hela hjärnan (Bergström 1995) ger Bergström sin bild av 
hur skolan skulle kunna se ut för att bli ”en bra skola för alla” och där 
den fysiska miljön tillmäts stor betydelse. Enligt Bergström skulle det 
vara en skola som inte enbart inriktas på inlärning av kunskaper och 
färdigheter utan där det också finns plats för fantasi, lek och 
skaparglädje. En liknande miljö är det också vad kvinnorna försökt 
återskapa genom sin idéskiss för ett rum för lärande inom universitet- 
och högskola.  
 

 
 
Figur 1.  Ett rum för lärande, kvinnorna. 
 
Överst till vänster i figuren finns det dramatiska hörnet av rummet 
medan det till höger ska ge en känsla av harmoni. Längst ned till 
vänster är ”förgängelsens hörn” (förlusthörnet) och längst till höger 
det neutrala. På så sätt får olika delar av rummet olika 
funktioner/betydelser och som kan locka till olika aktiviteter. För att 
skapa mer dramatik i rummet och stimulera fler sinnen är rummet 
försett med såväl spotlights i olika färger som högtalare för tillgång till 
musik. Väggen till höger har en anslagstavla där det är tillåtet att på ett 
”generöst sätt” (helt fritt) sätta upp allt som studenter och lärare vill 
anslå och visa upp för andra. Möblemanget är komfortabelt och 
mycket flexibelt och kan därigenom förändras efter behov. 
Överhuvudtaget möjliggör ljus, ljud, möbler och annan inredning 
anpassningsbara lösningar. Gruppen var nämligen av den 
uppfattningen att ju högre upp man kommer i utbildningsmiljöerna – 
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från ungdomsskolan till universitet och högskola - desto kalare blir 
miljön och stimulerar därför inte lika mycket till undervisning och 
lärande. Därför har gruppens rum också försetts med mer färg än vad 
vi i dag finner i våra befintliga rum för lärande runt om 
universitetsområdet. 
 
Männen har valt att i sin idéskiss ange en mer sammansatt miljö än att 
enbart begränsa sig till ett rum. Deras skiss utgår från en grundidé om 
att det i en studiemiljö är viktigt för individerna att kunna växla och 
röra sig emellan olika omgivningar. Att alla aktiviteter som rör ett 
universitet ska finnas samlade på en och samma plats. Det ska vidare 
vara en miljö som svarar mot individens behov av att ibland vara 
synlig och ibland mindre synlig. Generellt ska människan och hennes 
behov sättas i centrum i en sådan miljö. Lärare och studenter ska 
också kunna påverka sin fysiska miljö, snarare än att miljön ska forma 
människorna i den.  
 

 
 
Figur 2.  Ett rum för lärande, männen. 
 
Det eftersträvansvärda är att skapa trygga, ljusa miljöer där studenter 
och lärare inte behöver känna sig hopträngda. Den nuvarande studie- 
och lärandemiljön anser männen vara konstruerad efter ekonomiska 
förutsättningar. Om miljöerna istället skapats efter behov och 
funktion skulle de mer likna den egna idéskissen som de presenterar 
(Figur 2). I figuren har läraren i den översta lokalen fått en plats i 
centrum för att tydliggöra förutsättningarna för dialogen, istället för 
att läraren placerats vid ”ett podium längst fram”, som 
gruppdeltagarna menar skapar en distans till studenterna. Längst ned 
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till höger finns ett promenadstråk som medger rekreation eller studier. 
Den enskilda studiemiljön måste enligt gruppen ses i förhållande till 
den totala utbildningsmiljön. Det är de olika delarna tillsammans som 
gör ett campus spännande, levande och attraktivt för de som är 
verksamma där, och som inte minst stimulerar till studier.   
 
 
Avslutande kommentarer 
Samtliga deltagare i verkstaden pekade ut en mängd idéer på hur de 
skulle vilja utforma den fysiska universitetsmiljön för att därigenom 
skapa goda rum för lärande. De rum som presenterades i form av 
idéskisser är exempel på lokaler som i dag inte återfinns inom den 
befintliga universitetsmiljön.  
 
En viktig genomgående aspekt i de av deltagarnas konstruerade rum 
är att de ska vara utrustade för flera olika pedagogiska aktiviteter. 
Rummen ska så att säga vara flexibla och stimulera fler sinnen än vad 
deltagarna i verkstaden uppfattat att dagens lokaler tillåter. De är till 
och med av den uppfattningen att dagens lokaler i vissa sammanhang 
upplevts som hindrande för olika pedagogiska aktiviteter. En 
möblering med ett podium längst fram i en lärosal kan t.ex. i vissa fall 
skapa ett icke önskvärt avstånd mellan lärare och studenter som då 
också hindrar möjligheterna till en kanske eftersträvad dialog. Det 
kanske är så att framtidens rum för lärande bör utvecklas och skapas 
tillsammans med dem som också ska vara verksamma i lokalerna. 
Dessa personer kan med sina pedagogiska modeller och tankar kring 
undervisning och lärande tillföra nya idéer och lösningar till den 
fysiska miljön. Detta var något som deltagarna i verkstaden 
uppfattades saknades.  
 
Ett sätt att mötas i den här typen av frågor är att fortsätta söka 
kunskap om den fysiska miljöns betydelse för undervisning och 
lärande. Som ansvariga för verkstaden kan vi bara konstatera att vi 
fått ytterligare kunskap, tankar och idéer som styrker oss i vårt 
fortsatta arbete inom utvecklingsprojektet Rum för lärande. Och som 
vanligt ger ett sådant här arbete mer frågor än svar, vilket vi varmt vill 
tacka våra deltagare i verkstaden för. Tack!     
 
 
Litteraturförteckning 
Bergström, M. (1995). Neuropedagogik, en skola för hela hjärnan. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
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Sammanfattning 
Den ersättning som högskolor och universitet i dagsläget erhåller från 
staten blir allt lägre omräknat per aktiv student. Kraven på bibehållen 
kvalitet är dock hög. Det är därmed viktigt att finna pedagogiska 
metoder som gör att vi även med lägre resurstilldelning kan utbilda 
kvalificerade yrkesmänniskor. Många utbildningar följer en traditionell 
modell där studenterna tidigt i utbildningen möter doktorander, 
adjunkter, lektorer och professorer som lärare på kandidat- och 
magisternivå. Läraren undervisar och rollerna är relativt tydliga och 
avgränsade. De pedagogiska verktyg läraren har till sitt förfogande är 
föreläsningar, seminarier och workshops samt duggor, muntor och 
tentamina. Det är läraren som är expert och förmedlar och lär ut sina 
kunskaper, i detta avseende en enkelriktad process. 
Kunskapsöverföringen är också ganska statisk till sin natur, då det 
relativt sällan är repetition av tidigare överförd kunskap. Vi vill i 
denna uppsats diskutera hur man med C-studenters medverkan i 
undervisningen kan komma fram till en modell för hur 
studentmedverkan ska realiseras till gagn för undervisningskvalitet, 
inlärning och utvecklande av nya färdigheter. 
 
 
Inledning 
Vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Umeå School of 
Business and Economics, USBE, finns en aktiv och engagerad 
studentorganisation, HHUS (Handelshögskolan i Umeå 
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Studentförening). Studenterna engagerar ca 1 500 aktiva 
ekonomstudenter och 400 föreningsaktiva medlemmar. I en artikel i 
studentföreningens egen tidning, Ekbladet (4/2003), skriver 
utbildningsutskottets ordförande en inspirerande artikel om hur 
utbildningen kan förbättras. Utgångspunkten i artikeln är att 
studenternas engagemang för sin utbildning kan nyttjas bättre för att 
öka utbildningskvaliteten. Studenternas vilja att medverka och bidra 
till en ökad utbildningskvalitet är stor och genuin. Under hösten 2004 
och början av 2005 har ett antal möten med studenter i HHUS och 
lärare och studierektorer från Handelshögskolan träffats och 
diskuterat fram en modell för hur studentmedverkan i undervisningen 
ska realiseras till gagn för undervisningskvalitet, inlärning och 
utvecklande av nya färdigheter. 
 
 
Problembakgrund 
Många utbildningar följer en traditionell modell där studenterna tidigt 
i utbildningen möter doktorander, adjunkter, lektorer och professorer 
som lärare. Läraren undervisar som del i sin profession och rollerna 
mellan student och lärare är tydliga och avgränsade. De pedagogiska 
verktyg läraren använder är föreläsningar, olika former av case, 
seminarier och workshops samt duggor, muntor och tentamina. 
Undervisningen bygger på att läraren är expert och ska förmedla och 
överföra kunskaper till studenterna. Under senare år har forskning 
om "co-operative learning" visat att samarbete mellan studenter kan 
öka inlärningen (Rittschof och Griffin 2001) Forskningen visar att 
gruppmål och individuellt ansvar stimulerar studenter att hjälpa 
varandra och därigenom öka prestationerna och kunskaps-
inhämtningen. Heterogena gruppsammansättningar har visat sig 
inverka positivt på samarbetet och därigenom på inlärning. 
Exempelvis visar forskning att grupper som är sammansatta av hög- 
och lågpresterande studenter är till gagn både för de lågpresterande, 
genom att de kan lära av högpresterande genom att observera deras 
strategier, och för de högpresterande, eftersom de genom att hjälpa 
andra lär sig mera och nytt. Kunskapsöverföringsprocessen i 
undervisning i företagsekonomi är till sin utformning relativt 
enkelriktad och kunskapsöverföringen är också ganska statisk till sin 
natur då det relativt sällan är repetition av tidigare inhämtad kunskap. 
Även om undervisning och kursstruktur baseras på A-, B-, C- och D-
nivå, och är progressiv till sin karaktär är det ibland svårt att låta alla 
kurser på A-nivå vara grundläggande för det som läses på B-nivå och 
kurser på B-nivå vara grundläggande för det som läses på C-nivå. 
Detta beror i företagsekonomi på att ämnet är brett och kurserna är 
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inte alltid direkt ämnesspecifikt fördjupande. Det innebär att vissa 
kurser och moment inom företagsekonomi inte repeteras naturligt. 
Forskning om inlärning visar dock att just repetition är en mycket 
viktig faktor för att inlärningen/kunskapsnivån ska öka. 
 
 
Problemformulering 
Hur kan studenternas eget engagemang i utbildningen användas för 
att öka inlärning och kunskapsöverföring samtidigt som studenterna 
erhåller ytterligare kompetenser som är av vikt vid inträdet på 
arbetsmarknaden? 
 
 
Syftesbeskrivning 
Syftet med denna uppsats är att formulera en modell som utgår från 
studenternas engagemang i sina studier och hur detta engagemang 
kan användas i undervisningen och ge ökad inlärning samt bredare 
och fördjupade kompetenser. 
 
 
Teoretisk utgångspunkt 
 
Cooperative Learning 
Cooperative learning (CL) ger mest effekt när de studerande har ett 
gemensamt mål men individuellt ansvar att nå målet (Veenman, S. et 
al 2002, Rittschof & Griffin 2001). Det individuella ansvaret och 
gruppens målsättning stimulerar de studerande att stötta varandra och 
på så vis uppmuntra till goda prestationer. Heterogent sammansatta 
grupper har visat sig vara mer effektiva än homogena 
gruppsammansättningar. Grupperna bör bestå av hög-, normal- och 
lågpresterande studenter. Normal- och lågpresterande studenter 
upplever stora fördelar att samarbeta med studenter som är 
högpresterande. De får möjlighet att ta närmare ta del av 
högpresterandes inlärningsstrategier, studieteknik etc. Även de 
högpresterande studenterna erhåller fördelar eftersom de kan lära sig 
att se fenomen från olika perspektiv när de undervisar övriga 
gruppmedlemmar. En viktig faktor för att nå framgång med CL är att 
studenten uppfattar att denne är sammanlänkad med gruppen i övrigt, 
ett positivt ömsesidigt beroende. En förutsättning för att den enskilde 
individen ska lyckas är att övriga gruppmedlemmar lyckas. 
Studenterna måste komma till insikt om att det förutsätts att de aktivt 
diskuterar kursinnehåll, tillvägagångssätt för att lösa tilldelade 
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uppgifter etc. Förutom att individens eget ansvar utgör en 
grundpelare, en enskild student kan inte förlita sig på gruppens 
arbetsinsats utan den individuella insatsen är lika viktig som gruppens 
för att nå studieframgång, måste de även förstå betydelsen av att 
stötta och uppmuntra varandra. När CL introduceras är det viktigt att 
betydelsen av effektiva studierelationer framhålls eftersom studenter 
inte behöver vara vana vid att arbeta i mindre grupper. Grupperna 
bör inte vara för stora om man vill uppnå ett samspel mellan 
studenterna. Tillräckligt med tid måste avsättas för att diskutera de 
enskilda studenternas och gruppens framsteg i relation till kursens 
målsättning. Huvudläraren får en övervakande funktion, denna skall 
endast ingripa om det är nödvändigt för studentens inlärning och för 
att öka möjligheten att nå en högre nivå av samspel mellan 
studenterna. Huvudläraren får även en bild av vad den enskilde 
studenten förstår och inte förstår när studenten förklarar olika 
fenomen för andra gruppmedlemmar. 
 
Negativa aspekter av CL kan förekomma (Lopata, C et al, 2003, 
Veenman, S et al, 2002) exempelvis  sk "free riders" som överlåter sitt 
arbete på andra studenter. Detta problem kan lösas genom att låta 
varje student vara ansvarig för en individuell uppgift eller att ansvaret 
för uppgifterna roterar runt bland gruppens medlemmar. Arbetet 
inom gruppen kan även försvåras om konflikter, maktkamper eller 
kommunikationsproblem mellan gruppmedlemmar uppstår. Speciell 
uppmärksamhet måste riktas mot gruppen om den innehåller 
lågpresterande studenter eller studenter som är introverta då dessa 
kan utestängas från samspelet med övriga studenter. Dessa störningar 
bör uppmärksammas och åtgärdas av huvudläraren. Ett annat 
problem kan vara att vissa studenter har högre status jämfört med 
andra studenter inom gruppen. Dessa kan vara mer aktiva och "ta 
över" diskussionerna vilket kan leda till att de får en högre inlärning 
jämfört med studenter som har låg status och som därigenom intar en 
passiv attityd inom gruppen. Detta går dock att motverka genom att 
ge studenterna feedback på sitt beteende inom gruppen och be 
studenterna reflektera hur gruppen fungerar arbetsmässigt men även 
socialt. 
 
Phipps, M et al, (2001) visar i en studie att CL har positiv inverkan på 
studenter med avseende på delaktighet, kritiskt tänkande, attityder till 
ämnesområdet, relationer mellan studenter, socialt stöd, stimulerar 
långtidsminnet etc. Flertalet studenter förväntar sig dock att 
universitetsstudier bedrivs enligt traditionell undervisningsmodell där 
läraren föreläser och studenterna intar en mer passiv roll, antecknar 
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det läraren går igenom. För att CL ska lyckas måste läraren noggrant 
förklara syftet med metoden och vikten av att arbeta i grupp. 
Studenter har olika ambitionsnivåer med sina studier vilket innebär 
svårigheter att få ett fungerande samarbete till stånd. Ett sätt att 
komma till rätta med problemet kan vara att låta studenterna dela in 
sig i grupper på egen hand. Erfarenheten visar att högpresterande 
studenter söker sig till varandra och når goda studieresultat. De 
studenter som är lågpresterande tenderar att bilda egna grupper. Detta 
tillvägagångssätt innebär att syftet med CL inte uppfylls eftersom den 
individuella studieframgången blir viktigare än att gruppen lyckas. 
Enligt studien anser studenterna att CL inte motiverar dem till att 
lägga ner mer tid på sina studier. Det upplevdes som ineffektivt att 
arbeta i grupp eftersom det kräver mer tid och förmåga att 
kommunicera med andra jämfört med att memorera 
föreläsningsanteckningar. Studenterna verkar inte förstå att tiden som 
de  lägger ned på att aktivt diskutera tidigare förvärvad kunskap är väl 
använd tid eftersom det ökar och befäster kunskapen hos dem. En 
viktig förutsättning för att CL ska lyckas är att alla fem grundstenarna 
(positivt ömsesidigt beroende, individuellt ansvar, samspel mellan 
individer, träning i social kompetens och grupp processer) ingår med 
lika stor andel. Studien kom fram till att studenterna erhöll en högre 
självkänsla, ökad social kompetens, förmåga att arbeta i grupper och 
djupare inlärning. En studie av Peterson och Miller (2004) visar att 
psykologstudenter var mer engagerade när de deltog i CL, liten 
gruppstorlek innebar större möjlighet till aktivt deltagande. Dessutom 
uppfattades ämnesområdet mer intressant jämfört med den stora 
gruppens uppfattning som deltog i traditionell undervisning med 
föreläsningar. 
 
Mentorskap 
När även erfarna lärare kan ha svårt att avgöra vad som är den bästa 
undervisningsmetoden eller vilket stoff som ska gås igenom kan man 
förstå den osäkerhet som nya lärare känner inför 
undervisningssituationen (Aili, Persson, Persson 2003).  Här fyller 
mentorskap en viktig funktion som kan underlätta för studenten att 
gå från rollen som student till rollen som lärare. Mentorskap har 
visats sig vara bra för den enskilde individen som börjar sitt 
yrkesverksamma liv men även för skolan som får behålla utbildad 
personal. 
 
Beskrivning och uppläggning av modell för studentmedverkan 
Utgångspunkten är att studenter på C-nivå söker till en icke-
poänggivande kurs i vilken studenterna får undervisning i retorik, 
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presentationsteknik, etiska och moraliska överväganden i samband 
med lärarrollen, mentorskap samt coaching. Målet är att C-
studenterna ska bedriva undervisning på A-nivå i form av seminarier, 
handledning och lektionsövningar. Möjligen kan C-studenterna också 
självständigt förbereda och genomföra en föreläsning. C-
studentgruppen ska bli en sammansvetsad grupp där både gruppen 
och den enskilde individen har ansvar och målet är att alla ska lyckas i 
sin lärarroll. Förhoppningsvis infinner sig en känsla av att  de "sjunker 
eller simmar tillsammans" (Veenman, van Benthum, Bootsm, van 
Dieren och van der Kemp, 2002, sid 89). Huvudläraren för 
kursmomentet på A-nivå använder sina resurser till övergripande 
föreläsningar, inledande lektionsövningar samt att stödja C-studenten 
att genomföra seminarierna och lektionsövningarna. Studentgruppen 
på A-nivå kan delas in i mindre grupper och parallellt undervisas av 
C-studenter. Huvudläraren kan besöka de olika lektionerna och 
försäkra sig om kvalitet. Denne finns alltid i närheten och kan 
försäkra sig om att lösa eventuella frågor eller problem som kan 
uppstå. Den tid som frigörs från huvudläraren läggs på att undervisa 
C-studenten eller till att ta in ytterligare kompetens som stödjer C-
studentens utveckling (exempelvis en lärare i presentationsteknik eller 
retorik). 
 
Eftersom C-studentgruppen är tänkt att bestå av ett litet antal 
studenter finns det goda möjligheter att diskutera ämnesdidaktiska 
frågeställningar, vikten av röd tråd i en presentation och betydelsen av 
att lyssna och förbereda sig för olika frågeställningar som kan 
uppkomma. Dessutom från C-studenterna tillfälle att repetera tidigare 
förvärvad kunskap, detta blir ett tillfälle till fördjupning via 
undervisningen. Förhoppningen är också att de blir goda förebilder 
för A-studenterna. Vi menar också att A-studenterna kan uppleva en 
annan närhet till C-studenterna jämfört med traditionella lärare. Detta 
skulle uppmuntra A-studenterna att ställa mer frågor och skapa ett 
öppnare diskussionsklimat än i en traditionell lärar- studentrelation till 
gagn för inlärning och reflektion för såväl A- som C-student. 
 
C-studenten kan dessutom bli en inspirationskälla för A-studenten i 
den mening att A-studenten kan tänka sig att ikläda sig C-studentens 
"lärarroll" om några år. För C-studenterna innebär iklädandet av 
lärarrollen ett mervärde. De får fundera kring frågor av etisk och 
moralisk karaktär. Dessutom kommer de att få rollen av expert i ex 
vis excel, presentationsteknik och retorik samt lära sig att planera och 
genomföra undervisning vilket innebär repetition av tidigare 
förvärvad kunskap, vana att tala inför grupp. De får även rollen som 
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projektledare. I slutet av C-studenternas kurs kommer det att finnas 
inslag av feedback på deras undervisningsinsatser, planering och 
genomförande. För att erhålla fördelar och möjlighet till förbättring 
och förändringar bör C-studenterna ha undervisningsmöjligheter både 
under höst- och vårterminen. 
 
Sammanfattningsvis är projektets målsättning att undersöka om ökad 
studentmedverkan i undervisningen kommer att leda till att C-
studenterna ges samma undervisningskvalitet som idag och att A-
studenterna genom ökad närhet till läraren också ges bättre möjlighet 
till inlärning. Dessutom undersöks om C-studenternas repetition av 
tidigare kurser leder till ökad inlärning och vidare ges ytterligare 
färdigheter genom den kurs i presentationsteknik och feedback som 
han/hon får på sin undervisning. Slutligen undersöks om C-
studenterna genom lärarerfarenheten får nya insikter och nya 
kunskaper. 
 
Om projektet blir framgångsrikt och de antaganden som ställs om 
inlärning och nya färdigheter infrias kommer de resurser som idag 
läggs på undervisning inte att öka, men undervisningskvaliteten 
kommer att öka för både A- och C-studenter. 
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Sammanfattning 
Mentorskap har sitt ursprung i den grekiska gudasagan, där Homerus 
beskriver hur en man kallad Mentor var som en vän och 
ställföreträdande far för Odysseus son. Det moderna mentorskapet 
utmärks av en oberoende relation mellan två personer, en mentor 
och en adept. Genom att vara en intresserad och stöttande 
samtalspartner kan mentorn bidra till såväl personlig som 
karriärmässig utveckling hos adepten. Vid Teknisk/Naturvetenskaplig 
fakultet vid Umeå universitet bedrivs sedan några år tillbaka årligen 
tre olika former av mentorskapsprojekt. I två av projekten kommer 
mentorerna från näringslivet och adepterna från grundutbildning 
respektive forskarutbildning. I det tredje projektet kommer adepterna 
från gymnasieskolan och mentorerna från grundutbildningen.  
Utvärderingar från samtliga projekt visar att projektdeltagandet varit 
uppskattat och värdefullt för såväl adepter som mentorer, vilket talar 
för att mentorskap bör kunna ses som ett komplement till traditionell 
universitetsutbildning. 
 
 
Bakgrund 
Den snabba samhällsutvecklingen såväl nationellt som internationellt 
gör det svårt att hålla fast vid tidigare utbildnings- och 
kunskapsmodeller. I stället finns ett behov av att universitet och 
högskolor problematiserar och ifrågasätter den undervisning som ges 
samtidigt som behovet av att utveckla nya metoder för lärande växer 
(SOU 1999:69).  Detta lärande kan ske på olika sätt. I en studie av 
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Eklund-Myrskog (2003) framkom att de studerande såg lärande som 
något väldigt personligt. De upplevde att de nådde förståelse utifrån 
eget tänkande, förmåga att ställa relevanta frågor och genom att 
kunna bilda sig egna uppfattningar. De såg lärande som en del i sin 
egen personliga utveckling.  
 
Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom yrkeslivet (Sörlin & 
Törnqvist, 2000) och många studerande med yrkesinriktad utbildning 
får ofta efter sin examen tjänster med ledningsansvar, där social 
kompetens och förmåga att samspela med andra människor värderas 
högt. Då kursplaner vanligtvis inte inrymmer områden som kan 
hänföras till bättre självkännedom och social kompetens (Lindgren & 
Burman, 2003) är studerande ofta utelämnade till att själva sätta sig in 
i och försöka utveckla efterfrågade kompetenser. Redan i början av 
1990-talet uppmärksammades detta faktum i USA, där exempelvis 
Hulbert (1994) uttryckte oro över att universitetsutbildning i för låg 
grad stöttar de studerandes socialiseringsprocess. 
 
Lärande kräver såväl förmåga att sovra i informationsflödet som tid 
för analys och reflektion, Ett viktigt led i lärandeprocessen är därför 
att kunna sätta ord på tankar och känslor och ifrågasätta sina val, 
värderingar och förgivettaganden. Genom öppen och tillitsfull 
kommunikation, där konkreta händelser tolkas, delas, diskuteras och 
jämförs i syfte att vidga och lyfta det egna tänkandet, sker ett lärande i 
samspel med andra. Språket utgör således ett kraftfullt redskap för 
lärande och bidrar till såväl nya insikter som nya aktiviteter 
(Wikström, 1992; Kilhed & Engvall, 1996; Säljö, 2000).  
 
Även Mullen och Kealy (1999) ser lärandet som en ömsesidig process 
och lyfter fram att då förändrade arbetssituationer och arbetsuppgifter 
inte alltid går att förutse och därför inte heller kan förberedas för, 
ökar behovet av livslångt lärande. Enligt Bauman (2005) är det 
livslånga lärandet nödvändigt för möjligheten att göra medvetna val, 
då den som inte förstår nuet och det som händer där inte heller kan 
påverka framtiden.  
 
Utvecklingsprocesser kan således stöttas genom att människor 
kommunicerar sin kunskap och delar med sig av erfarenheter, vilket 
kan bidra till ömsesidigt lärande.  I detta perspektiv finns enligt 
Mullen och Kealy (1999) ett starkt intresse för utveckling av nya 
metoder inom högre utbildning utan att kvalitetsnivån för den skull 
sjunker. Ett exempel på en relativt ny metod är mentorskap mellan 
universitet och näringsliv/offentlig sektor i syfte att skapa en 
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plattform för yrkeslivet och underlätta övergången från studerande till 
arbetstagare. 
 
Mentorskap 
Mentorskap har sitt ursprung i den grekiska gudasagan, där Homerus 
beskriver hur en man kallad Mentor var som en vän och 
ställföreträdande far för Odysseus son. Dagens mentorskap skiljer sig 
dock väsentligt från det beskydd och den fostran som Mentor, enligt 
sagan en förkroppsligad gestalt av vishetens gudinna Pallas Athena, 
ansvarade för (Lagerlöf, 1920). Det moderna mentorskapet utmärks 
av reflekterande samtal och ses som ett redskap för såväl personlig 
som professionell utveckling, som ofta är ömsesidig. Såväl 
internationellt som i Sverige är mentorskap vanligt förekommande 
inom såväl näringsliv som utbildning. (Lindgren, 2000). 
 
Mentorskap utmärks av öppenhet och förtroende och är en 
oberoende relation mellan två personer, en mentor och en adept 
Mentorn förväntas vara en modell och förebild, som genom sina 
erfarenheter kan underlätta för såväl adeptens förståelse av okända 
situationer som beslutsfattande (Brooks & Sikes, 1997; McGee, 2001).  
Mentorn ska dock inte ses som en problemlösare utan mer som en 
intresserad, engagerad samtalspartner som utmanar och uppmuntrar 
adeptens tänkande och reflektioner (Mullen & Kealy, 1999; Lucas, 
2001).  
 
Utmärkande för mentorskap är att det fokuserar mot adeptens 
utveckling. Det kännetecknas av en lärande, dynamisk process, där 
adepten förväntas vara optimalt engagerad och motiverad. För detta 
krävs en realistisk uppfattning om den egna kompetensen samt 
öppenhet för konstruktiva råd och förslag. Även mentorn utvecklas 
under processen genom att egna ställningstaganden och värderingar 
kan ifrågasättas och kanske också omprövas. Härigenom bidrar 
mentorskapet till ömsesidigt lärande (Lick, 1999; Alred & Garvey, 
2000).  
 
Kram (1988) menar att mentorskap kan delas upp i två funktioner. 
Den ena funktionen utgörs av stöd för den personliga utvecklingen 
medan den andra syftar till karriärmässig utveckling. Ett väl 
fungerande mentorskap kan därför bidra till dels ökad självkänsla och 
självinsikt dels till att adepternas kunskap och kompetens utvecklas 
samtidigt som mentorernas yrkeskompetens och livserfarenheter tas 
tillvara 
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För optimal effekt ska mentorskap företrädesvis ske i organiserad 
form. Det ska vara väl förankrat hos ledningen och det bör finnas ett 
program där syfte, innehåll och omfattning klart framgår. I 
organiserade mentorskapsprojekt är mentorn vanligtvis rekryterad 
från ett kunskaps- eller verksamhetsområde som ligger utanför 
adeptens, för att undvika att konkurrens- och/eller beroende-
situationer ska uppstå dem emellan. Då syftet är att överföra kultur 
och värderingar inom företaget förekommer dock att mentor och 
adept har likartad bakgrund eller t o m kan komma från samma 
verksamhet. En förutsättning är då att organisationen är så pass stor 
att mentorer och adepter kan komma från skilda avdelningar eller 
sektioner (Kram och Hall, 1989).  
 
För mentorskap inom universitetsutbildning är det vanligt att 
mentorerna kommer från näringslivet/offentlig sektor. De behöver 
inte ha samma kunskapsmässiga bakgrund som adepten, men i vissa 
projekt är det ett önskemål.  Mentorn har, till skillnad från en 
handledare, inte någon bedömnings- eller rapporteringsskyldighet 
utan det mentorn och adepten talar om stannar dem emellan. 
Mentorskap ses i dessa sammanhang dels som ett led i de studerandes 
socialiseringsprocess dels som en metod för att förbereda och skapa 
förståelse för det kommande yrkeslivet (Cullen & Luna, 1994; 
Lindgren, 2000).  
 
Inom vissa universitet förekommer en modell av mentorskapsprojekt, 
där studenter är mentorer för elever. Enligt studier från USA (se t ex 
Graesser & Person, 1994; Schmidt, Arend van der, Kokx och Boon 
Wilkerson, 1995) har stöd från äldre studerande gett möjligheter till 
lärande i ett meningsfullt sammanhang och därigenom bidragit till 
förbättrade studieresultat. Förutom samtal och hjälp med 
hemuppgifter kan olika fritidsaktiviteter förekomma (Goodlad, 1998; 
Rubinstein Reich 2001). Tanken med dessa projekt är ömsesidigt 
lärande, d v s elever och studerande ska lära av varandra.  Enligt 
Sabrinsky Foster (1992) utvecklar studerande såväl ansvarskänsla som 
tolerans och förståelse för andra människor genom att vara mentorer. 
Dessutom stärks deras medvetenhet om den egna kapaciteten 
samtidigt som förmågan att umgås med andra utvecklas. Denna 
uppfattning delas också av Keim and Tolliver (1993) and Rubinstein 
Reich (2001) som även framhåller mentorernas möjligheter att vara 
goda modeller för sina adepter och därigenom påverka deras sociala 
kompetens.  
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Oavsett vilken målgrupp mentorskapet är avsett för är det viktigt att 
vara medveten om risken att äldre värderingar och tankesätt kan 
överförs via mentorskap. Samtidigt som tidigare erfarenheter är 
viktiga och betydelsefulla och kan bidra till att skapa förståelse för 
aktuella och kommande situationer måste mentorerna vara 
verklighetsförankrade och lyhörda för såväl samhällsförändringar som 
adepternas nuvarande situation. Detta för att mentorskap inte ska 
bidra till konserverande av gamla traditioner och värderingar utan 
vara utvecklande och framåtsträvande (Lindgren, 2000).  
 
 
Mentorskapsprojekt vid Teknisk/Naturvetenskaplig 
fakultet, Umeå universitet 
 
Teknologprojekt 
I syfte att stötta kvinnliga studerande, som vanligtvis är i minoritet på 
de tekniska utbildningsprogrammen, och underlätta steget in i 
yrkeslivet, bedrivs sedan 1999 ettåriga mentorskapsprojekt vid Umeå 
universitet. Det sjunde årets projekt har nyligen startats. Adepterna 
läser andra eller tredje året på respektive program. Mentorerna utgörs 
av kvinnliga akademiker på mellanchefsnivå från näringslivet/ 
offentlig sektor. Såväl nya adepter som mentorer rekryteras för varje 
år. Projektens mål är att:  
 
• stötta adepternas personliga utveckling  
• lägga en grund för adepternas professionella utveckling  
• skapa kontakter mellan universitet och näringsliv/offentlig sektor 
 
Med innevarande års projekt har totalt 172 deltagare fördelade på 86 
mentor/adeptpar omfattats av projekten. 
 
Doktorandprojekt 
Efter ett forskningsprojekt för kvinnliga doktorander under 1997-
1998 (Lindgren, 2000) har ytterligare två projekt med kvinnliga 
mentorer från näringslivet/offentlig sektor genomförts för denna 
målgrupp med likartat syfte som i Tekniska Högskolans projekt. Det 
andra av dessa två projekt kommer att avslutas i maj 2005. Projektens 
mål är att:  
 
• att stödja kvinnliga doktorander i deras personliga utveckling, så att 

tilltron till den egna förmågan ökas 
• att på sikt kunna få fler kvinnor som är villiga att ta på sig ett ledar-

ansvar 
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• att skapa kontakter och bygga broar mellan universitet och närings-
livet/offentlig sektor 

 
Totalt har 68 deltagare fördelade på 34 mentor/adeptpar ingått i de 
tre projekten. Det finns förhoppningar om att ytterligare ett projekt 
ska startas under 2005.   
 
Gymnasieelevprojekt 
Vid fakulteten bedrivs även sedan 2000 ett mentorskapsprojekt för 
elever från gymnasieskolor i och omkring Umeå. Mentorerna läser 
tredje året av sin utbildning och adepterna går sista året på gymnasiet. 
Projektens mål är: 
 
• att öka adepternas kunskaper om vad universitetsstudier innebär 

och hur det kan vara att studera vid teknisk/naturvetenskaplig 
utbildning  

• att adepterna ska få kunskap och trygghet och kunna känna sig 
säkrare i sitt studieval 

• att adepterna ska få ökat självförtroende och högre motivation att 
gå vidare till högre studier 

 
Målet för mentorerna är  
• att få kunskap i utformning, genomförande, ledning och 

utvärdering av ett mentorskapsprojekt. 
 
För mentorerna består projektdeltagandet av en 3-poängskurs och 
därför ingår vissa obligatoriska uppgifter som litteraturseminarier och 
redovisningar samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift. Totalt 
har 229 deltagare fördelade på 104 mentorer och 125 adepter ingått i 
projekten. Det ojämna antalet beror på att vissa år har en del av 
mentorerna haft två adepter.   
 
 
Uppläggning av de tre projekten 
Teknolog- och doktorandprojekten har haft likartad uppläggning. Via 
informationsträffar, rekryterades mentorer och adepter. Efter enskilda 
intervjuer matchades mentor/adeptparen av projektledaren. Projekten 
inleddes med en gemensam startträff, där projektets ram, tidsåtgång 
och innehåll presenterades. Därefter gjorde mentor/adeptpar 
gemensamt upp tider för sina personliga träffar. Rekommendationen 
var att träffas under två timmar en gång per månad, c: a 10 gånger 
under projektåret. Utöver dessa enskilda träffar har varje projekt 
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inrymt tio adeptträffar, fyra mentorsträffar, fyra gemensamma träffar, 
två-tre studiebesök samt en gemensam avslutning.  
 
Gymnasieelevprojektet inleddes med information i de aktuella 
gymnasieskolorna och på fakulteten. Mentor/adeptparen matchades 
av projektledningen. Projekten startades med två separata träffar, en 
för mentorerna och en för adepterna, där projektets mål, 
mentorskapets innebörd samt mentors- respektive adeptrollen 
tydliggjordes. I projekten, som varade i sex månader, ingick tre 
individuella träffar, tre gemensamma träffar med bl a heldag på 
universitetet med sittning samt en kväll med Umespexarna. 
Mentorerna avslutade sitt uppdrag genom att utvärdera adepternas 
upplevelser av projektdeltagandet.  För mentorerna ingick även en 
avslutande träff, där de redovisade de sina projektarbeten och 
utvärderade projektet i sin helhet.  
 
 
Erfarenheter 
Utvärderingar från de olika projekten visar att måluppfyllelsen i 
samtliga projekt varit hög och att såväl adepter som mentorer upplevt 
att de utvecklats i positiv riktning. Nedan presenteras översiktligt 
adepternas upplevelser från teknolog- och doktorandprojekten samt 
delar av elevprojektets utvärderingar. Från samtliga projekt finns 
rapporter med sammanställningar av utvärderingarna, där även 
mentorernas upplevelser framgår, att tillgå på Teknisk/ 
Naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet. 
 
Teknologprojektet 
Av de 74 adepter som deltagit i projekten under 1999-2004 har 70 
adepter besvarat en enkät bestående av dels målrelaterade frågor dels 
upplevelsebaserade frågor i syfte att kunna belysa mentorskapets 
effekter. Samtliga frågor var öppna. Bortfallet på fyra adepter härrör 
från andra och tredje året och beror på utlandsvistelser samt flyttning 
från staden före projektets avslutning.  
 
Personlig utveckling 
Av de 70 adepterna upplevde 66 av dem, 94%, att målet rörande 
personlig utveckling uppnåtts. En adept från år två hade inte besvarat 
frågan och två adepter från år fyra upplevde att det var svårt att 
bedöma sin egen personliga utveckling. De övriga adepterna gav 
exempel på hur de upplevde att de utvecklats, vilket exemplifieras 
nedan genom två utsagor från varje projektår, redovisade i 
kronologisk ordning. För den som vill ta del av sammanställningarna i 



 117

sin helhet hänvisas till de projektrapporter, som finns för respektive 
projekt. 
 

• Under detta år har jag upptäckt kvaliteter som jag aldrig tänkt 
på att jag hade.  

• Har insett vikten av hur jag använder mitt språk.  
• Tror på mig själv och vågar säga ifrån när jag tycker att något 

är fel.  
• Har lärt mig tänka i ett bredare perspektiv och se saker ur olika 

synvinklar. 
• Att kunna reflektera över en åsikt och skapa mig en egen 

uppfattning.  
• Känner mig styrkt i att slutföra min utbildning och dessutom 

på det sätt jag själv mår bäst av.  
• Den enorma tryggheten och öppenheten inom projektet har 

gjort det möjligt för mig att våga utvecklas.  
• Genom att känna sig själv och vara stolt över den man är 

kommer man långt både privat och i yrkeslivet.  
• Man kan bara göra val utifrån sig själv och de förutsättningar 

som finns nu. 
• Att vara uppmärksam på min omgivning och försöka 

genomskåda  reaktioner, för att inte skuldbelägga mig själv med 
allt. 

• Blivit bättre på att se möjligheter i stället för hinder och vågar 
tänka litet annorlunda än tidigare.  

• Att tänka ett steg längre, inte tolka allt utifrån en själv utan inse 
att alla kan ha en dålig dag, men det behöver inte påverka mig 
negativt. 

 
Yrkesmässig utveckling 
För denna fråga förelåg inget bortfall utan samtliga adepter uppgav ett 
till tre exempel på hur de tyckte sig kunna se yrkesmässig utveckling 
hos sig själva.  
 

• Har förstått att man alltid har mycket att lära av dem som har 
erfarenhet.  

• Har fått en helt annan öppenhet inför yrkeslivet.  
• Fått en grund för hur man kan hantera olika situationer, som 

kommer att uppstå ute i arbetslivet.  
• Litar mer på mig själv och kan möta motgångar på ett 

konstruktivt sätt.  
• Har förstått att jag kan själv bestämma över min tid och hur jag 

vill använda den.  
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• Det är tufft att vara kvinna och försöka göra karriär. 
• Genom kvinnliga förebilder är det inte omöjligt eller konstigt 

att komma framåt på en arbetsplats.  
• Har fått djupare insikt i hur det är att vara i chefsposition samt 

hur arbets- och privatliv kan kombineras. 
• Inser utan att oroa mig att det blir tufft att komma ut i 

arbetslivet, men det kommer att ordna sig. 
• Har utvecklats karriärmässigt på ett sätt jag bara vågat drömma 

om tidigare. 
• Känner mig väl förberedd att gå in i yrkeslivet som jag inte 

skulle ha gjort utan projektet. 
• Vet mer vad jag kan förvänta mig av arbetslivet och var jag kan 

sätta gränser för förväntningar på mig. 
 
Doktorandprojektet 
Utvärderingen för doktoranderna var utformad på samma sätt som 
för teknologprojektet ovan. Från de 34 adepterna, som ingått i 
projekten, finns ett bortfall på en adept från år 2, beroende på 
flyttning. Redovisningen består av två utsagor från varje projektår i 
kronologisk ordning. Då det tredje projektet inte är avslutat ännu är 
de två sista utsagorna i respektive grupp hämtade från den 
halvårsvärdering adepterna gjorde i december 2004. 
 
Personlig utveckling 

• Lärt mig känna igen personer som endast agerar för egen 
vinnings skull. 

• Fått bättre självkännedom och vet mer om de sidor hos mig 
själv går att utveckla och förbättra. 

• Blivit mer klarsynt, lärt mig stå på mig och vågar tro mer på 
mig själv.   

• Mycket av hur man blir bemött beror på den bild man ger av 
sig själv och att det är ett val man kan påverka. 

• Projektet har gett tid och möjlighet till reflektion som jag inte 
skulle ha tagit mig annars.  

• Ämnen som jag inte funderar på annars har belysts. Har insett 
betydelsen och fått verktyg att hantera dem med. 

 
Yrkesmässig utveckling 

• Förmågan att sålla, urskilja, prioritera och säga ifrån. 
• Blivit mer målinriktad, tydlig, klarsynt, tar inte åt mig lika 

mycket av oberättigad kritik som tidigare. 
• Kan lättare tänka mig att jag är viktig och har kompetens att 

bidra med. 



 119

• Våga ställa krav på jobbet och se mig själv som 
medbestämmare. 

• Möjligheten att träffa och ta del av erfarenheter hos de 
kompetenta kvinnor som jobbar med ledarskap känns mycket 
utvecklande och är en bra förberedelse inför tiden efter 
disputation.  

• Känner mig lite utvald och speciell. En person med mycket 
erfarenhet från arbetslivet/livet ägnar tid åt mig för att jag ska 
få det bättre/lyckas bättre i framtiden. 

 
Då deltagande i ett mentorskapsprogram förväntades leda till 
personlig och/eller yrkesmässig utveckling är det viktigt att redan 
innan projektet startar ha en realistisk bild av vad som kan vara 
rimligt att förvänta sig. Önskat utfall förstärks om adepten satt upp 
mål för den egna utvecklingen. Dessa mål kan sedan bli den röda 
tråden i samtalen med mentorn. Med utvärderingarna som grund 
tycks mentorskapet ha varit betydelsefullt för såväl teknologer som 
doktorander. Det talar dels för att de ämnen som behandlats vid de 
gemensamma träffarna motsvarat adepternas behov dels att adepterna 
diskuterat för dem relevanta områden och frågeställningar med den 
egna mentorn. Generellt kan sägas att projekten 
 

•  bidragit till ökat självförtroende och självkännedom 
•  gett insikt och förståelse för det kommande yrkeslivet  
•  uppmärksammat värdet av kvinnliga förebilder  

 
Samtidigt måste det finnas en medvetenhet om att deltagarna under 
projekttiden ingår i många olika sammanhang, träffar många andra 
personer och är med om olika situationer och händelser såväl 
utbildningsmässigt som privat, vilka också har betydelse för deras 
personliga och karriärmässiga utveckling. Så även om deltagandet i ett 
mentorskapsprogram upplevs ha gett positiva effekter kan inte andra 
påverkansfaktorer uteslutas (Lindgren, 2000). 
 
Gymnasielevprojektet 
Inför avslutningen i varje projekt gjordes en utvärdering i två delar. 
Den ena delen innebar att mentorerna gjorde egna intervjufrågor, 
genomförde en intervju med respektive adept och sedan 
sammanställde svaren. De inlämnade uppgifterna har sedan 
sammanställts i en slutrapport. De fyra projekt som hittills redovisats 
skiljer sig resultatmässigt inte nämnvärt från varandra. Via ett 
slumpmässigt val kommer därför resultatet från år 3 att få 
representera projekten i nedanstående redovisning. 
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Adeptutvärdering 
I sammanställningen ingår uppgifter från 38 mentorer. 
 
Antal träffar med adepterna 1 g 2 ggr 3 ggr 4 ggr 5 ggr  
Antal mentorer  2    4   19  10 3 
 
Telefon/mailkontakt 
Frekvens Ofta Var 

14:e dag
Var 3:e 
vecka 

1 g/m Regelb. Sporad. Mkt 
sällan   

Antal 
ment 

 
6 

 
12 

 
1 

 
7 

 
2 

 
6 

 
2 

Ej svar 2 
 

       

  
Samtalen har varit  Bra Ansträngda Oengagerade  Sakmässiga 
Antal mentorer 27 4 3 1 
Ej svar 3 
 
Av ovanstående sammanställning framgår att de flesta av mentorerna 
hade träffat sina adepter minst tre gånger, vilket var i enlighet med 
planeringen av projektet. Vanligast var att ta kontakt inför de 
gemensamma träffarna, men nästan en tredjedel av mentorerna hade 
haft så regelbunden kontakt med sin adept som var fjortonde dag. 
Framför allt hade kontakterna skett via mail, men flera mentorer hade 
även samtalat regelbundet med sina respektive adepter. Det framgår 
även att majoriteten av mentorerna upplevde att samtalen med 
adepterna varit bra. I de fall där samtalen upplevts som ansträngda 
och oengagerade uppgavs att det saknades intresse och initiativ från 
adepternas sida. 
 
Måluppfyllelse 
När det gällde det första målet uppgav 34 av mentorerna att deras 
adepter tyckte sig ha fått större insikt i vad det innebär att studera vid 
ett universitet. För de två andra målen framkom att 21 adepter, redan 
innan projektet startade, visste att de skulle gå vidare till 
universitetsstudier, om än inte alla var klara över vilken utbildning de 
ville gå. Majoriteten av dem uppgav dock efter projektet att de hade 
för avsikt att studera vid Umeå universitet. Det talar för att 
mentorerna kunnat bidra med kunskap och erfarenheter, så att vissa 
adepter blivit säkrare i sitt studieval. 
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Mentorernas upplevelser 

Den andra delen av utvärderingen bestod i att mentorerna besvarade 
en enkät där de dels gav sina synpunkter på uppläggningen av 
projektet och de olika träffarna dels hur de upplevt själva 
mentorskapet. Frågorna besvarades via en skattningsskala från 1-6. 
Det fanns också utrymme för egna motiveringar och kommentarer. 
Av Tabell 1 framgår mentorernas upplevelser av projektets 
uppläggning. 
 
Tabell 1. Mentorernas upplevelser. Skala 1-6, där 6 är högst. 
Aktivitet Medelvärde Spridning 
Uppläggningen av projektet 3.7 2-6 
Enskilda adeptträffarna 4.5 2-6 
Mentorsträffarna 3.1 1-6 
Gemensamma träffar 4.5 2-6 
 
De enskilda träffarna med respektive adept samt de gemensamma 
träffarna, där även adepterna deltog, uppfattades som mest positivt i 
projektet. För uppläggningen av projektet var det framför allt 
synpunkter på den ojämna tidfördelningen och bristande information 
till adepterna som framfördes som negativt. Upplevelserna av 
mentorsträffarna drogs ned dels av att gruppdiskussionerna och 
redovisningar av några upplevdes som upprepningar dels att sista 
uppgiften kom för sent i projektet och därför gav upphov till viss 
irritation. 
 
Måluppfyllelse 
Kursen examinerades via en projektplan över ett tilltänkt 
mentorskapsprojekt, där mentorerna skulle visa att de fått insikt i vad 
som är viktigt att tänka på vid planering, uppläggning, genomförande 
och utvärdering av ett projekt. Samtliga inlämnade 
projektbeskrivningar var relevanta och realistiska och alla projekten 
skulle kunna gå att genomföra. I förening med det engagemang 
mentorerna visat för sina adepter samt den utvärdering de 
genomförde med respektive adepter, kan kursens mål för mentorerna 
sägas vara väl uppnått.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att deltagandet i projektet för elevernas 
del resulterade i: 
• ökad kunskap om vad universitetsstudier kan innebära 
• ökad motivation och trygghet inför universitetsstudier 
 



 122

För mentorernas del resulterade deltagande i   
• erfarenhet av mentorskap 
• personlig utveckling 
• kunskap om hur mentorskapsprojekt kan planeras och genomföras 
 
 
Sammanfattning 
De projekt som ovan redovisats utgör exempel på såväl olika 
målgrupper som former av mentorskap som bedrivs vid Umeå 
universitet.  Upplevelsen av måluppfyllelse för de olika projekten har 
överlag varit hög. Teknolog- och doktorandeprojekten med mentorer 
från näringslivet utgör ett bra exempel på hur studerandes 
socialiseringsprocess (Hulbert, 1994) kan underlättas. Eftersom 
mentorskap bygger på erfarenhetsutbyte och reflekterande samtal är 
möjligheterna till det ömsesidiga lärande, som Mullen och Kealy 
(1999) samt Bauman (2005) lyfter fram som betydelsebärande i 
lärandeprocesser, mycket goda. Dock krävs såväl tydliga mål och 
medvetna insatser som ett reflekterande förhållningssätt för att ett 
lärande ska komma till stånd. För studerande med bristande 
yrkeslivserfarenheter har organiserat mentorskap dessutom goda 
möjligheter att förbereda för det kommande arbetslivet och minska 
avståndet mellan att vara studerande och yrkesverksam.  
 
Elevprojektet har haft goda förutsättningar att bidra till lärande i ett 
meningsfullt sammanhang dels genom att adepterna fått vistas i 
universitetsmiljön och getts möjligheter att sätta sig in i vad 
universitetsstudier innebär dels genom att mentorerna varit goda 
förebilder, som bland andra Keim och Tolliver (1993) beskriver 
värdet av. Om än många av adepterna redan innan projektet tänkt sig 
att gå vidare till universitetsstudier tycks denna ambition ha förstärkts 
via projektet. Detta är i paritet med studier av Schmidt, Arend van 
der, Kokx och Boon, (1995), som visat att äldre studerande kan 
utgöra ett värdefullt stöd för yngre studerande. Ett ömsesidigt lärande 
har skett genom att mentorerna fått vidgad kunskap dels via 
adepternas erfarenheter dels via reflektion över egna val och 
ställningstaganden.  
 
Ömsesidigt lärande genom utbyte mellan universitetet och det 
omgivande samhället är inkluderat i universitets samverkansuppgift. 
Det är därför förvånande att mentorskap inom högre utbildning 
fortfarande inte bedrivs i någon större utsträckning och 
uppenbarligen inte vare sig ses som ett komplement till ordinarie 
undervisning eller som ett led i samverkansuppgiften. Jacobi (1991) 
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menade att mentorskapets effekter fortfarande var mer förmodade än 
bevisade. Detta torde gälla även idag. Därför krävs ytterligare 
forskning och fördjupade studier, som kan belysa såväl direkta som 
mer långsiktiga effekter av mentorskap. I detta perspektiv behöver 
även belysas om och i så fall hur utbildning av mentorerna påverkar 
utgången av mentorskapet och hur denna utbildning i så fall ska 
läggas upp för att ge optimala effekter. Samtidigt är det också viktigt 
att resultat och utvärderingar från olika mentorskapsprojekt inom 
högre utbildning sprids, i syfte att öka kunskapen om hur organiserat 
mentorskap kan läggas upp och genomföras såväl inom universitet 
som i samverkan med det omgivande samhället.  
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Sammanfattning 
Discere-projektet är ett samarbete mellan Institutionen för informatik 
och avdelningen för parodontologi, Tandläkarhögskolan. Projektet 
syftar till att införa digitalt lärande i tandläkar-utbildningen. Arbetet 
har resulterat i en prototyp till en multimedieapplikation som 
förpackats på DVD. Materialet är i färdigställt skick tänkt att fungera 
som ett komplement till undervisningen om kirurgisk behandling av 
tandlossning. För närvarande sker denna undervisning genom 
demonstrationer på patient. Av praktiska skäl är det dock svårt att 
tillgodogöra sig operationens olika moment på ett tillfredsställande 
sätt. Ofta helt enkelt för att det är svårt att se vad som görs. Det är 
också svårt att kvalitetssäkra undervisningen då ingreppen varierar 
beroende på vilka patienter som behöver vård för tillfället. 
 
Med anledning av detta inleddes ett projekt för att med digital teknik 
dokumentera operationer på film och under strukturerade former visa 
operationstekniken med hög detaljupplösning. Denna information 
skall sedan användas för att homogenisera tandläkar-studenternas 
baskunskaper inom området. Detta ökar utbytet av den praktiska 
kliniska träning som därefter vidtar. Materialet kan också användas av 
studenterna efter examen för repetition i den kliniska vardagen. 
 
Uppgiften blev följaktligen att ta fram ett koncept, bestående av tre 
steg: att dokumentera operationen, redigera materialet och slutligen 
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paketera det på DVD. En strävan efter en utformning med höga krav 
på både det faktamässiga innehållet och den estetiska utformningen 
har varit central. Mångsidigheten hos projektet har krävt ett 
mångfacetterat brukande av DVD-formatet. Dess unika och 
standardiserade funktioner ger möjlighet att på samma 
lagringsmedium erbjuda olika versioner för olika tillfällen. 
 
 
 

* * * 
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Sammanfattning 
Litteraturseminariet är en vanlig examinationsform inom de 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnesområdena. Många 
gånger kan dessa seminarier fungera utmärkt väl och vara givande och 
lärorika för såväl studenter som lärare. Vår erfarenhet är dock att de 
lika många gånger kan innebära det rakt motsatta. Studenter kan 
uppleva det som både stressande och meningslöst – inte sällan beror 
det på själva upplägget som läraren de facto ansvarar för.  
 
Så hur ska vi uppnå målen om kunskap, progression och kritiskt 
tänkande i detta sammanhang? Vi har på olika sätt försökt hitta nya 
former för hur ett litteraturseminarium bättre kan användas. Med 
utgångspunkt i Blooms taxonomi samt en förändrad begreppsapparat 
från ”kritiskt tänkande” till ”prövande hållning” som färdighetsmål, 
har vi använt rundan och rollspelet som inspirationskällor. 
Ledstjärnor i detta har varit prestigelöshet och distans. 
Utvärderingarna visar att studenterna uppskattat de ”nya” formerna 
och vi som lärare kan konstatera att studenterna i förlängningen får 
en större förmåga att analysera och värdera ett stoff. 
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Inledning 
Examinationen är en viktig del av den utbildning som högskolor och 
universitet tillhandahåller. Ur lärarperspektivet utgör examinationen 
den kontrollapparat som ska ligga till grund för bedömningen av 
studentens uppnådda kunskaper och kritisk-analytiska förmåga. Ur 
studentperspektivet är examinationen inte sällan ett gissel. Som 
bekant innebär detta många gånger att examinationsformen i sig 
påverkar studenternas studievanor och –strategier. 
 
Inom humaniora är litteraturseminariet en vanligt förekommande 
examinationsform, som till exempel kan betyda att ett större stoff – 
en eller flera böcker – diskuteras utifrån givna instruktioner i grupp. 
Vår erfarenhet är att litteraturseminarier av karaktären där på förhand 
formulerade diskussionsfrågor delges studenterna ofta tenderar att ge 
förutsägbara och kanske meningslösa diskussioner. Studenterna intar 
inte en prövande hållning inför stoffet utan låser sig snarast vid att 
finna de korrekta eller förväntade svaren. Detta innebär i sin tur att 
både studenter som knäckt och inte knäckt koden lär sig ganska lite.  
 
I vår respektive undervisning inom grundkurserna i historia och 
historiedidaktik har vi därför tänjt gränserna för det som traditionellt 
kallas litteraturseminarium. Vi vill poängtera att vi inte är de första – 
och heller inte de sista – som gör det. I denna framställning vill vi 
dock dela med oss av våra erfarenheter; metoder som i dessa fall har 
visat sig främja lärandet hos studenterna.  
 
 
Nivåer av kunskap och grader av förberedelse 
Kritiskt tänkande är både ett mål och ett medel i 
högskoleutbildningen. Studenter uppmuntras till kritiskt tänkande, 
utbildas i det och värderas också utifrån detta begrepp. Men att sätta 
fingret på vad det i innebär i vår pedagogiska praktik är vanskligt. Det 
är svårt att lära ut kritiskt tänkande eftersom det är en förmåga som är 
svår att definiera – om man som vi har en processinriktad syn på 
kunskap – och för att det är en förmåga som utvecklas med 
erfarenheter. Dessutom finns det något i själva benämningen som är 
problematiskt. Att vara kritisk associeras alltför ofta med att vara 
negativ – och rent av ilsken.  
 
Blooms taxonomi  
En viktig – och välbekant – utgångspunkt för våra metoder är 
Blooms taxonomi. Inte minst när examination diskuteras brukar 
denna modell över kunskapsnivåer aktualiseras. Modellen visualiserar 
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en progression i det vi kallar kunskap, från det kända till det okända, 
och från fakta till värdering. Den fångar också i våra ögon något 
ytterst väsentligt, nämligen att kunskap och lärande är en process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Blooms taxonomi.  
Källa: http://www.rysensteen.dk/projekter/bloom.htm (kan vara 
skyddad av upphovsrättslagen) 
 
 
Vi brukar ibland visa Blooms kunskapsmodell för studenterna och 
det händer då och då att de tolkar den översta nivån – värderingen – 
som fritt tyckande, när det i själva verket är så att värderingen ska vara 
kunskapsförankrad, dvs. bygga på grundläggande element som fakta, 
förståelse, tillämpning, analys och syntes.  
 
Samtidigt som detta kan konstateras finns det en tendens att vi själva 
som lärare låter litteraturseminariet utgå från värderingar eftersom vi 
gärna vill formulera frågor av typen: ”Vad anser du om författarens 
slutsatser?” eller ”Vad tyckte du om innehållet?” Detta i sig är förstås 
inte fel – sådana frågor kan också ge diskussionen en (välbehövligt) 
prestigelös inledning – men det bör vägas upp av andra frågor och 
uppgifter som går på djupet och problematiserar frågan om stoffet 
och tolkningarna i sitt sammanhang. 
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Kritiskt tänkande?  
Den progression som finns inbyggd i Blooms taxonomi kan omsättas 
i formuleringen ”kritiskt tänkande”. I allt fler sammanhang hör man 
dock istället för kritiskt tänkande uttrycket ”prövande hållning”. Vi 
sympatiserar med detta. Vår erfarenhet är att genom att bara ändra 
formuleringen så når man fler studenter; att utifrån en prövande 
hållning värdera ett stoff öppnar för en i högre grad av 
kunskapsförankrad diskussion än vad fallet blir genom att kritiskt 
tänkande värdera samma stoff. Att pröva innebär inte att enbart 
konstatera, vilket vi har tyckt oss kunna identifiera gärna blir resultatet 
annars. Att pröva signalerar för studenterna också, tycks det, mer 
systematiska förberedelser. Den prövande hållningen inbegriper på så 
sätt mer uppenbart alla steg i den bloomska taxonomin. 
 
Många studenter känner en viss oro inför seminariet. Detta leder ofta 
till att de efterfrågar mycket detaljerad information om seminariets 
utformning långt innan det är dags. Som lärare är det lätt att av 
slentrian eller god vilja dela ut exempelvis diskussionsfrågor i förväg 
för att dämpa den ångest som många känner. Utan att det var 
meningen blir dessa emellertid styrande för inläsningen. Samtidigt har 
vi, detta till trots, erfarenheten att inläsningen i de flesta inte startar 
förrän dagarna innan seminarietillfället äger rum, med hänvisning till 
risken att glömma.  
 
Nedan följer en presentation av varianter på det som traditionellt 
kallas för litteraturseminarium inom de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Dessa försök har syftat till att 
utveckla studenternas prövande hållning, att omsätta Blooms 
taxonomi samt att stimulera till den kontinuerliga läsning som krävs i 
denna lärandeprocess.  
 
 
Litteraturseminariet – att lära tillsammans 
Examinationen är förstås alltid individuell men vi menar att själva 
inlärningsprocessen måste ske i samspel med andra och det finns 
inget som hindrar att man avsätter tid för denna grupprocess vid 
själva seminarietillfället. I de exempel som följer nedan har vi haft 
detta i åtanke. Viktigt att påpeka i detta skede är också att 
seminarierna som exemplifieras har varit delexaminerande. 
Momenten där seminarierna har ingått har alltså haft samlingsbetyg 
där flera olika examinationsformer har ingått. Ett annat påpekande är 
att de grupper vi arbetat med har varit relativt små. En grupp om 30 
studenter har kunnat brytas ner i mindre grupper om fem till sex 
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studenter i varje. Den största helgrupp som finns representerad nedan 
hade 36 studenter, medan den minsta hade tio. Alla grupper har varit 
jämnt könsfördelade. 
 
Rundan – som förberedelse eller examination 
I kursmoment som omfattar flera litteraturseminarier kan 
rundanmodellen fungera mycket bra som uppmjukande första 
seminarium. Metoden kommer från början från kvinnorörelsen och 
går ut på att ordet går laget runt och var och en ges möjlighet att tala 
utan att bli avbruten eller bedömd. Det sagda får också utgå från 
talarens egna reflexioner och erfarenheter.  I dess ursprungliga form 
är modellen både okomplicerad och effektiv som seminarieform 
vilket också gör den tacksam som grund för vidareutveckling. 
 
Kopplad till Blooms taxonomi innebär ofta rundanmodellen att 
studenten, via förståelse och analys, går från en förkunskapsnivå av 
ogrundad värdering till kunskapsförankrad värdering. Eller med andra 
ord: genom att ta avstamp i faktisk förförståelse och vidareutveckla 
den genom diskussioner där ett aktivt förhållningssätt till stoffet är A 
och O, kan studentens ”omedvetna inkompetens” utvecklas till 
”medveten kompetens”. 
 
Om studenterna är ovana vid seminarieformen eller om de texter som 
ska läsas inför det är språkligt svårgenomträngliga eller 
innehållsmässigt komplexa kan en variant vara att de får förebereda 
sig genom att formulera egna frågor utifrån rundanmodellen. Inför 
inläsningen till seminariet får studenterna den mycket enkla 
instruktionen att läsa texterna med öppen blick, att markera sådant de 
finner intressant och att försöka hitta kopplingar och sammanhang 
både inom och utom respektive text. När studenterna sedan kommer 
till seminariet delas de in i grupper om tre till fyra personer och 
tilldelas ett protokoll för varje text med rubrikerna: Intressant, 
Ointressant, Frågetecken, Kopplingar.  
 
Idén med seminarieprotokollet bygger på litteraturvetaren Aidan 
Chambers modell för boksamtal. Syftet med Chambers modell är att 
uppmuntra alla till ett aktivt deltagande genom att utgå ifrån enkla 
frågor med läsupplevelsen i fokus. Denna modell har visat sig vara 
användbar som utgångspunkt även vid samtal kring facklitteratur. 
 
I de mindre grupperna får sedan studenterna gå en runda där var och 
en i tur och ordning med utgångspunkt i seminarieprotokollet delger 
sina tankar och reflektioner kring varje text. De får berätta om vad 
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FÖRFATTARE: 
TITEL: 
 

   

INTRESSANT  
☺ 

OINTRESSANT  
 

FRÅGETECKEN 
(?) 

KOPPLINGAR  
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
Figur 2: Seminarieprotokoll – Rundan som förberedelse 
 
som de uppfattade som intressant och givande, vad som de redan 
kände till eller på annat sätt fann ointressant och de får också 
möjlighet att formulera frågor kring texten, ofta på en mycket 
grundläggande nivå. Var det något som var svårt att förstå? Något 
som verkade förvånande eller rent av felaktigt? Till sist redovisar varje 
student vilka kopplingar som hon eller han kan göra både mellan de 
lästa texterna och till annan litteratur. I denna process är det hela 
tiden någon annan än den som berättar som för stödanteckningar i 
protokollet. 
 
Efter de enskilda reflektionerna är det dags för studenterna att 
tillsammans resonera kring utfallet av rundan. Är det någon speciell 
aspekt som alla eller flera fann intressant, ointressant eller 
komplicerad? Vilka frågor tycks vara generella? Kan några frågor 
besvaras tillsammans? Är det något som kommer igen i de olika 
texterna? Arbetet avslutas med att gruppen tillsammans formulerar 
frågeställningar att diskutera i den större seminariegruppen.  
 
Vinsterna med denna typ av seminarieförberedelse är flera men vi vill 
framförallt framhålla deltagandet, engagemanget och förståelsen. När 
alla studenter varit delaktiga i processen ökar förståelsen av texterna 
på samma sätt som frågorna känns mer angelägna. Detta gör att det 
efterföljande examinerande seminariet blir mer dynamiskt och 
givande för varje enskild student. Förvisso kräver modellen mer tid än 
ett seminarium med på förhand givna frågor, men eftersom 
studenterna arbetar självständigt det första förberedande passet blir 
det hela ändå inte någon avsevärd extra belastning för den 
undervisande läraren.  
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Rundanmodellen kan även utgöra grunden för ett examinerande 
seminarium. För att uppmana studenterna till egen reflektion bör de 
förberedande instruktionerna vara relativt öppna. I det examinerande 
seminarium som här ges exempel på gavs två uppmaningar: (1) 
markera med penna två meningar eller passager i varje artikel som du 
tycker är intressanta; (2) presentera dessa passager vid seminariet och 
motivera ditt val utifrån kriterier som ny kunskap för dig, 
provocerande för dig, aha-upplevelse för dig.  
 
Vid seminarietillfället får var och en enligt rundanmodellen redogöra 
för sina iakttagelser. Nästa steg i denna procedur är att sammanfatta 
valet av meningar och passager. Många gånger har flera studenter 
fastnat för samma textställen. Diskussionen kan då koncentreras kring 
hur detta kommit sig. Vad representerar valet av meningar? Handlar 
det om gemensam förförståelse eller gemensamma intressen? I lika 
många fall har studenterna valt olika passager. Detta konstaterande 
bäddar för en dialog för att läsning kan göras utifrån skilda 
utgångspunkter och olika perspektiv – och i förlängningen, vilket 
perspektiv har författaren haft? I all sin enkelhet kan alltså 
rundanmodellen generera en diskussion som rör sig på flera nivåer. 
Det kan uttryckas som att metoden hjälper studenterna att se att 
texter alltid måste kommuniceras och att de bärs upp av olika lager av 
kunskap. 
 
Utvärderingarna av de både ovan beskrivna seminarieformerna visar 
att studenterna uppskattar det fria upplägget och att det gjort att de 
läst texterna på ett mer självständigt sätt. Då det hela upplevs som 
relativt prestigelöst, minskar det på det hela taget också den stress 
som många kan känna. Flera studenter har uttryckt att de kunde mer 
när de lämnade seminariet än när de kom vilket innebär att dessa 
metoder kan tillskrivas direkta kunskapsvinster. När samma studenter 
återkommer vid ett senare seminarietillfälle – med annat upplägg – 
finns det några som gärna i samtalen lyfter fram passager i de lästa 
texterna för att styrka sina resonemang kring och tolkningar av 
desamma, eller som visar på samband och kopplingar mellan olika 
texter. Detta får ses som en viktig vinst till följd av rundanmodellen. 
 
Rollspel – ”Klassrummet” eller ”Röda rummet” 
Under de senaste åren har lärare vid grundskolor och gymnasier 
prövat sig fram med olika former av rollspel i undervisningen. Även 
vid universitet och högskolor används den levande gestaltningen både 
inom yrkesutbildningar och inom universitetsämnen som 
litteraturvetenskap och (förstås) drama. Men hur kan då rollspelet 
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användas som en seminarieform för att omsätta inläst litteratur till 
förståelse och handling? 
 
Klassrummet, vårt första exempel på rollspel i 
universitetsutbildningen, riktar sig till lärarstudenter och kombinerar 
fallstudier från skolans värld med forumspelet, dvs. en utveckling av 
forumteatern som under sent 1970-tal initierades av den brasilianske 
pedagogen, teatermannen och författaren Augusto Boal. Syftet med 
forumspelet är att deltagarna genom iscensättande av olika 
konfliktsituationer ska kunna pröva sig fram till rimliga lösningar. 
Dynamiken i forumspelet bygger framförallt på att aktörerna kan 
bytas ut under spelets gång. Vid en sådan växling kan spelet helt byta 
riktning vilket ofta ger upphov till nya ställningstaganden och ändrade 
maktförhållanden. 
 
En stor del av den litteratur som riktar sig till blivande lärare ger – 
med rätta – inga direkta lösningar på de problem som kan uppstå i t 
ex undervisningssituationer eller vid andra möten inom skolans värld. 
Detta gäller såväl ämnesinriktad litteratur som texter med pedagogiskt 
eller didaktiskt fokus. Forumspelet blir här en möjlighet för 
studenterna att få pröva sin kunskap i olika situationer. 
 
Inför genomförandet av Klassrummet uppmanas studenterna att läsa 
de aktuella texterna med ”lärarens blick”, dvs. att de ska ta fasta på de 
sammanhang och beskrivningar som är av direkt relevans för den 
kommande yrkesrollen. I de fall där modellen har prövats har det 
framförallt rört sig om texter problematiserar genus eller etnicitet.  
 
Vid själva seminarietillfället genomförs Klassrummet i tre steg: 
planering, spel och till sist en uppföljning som också är examinerande. 
Allra först ska alltså studenterna förbereda forumspelet. Detta sker 
genom att de delas in i mindre grupper som utifrån den lästa 
litteraturen ska skissa fram två till tre grundkonflikter som kan 
appliceras på skolmiljön. I den större gruppen väljer de sedan 
gemensamt ut de konflikter som man anser mest intressanta att 
genomföra som forumspel. Det andra steget är själva forumspelet. 
Beroende på vald konfliktsituation kommer antalet aktörer att variera, 
men eftersom studenterna kan välja att gå in och ta över vissa roller 
brukar alla vara aktiva. För att få ett gediget diskussionsunderlag inför 
uppföljningen bör den undervisande läraren eller en student föra 
anteckningar under spelets gång. 
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Vid det uppföljande seminariet problematiseras utfallet av 
forumspelet med utgångspunkt i den inlästa litteraturen. Studenterna 
får på detta sätt både förhålla sig aktivt till texterna och till de 
iscensatta situationerna. Erfarenheten av denna typ av 
undervisningsmetod visar att studenterna vid det uppföljande 
seminariet lättare kan förstå komplexiteten i olika konfliktsituationer 
och prövar sig fram med olika lösningar snarare än söka ett enda rätt 
svar.  
 
Vårt andra exempel är Röda rummet, ett slags rollspel som bygger på 
att studenterna får läsa litteraturen utifrån vissa på förhand givna 
perspektiv. Metoden har bara prövats i en förhållandevis liten grupp 
(tio studenter). Studenterna arbetade då i par där varje par fick välja 
en bok från kurslitteraturlistan.  
 
I instruktionen anges att samarbete är tillåtet och nödvändigt i 
förberedelsefasen då varje par måste komma överens om en 
disposition för sin gemensamma presentation som alltså äger rum vid 
själva seminarietillfället. Dessutom ska stoffet sammanfattas inför de 
övriga åhörarna. Så långt liknar upplägget en tämligen traditionell 
presentation. 
 
Emellertid anges vidare i instruktionen att varje par inbördes ska 
besluta vem som ska läsa med ensidigt negativa ögon och vem som 
ska inta en odelat positiv hållning. Rollspelets titel är lånad från 
teveprogrammet med samma namn – därav detta upplägg. 
Seminarieformen innebär således att varje par inför den övriga 
gruppen sedan inbördes ska kort presentera och vidare diskutera – 
eller snarast debattera – den bok de läst under ca 30-35 minuter. Som 
hjälp på traven i den polariserade läsningen anges ingångar som 
undersökningens källor, textens disposition, författarens förmåga att 
förklara etc. Därefter släpps ordet fritt i ytterligare ca 30-35 minuter, 
då övriga i gruppen ska ha läst det presenterade stoffet. Här kan så 
nyanserna komma fram och de polariserade hållningarna mjukas upp. 
 
Studenterna har uppfattat ”Röda rummet” som väldigt inspirerande 
och roligt men också svårt. Upplägget kräver kontinuerlig läsning och 
i de fall där några varit mindre föreberedda så riskerar det hela att falla 
tämligen platt. De allra flesta menar att det är befriande att tilldelas ett 
”enögt” perspektiv – läsningen hamnar på något sätt en bit från dem 
själva och samtidigt tvingas de formulera sig på djupet kring de 
utsagor som görs. Den stora vinsten med denna metod är att när 
seminariet är över har alla tillgodogjort sig en mångfasetterad och 
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flerperspektivistisk uppfattning om det stoff de läst. Metoden har 
också hjälpt flera studenter att ringa in det som kallas historiesyn; 
förenklat uttryckt, vad är det som driver förändring? 
 
Ur lärarperspektivet kan sägas att den individuella bedömningen av 
kunskaper och färdigheter underlättas, eftersom studenterna på sätt 
och vis ”glömmer” varför de är där. Utgångspunkten i de polariserade 
diskussionerna gör att de nyanserade tolkningarna och analyserna av 
stoffet som sedan följer blir tydligare förankrade i fakta, resonemang 
kring historiska sammanhang, historiska källor och olika tolkningars 
bärighet. Metoden stimulerar med andra ord, utan att det påkallas, till 
att studenterna vill – och vågar – delta i det vetenskapliga samtalet. 
Även i en betydligt större grupp, och med vissa modifieringar vad 
gäller seminarieupplägget, tror vi att metoden att låta studenterna inta 
ett givet perspektiv på förhand är fruktbart i strävan efter att lära sig 
inta en prövande hållning. 
 
 
Avslutning 
De olika seminarieformerna som ovan presenterats kan ge 
förutsättningar och verktyg för studenterna att aktivt delta i det 
vetenskapliga samtalet i både verbal och, i förlängningen, skriftlig 
form. Vi menar att studenter som lär sig att förhålla sig till texter på 
detta sätt också lättare kan formulera sig i skrift. Allt skrivande 
förutsätter ju en förståelse för textens olika dimensioner: struktur, 
innehåll, argumentation, belägg, analys, slutsatser och, inte minst, 
textens kommunicerande dimension.  
 
De beskrivna seminarieformerna kan också ses som demokratiska, 
inte minst ur ett genusperspektiv. Det har visat sig att denna typ av 
undervisning och examination gynnar kvinnor samtidigt som den inte 
missgynnar män, vilka vanligen föredrar mer traditionella former. 
 
Den tyske inlärningsteoretikern Hermann Ebbinghaus – verksam 
under senare delen av 1800-talet – såg inlärning ur ett 
naturvetenskapligt perspektiv. Enligt detta tankesätt blir resultatet av 
inlärningen kvantifierbart: ju mer en person kommer ihåg desto bättre 
är den på att lära sig. Även om dagens undervisning och syn på 
lärande inte bygger på dessa premisser, kan många 
examinationsformer lika fullt sägas utgå från detta paradigm. De 
metoder vi prövat inom ramen för litteraturseminariet som 
examinationsform, har istället utgått från Blooms taxonomi. 
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Kunskap och lärande är alltid en process. Ett viktigt mål med våra 
seminarier har varit att bidra till att denna process blir både 
emotionell och intellektuell. Med den höga graden av 
studentdeltagande och reflektion på olika nivåer bidrar metoderna 
inte främst till minneskonster och ett lärande som ger flyktig 
faktakunskap för stunden, utan skapar istället förutsättningar för ett 
mer aktivt – och prövande – förhållningssätt både i de fortsatta 
studierna och, i förekommande fall, den kommande yrkesrollen.  
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Sammanfattning  
Syftet med kapitlet är redovisa erfarenheter och lärdomar från en 
doktorandkurs på temat kvalitativ analys med datorstöd. Kapitlet 
bygger på en studie av 14 doktoranders examinationsuppsatser. Två 
teman utkristalliserades i analysen: dels de pedagogiska aspekterna, 
d.v.s. doktorandernas erfarenheter av deltagandet i doktorandkursen, 
dels de metodologiska och kunskapsteoretiska aspekterna av 
datorstöd i kvalitativ analys. Slutsatserna handlar om att man bör 
erbjuda doktorandkurser i kvalitativ analys med datorstöd samt att 
man i det pedagogiska arbetet i sådana kurser bör inbegripa 
ontologiska och epistemologiska samt tekniska frågeställningar.  
 
 
Inledning 
Kvalitativ analys med datorstöd har en relativt kort historia såväl 
internationellt som i Sverige. Kelle (1995) noterar att det var först i 
början av 1980-talet som forskare med kvalitativ inriktning upptäckte 
att datorteknologin kunde vara ett hjälpmedel för behandling och 
analys av data. Då som nu råder dock fortfarande en skepticism mot 
datorstöd i det kvalitativt inriktade forskarsamhället. (se t.ex. 
Charmaz, 2003 och Weitzman, 2003). Inom humanvetenskaperna 
hade man redan i mitten av 1960-talet utvecklats datorprogram för 
kvantitativ innehållsanalys av textmaterial, men teknologins vidare 
utbredning inom samhällsvetenskaperna gick alltså långsamt. Kelle 
(a.a.) framhåller att denna fördröjning inte saknade skäl, såtillvida att 
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datorprogrammens regelstyrda exakthet ansågs okänslig för den 
mångtydighet och kontextbundenhet som kan prägla kvalitativ analys. 
Därtill ska läggas att den senare utvecklingen av datorteknologin 
underlättat utvecklingen av programvara och ökat tillgängligheten i 
forskarsamhället. Vid Institutionen för socialt arbete, Umeå 
universitet, har dock användandet av datorstöd ökat tämligen radikalt 
och det finns i skrivande stund mellan 10 och 15 forskare och 
doktorander som använder sig av program för kvalitativ analys 
(framförallt QSR NUD*IST (Non Numerical Data Indexing 
Searching and Theorizing). 
 
På svensk botten har utvecklingen varit avvaktande. Bruhn och 
Lindberg (1996) hävdar att det är ett begränsat antal forskare som 
använder program som utvecklats i syfte att systematisera och 
analysera kvalitativa data. Det finns således skäl att i högre grad 
uppmärksamma frågan och att få till stånd en kritisk diskussion om 
och utveckling av datorteknologins användning vid kvalitativa studier 
även i Sverige.  
 
I samband med ett forskningsprojekt prövades datorstödd analys med 
hjälp av NUD*IST på ett mindre empiriskt material (se Morén & 
Blom, 2003). De huvudsakligen positiva erfarenheterna medförde att 
tankarna på en doktorandkurs på området väcktes. Det är nästintill en 
självklarhet att alla doktorander i de samhällsvetenskapliga 
disciplinerna under sin forskarutbildning får skolning och träning i 
användandet datorstöd i kvantitativ analys, företrädesvis i SPSS. Att 
använda sig av datorstöd i kvalitativ analys och/eller att erbjuda 
doktorandkurser med detta innehåll är dock fortfarande inte 
självklart. Då ambitionen var att fler forskare skulle få möjlighet att 
pröva på och få utbildning i datorstödd kvalitativ analys arrangerades 
under vårterminen 2002 en doktorandkurs på området. En 
målsättning med kursen var förutom att förmedla kunskap i sak, att 
minska ett eventuellt motstånd mot datorstödd kvalitativ analys för 
att främja användningen i forskning i socialt arbete.  
 
Mot bakgrund av ovanstående råder det således brist både på 
redovisade pedagogiska erfarenheter från doktorandkurser på temat 
och redovisade erfarenheter av användandet av datorstöd i kvalitativ 
analys. Föreliggande kapitel bygger på en mindre studie som gjordes i 
anslutning till doktorandkursen och syftet var att analysera och 
sammanställa doktorandernas reflexioner för att se vilka generella 
lärdomar det gick att dra. 
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Doktorandkursen  
Doktorandkursen, Kvalitativ metod med datorstöd, 5p, genomfördes 
vårterminen 2002. Kursansvariga lärare var Stefan Morén och Björn 
Blom. Kursen lockade fjorton doktorander som samtliga fullföljde 
kursen. Ett mål med kursen var att ge en orientering i olika ansatser 
och program för kvalitativ analys med datorstöd. Ett annat mål var att 
göra deltagarna förtrogna med grunderna i dataprogrammet 
NUD*IST, så att de skulle kunna genomföra en datorstödd kvalitativ 
analys. Detta skedde genom en betoning av följande områden: (1) 
olika dataprogram för kvalitativ analys med datorstöd (Open Code, 
Hyper RESEARCH, NUD*IST, även Word inkluderades, då 
programmet kan användas för enklare former av datorstödd analys). 
(2) deskription, teorigenerering, hypotestestning, abduktion, (3) 
datakällor, (4) epistemologiska frågor, (5) analysprocesser samt (6) 
kvalitetskriterier och rapportering. Kursen utgjordes av föreläsningar 
om och demonstrationer av olika dataprogram för kvalitativ analys, 
analysövningar, doktorandernas arbete med ett empiriskt material 
samt seminarier på kursdeltagarnas egna arbeten. Litteraturen 
behandlade dels tämligen tekniska aspekter av datorstöd vid kvalitativ 
analys, dels kritiska och kunskapsteoretiska aspekter, bl.a. hur 
teknikanvändning kan påverka språket. 
 
Huvudexamination på kursen skedde i form av en praktisk 
analysövning som redovisades både skriftligt och muntligt. 
Kursdeltagarna fick göra en kvalitativ analys av ett tilldelat 
textmaterial som var identiskt för alla. Analysarbetet och den muntliga 
redovisningen utfördes i par eller i grupper om tre, medan den 
skriftliga redovisningen gjordes enskilt. Utifrån de två övningstexterna 
skulle doktoranderna skapa en ”miniteori” uttryckt i ett antal 
empiriskt grundade begrepp. Den empiriskt grundade 
teorigenereringen innebar en induktiv ansats. Uppgiften redovisades 
skriftligt i form av uppsatser och innehöll följande delar; resultatet 
(”teorin”), hur NUD*IST användes samt vilka för- och nackdelar 
man ansåg att kvalitativ analys med datorstöd innebar. 
 
Analys av doktorandernas examinationsuppsatser 
I samband med examination och kursutvärdering stod det klart att 
doktoranderna tillgodogjort sig värdefulla kunskaper om att arbeta 
med kvalitativ analys med datorstöd och att attityderna till detta 
arbetssätt i stor utsträckning förändrats. Det gav idén till att analysera 
och sammanställa doktorandernas reflexioner över detta tema för att 
se vilka generella lärdomar det gick att dra.  
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Det empiriska materialet utgörs av fjorton uppsatser författade av 
kursdeltagarna. Analysen har en induktiv ansats (Taylor & Bogdan, 
1998) där ambitionen är att generera förståelse och inblickar utifrån 
det empiriska materialet (Merriam, 1994; Starrin et al., 1991). I 
initialskedet genererades ett tentativt kodschema (jfr Kelle & Laurie, 
1995; Lonkila 1995; Starrin et al., 1991). I den fortsatta 
analysprocessen fungerade koderna i schemat som spårhundsbegrepp 
(Blumer, 1956), en process som beskrivs som open coding: The analytic 
process by which concepts are identified and developed in terms of their properties 
and dimensions. (Lonkila a.a. sid. 43, se också Starrin et al., a.a.) 
 
I nästa steg förfinades schemat genom genererandet av subkoder 
vilkas uppgift var att fånga upp olika dimensioner, en process som 
beskrivs som selective coding (Lonkila, a.a.). Här fokuseras de viktigaste 
kategorierna i materialet och på förhållandet mellan materialet och de 
genererade koderna. Därefter vidtog själva analysprocessen, vilken 
genomfördes i programmet NUD*IST, materialet bearbetades och 
olika textsegment kodades utifrån kodschemat.  
 
Sammanfattningsvis resulterade analysen i två övergripande teman 
som utgör två sidor av samma mynt. Det ena temat handlar om de 
pedagogiska aspekterna av doktorandkursen, det andra temat handlar 
om de metodologiska och kunskapsteoretiska aspekterna av datorstöd 
kvalitativ analys. För att göra både kursen och analysen rättvisa måste 
således bägge temana beskrivas. För att förstå de pedagogiska 
erfarenheterna måste de metodologiska och kunskapsteoretiska 
aspekterna återges och vice versa. Uttryckt på ett annat sätt de 
kunskapsteoretiska och metodologiska aspekterna innebär att man i 
det pedagogiska arbetet måste bearbeta dessa aspekter i 
genomförandet av en doktorandkurs på detta tema. En renodlad 
”knapptryckarkurs” d.v.s. en kurs som fokuserar de tekniska 
aspekterna och hur man hanterar och använder olika programvaror 
för kvalitativ analys kommer inte, utifrån vår analys, att bidra med att 
grundläggande frågor som har att göra med vetenskapssyn, 
kunskapsteori och metodologi bearbetas. Det är dimensioner som 
doktoranderna i vår analys menar är av största angelägenhet. Vi 
menar även att frågor som har att göra med människan och tekniken 
samt teknik i förnuftetstjänst måste ges utrymme. Vår analys visar att 
doktoranderna i mångt och mycket är upptagna med att diskutera och 
reflektera över dessa frågor.    
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De pedagogiska erfarenheterna – att bemästra ny teknik 
och skepticism  
Ett genomgående tema i det empiriska materialet är doktorandernas 
skepsis för användandet av teknik i kvalitativ forskning. Det är således 
angeläget att det både vid planering och genomförande av 
doktorandkurser i kvalitativ analys med datorstöd, ges utrymme för 
dessa frågor i form av kurslitteratur, undervisning och seminarier etc. 
 
Genomgående pekar doktoranderna på olika farhågor 
teknikanvändandet kan innebära, detta betyder dock inte att 
användningen av NUD*IST huvudsakligen upplevts negativt. Vår 
uppfattning är att de flesta deltagarna i kursen var positivt inställda. 
Däremot avspeglas en reell skepsis för ny teknik, som emellertid 
förefaller allmänmänsklig. I vår studie såväl som i den tidigare 
forskning, har vi identifierat ett generellt men implicit tema. Detta 
tema har vi valt att benämna teknologiseringen av ordet. Benämningen är 
hämtat från undertiteln på boken ”Muntlig och skriftlig kultur” (Ong, 
1991), som handlar om förhållandet mellan muntliga och skriftliga 
uttrycksformer.  
 
Både skrivkonsten och boktryckarkonsten är teknologier som 
historiskt sett kritiserats för att ha negativ inverkan på språkets 
kvaliteter, men samtidigt hyllats för dess möjligheter till att bearbeta 
ordet (Ong, a.a.). Vi menar att föreställningar om ordets 
teknologisering och dess betydelse för den kvalitativa analysen finns 
med (delvis latent) i doktorandernas utsagor om användningen av 
NUD*IST. 
 
Ong påpekar att redan Platon hävdade att skrivandet är omänskligt, 
och att skrivandet är något främmande som hör hemma i en onaturlig 
värld. Boktryckarkonsten och datorteknologin har sedermera utsatts 
för likartade beskyllningar. Skriften, boktryckarkonsten och datorerna 
teknologiserar ordet var och en på sitt sätt, men det är framförallt 
skrivkonsten som har omformat det mänskliga medvetandet (a.a.).  
 
Av vår studie framkommer att datorstödet delvis bemötts med viss 
skepticism, då den antas kunna påverka empiri, analys och resultat på 
ett negativt sätt. Däremot saknas i det empiriska materialet reflektion 
över att forskare som sysslar med kvalitativ analys redan använder 
teknologi i form av skriftspråk, datorer, överstrykningspennor, 
ordbehandlingsprogram med sökfunktioner etc. Ong hävdar att 
sådant som historiskt sett bemötts med skepticism och kritik, har 
blivit så integrerat i vår vardagsvärld, ”naturligt”, att det är svårt att 
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ens betrakta det som teknologier. Därför kan det vara påkallat att 
betänka att användningen av datorteknologi och mer specifikt 
program för kvalitativ analys, bara är förlängningar av det 
skriftspråket redan initierat (jfr Ong, a.a.). I anslutning till Ong kan 
man sålunda hävda att det första och största förtingligandet av ordet, 
vid kvalitativa intervjustudier, sker när forskare transkriberar sina 
intervjuer, dvs. när inspelat tal blir till text. 
 
Teknologier är enligt Ong inte bara neutrala yttre hjälpmedel, utan 
omvandlar också medvetandet, i synnerhet då teknologierna påverkar 
ordet. I så motto ger Ong stöd till dem som framhåller risken med att 
datorprogram som NUD*IST kan påverka forskarens sätt att tänka, 
genom det sätt programmet är konstruerat att indexera, söka och 
teoretisera. Programmet sätter de facto upp gränser för vad forskaren 
kan göra (och därmed tänka) med avseende på den datorstödda 
analysen. Samtidigt menar Ong att skrivkonsten förhöjer 
medvetandet, den avlastar minnet och låter oss få distans till texten. 
Ånyo finns en parallell till datorstödet vid kvalitativ analys. Program 
som NUD*IST hjälper forskare att lagra och bearbeta stora mängder 
data, som de annars inte skulle orka hantera. Därigenom frigörs 
mental energi som kan användas för att reflektera över t.ex. en studies 
kontextbundenhet eller epistemologiska frågor, istället för att 
”drunkna i” specifika empiriska data. 
 
Sammanfattningsvis pekar analysen på en slags allmänmänsklig 
tvehågsen inställning till ny teknologi, i synnerhet om teknologin 
berör ordet. På basis av studien och våra egna erfarenheter från 
genomförandet av doktorandkursen, har vi dragit några slutsatser som 
vi menar är viktiga att beakta vid utbildning av doktorander i socialt 
arbete och näraliggande akademiska discipliner. 

• Erbjud doktorandkurser om datorstöd vid kvalitativ analys 

Påpekandet kan tyckas trivialt, men det är egentligen mycket 
förvånande att det är så ovanligt, särskilt med tanke på att kvalitativa 
studier dominerar i forskningen i socialt arbete. Det borde vara lika 
självklart som att de flesta svenska samhällsvetenskapliga forskare lär 
sig använda programmet SPSS för kvantitativ analys. Doktoranderna 
behöver förvärva grundläggande tekniska färdigheter för att kunna 
hantera programvaran tillräckligt bra. Det är nödvändigt för att vid en 
analys primärt kunna fokusera på innehållet i empirin och analysens 
epistemologiska aspekter, snarare än vilka knappar man ska trycka på. 
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Med grundläggande tekniska färdigheter kan forskaren styra 
programmet istället för tvärtom. 
 
I ett utbildningssammanhang kan kursdeltagarna ges exempel, få 
konkreta instruktioner och hjälp att komma igång, vilket för många är 
centralt för att övervinna ett initialt motstånd. Vid vårt första 
kurstillfälle redogjorde flertalet doktorander för sin skeptiska 
inställning (hos några ett starkt motstånd) till datoranvändning vid 
kvalitativ analys. Efter kursen tycks denna inställning minskat och 
delvis förbytts i sin motsats; man ser den här typen av analys som en 
möjlighet. Några doktorander menade att om de inte deltagit i kursen, 
skulle de knappast ha prövat dylika datorprogram eller ha känt 
till/intresserat sig för litteraturen på området. 

• Ventilera farhågor och förhoppningar 

Istället för att snabbt hänge sig åt tekniska frågor, t.ex. hur man kodar 
data i programmet, bör tid avsättas för att diskutera attityder till och 
förkunskaper om kvalitativ analys med datorstöd. Det kan bidra till 
att ge realistiska idéer om vad man kan förvänta sig och inte, av sådan 
analys. Vid vår kursstart fanns hos några doktorander farhågor om 
datorstödets negativa inverkan på kvalitativ analys. Hos andra 
doktorander fanns förhoppningar om datorstödet som en kungsväg 
till den kvalitativa studiens resultat. Det var viktigt att olika 
föreställningar fick komma till uttryck redan från början. 

• Diskutera kunskapsteoretiska frågor 

Ta på allvar och diskutera frågor om t.ex. huruvida teknologiseringen 
av analysen innebär att forskaren alieneras från sin empiri, eller om 
programmens struktur tvingar användaren att tänka på ett visst sätt. 
Erfarenheter från vår kurs visar att det varit viktigt med en bred 
sammansättning av kurslitteraturen. Det var nödvändigt med både 
konkret vägledande manualer för datorprogrammen och teoretiskt 
problematiserande litteratur, där epistemologiska och metodologiska 
frågeställningar beaktades. En avgränsning till tekniska 
”knapptryckarmanualer” anser vi vore fatalt. Även om det är 
nödvändigt att kunna hantera tekniken, kommer man kanske aldrig 
dit om kunskapsteoretiska farhågor ligger i vägen hos 
”teknikskeptiska” doktorander. Ett annat problem är om de 
”teknikvänliga” doktoranderna hoppar rakt in tekniska subtiliteter 
utan att problematisera sina (ibland utopiska) förhoppningar om vad 
tekniken kan åstadkomma, i kunskapsteoretisk mening.  
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• Jämför olika analysstrategier och olika programtyper 

Erbjud doktoranderna en översikt av olika program och ansatser, 
genom att demonstrera olika arbetssätt och metodologiska principer 
(t.ex. induktion, deduktion och abduktion). Låt helst doktoranderna 
pröva flera program, för att visa att olika program har olika för- och 
nackdelar (jfr Barry, 1998). Även om en kurs har fokus på ett visst 
program (i vårt fall NUD*IST) behöver det inte betyda att det är det 
mest relevanta programmet i alla lägen. Det är både en fråga om 
doktorandens behov och kostnaderna för olika program. 

• Genomför lektioner i datorsal 

I pedagogiskt och didaktiskt syfte är lektioner i datorsal att 
rekommendera. Detta för att varje enskild kursdeltagare själv ska 
kunna testa de moment läraren förevisar under en genomgång. 
Emellertid tycks det inte vara helt avgörande för doktorandernas 
inlärning. Alla doktorander som deltog i vår kurs klarade att använda 
programmet (NUD*IST) på egen hand efter några timmars 
översiktlig demonstration av de grundläggande stegen. Vi antar dock 
att doktorandernas inlärning gått snabbare, de skulle dessutom ha 
hunnit ”längre” under kursen, om lektioner genomförts i datorsal. 
 
På grund av praktiska och kostnadsmässiga skäl skedde genomgången 
av de olika datorprogrammen under kursen via presentation på 
storbildsskärm. Undervisning i datorsal visade sig vara svårt att ordna 
på grund av att doktoranderna använde olika datorsystem (PC eller 
Mac), samt kostnader för inköp av licenser. En dylik kurs blir alltså 
dyrare än en konventionell doktorandkurs för utbildningsanordnaren, 
i och med inköp av mjukvaran. Emellertid är programvaran generellt 
sett inte dyrare än program för kvantitativ analys (t.ex. SPSS), då det 
finns fleranvändarlicenser för utbildningssyfte att köpa. 

• Öva på relevant empiriskt material 

Istället för att enbart nyttja datorprogrammens integrerade 
övningsmoduler (ofta innehållande tämligen ointressanta databaser), 
bör doktoranderna lära sig programvaran och öva kvalitativ analys på 
material som upplevs relevant utifrån den disciplin de utbildar sig 
inom. Måhända är empiriska material om t.ex. rökning, skolskjutsar 
och klädinköp av allmänt intresse, men det är inget som specifikt 
appellerar till doktorander i socialt arbete och deras teoretiska 
skolning. ”Ointressanta” empiriska övningsmaterial kan vara en 
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faktor som påverkar doktorandernas motivation att lära sig ett 
program, och därmed inställningen till datorstödd kvalitativ analys 
överhuvudtaget.  
 
 
De kunskaps- och vetenskapsteoretiska erfarenheterna 
I följande avsnitt presenteras den del av analysen som handlar om de 
metodologiska och kunskapsteoretiska frågorna. Sammanfattningsvis 
kan nämnas att resultatet, även här pekar, mot en ambivalent hållning 
till datorstöd hos doktoranderna. Denna ambivalens kommer till 
uttryck dels med avseende på kunskapsteoretiska uppfattningar, dels 
vad gäller tekniken som sådan liksom teknikens användning vid 
kvalitativ analys. På det stora hela präglas materialet av de risker och 
förtjänster doktoranderna menar finns med datorstödet.  
 
Farhågor att det kvalitativa kvantifieras 
Doktorandernas reflektioner om den kunskapsteori som upplevs 
finnas inbäddad i dataprogram för kvalitativ analys rör sig kring två 
teman. Det första temat handlar om risken att ”lockas in” i ett 
kvantitativt förhållningssätt under analysen. Materialet pekar mot en 
farhåga eller risk att forskaren trots den kvalitativa ansatsen via 
programmet ”luras” in ett kvantitativt vetenskapsideal.  
 
Denna risk tar sig också uttryck i upplevelsen av att programmet 
fragmenterar det empiriska materialet. Detta berör också innehållet i 
det andra temat; frågor om hur man som forskare erhåller kunskap. 
Detta tema består av två inbördes olika dimensioner. Den första 
handlar om doktorandernas upplevelse av att datorstödet innebär en 
risk för fragmentering, vilket handlar om att forskaren medelst 
datorstödet abstraherar utsagor och går från talspråk till text och på så 
sätt fjärmar man sig från det levande talet och fragmenterar den 
kvalitativa analysen.  
 
Den andra dimensionen handlar om hur datorstöd kan komma att 
innebära att den kvalitativa forskningen går mot en likformning och 
metodologisk ortodoxi. Här är dock doktorandernas uppfattningar 
delade. En del pekar på risken för att datorstödet kan komma att 
innebära en ensidig betoning på Grounded Theory-ansatsen och att 
andra ansatser eftersätts. Andra menar i sin tur att det kvalitativa 
datorstödet snarare kommer att innebära en metodologisk pluralism 
då det inte sitter i programvaran hur man i sin forskning använder 
datorstöd.  
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Ökad validitet och reliabilitet 
Ett annat genomgående tema i analysen var frågor som rör validitet, 
reliabilitet och metod. Validitet handlar om att analysprocessen tack 
vare programvaran blir lättare att följa och kontrollera för 
utomstående. Reflektionerna vad gäller reliabilitetsfrågorna handlar 
om att programmet innebär att forskningsprocessen synliggörs och 
blir mer öppen, upprepningsbar och kontrollerbar för andra.  
 
Metodreflektionerna pekar på en ambivalent hållning hos 
doktoranderna. Ambivalensen kommer till uttryck på så sätt att 
doktoranderna i sina reflektioner både beskriver programmens 
negativa och positiva aspekter. De positiva aspekterna handlar om att 
programmet utgör ett bra hjälpmedel i analysen med avseende på att 
sortera, hämta och koppla ihop olika delar av empirin samt 
strukturera sitt material. De negativa aspekterna handlar om riskerna 
att fångas av programmets möjligheter att kvantifiera och risken att 
tappa helhetsperspektivet på det empiriska materialet. 
 
Ökad systematik och ökad effektivitet 
För att fånga dimensionerna i koden analysprocess används två 
subkoder: genomförande samt teorigenerering. Den förra handlar om 
systematisering och organisering av ett empiriskt material medan den 
senare handlar om kopplingen mellan datorprogrammet och 
teorigenerering. Utsagorna i subkoden genomförande sammanfattas av 
två utmärkande drag. Det första är att datorstödet ger forskaren bra 
operationella villkor. Det medför ökad överskådlighet (allt material 
samlat, ordnat och strukturerat), ökad systematik samt 
lättillgänglighet. Det andra draget, ökad systematik, är en följd av den 
ökade överskådligheten. Systematiken i analysen av ett omfattande 
empiriskt kvalitativt material ökar jämfört med det traditionella 
förfarandet. Den ökade överskådligheten borgar så att säga för en god 
systematik i analysgenomförandet. 
 
Men även här har negativa aspekter lyfts fram. Det finns utsagor som 
pekar på att forskaren kan tappa kontrollen över sitt material, d.v.s. 
att materialet fragmenteras och att man distanserar sig från sina data 
då datorstöd används.  
 
Den andra subkoden, teorigenerering, handlar dels om möjligheter till en 
mer valid och förfinad teoriutveckling, dels om ökad effektivitet. Det 
senare går ut på att man p.g.a. den ökade systematiseringen och ökad 
överskådlighet också får större möjligheter att generera en trovärdig 
teori.  
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Att teoriutvecklingen effektiviseras beror på att datatekniken 
underlättar den ofta tidskrävande process som följer av ett 
traditionellt analysarbete. Framförallt handlar det om tidsvinster som 
genereras av teknikens förmåga att skapa överskådlighet och 
systematisering av datamaterial.  
 
Brister och förtjänster med tekniken  
Det mest karaktäristiska inslaget här har kodats som teknik i förnuftets 
tjänst. Här handlar det om de fördelar och nackdelar som finns med 
att använda sig av datorteknik i den kvalitativa forskningen. 
Nackdelarna kan delas in i fem olika typer: 

– Den första nackdelen handlar om risken för överdriven kodning, vilket 
innebär att man p.g.a. möjligheterna förleds koda allt som går att 
koda. 

– Den andra nackdelen handlar om risken för kvantifiering. Tjusningen 
över att kunna koda obegränsat innebär också en risk för att 
kvantifiera ett kvalitativt material. Det som skiljer det föregående från 
koden kunskapssyn är att det här handlar om forskaren själv och 
dennes benägenhet att tänka kvantitativt och inte, som i fallet tidigare, 
om att det finns inbyggt i programvaran.  

– Den tredje nackdelen har vi valt att benämna mekanisering. I 
uppsatserna pekas på faran att forskningsprocessen mekaniseras, att 
det kreativa tänkandet kvävs av det, som man upplever, mekaniska 
analysarbetet. 

– Den fjärde nackdelen handlar om upplevelsen av att tappa kontakten 
med empirin. Detta, menar man, innebär att man p.g.a. datorspråket 
och tekniken tvingas transformera intervjuutskrifter till den av 
programvaran givna strukturen och språkdräkten.  

– Den femte nackdelen går ut på att tekniken tar över, det handlar om 
att motståndet mot datatekniken och programvaran kan innebära att 
man ödslar kraft och energi på att brottas med att övervinna 
motståndet.  

Doktoranderna pekar emellertid på flera fördelar som finns med det 
kvalitativa datorstödet. Som en av doktoranderna uttrycker det: 
NUD*IST är ett stöd, tänka måste man själv. 
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De fördelar som framhålls kan delas in i fyra olika områden: 

– Den första fördelen handlar om möjligheterna till kvantifiering av ett 
kvalitativt material. Fördelen anses vara att man också kan analysera 
materialet kvantitativt och på sätt kombinera den kvalitativa och den 
kvantitativa ansatsen. 

– En andra fördel som flera framhåller är att datorstödet bidrar till en 
ökad produktivitet. Att arbeta med datorstöd möjliggör hanterandet av 
stora kvalitativa material, det effektiviserar och snabbar på 
bearbetning och analysprocess och det hjälper forskaren att hålla reda 
på ett omfattande kvalitativt material.  

– Datorstödet framhålls för det tredje och det fjärde som en bra 
assistent som medverkar till ökad systematisering.  

Teknikanvändningen 
Den ökade systematiseringen innebär att forskningsprocessen blir 
mer åskådliggjord och därmed tillgänglig för insyn. Det medför att de 
beskrivningar som omfattas av koderna reliabilitet och validitet också 
äger giltighet när det gäller själva teknikanvändandet. Den möjlighet 
till insyn och åskådlighet som följer av användandet av datorstödet, 
möjliggör också för andra inom vetenskapssamhället att enklare 
kontrollera resultat och bearbetning av ett kvalitativt material. 
Möjligheter öppnas också för att upprepa den bearbetning och analys 
som gjorts.  
 
En annan aspekt som är relaterad till användningen av tekniken, är att 
det är det upp till forskaren hur tekniken används. Det kan ses som 
kontrast till en del beskrivningar som går ut på att forskaren av 
programvaran ”tvingas” till ett visst sätt att tänka och förhålla sig till 
ett datamaterial. Även om programmet har vissa givna ramar, är det 
inte tvingande i den mening att man måste anamma en viss bestämd 
ansats (t.ex. Grounded Theory). NUD*IST kan även nyttjas för t.ex. 
hermeneutisk analys av materialet. 
 
Risken för överdriven kodning är en realitet även vid analys utan 
datorstöd, skillnaden är att datortekniken på ett helt annat sätt gör det 
möjligt att koda för mycket. I mer traditionell analys är det lättare att 
sätta gränser inför känslan att man redan vänt och vridit på allt i 
empirin. Tekniken som sådan upplevs alltså inte som neutral och 
oförarglig. Det tycks handla om att som forskare bemästra datorstödd 
analys eller låta sig bemästras.  
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AVSLUTNING 
Parallellt med att de första datorprogrammen för kvalitativ analys 
utvecklades, hävdades att datorstöd skulle göra den kvalitativa 
forskningen mer systematisk, transparent och rigorös (Conrad & 
Reinarz, 1984; Richards & Richards, 1991). Att använda datorstöd 
antogs därmed ge upprättelse åt kvalitativ metod som haft rykte om 
sig att innebära osystematiska och impressionistiska former av 
undersökningar (Kelle & Laurie, 1995; Lee & Fielding, 1995). Enligt 
Kelle (1997) väcktes tidigt förhoppningar om datorprogram som 
verktyg för analys av textdata, vilka kunde jämföras med 
datorprogram för statistisk analys.  
 
Vår studie visar att de positiva förväntningarna på datorstödd 
kvalitativ analys som fanns för ca tjugo år sedan delvis finns även hos 
våra doktorander, men i vår studie grundas uppfattningarna på reella 
erfarenheter snarare än visioner. Undersökningen illustrerar att 
doktoranderna upplevt NUD*IST som ett bra hjälpmedel som gett 
dem stöd i arbetet med kvalitativa data. Det beror bland annat på att 
programmet tillhandahåller en tydlig struktur som bidrar med ökad 
systematisering och organisering av data, jämfört med att inte 
använda ett dylikt program. Resultaten antyder även att 
analysprocessen upplevs bli mer transparent och därmed öka studiens 
reliabilitet och validitet. Dessutom erfor doktoranderna en ökad 
produktivitet tack vare att programmet underlättar analysarbetet. 
 
Relativt tidigt startade även en internationell debatt om potentiella 
risker med kvalitativ metod med datorstöd. Flera kvalitativa forskare 
utfärdade varningar för diverse metodologiska faror. Man oroade sig 
bland annat för risken att datorerna skulle komma att alienera 
forskaren från sina data. Dessutom varnades för att datorstödet 
kunde medföra analysstrategier som går stick i stäv med kvalitativ 
metodologi (Agar, 1991; Kelle & Laurie, 1995; Seidel, 1991; Seidel & 
Kelle, 1995). Lee och Fielding (1991) pekade t.o.m. på risken att 
datorn, metaforiskt sett, skulle kunna bli ett slags Frankensteins 
monster som kunde vända sig mot sin skapare.  
 
Rädslan att datorn alienerar den kvalitativa forskaren från sin empiri 
beror delvis på datorn, men framförallt på datorprogrammen för 
kvalitativ analys. Coffey, Holbrook och Atkinson (1996) menar att 
den ökande användningen av specifika analysprogram kan ”påtvinga” 
forskare en ortodoxi vad gäller kvalitativ analys. Varje enskilt program 
har bara en begränsad analytisk repertoar. Författarna menar att det i 
så fall skulle gå tvärtemot nuvarande postmoderna och 
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poststrukturalistiska trender som hyllar ”relativism” och mångfald, 
och som ifrågasätter generella validitetskriterier vid kvalitativ 
forskning. Kelle (1997) hävdar emellertid att faran med metodologisk 
bias och distorsion på grund av vissa datorprogram är överdriven. 
Däremot anser han att en framtida utveckling av mer avancerade och 
komplexa kodningstekniker kan komma att medföra en metodologisk 
förvirring om grundläggande antaganden om kvalitativ metod 
åsidosätts. 
 
Det framgår tämligen klart av tidigare forskning att de farhågor och 
problem som doktoranderna i vår studie lyfte fram ingalunda är 
unika. Även i vår undersökning påpekades potentiella risker gällande 
forskarens alienering från empirin, samt en fragmentering som 
försvårar forskarens helhetsuppfattning under analysen. Dessutom 
visar undersökningen på farhågor gällande att börja tänka i 
kvantitativa termer, och därmed förlora analysens fokus och ”glida 
iväg” från den kvalitativa essensen i materialet. Vår undersöknings 
resultat belyser även den möjliga risken för metodologisk ortodoxi 
och likriktning på grund av mjukvarans (NUD*IST) specifika 
programmering. Resultaten åskådliggör även vissa farhågor att 
programmet, likt ett Frankensteins monster, ska ”ta över” analysen, 
vilket t.ex. utrycks som upplevelse av överdriven kodning för att 
programmet möjliggör/inbjuder till det. 
 
En fråga med utgångspunkt från ovanstående är om doktorandkursen 
inneburit att fler använder sig av datorstöd i sin forskning. Svaret är 
att det skett en radikal ökning av antalet användare av datorprogram 
för kvalitativ analys under några få år. Antalet aktiva användare av 
datorprogram för kvalitativ analys vid författarnas egen institution har 
utvecklats på så sätt att det idag finns minst tio aktiva användare. I 
den meningen kan vi säga att doktorandkursen varit lyckad. Vidare 
antar vi att utvecklingen kommer att fortsätta; nya doktorander 
kommer till en forskningsmiljö där ett flertal personer valt att 
analysera kvalitativa data med datorstöd – det torde ha betydelse. 
 
I Högskoleverkets utvärdering av socionomutbildningarna och 
forskningen i socialt arbete i Sverige (Högskoleverket, 2003) framgår 
att den kvalitativt inriktade forskningen har en överväldigande 
dominans jämfört med den kvantitativa. En viktig åtgärd torde vara 
att öka den kvantitativt inriktade forskningen, men utan att se 
omfattningen på den kvalitativa som ett problem. Icke desto mindre 
menar vi att det finns all anledning att försöka utveckla den kvalitativa 
forskningen. Eftersom kvalitativa forskningsmetoder har en stor 
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dominans i socialt arbete bör datorteknologin användas för att 
förbättra både datainsamling, dataanalys och resultatpresentation. 
Därigenom skulle teknologin kunna bidra till att öka den kvalitativa 
forskningens kvalitet såväl som dess legitimitet.  
 
Kapitlet beskriver vikten av att vid planering och genomförande av 
doktorandkurser i kvalitativ analys med datorstöd ha en medveten 
strategi för att avhandla kunskapsteoretiska och metodologiska 
aspekter. En doktorandkurs på temat datorstöd, bör enligt oss, handla 
både om ontologiska och epistemologiska frågor och om hur 
teknikfrågor såsom hur olika programvaror skall används och vilka 
knappar på skärmbilden som ska användas. Studien visar att 
användning av särskilda datorprogram vid kvalitativ analys ställer oss 
inför en del djupgående frågor, det gäller kunskapsteoretiska 
överväganden men också frågor om förhållandet mellan människa 
och teknik. Datorteknologi är å andra sidan ett medel, ett verktyg, 
som förståndigt använt kan underlätta och utveckla analysen av 
kvalitativa material. I kapitlet har redovisats olika aspekter som är 
viktiga att beakta vid doktorandkurser i kvalitativ metod med 
datorstöd. Vår förhoppning är att resultaten kan vara till gagn för 
forskarutbildare i socialt arbete, såväl som andra näraliggande 
discipliner. 
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Förändrad yrkesroll 
Länge låg bibliotekarierollens fokus på att ordna samlingarna; urval, 
förvärv och katalogisering. Sedan drygt tio år har vår roll kommit att 
bli alltmer pedagogisk – att lära våra användare att söka och värdera 
information. Varför?  

- Trots att alltmer publiceras i elektronisk form avtar inte 
utgivningen av det tryckta. 

- Internet är ett kaos som vi försöker bringa ordning i.  
- Till skillnad från den litteratur vi köper från renommerade 

förlag har Internets intåg gjort källkritik till ett mycket viktigt 
inslag i all undervisning.  

- Införandet av studerandeaktiva undervisningsformer har också 
glatt oss: studenterna behöver bibliotekets resurser i en helt 
annan utsträckning än bara till B- och C-uppsatser. 

 
Biblioteken, speciellt de som varit knutna till skolor och lärosäten, har 
alltid erbjudit undervisning om användning av biblioteket.Vi har dock 
omformulerat vårt uppdrag från 1970-talets Bibliotekskunskap, via 80-
talets färdigheter i informationssökning till 90-talets Informationskompetens. 
Begreppet Informationskompetens är en översättning från engelskans 
Information literacy. Denna kan ibland tyckas som en något 
obegriplig och stel formulering, men är vidgat till att omfatta alla 
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färdigheter i inlärningsprocesser samt alla faser i ett undersökande 
arbetssätt, inte bara informationssökning: 
 

• Inse att relevant bakgrundsinformation är grunden för kloka 
beslut  

• Uppmärksamma/identifiera informationsbehov  
• Utveckla sökstrategier och använda olika informationsresurser,  

såväl traditionella som datorbaserade  
• Kritiskt granska och värdera information  
• Integrera ny information i den kunskap man redan har, tillägna 

sig nya rön samt använda informationen med ett kritiskt 
förhållningssätt och för problemlösning  

 
Med Högskolelagens nya lydelse av §9, som trädde i kraft den 1 juli 
2002, har vi också ett dokument att peka på för att visa på 
bibliotekets viktiga roll i utbildningarna: 
 

”Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, 
utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper 

inom området. 
Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande 
högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att 
självständigt kunna bedriva forskning.” (SFS 1992:1434 Kapitel 1 §9, Lag om 
ändring av Högskolelagen 2001:1263, Prop 2001/02: 15 Den öppna 
högskolan) . 

 
Även Pedagogiskt handlingsprogram för Umeå universitet, 2002, 
reviderat 2003, betonar samarbete för att möjliggöra studerandeaktiva 
arbetsformer. Biblioteket tillgodoser behovet av biblioteksresurser 
och arbetsplatser samt ger stöd i kurser och undervisningsmoment: 
”Lärarna, institutionerna och universitetsbiblioteket samarbetar kontinuerligt för 
att möjliggöra studerandeaktiva arbetsformer i en infrastruktur av god kvalitet 
/.../ Inför terminsstart samråder varje institution med representanter för 
universitetsbiblioteket om behovet av stöd och service i terminens kurser och 
undervisningsmoment” (s. 6). 

 

UB har sedan 20 år ett system med speciella kontaktbibliotekarier för 
varje institution, vilket underlättar dessa kontakter med UB. 
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Sjuksköterskeprogrammet 120p 
Sjuksköterskeprogrammet ligger organisatoriskt idag under 
Institutionen för Omvårdnad. Vägen dit bygger på att Enheten för 
omvårdnadsforskning bildades 1980. Denna enhet blev till Institutionen för 
Omvårdnadforskning 1988. Sedan tog det ca 10 år till innan 
sjuksköterskeutbildningen integrerades med Umeå Universitet 1998. 
Samtidigt med detta bildades dagens Institutionen för Omvårdnad. 
 
Av ca 1000 års-studenter inom Omvårdnad är ca 600 inskrivna på 
Sjuksköterskeprogrammet i Skellefteå, Lycksele och Umeå, de flesta 
dock i den sist nämnda orten. Institutionen har i övrigt ca 110 
anställda varav 70 är lärare, 2 professorer och ca 35 doktorander. 
 
Omvårdnad innebär dock mer än sjuksköterskeutbildning. Följande 
verksamheter bedrivs:  
- Sjuksköterskeutbildning, 120 p med kursort Skellefteå och Umeå 
- Sjuksköterskeutbildning med IT- och glesbygdsprofil, 120 p, Lycksele 
- Röntgensjuksköterskeutbildning, 120 p 
- Barnmorskeutbildning, 60 p 
- Magisterprogram i omvårdnad, 60 p 
- Specialistutbildningar och påbyggnadsutbildningar (oftast 40-50p) 
- Fristående kurser 
 
Ur Utbildningsplanen för Sjuksköterskeprogrammet (Rev 040428 att 
gälla från ht 2004) anges de Grundläggande mål för 
högskoleutbildning som citerats ovan. 
 
Medicinska bibliotekets bibliotekarier möter dagligen studenter med 
varierande bakgrund, erfarenhet och ålder. Även etniska och 
kulturella olikheter finns i alla de grupper vi möter. 
 
Medicinska bibliotekets undervisning vid Sjuksköterskeprogrammet 
bygger idag på ett mångårigt samarbete från tiden innan institutionens 
flytt till Vårdvetarhuset 1999, då dåvarande Hälsobiblioteket också 
flyttade in där. Goda personalkontakter etablerades mellan 
utbildningsledare, lärare och bibliotekspersonalen. Samarbetet fick en 
god start bla i fråga om kurslitteratur, gallring, nya litteratur tips och 
även i pedagogiska undervisningsfrågor. 
 
2002 stod ett nytt hus (M6) färdigt inom sjukhusområdet. Nu slogs 
Hälsobiblioteket och Vårdbiblioteket ihop till ett nytt Medicinska 
Biblioteket. Här öppnade sig nya möjligheter till samarbete och 
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integration vad gäller studenternas möjligheter att erövra 
informationskompetens. 
 
Idag beställs i stor skala undervisning i litteratur-
/informationssökning inom sjuksköterskeprogrammet. Över hälften 
av all undervisning som Medicinska Biblioteket ger är kopplad till 
Institutionen för Omvårdnad. Undervisningen berör sökprocessen som 
sådan, men också hur bibliotekskataloger, databaser och Internet 
fungerar. Undervisningen är kopplad till de kurser och moment som 
ingår i programmet. Formen kan vara föreläsningar, kurser med 
genomgångar och övningar, visningar samt genomgångar av vad 
vetenskaplig information spelar för roll vid de blivande 
sjuksköterskornas uppsatsskrivande. 
 
Bibliotekets undervisning är inte obligatorisk. Den beställs alltid ändå 
flitigt. Vi som undervisar träffar sjuksköterskestudenterna åtminstone 
i termin 1,3 och 5. Däremellan studerar de i biblioteket ofta och 
naturligtvis behövs en hel del hjälp då också.. Institutionsledningen 
har insett nyttan av vår gemensamma strävan för att studenterna ska 
ha förutsättningar att leva upp till vad Utbildningsplanen anger.  
 
Att tänka nytt för framtiden är ytterst angeläget. Medicinska 
biblioteket strävar just nu efter att kunna få delta i vissa delar av 
planeringen inför den nya sjuksköterskeutbildningen, som snart ska 
påbörjas. Här har vi en stor pedagogisk chans och utmaning att 
integrera informationssökningsprocessen i alla möjliga delar av den 
kommande utbildningen. 
 
 
Lärarprogrammet 120-220p 
Lärarutbildningarna kom in under universitetet i slutet av 90-talet, och 
blev som första Lärarutbildning i landet en egen fakultet, och flyttade 
samtidigt upp till universitetet till det nybyggda Lärarutbildningshuset. 
Fakulteten består av 5 institutioner, samt f.n. 24 st associerade 
institutioner, där studenterna läser de ämnen de senare skall undervisa 
i; språk, biologi, idrott, religion osv.  
 
En tredjedel av alla studenter i Umeå lär vara knutna till 
Lärarutbildningarna. De läser antingen kurser på lärarfakulteten, eller 
sina ämnen på övriga universitetet. 
 
Lärarprogrammet är ett mycket flexibelt program, studenterna väljer 
själva när de vill läsa de olika kurserna och ämnena. Det finns dock 
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ett ”spår” av fyra kurser som skall läsas i en viss ordning och som är 
obligatoriska oavsett vilken nivå studenterna senare avser att 
undervisa på. Dessa kurser är 
 
Lärarprofessionens centrala kunskapsområden, CK I 
Språk, kultur och kommunikation, SKK 
Lärarprofessionens centrala kunskapsområden, CK II 
Lärarprofessionens centrala kunskapsområden, CK III 
 
Studenterna vi möter ser väldigt olika ut: en del har 
arbetslivserfarenhet, en del kommer direkt från gymnasiet, andra kan 
ha läst 60 poäng i något ämne. Det har även förekommit grupper som 
läst dessa kurser komprimerat, liknande tidigare PPU (praktisk-
pedagogisk utbildning), där studenterna haft en fil. mag. i bagaget. Att 
de ser så olika ut är naturligtvis en utmaning för hela 
lärarutbildningen, men även för oss bibliotekarier, som möter 
studenter med så skilda erfarenheter. Det går dock inte att 
generalisera och säga att ungdomar har stor datorvana och äldre har 
vana av att använda bibliotek.. 
 
Innehåll i UB:s undervisning vid Lärarprogrammet 
Informationssökning är en sammansatt process som består av flera 
steg och nivåer. Därför har vi valt att lägga UB:s undervisning i 
anslutning till de olika gemensamma kurserna på Lärarutbildningarna 
och dela upp det på flera tillfällen. På så sätt kan vi naturligt bygga på 
tidigare genomgångar. Umeå universitetsbibliotek är Sveriges bredaste 
universitetsbibliotek. Det innebär att de flesta lärarstudenter bör klara 
uppsatser, papers och rapportskrivande med det material och de 
resurser UB har. Först i samband med examensarbetet kan det finnas 
anledning att låna in material från specialbibliotek eller andra 
universitetsbibliotek. 
 
UB I (i CK I) 60 min 
Presentation av UB och UB:s web. Vi berättar hur man skaffar 
lånekort, lånar och förlänger sina lån. Vi ger en kort presentation av 
vår katalog ALBUM och visar hur man söker rätt på kurslitteratur, 
samt hur man ställer sig i kö på böcker som är utlånade. För 
synskadade och dyslektiker och andra läshandikappade kan UB 
erbjuda Resurslabbet. Här finns t.ex. datorprogram med talsyntes och 
andra program som underlättar studierna. UB har även rätt att bränna 
talböcker. 
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Vi avslutar denna träff med att visa UB:s lokaler och speciella saker 
som är av intresse för just lärarstudenter: läroplaner från hela 1900-
talet och lärobokssamlingen. 
 
UB II (i SKK)3 x 45 min 
Studenterna skall efter VFU:n (verksamhetsförlagd utbildning, 
”praktik”) skriva en artikel om något de observerat under praktiken. I 
denna artikel skall finnas referenser till böcker eller artiklar som 
behandlar samma ämne, t.ex. pojkars och flickors olika språkbruk. Vi 
inleder med en föreläsning om vad man bör tänka på när man söker 
information; hur hittar man fram till bra ämnesord att söka på, hur 
resonerar man om man inte hittar det man vill ha. Presentation av hur 
ämnessökningar går till i vår katalog ALBUM, Artikelsök (referenser 
och fulltextlänkar till svenska dagstidningar och tidskrifter) och 
KVINNSAM (Kvinno-, mans- och genusforskning). All 
högskoleutbildning skall genomsyras av ett genusperspektiv, därför 
plockar vi in den basen tidigt i utbildningen. 
 
I anslutning till föreläsningen ges möjlighet till Sökverkstad där 
studenterna får söka på sina ämnen. Vi finns med och kan hjälpa till 
om de kör fast. 
 
UB III (i CK II) 45 min 
CK II lägger tyngdpunkten på utvecklingsteorier och studenterna har 
en uppgift som de skall söka egen litteratur till. Föreläsning om 
Sökstrategi: Förslag till arbetsgång: allmänna uppslagsverk (ger 
kort historik och terminologi), fackuppslagsverk (fördjupad 
information), böcker (bibliotekskatalog), artiklar (databaser, 
genomgång av vad en ”vetenskaplig artikel” har för kriterier). Detta är 
endast förslag till arbetsgång. Med vuxna studenter i olika åldrar är det 
viktigt betona att de har olika förkunskaper och erfarenheter och att 
de ibland kan hoppa över de inledande sökningarna av 
ämnesspecifika termer och begrepp. Vi diskuterar även vad för typ av 
uppgifter/information man får i olika typer av källor. Då vi lever i ett 
informationssamhälle, där vi blir översköljda av information, kan det 
vara klokt att fundera på hur mycket och hur djup information man 
behöver. Källorna skiljer sig ju åt beroende på vad man skall använda 
informationen till: berätta om något på ett föräldramöte, diskutera 
saken i arbetslaget eller skriva en forskningsrapport eller avhandling. 
 
Vi pratar även om Informationssökningsprocessen: att man 
upplever olika känslor och går igenom olika stadier, tankar och 
handlingar under processens gång – det är naturligt att känna sig 
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osäker och förvirrad när man inleder en sökprocess, men dessa 
känslor och ens kunskaper om ämnet förändras under sökprocessens 
gång och är en del i lärandeprocessen (Kuhlthau: Seeking meaning, 
1993). 
 
Även till denna föreläsning ges möjlighet till Sökverkstad där 
studenterna får söka på sina ämnen. Vi finns med och kan hjälpa till 
om de kör fast. 
 
UB IV (i CK III) 4 x 45 min. 
Nu börjar det bli dags för studenterna att tänka på examensarbetet. 
UB kommer in och visar olika källor: LIBRIS (gemensam katalog för 
Sveriges alla universitets-, högskole- och specialbibliotek om man inte 
hittar rätt material i Umeå UB), BULB (Barn- och 
ungdomslitteraturbibliografin med referenser till litteraturvetenskaplig 
forskning om barn- och ungdomslitteratur), ERIC (internationell 
databas inom pedagogik) och andra relevanta vetenskapliga databaser, 
PsycINFO med psykologiska aspekter på undervisning och skolliv 
eller Sociological abstracts, med sociologiska aspekter på 
undervisning och skolliv. Vidare kan vi tipsa om andra 
ämnesspecifika baser. Visning av e-tidskrifter och e-böcker. 
 
Sökverkstad där studenterna får söka på sina ämnen. Vi finns med 
och kan hjälpa till om de kör fast. 
 
UB:s undervisning i Lärarprogrammet är inget obligatorium för 
studenterna. Deltagandet från de olika grupperna är ojämnt och beror 
till stor del på vilka signaler de olika lärarna ger om hur viktiga eller 
nödvändiga kunskaper i informationshantering är. De studenter vi 
möter har varierande attityd till detta, de flesta är dock mycket 
positiva. 
 
UB har jobbat med att implementera detta koncept sedan ht 2002, så 
alla studenter har ännu inte fått samtliga delar av UB I – IV. Vi har 
dock träffat flera grupper av studenter som stått inför examensarbetet 
och därför fått en komprimerad version av innehållet. Påfallande ofta 
har de skrivit i sina utvärderingar: ”Varför har vi inte fått lära oss det 
här tidigare?!”. 
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Undergraduate education in environmental 
chemistry at Umeå University, Sweden 

 
Lars Öberg 
Miljökemi 

 
Lars.oberg@chem.umu.se 

 
 

Abstract 
Umeå University offers a 10-weeks undergraduate course in 
environmental chemistry twice a year since 1991. Usually 14 - 20 
students attend.  
 
In 2002, a team of teachers and PhD-students revamped the course. 
The pollutant molecule is now in focus, and the aim is that the 
student should be able to predict the environmental behavior and 
effects of a given pollutant. We reviewed 18 textbooks; Connell 1997 
and vanLoon 2000 were chosen. Each student is also given an 
environmental popular science book for free. The course consists of 
5 weeks of theory, 1 week of lab, and 3 weeks of independent 
studies. After three weeks with focus on pollutants and processes in 
soil, water and air, there is a 2-hour exam with 25 short questions. 
Thereafter, the biosphere and more complex processes are studied, 
including a multimedia distribution modeling lab, toxicology, 
ecotoxicology, and risk assessment. This is followed by a 6-hour 
exam with four integrating questions. Two teacher teams, a lab team, 
and a supervisor team are engaged.  
 
The theory weeks consist of two lectures a day, followed by student 
group works that are reported daily. The means of reporting differ, 
but portable white boards have been diligently used. To encourage 
social interactions, students are treated to a dinner during the first 
week. Each week two students present EnviroNews, a current 
environmental issue followed by a short discussion. During the lab 
week PAHs in soils from Umeå are analyzed. There are also lectures 
about searching literature and about poster design. PhD-students 
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present "Current research in environmental chemistry". During the 
independent studies, groups of two with a PhD-student as supervisor 
analyze different aspects of a common theme, e.g. "The 
environmental consequences of the flooding in Central Europe". 
The results are presented in a conference setting, i.e. a four-page 
abstract in English compiled into an abstract book, a poster, an oral 
presentation, and opposition. Other teachers and students are invited 
to attend.  
 
The final course grade is based on the results from the two exams 
(10% + 50%), the PAH lab (10%) and the independent study (30%). 
Group works, EnviroNews and the modeling lab are compulsory. 
Students and teachers extensively evaluate the course. "For the first 
time in three years I have had the chance to apply my chemical 
knowledge to real problems." Compared to the old course, the 
students have a greater success rate and show a larger depth of 
understanding. 
 

 
Hela föredraget finns tillgängligt här: 

http://www.chem.umu.se/dep/envichem/utbildning/ckurs/E
nvironmental_Chemistry_C.pdf 

 

Svensk version: 
http://www.chem.umu.se/dep/envichem/utbildning/ckurs/

Miljokemi_C_2004.pdf 

 
 

* * * 
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Att satsa på undervisning och/eller god ekonomi 
 

Sylvia Benckert 
Institutionen för fysik 

 
Sylvia.Benckert@physics.umu.se 

 
 
Sammanfattning 
Resurserna till grundutbildningen minskar och när samtidigt 
studerandeantalet också minskar så blir det kris. Vid vår institution 
löste vi krisen delvis genom att samordna kurser för olika studerande-
grupper. För att en sådan lösning verkligen ska vara en lösning krävs 
dock utvecklingsarbete så att den samordnade kursen blir en kurs för 
alla studenter. Ett sådant utvecklingsarbete är emellertid också något 
som kan ge god utdelning för framtiden. Det viktigaste är att något 
negativt vänds till en möjlig positiv utveckling. Min slutsats är att vi 
måste balansera på en slak lina och samtidigt satsa både på utveckling 
av undervisning och på att hålla ekonomin i ordning. 
 
Jag inleder rundabordssamtalet med att kort beskriva hur vi samordnat 
kurser och samtidigt fortsatt vårt pedagogiska utvecklingsarbete. 
Frågor att diskutera: Är samordning av kurser en bra väg för att möta 
ekonomiska kriser på universitetet? Är det möjligt att istället möta 
krisen genom att på ett positivt sätt minska undervisningstiden för 
studenterna? Hur kan det göras? Är det viktigaste kanske att vända det 
negativa till något positivt? 
 
 
 

* * * 
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Tänk om… UB är ett LRC? 
 

Helen Hed 
Umeå universitetsbibliotek 

 
helen.hed@ub.umu.se 

 
 
Sammanfattning 
Umeå universitet har under 2004 genom mig och Ulf Sperens, CUT, 
deltagit i projektet LRC på Campus som finansierats av Myndigheten 
för Sveriges nätuniversitet. Förkortningen LRC skall här utläsas som 
LärandeResursCentrum. Projektet har bestått av dels en utforskning 
av begreppet LRC, dels ett antal träffar med deltagarna i projektets 
nätverk. Nätverksträffarna har ägt rum på olika platser i landet för att 
deltagarna även skulle få se hur man på olika universitet och 
högskolor rent fysiskt har skapat sin egen variant av LRC.  
 
Någon gemensam definition av vad LRC är och hur det skall uttolkas 
i svenska sammanhang kom vi inte fram till. Men vi var eniga om att 
vi genom det erfarenhetsutbyte vi varit med om nu står bättre rustade 
oavsett om vi sedan väljer att skapa ett fysiskt LRC eller om vi väljer 
att gå en annan väg.  
 
Vid det rundabordssamtal som ägde rum under årets pedagogiska 
konferens var vi några få personer som samtalade om konceptet LRC, 
om det är något för oss vid Umeå universitet och hur det kan ha en 
positiv inverkan på studenternas lärande. Det följande blir inte så 
mycket en direkt redovisning av samtalet som en personlig reflexion 
över vad vi pratade om och ämnet LRC. 
 
 
Reflexioner 
Efter att ha deltagit i alla nätverksträffarna och läst de rapporter som 
producerats under projektet drar jag själv den slutsatsen att LRC för 
Umeå universitets del skall uttolkas som LärandeResurser på Campus. Vi 
har ett stort och välutrustat bibliotek, som snart kommer att bli både 
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större och bättre genom den ut- och ombyggnad som har startat. Vi 
har en Språkverkstad som är en del av StudentCentrum. Vi har 
Studentsupport på UMDAC när det gäller IT. Dessutom finns ett 
antal datorlab och ett trådlöst nätverk som många av universitetets 
resurser tillgängliga. Visserligen kan man se vissa fördelar med att 
samla alla eller de flesta av dessa på en fysisk plats, men det är inte 
självklart den bästa lösningen. Att se till att information om dessa 
funktioner finns lätt tillgänglig och att personal som är verksam inom 
de olika resurserna har kontakt med varandra kan lika gärna vara den 
allra bästa lösningen.  
 
Ovanstående beskrivning av LRC är gjord med tanke på studenterna 
som användare. Nu är de inte den enda målgruppen för ett LRC. 
Lärare utgör en annan grupp av potentiella LRC-användare. Deras 
behov sammanfaller till viss del med studenternas, men de har också 
andra behov av stöd – t ex i samband med läromedelsproduktion 
(strömmade föreläsningar, lärplattformar, och likande om vi ser till 
behoven som är kopplade till IT). Lärarna har givetvis också behov av 
litteratur och därmed behov av ett bibliotek med alla de resurser som 
tillhandahålls den vägen. Sett ur en praktisk synvinkel finns det inget 
som säger att dessa två typer av stöd behöver tillhandahållas inom 
samma lokal. Huvudsaken är att lärarna är medvetna om vilka 
resurser som finns och hur de kan nyttja dessa. För lärarna kan (och 
är åtminstone delvis) bibliotekstillgång via datorer ett stort plus 
genom att de har tillgång till så mycket via sin egen dator. 
 
Den gemensamma nämnaren för att, med nuvarande struktur inom 
Umeå universitet, verkar bli informationsspridning om och 
marknadsföring av de resurser som finns. Detta behov av att vara väl 
synliga för användarna delar de resurser som ingår i LRC-begreppet 
med mycket annat som finns på ett campus och detta leder 
automatiskt tankarna in på universitetets webbplats som 
informationssamlande och informationsspridande plattform. Och då 
har jag nästan gått varvet runt – om universitetets webb klarar av att 
göra det lätt för varje person som behöver hjälp med läranderesurser 
att hitta dessa genom en enkel sökning så har vi vårt LRC. Det blir 
visserligen på flera sätt ytterst virtuellt, men vi vet att väl fungerande 
virtuella miljöer kan innebära att fler får ut mer per satsad krona. 
 
Jag har valt att tolka C:et i LRC som Campus. Men vårt universitet 
har ju en stor andel distansstudenter som inte tillbringar särskilt 
mycket tid på campus. En del av dessa kommer numera nästan aldrig 
hit eftersom de läser distanskurser utan fysiska träffar. Ser vi på LRC 
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ur deras synvinkel måste en virtuell lösning framstå som mer attraktiv 
än en fysisk lösning. Visserligen har många av dem nära till ett LC 
(Lärcenter), men det är inte alla som utnyttjar den möjligheten. De 
har ofta även nära till något bibliotek – även om det inte är ett 
forskningsbibliotek. Men för att de skall ha tillgång till i princip 
samma läranderesurser som campusstudenterna måste de ändå kunna 
komma åt de resurser som vi tillhandahåller. Ett LC eller ett 
folkbibliotek kan aldrig helt ersätta alla de resurser som finns samlade 
på ett campus. Vi som anställda (t ex lärare och bibliotekarier) kan 
inte förutsätta att varenda folkbibliotekarie eller motsvarande 
Lärcenterpersonal i vårt avlånga land kan hålla reda på vilka resurser 
som varje högskola erbjuder just sina distansstudenter och på vilket 
sätt dessa tillgängliggörs. 
 
 
Lite bakgrundinformation 
Den som vill ta del av den dokumentation av LRC-projektets som 
finns kan hitta denna på:   
http://www.projekt.netuniversity.se/page/328/startsidan.htm. 
Projektledare var Annika Hamrin (Stockholm universitet) och 
Lennart Lundberg (Växjö universitet). 
 
Varje nätverksträff hade ett tema: 

• ”Vilken nytta har studenter och lärare av LRC” 
• ”Begrepp i LRC-sammanhang” 
• ”Hur förankras LRC i [universitetets] verksamhet[en]” 
• ”Kursprocessen – behov – LRC” 
• ”Förändringsarbete” 
• ”Mötesplatser för lärare och LRC-personal” 

 
Utöver ren projektdokumentation finns även en länksamling med 
länkar till i sammanhanget intressant litteratur och till angränsande 
verksamheter . 
 
Begreppet Learning Resource Center är inget svenskt påfund. Gör 
man sökningar på webben för att hitta något om LRC hittar man allt 
från rena bibliotek som beskriver sig själva som Learning Resource 
Center till betydligt mer sammansatta enheter där man samlat 
studiestödande resurser i eller nära biblioteket. Till dessa 
studiestödande resurser kan allt från IT-support i största allmänhet till 
IT-verkstäder där studenter dels har tillgång till mer avancerad 
utrustning och dels kan få handledning och hjälp. Dessutom kan 
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sådant som skrivarverkstäder och resurslabb för dyslektiker och andra 
läshandikappade finnas där. 
 
Det svenska LRC-projektet syftade till att dels inventera läget i 
Sverige 2004; hur känt LRC-begreppet var, om det redan fanns LRC 
på en eller flera högskolor, erfarenheter av verksamheten, stötta 
bildandet av fler LRC vid svenska högskolor, mm. Dels skulle 
projektet genom den nätverksgrupp som bildades bland annat försöka 
ta fram en svensk definition av LRC. Nu lyckades man inte komma 
fram till en svensk definition av LRC, men projektet kan för den 
delen inte sägas vara misslyckat. 
 
De svenska högskolorna (och där inbegripet universiteten) är väldigt 
olika både till storlek och ålder och hur man hanterar frågor som 
faller inom ramen för en rimlig definition av LRC. Alla har sin egen 
historia och sina egna strukturer. 
 
En personlig observation är att det verkar finnas ett större utrymme 
för och acceptans av ett behov av ett fysiskt LRC vid de nya 
högskolorna. Vad detta kan bero på vill jag inte spekulera om, men 
jag är säker på att just det faktum att de nya högskolorna inte är så 
gamla spelar en viss roll. Det finns också, tycker jag mig se, ett 
samband med en omorganisation, gärna kombinerad med en i tiden 
närliggande om-, ny- eller tillbyggnad av högskolans bibliotek. I 
sådana lägen finns en större chans att få ett brett gensvar för tankar 
på att skapa ett LRC. I praktiken handlar det dock nästan aldrig om 
att tillföra helt nya funktioner eller tjänster – att skapa ett LRC 
handlar om att samla och tillgängliggöra redan befintliga resurser på 
ett bättre sätt. 
 
Nätverket 
I nätverket ingick ett antal representanter från 10 högskolor; BTH, 
GU, HiG, KaU, KTH, LTH, LU, Lärarhögskolan i Stockholm, SU 
samt UmU. Redan från början var det klart uttalat att deltagande 
personer skulle representera sina respektive högskolor. Från varje 
högskola var det bara en person som kunde delta i nätverksträffarna. 
Av någon anledning kom det att bli få personer som representerade 
lärarna, medan biblioteken och redan existerande LRC var väl 
företrädda i gruppen. Ser man på listan över de personer som varje 
lärosäte anmält är biblioteken klart överrepresenterade. En jämnare 
fördelning mellan bibliotekspersonal och lärare hade varit positivt. 
Som det nu blev kände många att vi fick veta för lite om hur lärarna 
ser på behovet av LRC eller om vad de tolkar in i begreppet. Det bör 
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kanske tilläggas att diskussionerna om hur LRC skulle kunna 
definieras också handlade om vilka målgrupper ett LRC riktar sig till 
(studenter, lärare, övrig personal). Vid de studiebesök som 
genomfördes försökte projektledningen få med extra representanter 
för lärarna vid den högskola besöket gällde. Ofta var det svårt att få 
någon att delta. Vad detta beror på är svårt att säga. Alla 
nätverksdeltagarna var efter avslutat projekt ändå eniga om att man 
fått ut mycket av sitt deltagande.  
 
I samband med att själva projektet avslutades gick det ut en förfrågan 
till dels de högskolor som deltagit i projektet och dels till övriga 
högskolor om att delta i en fortsatt nätverksamhet som till att börja 
med planeras pågå till mitten av 2006. Vi valde att avstå, åtminstone 
för tillfället. Om det finns intresserade personer så finns det inget 
som säger att vi (dvs Umeå universitet) kan ändra sig.  
 
 
Litteraturförteckning 
LRC på campus (2004), Ett projekt inom Myndigheten för Sveriges 
nätuniversitet. Projektets webbplats: 
http://www.projekt.netuniversity.se/page/328/  
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Examination, bedömning och 
utvärdering 
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Att vikta faktakunskaper mot analytisk förmåga. 
Försök med en ny tvådelad examinationsform i 

Teknikens idéhistoria 
 

Stefan Gelfgren och Maria Göransdotter 
Institutionen för historiska studier 

 
stefan.gelfgren@histstud.umu.se 

maria.goransdotter@histstud.umu.se 
 
 
Sammanfattning 
Kursen Teknikens idéhistoria, 5 poäng, ges inom ämnet idéhistoria 
vid Institutionen för Historiska studier. Oftast ges kursen som 
kvällskurs på halvfart, och många av studenterna kommer från 
ingenjörsutbildningar. Flera är ovana vid studier i humanistiska 
ämnen, och har ofta haft svårt att tillägna sig det ”kritiska läsande” 
som är centralt i vårt ämne. Bland annat för att komma till rätta med 
detta, har vi infört en modell för examination på kursen som är 
uppdelad i två etapper: dels en hemtenta som examinerar 
studenternas förståelse och analytiska förmåga, dels en kort skriftlig 
salstenta som examinerar det vi anser vara grundläggande fakta och 
nödvändiga baskunskaper. 
 
Resultaten på de olika examinationsuppgifterna viktas enligt en 
uträkningstabell vi arbetat fram. Den har visat sig fungera mycket bra 
för att räkna fram ett slutbetyg på kursen där såväl faktakunskaper 
som analytisk förmåga vägs in på ett tydligt sätt. Uträkningstabellen är 
också konstruerad så att den relativt lätt skulle kunna gå att använda 
som verktyg för att tillämpa den 7-gradiga betygsskala som kan att bli 
aktuell i och med Bolognareformen. 
 
 
Hur ska kunskap examineras? 
Det finns många orsaker till att tänka över vilka examinationsformer 
som används under eller efter kurser. Som lärare och examinator 
behöver man vara medveten om, och ta hänsyn till, flera olika 
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faktorer. Ofta sker examinationen i slutet av en kurs för att 
kontrollera vad studenterna har lärt sig under kursens gång, genom en 
skrivning där de ska besvara ett antal i förväg ej kända frågor eller 
uppgifter. Dessutom utgör skrivningsresultatet ett tillfälle – vanligtvis 
det enda – som ger ett underlag för lärarens betygssättning av 
studenten.  
 
Problemen med detta sätt att hantera examinationer är flera. 
Kunskapen mäts och värderas endast vid ett tillfälle. Det är som 
upplagt för att studenterna skall ”trycka in” kunskapen för att sedan 
”tömma ur” den vid examinationstillfället. Detta är knappast det mest 
effektiva sättet om man önskar ett lärande för livet. Tyvärr påverkar 
detta också hela lärandemiljön under kursen. Risken finns att kursen 
inledningsvis går på tomgång för att studenterna är utmattade efter 
föregående kurs- eller momenttenta, och som en följd därav 
koncentreras all läsning av litteraturen till en inläsningsperiod i slutet 
av kursen. På det sättet görs examinationen till ett fristående moment 
i förhållande till den övriga kursen. 
 
Själva formen på examinationen styr också vad som är möjligt att 
examinera. Inom idéhistoria finns en tradition av att examinera i form 
av hemskrivningar. Det har fördelen att frågor av övergripande 
karaktär kan ställas, frågor som premierar förmåga att föra en generell 
diskussion, samt analysera, syntetisera och värdera stora mängder 
material. Det är ofta den typ av kunskaper som efterfrågas inom 
idéhistoria som disciplin. En annan vanlig examinationsform är 
salstentor. Då är det svårare att ställa mer övergripande frågor, 
eftersom skrivningstiden är begränsad. Examinationsuppgifterna 
tenderar därmed att handla mer om faktaredovisning och referat av 
kursinnehållet. I båda fallen har läraren ofta en stor mängd 
skrivningar att rätta, vilket tar mycket tid, vilket – som bekant – i de 
flesta universitetslärares vardag är en bristvara. 
 
Dessa var några av de frågor vi brottades med när vi funderade över 
nya metoder för examination. Idealet vore att man vid examinationen 
kunna täcka in hela Blooms kunskapstaxonomi – vilken graderar olika 
kunskapsnivåer från vetande, via förståelse, tillämpning, analys och 
syntes till värdering. Dessutom ville vi att examinationen skulle vara 
en integrerad del av hela kursen, och slutligen ville vi även försöka 
göra rättningen av tentorna snabbare och enklare utan att ge avkall på 
kunskapsmålen. 
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Examinationer på Teknikens idéhistoria 
Det är på kursen Teknikens idéhistoria, 5 poäng, som vi gjort försök 
att finna nya examinationsformer. Kursen ingår i kortkursutbudet i 
idéhistoria och ges av Institutionen för historiska studier. Kursen som 
inte kräver några specifika förkunskaper brukar ha cirka 30 deltagare. 
De flesta som läser den är dock ingenjörsstudenter som vill ha ett 
humanistiskt perspektiv på teknik.  
 
Med tanke på studentgruppens sammansättning är en utgångspunkt, 
och ett mål, att introducera studenterna till ett humanistiskt synsätt. 
Ett annat syfte är att ge dem verktyg för att reflektera över sin egen 
yrkesroll och inställning till teknik.  
 
Kursen består av fjorton träffar, två timmar långa, varav sex är 
seminarier i olika form med obligatorisk närvaro, och sju tillfällen 
utgörs av traditionella katederföreläsningar. Seminarierna handlar ofta 
om att studenterna skall reflektera över sin egen syn på exempelvis 
teknisk utveckling eller teknikens roll i dagens samhälle.  
 
Tidigare examinerades kursen med en hemtenta som bestod av 
ungefär fyra frågor som skulle besvaras i essäform på cirka tre sidor 
vardera. Fördelen med en dylik tenta är att den kan kontrollera 
studenternas kunskaper på en hög nivå i Blooms taxonomi, vilket 
också svarar mot kursens mål. Till nackdelarna hör dock det 
omfattande rättningsarbetet, samt att studenter ofta enbart läser vissa 
utvalda och begränsade delar av litteraturen för att kunna besvara de 
aktuella hemskrivningsfrågorna. Det har även hänt att studenter har 
kopierat svar av varandra, och ”klippt och klistrat” svar från internet. 
 
Försök med olika examinationsformer 
Ett första försök att förnya och förbättra examinationsformen var att 
använda sig av studenträttade hemtentor. Det gick till enligt följande: 
Samtidigt som vi formulerade frågorna till hemtentan utarbetades en 
svarsmall där vi gjorde en bedömning av vad svaret skulle innehålla 
och hur det skulle poängsättas. Vi poängsatte även sådana ”mjuka” 
variabler som analytisk förmåga, framställning, stil och språk. En 
svårighet var dock att studenterna själva inte hade, som vi bedömde 
det, kapacitet att bedöma den egna förmågan på just dessa områden. 
Och ofta är det just dessa kvalitativa variabler som skiljer betyget 
Godkänt från Väl Godkänt.  
 
Vid rättningstillfället gicks tentan och rättningsmallen igenom. Flera 
studenter var dock ovana vid att skriva denna form av tenta och det 
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inverkade säkert till att de överlag överskattade sin egen förmåga. En 
följd blev dessutom att vi lärare blev tvungna både att göra en ny 
rättning och att nu verkligen motivera vår rättning eftersom vi gjorde 
en annan bedömning än vad studenterna själva gjort.  
 
Vi funderade vidare på hur man skulle kunna underlätta 
rättningsbördan, men samtidigt ha kvar hemtentans fördelar. 
Resultatet blev att vi separerade på bedömningen av faktakunskaper 
och studenternas förmåga till analys och syntes. Kursen examinerades 
därefter i två delar: Dels genom en hemtenta som studenterna fick 
cirka tio dagar på sig att göra, dels en salstenta som gjordes samtidigt 
som hemtentan lämnades in. Tanken var också att när studenterna 
besvarade hemtentan skulle de samtidigt utföra inläsningen till 
salstentan, och vice versa. 
 
 
Del ett: Hemtenta 

Eftersom vi ansett det särskilt angeläget att visa studenterna på vikten 
av reflektion och diskussion, vilket markerats under kursen genom att 
betona vikten av seminarierna, var avsikten att hemtentan skulle 
återspegla detta. Hemtentan bestod därför av endast en fråga – vid 
detta tillfälle ”Vad är teknik?” – en fråga som kom tillbaka flera 
gånger under kursens gång (se bilaga 1). Instruktionerna är en 
vidareutveckling av ett dokument som används vid institutionen. 
Frågan fick studenterna veta redan vid introduktionstillfället. Då 
skulle de också samtidigt skriva ned (och spara för sig själva) vad de 
just då ansåg vara teknik. Efter varje seminarietillfälle fick de också tid 
till sätta sig ned och i enskildhet summera vad de lärt sig under 
seminariet – med andra ord använda sig av en form av tankebok.  
 
I tentainstruktionerna som delades ut i slutet av kursen stod bland 
annat att allt vad man lärt sig på kursen via föreläsningar, seminarier 
och kurslitteratur kunde användas. De uppmanades också att ta hjälp 
av sin ”tankebok”. De fick också veta vad vi förväntade oss av dem, 
som till exempel att: svaret skall ge en allsidig spegling av innehållet 
på kursen; i svaret kunna hänvisa till litteraturen; använda olika 
perspektiv och begrepp de mött under kursen; självständig kunna 
resonera kring frågorna och att gärna själv värdera vad de lärt sig, och 
till sist att svaret är individuellt utformat. Detta fungerade också som 
underlag till rättningen och betygssättning.  
 
Till instruktionerna hörde att de skulle utgå från sin första definition 
av teknik, för att i hemtentan beskriva hur de nu, efter genomgången 
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kurs, definierade begreppet ”teknik”. Avsikten var att motivera dem 
att reflektera över deras egen kunskapsinhämtning. Detta hade också 
fördelen att svaren blir unika för varje student, och därmed i princip 
omöjligt att plagiera  
 
När det gäller rättning och betygssättning av hemskrivningen är det 
ett tillfälle då man i stor utsträckning får lita till sin yrkeserfarenhet, till 
sin beprövade erfarenhet. Ofta har man en känsla för vad som krävs, 
och utifrån det ställs kriterier upp för vad som förväntas i ett tenta-
svar. Här hade vi dessutom instruktionerna att utgå från. I vilken 
utsträckning mötte svaret kraven som ställts upp? Med utgångspunkt i 
det sattes betygen.  
 
För ett godkänt svar krävs vanligtvis ett korrekt faktainnehåll, att det 
är framställt i förståelig form och att det möter kraven i 
instruktionerna. För högre betyg skall även argumentation, analys och 
språkbehandling vara god. Studenten skall också visa att hon/han 
förhåller sig fritt till kursinnehållet, kan värdera faktainnehållet samt 
väger argument för och emot varandra. Här måste man lita till sin 
”magkänsla” vid bedömningen. Givetvis måste man också motivera 
och kommunicera betygssättningen till studenten i fråga.  
 
Vid rättning av dylika hemtentor är det vanligt att man ställs inför 
svåra gränsdragningsfall, det vill säga svar som inte är ”rena” U, G 
eller VG. Ofta blir det ett plus eller minus efter respektive betyg. Av 
studenterna upplevs detta föga trösterikt om denne exempelvis 
hamnat precis i underkant av ett högre betyg. Detta tar 
rättningsmallen hänsyn till eftersom huruvida betygen är starka 
respektive svaga betyg tas i beaktande när det slutliga betyget 
beräknas. Detta blir tydligt i beräkningsexemplen nedan  
 
Dessutom, när vi avslutningsvis skulle summera kursen så kunde vi på 
basis av tentafrågans självreflekterande utformning, tillsammans med 
övriga utvärderingstillfällen, få en god bild av vad studenterna 
egentligen hade lärt sig. Det bildar ett bra underlag för hur senare 
kurser bör utformas. 
 
 
Del två: Salstenta 
Vid kursavslutningen, när studenterna lämnat in hemtentan, vidtar 
steg två av examinationen: en kort salsskrivning. Studenterna har en 
timme på sig att skriva tentan, och de flesta tar mellan 20 och 40 
minuter på sig. Första året vi provade denna examinationsmodell, fick 
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studenterna själva rätta sina skrivningar under ledning av läraren. Det 
visade sig dock vara svårt för studenterna att rätta sig själva. I 
synnerhet inslagen med ”teknikdatering” (se bilaga 2) beredde 
problem, så det självrättande inslaget ströks senare. Nu rättar istället 
läraren tentorna. Men för att bibehålla den direkta återkopplingen 
mellan skrivningen och resultatet, som var tanken med 
självrättningen, har vi direkt efter skrivtidens slut en kort lärarledd 
genomgång av de rätta svaren, och var i litteraturen man kan hitta 
underlag för svaren. Deltagandet vid genomgången är frivilligt, men 
de flesta brukar stanna kvar för att få en uppfattning om hur det gått 
för dem på skrivningen. Detta gör att examinationen också blir 
ytterligare ett inlärningstillfälle, med återkoppling till såväl litteratur 
som föreläsningar. 
 
Syftet med salstentan är tvåfaldigt. Dels vill vi genom den kontrollera 
och examinera det vi anser vara grundläggande faktakunskaper som 
studenterna bör ha tillgodogjort sig. Dels skall också salsskrivningen 
fungera som incitament för studenterna att verkligen läsa all 
kurslitteratur under kursens gång och under arbetet med hemtentan. 
Studenterna får information om salstentaformen i början av kursen. 
De får också muntlig och skriftlig information om den i samband 
med att hemtentafrågan delas ut. Vid båda tillfällena trycker vi lärare 
starkt på att om studenterna bara läser litteraturen, så ska det inte vara 
några problem att klara salstentan. 
 
Anledningen till att vi försöker använda salstentan som både ”piska 
och morot” för att få studenterna att läsa litteraturen kontinuerligt 
under, eller åtminstone i samband med hemtentaskrivandet, är att det 
visat sig att studenter ofta hoppar över stora delar av kurslitteraturen. 
I kursutvärderingar har det visat sig att studenter ofta sållar friskt i 
kurslitteraturen och gärna ”taktikläser” ett begränsat urval av böcker 
och artiklar. Genom att vi förbereder studenterna redan från början 
av kursen att examinationerna kommer att kräva att de läser all 
litteratur, tycks det som om fler studenter än tidigare faktiskt läser den 
mesta av litteraturen. 
 
Kryssfrågor och faktakunskaper 
Den form vi valt för salsskrivningen är i grunden flervalsfrågor – 
alltså kryssfrågor – och riktigt korta kortfrågor. Studenten ska även 
tidsordna olika teknikhistoriska fenomen och upptäckter, samt 
slutligen kunna tidsbestämma och förklara vad ett antal bilder 
föreställer (se bilaga). Tyngdpunkten i tentan ligger mycket på att 
examinera studentens ”historiska tidsuppfattning”. Genom de olika 
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inslag som består av att rangordna och tidsbestämma olika tekniker 
och upptäckter, kan vi se om studenten har fått en grundläggande 
känsla för och kunskap om epoker och, i viss mån, sammanhang. Det 
har ibland visat sig att studenter kan ha ett ganska gott hum om i 
vilken ordning olika fenomen uppträtt, men kan ha väldigt svårt att 
tidsbestämma dem.  
 
Att vi valde kryssfrågor som tentaform var inte självklart. Vi var själva 
lite skeptiska, och tänkte att det skulle vara en för lättvindig och enkel 
examinationsvariant. Möjligen skulle också studenterna kunna tycka 
att deras inläsning av litteraturen examinerades på ett för simpelt eller 
trubbigt sätt. Men våra farhågor har inte besannats. Istället har det 
visat sig att studenterna på det hela taget varit nöjda. Dessutom har 
modellen med kryssfrågor fungerat väldigt bra i kombination med 
den friare hemtentaformen just för att väga in hur väl studenterna 
tillägnat sig faktakunskaper i relation till uppövandet av den prövande 
hållningen och det kritiska läsesättet. 
 
En överraskande upptäckt är att, varje gång vi hållit kursen, det 
funnits studenter som skrivit bra eller mycket bra på hemtentan (ett 
starkt G eller VG) men som gjort ett närmast uselt resultat på 
salsskrivningen. En student som skrivit ett hemtentasvar som 
uppfyller alla krav på att vara resonerande, reflexivt och kritiskt, men 
som inte läst litteraturen, utan baserat sitt svar så gott som 
uteslutande på föreläsningsanteckningar klarar alltså inte salstentan. 
Genom salsskrivningen syns det sålunda att faktagrunden mycket väl 
kan vara bristfällig, även om studenten utvecklat sin prövande 
hållning eller analytiska förmåga.  
 
För att ge ett exempel: En av frågorna vi alltid brukar ha med handlar 
om den industriella revolutionen, och utgör en del av det vi anser vara 
fundamental kunskap för en student som genomgått en kurs i 
teknikhistoria.  Just detta exempel är också något som i det närmaste 
tillhör allmänbildningen, eftersom industriella revolutionen med 
flygande skytteln och spinning Jenny är något som elever duvas i 
redan under grundskolan och gymnasiet: 
 
Frågan lyder: När och var inleddes den industriella revolutionen? 
Rätt svar är: Under andra halvan av 1700-talet, i England. 
 
De allra flesta studenter kan svaret på frågan. Men det finns även 
studenter missar såväl tidsmässigt som geografiskt, och som svarar 
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”Slutet av 1800-talet i Frankrike” eller ”Den var stor på 1800-talet i 
Grekland och en del andra länder”. 
 
I tentan ingår även frågor som inte handlar om att mäta 
faktakunskaper, utan som vetter mer åt att ta fasta på den prövande 
hållningen. Ett exempel på en sådan fråga är frågan här nedanför. 
Den anknyter till en artikel i kurslitteraturen som behandlar olika 
hållningar till teknik och teknisk förändring. Frågan lyder: 
 
 

Har teknik inneboende konsekvenser?[1p] 
o ja 
o nej 
o kanske 

 
Motivera ditt svar: [1p] 

 
Här får studenten poäng ifall vare sig hon kryssat för ja eller nej. Ett 
kryss i rutan kanske ger däremot inga poäng eftersom studenten efter 
genomgången kurs förväntas antigen ha en egen uppfattning i frågan, 
eller kunna referera andras uppfattningar ur kurslitteraturen. Samma 
sak gäller för motiveringsdelen av frågan. I princip vilken seriös 
motivering som helst ger poäng. Det intressanta är att många 
studenter väljer att inte skriva någonting alls som motivering, och 
därmed går miste om ”säkra” poäng.  
 
Om en student får underkänt på salstentan ges tillfälle att skriva en 
omtenta. Den är i princip identisk med den första salstentan, men 
utan kryssfrågorna. Frågorna är i stort de samma, men nu ska 
studenten ska själv ge svaren. Ett märkligt fenomen är att det hänt 
flera gånger att studenter kommit till omskrivningen, och inte klarat 
den heller trots att frågorna var de samma som första gången. 
Troligen rör det sig om de studenter som inte ens till omtentan lagt 
sig vinn om att läsa kurslitteraturen ordentligt, utan hoppas på att de 
nya frågorna ska vara sådana som hon kan bättre än de i första 
vändan.  
 
Omvandlingstabellen 
Efter det att salstentan är rättad, delas de möjliga poängresultaten in i 
olika intervall som motsvarar bokstavsbetygen. Varje intervall, eller 
bokstavsbetyg, motsvaras i sin tur av ett omräkningstal, från 1 till 9. 
Exempelvis får en student som skrivit 15 poäng på tentan alltså 
omräkningstalet 5. Sedan gör vi likadant med hemtentan. 
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Betyg Salstenta 
(poängintervall)

Omräk-
ningstal 

U- 0-8 1 
U 8,5-10 2 
U+ 10,5-12 3 
G- 12,5-14 4 
G 14,5-16 5 
G+ 16,5-18 6 
VG- 18,5-20 7 
VG 20,5-23 8 
VG+ 23,5-25 9 

 
Rättning och sammanställning av betyg 
Hur fick vi då till sist fram ett samlat betyg för de båda 
examinationerna? Vi resonerade som så att hemtentan skulle vara den 
klart viktigaste. Den reflekterade kursen och dess kunskapsmål som 
helhet på ett bra sätt. Dessutom bedömdes den ta större engagemang 
och tid i anspråk. Vi diskuterade fram och tillbaka hur viktningen 
skulle se ut för att få rätt proportioner. Efter några räkneexempel 
bestämde vi oss till slut helt enkelt för att fördelningen skulle vara 80 
respektive 20 procent. Som visas i tabellen räknades slutbetyget 
följaktligen fram enligt principen för ”viktat medel”. 
 
Här följer tabellen i sin helhet som vi konstruerat med 
beräkningsinstruktionerna strax efter. 
 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Betyg Hem-

tenta 
Salstenta 
(poäng-
intervall) 

Om-
räknings
tal 

Numer
iskt 
värde 
för 
hem-
tenta 

Numer
iskt 
värde 
för 
sals-
tenta 

Total 
poäng 

Totalt 
betyg 

U- U- 0-8 1 
U U 8,5-10 2 
U+ U+ 10,5-12 3 
G- G- 12,5-14 4 
G G 14,5-16 5 
G+ G+ 16,5-18 6 
VG- VG- 18,5-20 7 
VG VG 20,5-23 8 
VG+ VG+ 23,5-25 9 
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Det här kanske verkar vara ett krångligt sätt att komma fram till 
slutbetyget. Men som vi tidigare påpekat: faktum är att ofta kan 
resultaten på hemtentan och salstentan vara väldigt disparata från en 
och samma student. Någon som skriver mycket bra på hemtentan 
kanske gör en väldigt svag salstenta. I exemplen här nedanför syns 
vad som då händer med slutbetyget, och att hur viktningen faktiskt 
fungerar utslagsgivande. 
 
Beräkningsinstruktioner: 

Det totala betyget står i kolumn 1. I kolumn 2 betyget från 
hemtentan, och i kolumn 3 betygsintervallen från salstentan. När 
dessa skall vägas ihop så att de motsvarar 80 respektive 20 procent 
används ”omräkningstalet” i kolumn 4. Omräkningstalet används för 
att ge ett numeriskt värde för betygen U, G och VG. 
 
Det sammanlagda betyget räknas ut enligt följande beräkning: 
1) Omsätt hemtentan till ett numeriskt värde enligt kolumn 4. Notera 

det i kolumn 5. 
2) Lokalisera i kolumn 3 vilket omräkningstal salstentan ger. Infoga 

det i kolumn 6.  
3) Använd formeln: (5) * 0,8 + (6) * 0,2 = Total poäng.  
4) Omsätt detta till ett totalt betyg genom att jämföra kolumnen (4) 

med (1). 
 
Här följer ett par exempel. Antag att person A har skrivit ett VG- på 
hemtentan och 13 poäng på salstentan (motsvarar ett G-), och att 
person B har ett G- från hemtentan och 21 poäng på salstentan (det 
vill säga ett VG). 
 
Person A: VG- motsvaras i kolumn (5) av omräkningstalet 7, och 
salstentans 13 poäng ger omräkningstalet 4 i kolumn (6). Beräkningen 
av betyget blir som följer: 7 * 0,8 + 4 * 0,2 = 6,4. Den totala poängen 
6,4 motsvaras följaktligen av betyget G+ enligt kolumn (1). 
 
Samma uträkning med person B som exempel ger omräkningstalen 5 
respektive 8. Enligt beräkningsmodellen blir den totala poängen 5,6 
och det slutliga betyget alltså ett G. 
 
Vi tycker att de båda slutliga betygen känns välmotiverade. I det 
första exemplet sänks betyget ett steg i förhållande till 
hemtentaresultatet på grund av en dålig salsskrivning, och i det senare 
fallet höjs slutbetyget till följd av ett mycket bra resultat på 
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salsskrivningen. Det är också tydligt att det faktiskt är betyget från 
hemtentan som är riktningsgivare för det slutliga betyget. 
 
I och med Bolognareformen är det troligt att vi som lärare kommer 
att arbeta med en sjugradig betygsskala inom en inte alltför avlägsen 
framtid. Eftersom vår beräkningstabell bygger på en princip med 
många betygssteg, skulle den antagligen kunna fungera som ett 
underlag för att differentiera åtminstone tentamensbetyg på ett sådant 
sätt. 
 
 
Studenternas synpunkter 
Hur har då studenterna upplevt våra försök att finna nya 
examinationsformer? Många av studenterna har under kursens gång 
gett uttryck för viss oro inför hemtentan som de upplevt som 
komplicerad och omfattande. Då måste man hålla i minne att de flesta 
av dem kommer från studietraditioner där de inte har någon vana 
med liknade uppgifter. Men genom att ge utrymme för frågor och 
återknyta till frågeställningen under kursens gång har farhågorna 
kunnat dämpas.  
 
När examinationsformen utvärderades som ett sista moment på 
kursen var de flesta studenter överens om att hemtentans resonerande 
karaktär på ett bra sätt motsvarar vad de lärt sig på kursen. Deras 
positiva respons märks också i deras hemtentasvar. Överlag har 
studenterna svarat väldigt ambitiöst och engagerat, och svaren håller 
genomgående god kvalitet.  
 
Vi fick dock en del negativa synpunkter på salstentan senaste gången 
vi genomförde den. Studenterna menade att den lade för stor vikt vid 
detaljkunskaper, vilket de inte kände igen från kursen. Möjligen kan vi 
i det fallet se kritiken framför allt som ett tecken på att vi inte 
tillräckligt tydligt förklarat syftet med salstentan i förhållande till 
hemtentan. Däremot har ingen student kommit efteråt och ifrågasatt 
vår betygssättning. 
 
Den kritik studenter fört fram mot tentamensformen, har handlat om 
att vi i salstentan fäster för stor vikt vid årtal. Något begränsas förstås 
vilka frågor vi kan ställa, och hur vi kan ställa dem, av formen för 
tentan. Vi har också förändrat salstentan allt eftersom utifrån både 
våra erfarenheter och studenternas synpunkter. Vi jobbar förstås 
kontinuerligt med att försöka få salstentan att inte vara för 
petimeteraktig utan faktiskt ta upp det vi uppfattar som viktiga fakta. 



 186

Därför rättar vi också tidsbestämningssvaren mycket generöst, med 
ganska stora marginaler för vilka svar som bedöms som rätt. Det 
kanske kan te sig som att vissa av frågorna blir alltför detaljerade och 
årtalsinriktade, men det vi egentligen snarare fäster vikt vid med den 
typen av frågor är att studenten har utvecklat ett historiskt 
tidsmedvetande. I en historisk kurs är det trots allt viktigt att ha 
någorlunda hum om när och i vilken ordning saker hänt. Vi anser det 
vara viktigt att studenterna vet att Napoleon inte levde på 1400-talet, 
att boken som informationsteknologi uppfanns på 300-talet och inte 
på 1700-talet, vilket hänt att studenter svarat på tentan.  
 
 
Lärarnas synpunkter 
Under arbetet med att utveckla den här examinationsformen har vi 
fått många värdefulla erfarenheter. Vi har provat på 
examinationsmodeller som varit mindre lyckade, och vi har ibland 
stött på oväntade problem vid rättning och bedömning. Men på det 
hela taget tycker vi att fördelarna med den här tudelade 
examinationsformen överväger. Som lärare har vi haft flera fördelar 
av att jobba såhär. 
 
Dels har vi fört kontinuerliga samtal om examinationens koppling till 
kursinnehåll och undervisningsformer. Dels har vi delat upp 
rättningsbördan mellan oss, men alltid konsulterat varandra. Man är 
inte ensam med en jättehög tentor. Och eftersom vi tänkt efter innan, 
när vi formulerat frågor och gjort rättningsmallar, går det snabbare att 
rätta.  
 
Ur studentperspektiv ger denna examinationsform också en ökad 
rättssäkerhet. Vi är två lärare som i dialog fastslår kriterier för 
betygsnivåerna, och vi diskuterar alltid rättning och bedömning 
tillsammans. Vi kan därför bättre än tidigare motivera de betyg vi 
sätter. En student som ifrågasatte sitt totala betyg på kursen skulle 
kunna få en detaljerad redogörelse för underlaget, med tydliga 
kriterier. Hittills har det dock inte hänt, vilket ibland hände tidigare, 
att en student i efterhand ifrågasätter sitt betyg på tentan eller sitt 
slutbetyg på kursen. 
 
Summa summarum har vi, tycker vi själva, hittat en grundmodell för 
hur vi kan skapa meningsfulla examinationsformer som tar fasta på 
såväl faktakunskaper som analytisk förmåga och studentens process 
av kunskapsutveckling. Det är också en modell som underlättat 
många av de tidskrävande moment som examinationer kan innebära 



 187

för lärare. Det är därför en form för examination som vi kommer att 
försöka vidareutveckla efter synpunkter från studenter och efter våra 
egna erfarenheter, både på Teknikens idéhistoria och på andra kurser 
på vår institution. 
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     Bilaga 1 

 

Vad är teknik? 
Ett flertal gånger under kursens gång har frågan om vad teknik är 
dykt upp. Vid det första tillfället fick ni också själva formulera er egen 
definition av begreppet teknik. Utgå ifrån din egen 
teknikdefinition vid kursens början, och beskriv med det du lärt 
dig under kursens gång hur du nu skulle vilja definiera 
begreppet teknik. Använd dina anteckningar från de tillfällen du 
givits möjlighet att reflektera över frågan, samt 
föreläsningsanteckningar och litteratur. Det handlar helt enkelt om en 
form av sammanfattning av vad kursen tagit upp och hur det förhåller 
sig till begreppet teknik. 
 
Exempel på teman som kan tas upp är: Vad/vem driver på den 
tekniska utvecklingen? Vem/vad definierar vad teknik är? Finns det 
ett samband mellan teknisk respektive samhällelig utveckling? Är det 
någon skillnad mellan teknik och vetenskap, och finns det ett 
samband dem emellan?  
 
Eftersom detta är en historisk kurs är det viktigt att du använder 
historiska exempel för att belysa ditt resonemang.  

 
Tentamenssvaret skall utformas i essäform, det vill säga att det är en 
resonerande och analytisk framställning där läsarna (Maria och Stefan) 
skall kunna följa med i dina tankegångar och argument. Det är viktigt 
att du får med de fakta som är relevanta för att besvara frågan, och att 
du kan förankra ditt svar genom hänvisningar till kurslitteraturen. 
Dock krävs inte något fotnotssystem. Men essäfrågan som form 
bygger på resonemang och analys. Tänk på ditt svar som en uppsats i 
miniatyr, eller som en artikel som skall kunna publiceras på en 
kultursida i en dagstidning. 
 

Stefan Gelfgren &  
Maria Göransdotter 
 
Inst. för historiska studier 
 

 
 

 
 

Teknikens idéhistoria 

2004-12-17 
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Kriterier 
Följande förväntas av dina svar: 
• Att du skall ge en så allsidig spegling av kursens innehåll som 

möjligt. 
• Att du kan hänvisa till exempelvis kurslitteraturen och ge konkreta 

exempel därifrån, vem som säger vad och i vilken bok/artikel. 
• Att du i skrift kan använda olika perspektiv och begrepp som de 

olika författarna använder i sina böcker. 
• Att du på ett självständigt sätt kan resonera kring frågorna, samt 

föra in egna synpunkter, både positiva och negativa (vilka inte 
kommer att bedömas som ”rätt” eller ”fel”). 

• Att svaret är individuellt formulerat. Det innebär att du inte kan 
skriva ett likadant svar som en kompis på kursen, även om 
samarbete vid inläsningen till och med uppmuntras. Det betyder 
också att du inte kan skriva av böcker, direkt kopiera från internet 
eller bara översätta en text från ett språk till ett annat. Sådant 
beteende gränsar till fusk och kommer att anmälas till 
universitetets disciplinnämnd. 

 
Regler 
Följande regler gäller för hemskrivningen: 
Fråga besvaras med datorskriven text om maximalt 2000 ord (cirka 5 
A4-sidor datorskrift, 12 punkter, Times New Roman, 1,5 rader i 
radavstånd, 2,5 cm i marginaler). Varje fråga bedöms enligt skalan 
Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.  
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              Bilaga 2 (2 av totalt 4 sidor ur tentamen) 

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för Historiska studier 
 
Stefan Gelfgren &  
Maria Göransdotter 

 TENTAMEN

Teknikens idéhistoria

ht 04
10 januari 2005

 
Salstentamen för Teknikens idéhistoria, 5p 
 
Namn:_______________________________________ Max: 26 
   G= 13 
Personnummer:_______________________________ VG=20 
 
1. Varifrån hämtade Henry Ford inom inspiration till införandet av löpande 

bandet inom biltillverkning? (fler än ett alternativ kan anges för varje) [1 p] 
 

 Mejerier   Eventuell kommentar: 
 Bagerier 
 Slakterier 
 Fredrick W. Taylor 
 Carl Benz 

 
2. Sätt följande tekniker i kronologisk ordning (den äldsta först) samt ange 
ungefärlig tidpunkt när tekniken i fråga uppkom/uppfanns (århundrade för 
tekniker före år 1300, årtionde för tekniker efter år 1300): [5p] 
 

Telegrafen, Papper, Symaskinen, Pergament, Atomkraften (atomklyvning), 
Ångmaskinen,  Klockan (mekaniskt urverk), Alfabetet, Papyrus, 

Boktryckarkonsten, Transistorradion, Bilen (bensindrivet fordon), Datorn, Boken 

 Teknik  Århundrade/årtionde 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
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3. Vilka direkta effekter hade den Industriella revolutionen – i sin samtid – på 
samhällets organisering och människors livsvillkor? [2] 
 

 Den genomsnittliga livslängden ökade i industrisamhällena 
 Urbanisering 
 Förlagssystemet införs 
 Ökad läskunnighet 
 Den genomsnittliga livslängden minskade i industrisamhällena 
 Allmän rösträtt 
 Förlagssystemet avvecklas 
 Konsumtionssamhällets framväxt 

 
Eventuell kommentar: 
 
 
4. Koppla samman bilden med ett namn (person eller institution) och ange vad 
bilden föreställer samt vilket århundrade (för teknik före år 1400) eller årtionde (för 
teknik efter 1400) den uppfanns/uppfördes/upptäcktes. [6p] 
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ECTS-betyg. Två försök vid statsvetenskapliga 
institutionen 

 
Kerstin Kolam och Ann-Sofi Rönnbäck 

Statsvetenskapliga institutionen 
 

Kerstin.kolam@pol.umu.se 
Ann-sofi.ronnback@pol.umu.se 

 
 
Sammanfattning 
Enligt Bolognamodellen ska vi framöver betygsätta de studerandes 
prestationer enligt ECTS-skalan. Denna artikel handlar om ett 
praktiskt försök att införa ECTS-betyg. Artikeln innehåller också 
inslag av studerandes betygsättning av varandra (peer assesment) och 
självvärdering (self assesment). 
 
 
Bakgrund 
ECTS-betyg har använts vid statsvetenskapliga institutionen sedan 
1995 för utländska studerande som läser våra engelskspråkiga kurser. 
Det betyder att ett flertal av våra lärare har lång erfarenhet av att 
använda detta betygsystem. När systemet infördes fick lärarna en 
introduktion av studierektor som också var internationell koordinator 
vid institutionen. Sedan har det flutit på och det har aldrig varit några 
diskussioner eller protester. Nya lärare har anammat systemet allt 
eftersom. Vi tillämpar en målrelaterad variant och endast använt oss 
av ett betyg för underkänt. I de fall lärare krävt komplettering har 
betyget getts efter att kompletteringen bedömts. Den mall som 
använts presenteras i korthet i tabell 1. 
 
Nu diskuteras Bolognamodellen för fullt och vi förbereder oss för de 
förändringar som står för dörren. Det föreslagna betygssystemet 
ECTS är en av förändringarna. Den debatt som förs i Sverige visar att 
frågan är ytterst kontroversiell, liksom betygsfrågor i allmänhet.  
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Tabell 1. Svenska och ECTS betyg 
Svenskt 
betyg 

ECTS 
betyg 

Definition 

VG+ A Excellent: Outstanding performance with 
only minor errors 

VG B Very good: Above the average standard 
but with some errors 

G+ C Good: Generally sound work with a 
number of notable errors 

G D Satisfactory: Fair but with significant 
shortcomings 

G- E Sufficient: Performance meets the 
minimum criteria 

U F Fail: Some more work required before 
the credit can be awarded 

 
Eftersom regeringens proposition, och därmed riksdagens beslut, 
dröjer vet vi i skrivande stund ännu inte om detta kommer att 
genomföras eller inte. Vi tyckte ändå att det vore intressant att pröva 
hur detta kan genomföras på två ”vanliga” kurser vid vår institution, 
dvs på två moment som läses av studerande som är vana med den 3-
gradiga betygsskalan. Därför gjordes försök på kurserna Policyanalys 
och Internationell politisk ekonomi under höstterminen 2004. De två 
kurserna finns på vårt s k smörgåsbord för B- och C-studerande. 
Kurserna är med andra ord valbara. I båda fallen utgör 
examinationen författandet av en kortare uppsats. Det övergripande 
målet på B och C är att den studerande skall genomföra självständiga 
analyser av politiska fenomen. Kurserna presenteras i korthet nedan. 
 
Policyanalys 
Kursen Policyanalys, som är på 5 poäng, handlar om hur politiska 
beslut kommer till och genomförs. Målet är att den studerande skall 
förstå och kunna analysera processen från identifiering av 
samhällsproblem till genomförande av politiska beslut samt 
effekterna av dem, liksom varför och hur problem kan hindras att 
komma upp på den politiska dagordningen. De olika stegen i 
processen gås igenom och olika teoretiska infallsvinklar presenteras 
som möjliga förklaringar till varför ett utfall blir på ett visst sätt. 
Föreläsningar och gruppdiskussioner genomförs under de första två 
veckorna. Mot slutet av denna period introduceras 
examinationsuppgiften som handlar om att följa en politisk fråga från 
initiering till utvärdering. De flesta studerande väljer ett 
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riksdagsärende, men det är också möjligt att skriva om en kommunal, 
landstingskommunal eller EU-fråga.  
 
Uppgiften som utförs individuellt består i att skildra policyprocessen 
från början till slut och analysera den. Uppsatsen skall vara på ca 14 
sidor. Ungefär hälften av papperet skall bestå av en beskrivning av 
processen och hälften av själva analysen. Kurslitteraturen bör 
användas, men kursdeltagarna uppmanas också att utnyttja annan 
relevant litteratur. Uppsatsen skall vidare ha ett syfte och 
någon/några frågor som besvaras. En kort diskussion om metod och 
material bör också finnas med. I slutet av kursen seminariebehandlas 
arbetena i mindre grupper (ca 6 deltagare i varje). Alla deltagare skall 
också fungera som kommentator på en av uppsatserna. 
 
Internationell politisk ekonomi 
Kursen Internationell politisk ekonomi är ett 5-poängsmoment som 
behandlar relationen mellan politik och ekonomi. Tyngdpunkten på 
momentet ligger på den politiska betydelsen av utvecklingen inom 
global ekonomi och fokuserar mer specifikt på hur stater kan/väljer 
att svara på globaliseringstendenserna, vilken betydelse som de 
transnationella företagen kan tillmätas samt hur arbetet inom 
internationella institutioner om Världshandelsorganisationen WTO, 
Världsbanken WB och Internationella valutafonden IMF bedrivs. 
Momentet består av föreläsningar och seminarier. Kursens mål är att 
de studerande ska få fördjupad kunskap om och förståelse för hur 
olika beslut inom global ekonomi kan påverka beslutsfattande på 
nationell och internationell nivå i både i- och u-länder.  Målet är 
också att de studerande ska träna sig i att genomföra självständiga 
analyser. Det senare sker i form av den rapport som utgör den 
huvudsakliga examinationen. Där väljer kursdeltagarna själva en aktör 
som de ska analysera med hjälp av något av de teoriperspektiv som 
behandlas under momentet. Arbetet redovisas i en individuell rapport 
som ska vara på ca 15 sidor. Den ska innehålla fyra olika delar, en 
inledning, en teoridel, en aktörsdel och slutligen en analysdel. 
Rapporten seminariebehandlas och då ingår också en 
kommentatorsuppgift.  
 
Varför dessa två kurser? 
Vi fann det lämpligt att genomföra vårt försök på just dessa kurser 
eftersom båda innefattar författandet av en uppsats. Uppgiften är 
tämligen enkel i grunden vilket förenklar för de studerande när de 
(oftast) för första gången skall få pröva på att ta ställning till en annan 
studerandes arbete. Vi bedömde att försöket skulle vara svårt att 
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genomföra vid exempelvis en salstentamen där examinationen ska 
fånga upp allt det som behandlats under en kurs. Den skrivuppgift 
som ingick i båda dessa kursen var mer fördjupad och specialiserad 
och därför också mer avgränsad. Detta gjorde den mer lämplig för 
vårt försök. På båda kurserna har de studerande sedan tidigare 
terminer haft en lathund till sitt förfogande inför seminariet. 
Lathunden har samtidigt också fungerat som en checklista för det 
egna arbetet. Vi har också flera års erfarenhet av att använda 
kriterielistor vid betygsättning av uppsatser på C, CD och D nivå. En 
del av de kriterierna användes även här. 
 
 
Försöket 
 
Upplägget 
Vi inledde arbetet med försöket med att precisera vilka kriterier som 
skulle användas vid betygsättningen. Kriteriernas utformning 
anpassades till respektive kurs eftersom kurserna skiljer sig åt något i 
fråga om hur skrivuppgiften ska genomföras. Vi preciserade 
kriterierna och skrev ner dessa i form av ett antal frågeställningar på 
en blankett.  
 
I kursen Policyanalys var kriterierna/frågorna följande: 
 

1. Finns det ett syfte och konkreta frågeställningar? 
2. Finns alla steg i processen med? 
3. Skildras de på ett tydligt och begripligt sätt? 
4. Är detaljeringsnivån rimlig med tanke på textens 

omfattning? 
5. Hur är balansen mellan skildring av beslutsprocess och 

analys? 
6. Görs några teorianknytningar? 
7. Används något kritiskt perspektiv? 
8. Utnyttjas kurslitteraturen? Fungerar den som hjälpmedel? 
9. Används annan litteratur (i beskrivning, i teori)? 
10. I vad mån ansvarar författaren för en självständig analys av 

processen? 
11. Är författarens slutsatser om processen rimliga? 
12. Formalia: Är alla källor tydligt angivna? Ingår en 

referenslista med alla refererade källor och litteratur? Har 
uppsatsen det rätta omfånget? Språk, teknisk bearbetning, 
struktur? 
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Uppsatserna bedömdes utifrån dessa 12 kriterier och varje fick ett 
värde (0-5) utifrån de graderingar som används i ECTS-systemet 
enligt tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2. Betygsättning av respektive kriterium 
Värde Definition 
5 p Excellent: Outstanding performance with only 

minor errors 
4 p Very good: Above the average standard but with 

some errors 
3 p Good: Generally sound work with a number of 

notable errors 
2 p Satisfactory: Fair but with significant shortcomings 
1 p Sufficient: Performance meets the minimum criteria 
0 p Fail (dvs kriteriet uppfylls inte alls eller saknas) 
 
Sammanlagt kunde ett arbete få högst 60 poäng (12 kriterier x 5 
poäng). En betygsskala användes för att sätta det slutliga betyget. 
Gränsen för godkänt sattes vid 50 procent av totalpoängen. Varje 
steg utgjorde 6 poäng (se tabell 3). 
 
Tabell 3. Betygsskala 
Poäng totalt ECTS-betyg Svenskt betyg 
55 – 60 A VG 
49 – 54 B VG 
43 – 48 C G 
37 – 42 D G 
31 – 36 E G 
0 - 30 F U 
 
Det är viktigt att kunna motivera betygsättningen inför de 
studerande. Erfarenheten säger till exempel att 1 poäng från ett högre 
betyg är extra svårt att motivera. För att precisera kriterierna och för 
att kunna argumentera för ett visst betyg krävdes ytterligare 
justeringar. Därför bedömdes vissa av kriterierna som viktigare 
(kriterierna 2, 3, 6, 8, 10 och 11) och det bestämdes att minst tre av 
dessa skulle ha minst tre poäng vardera för att ge det högre betyget.  
  
Under kursen Internationell politisk ekonomi användes nedanstående 
kriterier för bedömningen, även här formulerade som frågor.  
Bedömningen för varje kriterium skedde med hjälp av de olika 
betygen i ECTS-skalan.  
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1. Presenteras och motiveras val av aktör på ett tydligt sätt? 
2. Motiveras val av teoriperspektiv på ett tydligt sätt? 
3. Hur är teoribeskrivningen genomförd? 
4. Hur är aktörsbeskrivningen genomförd? 
5. Hur är analysen genomförd? 
6. Är författarens slutsatser tydliga i rapporten? 
7. Hur diskuteras slutsatserna i analysdelen?  
8. Är slutsatserna rimliga? 
9. Utnyttjas kurslitteraturen i rapporten? 
10. Hur ser användningen av annan litteratur/material ut i 

rapporten? 
11. Vilket är det samlade intrycket av rapporten? 
12. Formalia: Är alla källor tydligt angivna? Finns referenslista? 

Har rapporten det rätta omfånget? Hur ser språk och teknisk 
bearbetning ut? 

13. Hur ser den källkritiska diskussionen ut i rapporten?  
 
I denna del av försöket användes ingen poängsättning utan de 
studerande fick kryssa i den utdelade blanketten. Vid varje fråga 
skulle de alltså ange om uppsatsen var ”excellent”, ”very good”, 
”good”, ”satifactory”, ”sufficient” eller ”fail”. Ett mönster 
framträdde på blanketten där det framgick om de flesta kryssen 
hamnade på en den övre, nedre eller mittersta delen av betygsskalan. 
En samlad bedömning av intrycket från blanketten skulle sedan ligga 
till grund för ett slutbetyg. 
 
Genomförandet 
Vid kursstarten fick båda grupper information om den sk 
Bolognamodellen och därigenom den förändring av betygssystemet 
som troligtvis kommer att införas också i Sverige framöver. De 
studerandes kunskap om detta var klart begränsad. Några hade vagt 
hört talas om Bolognaprocessen men hade inte riktigt klart för sig 
vad detta skulle komma innebära för utbildningssystemets 
uppbyggnad eller för hur betygssystemet kan komma att förändras.  
 
Kursen Policyanalys samlade 11 studerande, 10 på C-nivå och en på B-
nivå. De informerades om försöket vid kursstart. Då fick de också 
blanketten med kriterierna och betygsskalan för att kunna använda 
underlaget i sitt eget arbete. Alla var beredda att delta i försöket. När 
uppsatserna inför slutseminariet delades ut fick var och en också en 
blankett att använda för den uppsats man skulle kommentera. Den 
blanketten skulle fyllas i och lämnas till seminarieledaren efter 
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seminariet. Däremot fick inte respektive författare ta del av 
innehållet. Samtliga kursdeltagare genomförde uppgiften. 
 
I kursen Internationell politisk ekonomi deltog 21  studerande i försöket, 
15 på B-nivå och 6 på C-nivå. Vid kursstart informerades 
kursdeltagarna om vårt försök och motiven till det. De fick sedan ta 
ställning till om de ville delta vilket alla valde att göra. De fick då 
blanketten med kriterierna samt en förklaring till den. Detta följdes 
senare upp under kursen för att påminna de studerande om hur de 
skulle arbeta med blanketten inför seminariet. Kursdeltagarna 
uppmanades också att använda de olika frågorna i blanketten som 
stöd till kommentatorsuppgiften på seminariet.  
 
Resultat 
Erfarenheterna av försöken var i stort desamma på de två kurserna. 
En stor majoritet av de studerande ställde sig positiva till försöket. De 
ansåg att användningen av betygskriterier samt en utökad betygsskala 
var något önskvärt. Det tydliggjorde motiven till ett betyg och visade 
vilka förtjänster eller brister som en rapport hade. Blanketten var till 
hjälp både i det egna arbetet (self assesment) och vid granskningen av 
ett annat arbete (peer assesment).  De flesta uppgav dock att det hade 
varit svårt att ta ställning till betygen men trodde att ännu mer 
information samt träning i att bedöma skulle göra det lättare att 
genomföra uppgiften. Några av dem upplevde det som obehagligt att 
bedöma en medstuderandes insats. Bedömningen blev så tydlig när 
man skulle kryssa för i en ruta.  Men en majoritet av dem uppgav att 
det hade varit intressant att få prova på att göra det. Försöket hade 
gett dem bättre insikt i hur svårt det kan vara att bedöma och 
betygsätta en rapport vilket de inte hade reflekterat över tidigare. På 
kursen Policyanalys var den största oron att läraren skulle ge den ifyllda 
blanketten till respektive författare. 
 
Flera av kursdeltagarna såg positivt på ett införande av ECTS-betyg 
och menade att detta skulle ge ett rättvisare betyg. Det fanns dock 
också några studerande på Internationell politisk ekonomi som var mer 
negativa och som befarade att ett införande av en utökad betygsskala 
skulle leda till en ökad betygshets. De sade sig inte heller se någon 
poäng med fler betyg eftersom de inte trodde att en framtida 
arbetsgivare skulle ta så stor hänsyn till vilket betyg en studerande fått 
på ett enskilt moment.   
 
När det gäller själva bedömningen kan det sägas att de studerande på 
Internationell politisk ekonomi generellt sett gav ett högre betyg på de 
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olika kriterierna än vad läraren gjorde. Slutbetyget på rapporten 
överensstämde dock i många fall väl, dvs det betyg som de 
studerande ansåg att en rapport skulle ha sammanföll i de flesta fallen 
med det betyg som rapporterna slutligen fick av den betygsättande 
läraren. Undantaget här var de fyra studerande som inte blev 
godkända på rapporten. Alla dessa fick betyget godkänd i 
bedömningen av sina kurskamrater. Resultatet på kursen Policyanalys 
var att den sammanlagda poängen i de allra flesta fall var densamma, 
dvs både studerande och lärare kom fram till samma slutsumma. 
Däremot kunde det variera på de enskilda kriterierna.  
 
 
Reflektioner 
Som nämnts tidigare så fanns det både studerande som var positiva 
till en ny betygsskala och de som var mer skeptiska. Några såg den 
som en möjlighet att få mer rättvisa betyg medan andra uttryckte en 
oro för att fler betygssteg kommer att leda till en ökad betygshets. 
(Det senare har för övrigt varit ett av de mer frekvent förekommande 
kritiska synpunkterna på flergradiga betyg i den allmänna debatten.) 
Detta antogs kunna leda till sämre samarbetsmöjligheter studerande 
emellan. En majoritet av kursdeltagarna var dock positiva till ett 
klargörande av vad som krävs för att erhålla ett betyg, dvs kriterierna, 
vilket också var en viktig del i vårt försök.  
 
En viktig fråga för oss har alltså varit hur man utformar bra kriterier 
för betygsättning. Hur kan vi dessutom säkerställa att formulerade 
kriterier verkligen mäter det som de ska? Detta anknyter till frågor 
som är viktiga också i forskningen, dvs begreppen validitet och 
reliabilitet. Vi har inte använts oss av några teorier i våra försök utan 
främst resonerat mera intuitivt (och erfarenhetsbaserat) kring 
kursernas målsättning och hur vi kan ”mäta” om en studerande 
uppnått dessa mål, här i form av en uppsats. Givetvis bör kriterier för 
betygsättning anpassas efter hur en enskild kurs är upplagd och det 
finns därmed inga generella kriterier som kan passa för alla kursers 
upplägg och innehåll. Vi tror dock att det är viktigt att klargöra vilka 
målsättningarna med en kurs är och att utformningen av kriterier kan 
underlätta detta. Ett sådant klargörande är till nytta både för 
studerande och lärare. För läraren framgår det tydligare vad som är 
centralt på en kurs och de studerande får i högre grad klart för sig 
vilket syftet med en kurs är samt vilken deras insats förväntas vara. 
Slutsatserna av våra försök stärker det sistnämnda i och med att inga 
studerande hade några synpunkter på det erhållna slutbetyget på 
kurserna. Det är ju annars inte ovanligt att studerande, efter att de ha 
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fått sina betyg, vill veta mer om vilka motiven till ett givet betyg är, 
särskilt om de anser att betyget inte motsvarar deras insats.  
 
Vi har båda examinerat de moment som ingick i försöket vid tidigare 
tillfällen. En allmän reflektion är att vi nu upplevde att det gick att 
precisera betyget på ett bättre sätt än när tre betygssteg används. Den 
senare betygskalan är mer begränsad än vad ECTS-skalan är och 
därför mera ”trubbig”. Som betygsättande lärare upplever vi ibland 
att de tre stegen, U, G och VG, inte ger möjlighet att mer precist 
kunna värdera en studerandes insatser. Dessutom blir exempelvis 
steget mellan G och VG stort, detsamma gäller förstås också 
skillnaden mellan ett U och ett G. När vi kunde utnyttja fler steg blev 
skillnaderna inte lika dramatiska och vi upplevde detta som mera 
rättvist. 
 
Vi är inte övertygade om att fler betygssteg automatiskt leder till 
betygshets bland de studerande. Vi menar att det också är en lärares 
uppgift att se till att arbetsklimatet på en kurs är gott. Här spelar 
bland annat tydligheten stor roll. Det gäller att på olika sätt både 
uppmuntra och utmana de studerande. Det bör dock ske på ett 
avdramatiserat sätt. I ett bra arbetsklimat kan flera betygssteg istället 
fungera som en ”morot” för kursdeltagarna att göra sitt allra bästa.  
 
När det gäller själva utformandet av kriterierna för betygsättningen i 
våra försök kan även här några reflektioner göras. Generellt 
fungerade de kriterier som vi använde, här formulerade som frågor, 
bra. En viktig orsak till detta är säkert att vi båda haft kurserna 
tidigare vilket gör att våra krav och förväntningar på de studerandes 
insatser är väl inarbetade och därför ganska tydliga för oss. Det är 
också av betydelse att vi sedan flera år tillbaka vid vår institution 
använder liknande kriterier vid betygsättningen av C-, CD- och D-
uppsatserna. Det gör oss mer tränade i att utforma och använda 
kriterier.  
 
Ovanstående innebär dock inte att kriterierna inte kan utformas på 
ett bättre sätt än vad som nu skedde. För det första är det viktigt att 
varje kriterium endast motsvarar en fråga. Ett av våra kriterier gäller 
formaliaaspekterna i uppsatsen. Det har på blanketten omvandlas till 
flera frågor vilket är lite olyckligt. Hur gör man bedömningen om en 
studerande exempelvis har problem med språket men lyckas bra på 
det övriga som nu ingår i kriteriet? Här gjorde vi förstås en samlad 
bedömning av formalia, men om det finns både problem och 
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förtjänster i en uppsats inom ett visst område kan det bli 
problematiskt vid bedömningen.  
 
En annan fråga som infann sig efter vi genomfört försöket var om 
alla kriterierna var nödvändiga att ha med. Några av kriterierna 
överlappar något nu. Det finns flera frågor som rör slutsatserna. 
Detta hade kanske gått att strama upp och utforma till färre frågor.  
 
Det är också viktigt att fundera över om vissa kriterier ska ges en 
större tyngd än andra och om avståndet mellan betygsstegen skall 
vara densamma. På kursen Policyanalys där poängsättning användes 
hade alla kriterier samma poängmässiga värde. Detta är inte bra 
eftersom det rimligtvis måste bedömas som viktigare om en 
studerande har genomfört en intressant analys än om referenslistan är 
korrekt. Detta leder oss fram till slutsatsen att en viktning av 
kriteriernas värde nog vore att föredra. Då går det att tydliggöra vad 
som kan anses som det mest betydelsefulla vid genomförandet av 
examinationsuppgiften. Det kan sägas sammanfalla med hela idén 
med kriterier, dvs att förtydliga både för lärare och kursdeltagare vilka 
målen på en kurs är och hur väl en studerande lyckats med att uppnå 
dessa mål.  
 
På det hela taget konstaterar vi att oavsett hur många steg det finns i 
ett betygsystem är det viktigt att vi som lärare har klara kriterier för 
att bedöma de studerandes prestationer. Kraven skall dessutom vara 
relaterade till kursens mål och innehåll. Det i sin tur innebär att vi 
måste informera de studerande om krav och kriterier i samband med 
kursstart och inför examinationen. När de studerande vet vad som 
förväntas av dem är det också lättare för dem att göra bra ifrån sig. 
Ur lärarens perspektiv kan man uttrycka det på ett annat sätt: det 
dunkelt sagda är det dunkelt tänkta! 
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att klargöra om olika typer av 
tentamensuppgifter i nationalekonomins a-kurser i makroekonomi 
missgynnar något av könen. Ytterligare en fråga som studeras är 
huruvida det lärarlag som utfört examinationen är medveten om 
eventuell könsbias. 
 
Undersökningen utförs på resultatdata från fyra tentamina i 
nationalekonomis moment i makroekonomi på a-kursen vid Umeå 
Universitet. Genom att ta data från tentamina på såväl höst- som 
vårtermin så studeras studenter från alla typer av program som läser 
nationalekonomi som obligatoriskt ämne. En orsak till att det är 
makromomenten som studeras är att det på dessa delmoment finns 
en större spridning i de typer av frågor som ställs jämfört med 
mikromomenten. 
 
Resultaten visar att kvinnor har högre tentamenspoäng på alla typer 
av uppgifter, men också att differensen gentemot männen inte är 
statistiskt säkerställd.  
 
 
Inledning 
Syftet med studien är att studera huruvida olika typer av 
tentamensuppgifter i nationalekonomins a-kurser i makroekonomi 
gynnar (eller missgynnar) något av könen. Ytterligare en fråga som 
studeras är huruvida det lärarlag som utfört examinationen är 
medveten om eventuell könsbias i examinationen. 
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Data 
 
Urval 
Undersökningen utförs på resultatdata från fyra tentamina i 
nationalekonomis moment i makroekonomi på a-kursen. Genom att 
ta data från tentamina på såväl höst- som vårtermin så studeras 
studenter från alla typer av program som läser nationalekonomi som 
obligatoriskt ämne. En orsak till att det är makromomenten som 
studeras är att det på dessa delmoment finns en större spridning i de 
typer av frågor som ställs jämfört med mikromomenten.  
 
Tentamensuppgifterna har delats in i följande fem typer: 
 

1. Räkneuppgifter – hela eller en majoritet av poängen på 
uppgiften fås genom att matematiskt beräkna vissa 
ekonomiska storheter. 

 
2. Modellförståelse – hela eller en majoritet av poängen på 

uppgiften fås genom att studenten använder en eller flera 
nationalekonomiska modeller för att lösa ett problem. 

 
3. Argumentationsuppgift – hela eller en majoritet av poängen på 

uppgiften fås genom att studenten nyttjar de kunskaper man 
förvärvat under kursen för att argumentera för eller emot ett 
eller flera ekonomiska påståenden. 

 
4. Kunskapskontroll – hela eller en majoritet av poängen på 

uppgiften fås genom att studenten visar att man kan och 
förstår innebörden av vissa grundläggande nationalekonomiska 
begrepp. 

 
5. Artikelanalys – hela eller en majoritet av poängen fås genom 

att studenten analyserar en text som rör ämnet och besvarar 
frågor relaterade till texten. 

 
Detta urval av resultatdata från de fyra skrivningstillfällena ger ett 
datamaterial som omfattar 5852 besvarade frågor, indelade på 887 
studenter, rättade av 11 lärare varav två är kvinnor. Notera att endast 
tentamina och frågor där studenten ej lämnat ”blankt” inkluderats i 
studien. 
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Deskriptiv statistik 
I tabell 1, som redovisar genomsnittspoäng och deras 
standardavvikelse (inom parantes), ser vi att genomsnittspoängen för 
kvinnliga studenter ligger något högre än för de manliga studenterna. 
Notera också att kvinnliga lärare är något generösare i sin 
poängbedömning än männen. 
  
Tabell 1. Genomsnittspoäng per fråga indelat efter kön. 

 KVINNOR MÄN ALLA 
KÖN STUDERANDE 2,56 (1,63) 2,49 (1,61) 2,53 (1,62) 
KÖN LÄRARE 2,78 (1,44) 2,48 (1,64) 2,53 (1,62) 
 
En intressant observation är också att spridningen i poängen är större 
bland de kvinnliga studerande, även om skillnaderna är små. När man 
frågar lärare vid institutionen så är deras upplevelse att kvinnliga 
studenter visserligen har en högre genomsnittspoäng än de manliga 
studenterna, men också att spridningen skulle vara större för männen. 
Gruppen män skulle alltså enligt lärarna innehålla såväl de svagaste 
som de starkaste studenterna, medan de kvinnliga studenterna som 
grupp skulle vara bättre än männen utan att utmärka sig vare sig som 
särskilt dåliga eller särskilt bra. Det faktiska resultatet visar dock att de 
kvinnliga studenterna har såväl högre snittpoäng som större spridning 
i sina resultat. 
 
När det gäller lärarens kön är det viktigt att poängtera att endast två 
kvinnliga lärare ingår i undersökningen, och att alla resultat därför 
måste tolkas försiktigt. Värt att notera är dock att snittpoängen på en 
fråga är avsevärt högre, och spridningen i poängtilldelningen är 
avsevärt mindre, när det är en kvinna som rättar tentamensfrågan. Att 
spridningen är mindre skulle då kunna bero på att de frågor som de 
kvinnliga lärarna rättat haft en mindre spridning resultatmässigt hos 
studenterna, men det skulle också kunna förklaras med att männen 
rättar mera ”slarvigt” än sina kvinnliga kollegor. 
 
I tabell 2 nedan illustreras hur de fem frågetyperna fördelas beroende 
på om kursen har en kvinnlig eller manlig kursansvarig. 
 
Värt att notera är att kvinnliga huvudlärare har en avsevärt större 
spridning med avseende på typen av frågor än män. Detta kan till stor 
del förklaras med skillnader i de kurser som den manliga respektive 
kvinnliga huvudläraren hållit under den studerade tidsperioden. Trots 
detta kan man ändå notera att den manlige kursansvarige helt 
undvikit två typer av tentamensuppgifter på sina kurser. 
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Tabell 2. Andel av varje frågetyp indelat på kursansvarigs kön. 

 KVINNLIG 
KURSANSV. 

MANLIG 
KURSANSV. 

Räkneuppgifter 24% 0% 
Modellförståelse 37% 50% 
Argumentationsuppgift 7% 6% 
Kunskapskontroll 20% 44% 
Textanalys 13% 0% 
  

Enkätsvar 
För att få en uppfattning om huruvida de inblandade lärarna, 
huvudlärare samt grupplärare, var medvetna om hur könstillhörighet 
kunde tänkas påverka examinationen så har de fått besvara en kort 
enkät. Då endast sju av de 11 lärarna befinner sig vid institutionen för 
närvarande så är det dessa som besvarat enkäten. Nedan följer en 
kort sammanfattning av frågorna och svaren. 
 
Frågorna ett och två berörde lärarnas åsikter om huruvida olika typer 
av frågor sågs som enkla respektive svåra av studenterna oavsett kön. 
Alla lärare som besvarat enkäten angav att man trodde att 
studenterna upplevde frågorna som olika svåra. Vad gällde 
rangordningen av frågetyperna så var det mest anmärkningsvärda 
resultatet att den skilde den sig åt relativt mycket mellan lärarna. En 
majoritet angav dock att de trodde att studenterna upplevde ren 
kunskapskontroll som lätt, och räkneuppgifter som svåra. 
 
Fråga tre och fyra handlade om huruvida könet på den lärare som 
rättar en fråga kan påverka poängbedömningen. Samtliga svarande 
utom en hävdade att kön på personen som rättar en tentamensfråga 
inte påverkar bedömningen av studentens kunskaper. Individen med 
avvikande åsikt hävdade att manliga lärare var mera ”generösa” i 
poängbedömningen än kvinnliga lärare. 
 
Fråga fem och sex gällde huruvida studentens kön hade någon 
betydelse för poängbedömningen av tentamenssvaren, samt huruvida 
”lika rättar upp lika” eller vice versa. Alla svarande utom två gör 
gällande att studenter rättas lika oavsett kön. De två svarande som 
hade avvikande åsikt ansåg båda att ”olika rättar upp olika”, dvs män 
rättar kvinnor generöst och vice versa. 
Frågorna sju och åtta rör huruvida någon av de fem typerna av frågor 
gynnar något av könen så till vida att man erhåller högre poäng vid 
tentamina. Fyra av sju anser att de olika frågetyperna inte 
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gynnar/missgynnar studenter beroende på studentens 
könstillhörighet. De övriga tror att vissa frågetyper gynnar kvinnliga 
studenter och man framhåller då att främst typ fyra, 
kunskapskontroll, skulle gynna de kvinnliga studenterna. 
 
 
Empirisk analys 
För att få en bild av hur de faktiska tentamensresultaten relaterar till 
de åsikter lärarlaget givit uttryck för i sina enkätsvar så har en enkel 
statistisk analys av studenternas tentamenssvar från fyra 
makromoment genomförts. Följande regressionsmodell har 
estimerats med hjälp av statistikprogrammet STATA; 
 
Poängis = α + β1*ålders + β2*lärarens könis +  β3* likais + β4*typ2is + β5*typ3is + 
β6*typ4is + β7*typ5is + β8*(typ1*kvinnlig stud)is + β9*(typ2*kvinnlig stud)is + 
β10*(typ3*kvinnlig stud)is+ β11*(typ4*kvinnlig stud)is + β12*(typ5*kvinnlig stud)is 
+ υp +εis 

 
där υp indikerar att programspecifika random effects har inkluderats i 
estimationen. Resultaten presenteras i tabell 3 nedan.  
 
Resultaten visar först och främst att endast en liten del (ca 3%) av 
spridningen i poäng vid tentamensrättning kan förklaras av de 
variabler som ingår i modellen. Om syftet med studien varit att 
förklara poäng på tentamina så skulle det krävas någon form av mått 
på såväl studenternas förmåga (tidigare resultat eller betyg, 
högskoleprov mm) som deras arbetsinsats (timmar som läggs ned på 
studierna). Syftet med den här studien är dock att utröna om det 
fanns vissa typer av examinationsuppgifter som gynnar något av 
könen. 
 
Först kan vi notera att studentens ålder ej signifikant påverkar 
tentamenspoängen. Lärarens kön har däremot en statistiskt 
signifikant positiv effekt på tentamenspoängen, kvinnliga lärare 
verkar vara mera ”generösa” i sin rättning än de manliga kollegorna 
(alternativt att männen är mindre generösa, mera gnidiga). Vidare så 
finns en svag tendens att olika rättar upp olika, dvs manliga lärare 
rättar kvinnor mera generöst och vice versa. Effekten är dock inte 
statistiskt säkerställd. 
 
Vad gäller poängfördelning beroende på typ av tentamensfråga 
(oavsett studentens eller lärares kön) så ger statistiken följande 
rangordning i svårighetsgrad, enklast först; 
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1. Kunskapskontroll 
2. Räkneuppgifter 
3. Argumentationsuppgifter 
4. Artikel/textanalys 
5. Modellförståelse 
 

Tabell 3. Resultat 

Variabel Koefficient St. Err. Signifikant 
(5%) 

Studentens ålder -0,0035 0,0056 Nej 
Lärarens kön 0,30 0,10 Ja 
Lika -0,029 0,15 Nej 
Modellförståelse -0,46 0,10 Ja 
Argumentationsuppgift -0,18 0,15 Nej 
Kunskapskontroll 0,11 0,10 Nej 
Artikelanalys -0,20 0,18 Nej 
Räkneuppg *kvinnlig stud. 0,029 0,13 Nej 
Modellförståelse *kvinnlig 
stud. 

0,054 0,065 Nej 

Argumentationsuppgift 
*kvinnlig stud. 

0,21 0,16 Nej 

Kunskapskontroll *kvinnlig 
stud. 

0,094 0,074 Nej 

Artikelanalys*kvinnlig stud. 0,15 0,23 Nej 
R2 = 0,03    
 
Låt oss slutligen diskutera huvudfrågan; finns det någon typ av 
examinationsuppgifter som gynnar kvinnliga studenter relativt sina 
manliga kollegor? Resultaten visar att kvinnor har högre 
tentamenspoäng på alla typer av uppgifter, men också att differensen 
gentemot männen inte är statistiskt säkerställda för de enskilda 
frågorna. Sett över alla typer av frågor så har dock kvinnliga 
studerande i genomsnitt 0,07 poäng mer per fråga än män och 
resultatet är statistiskt signifikant på 10% signifikansnivå. 
 
Om vi går vidare och diskuterar vilken typ av fråga som kvinnorna 
har den allra högsta tentamenspoängen relativt sina manliga kollegor 
på, så visar det sig att kvinnor gynnas mest relativt män i två typer av 
uppgifter; argumentationsuppgifterna samt artikel/textanalysen. 
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Diskussion 
En jämförelse av vad de ansvariga lärarna svarat på enkäten mot den 
statistiska undersökningen ger vid handen att lärarkåren har en rätt 
bra bild av hur studenterna upplever examinationen. Den främsta 
skillnaden rör frågan om huruvida något kön är ”generösare” i 
rättningen. De flesta av lärarna ansåg inte att det fanns några 
skillnader, och den som hade avvikande åsikt angav att manliga lärare 
skulle vara generösare i poängsättningen än sina kvinnliga kollegor. 
Resultaten från regressionsmodellen visar dock att de kvinnliga 
lärarna ger i genomsnitt 0,3 poäng mer per fråga än sina manliga 
kollegor. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet då endast två 
kvinnliga lärare ingår i studien. 
 
De flesta av lärarna angav vidare att de inte trodde att studentens kön 
hade betydelse så till vida att män rättade män mera generöst eller 
vice versa. Svaren bekräftas av den statistiska undersökningen där det 
faktum att lärare och student är av samma kön inte har någon 
statistiskt säkerställd inverkan på poängfördelningen, även om det 
finns en svag tendens att ”olika rättar upp olika”.   
 
En liten majoritet av de tillfrågade lärarna angav också att de olika 
typerna av frågor inte skulle gynna något av könen. Resultaten visar 
att ingen av de olika examensuppgifterna signifikant gynnar kvinnor, 
men också att sett över alla typer av tentamensfrågor så har kvinnliga 
studenter ett statistiskt säkerställt (10% signifikansnivå) bättre resultat 
jämfört med sina manliga kollegor. 
 
Slutligen så bör det nämnas att den här undersökningen endast 
redogör för vilka eventuella skillnader som finns mellan könen i 
examinationen i makroekonomi, den förklarar inte vad dessa 
skillnader kan bero på. Således är det också svårt att uttala sig om 
huruvida de skillnader som upptäckts bör ge upphov till någon åtgärd 
från institutionens sida. Exempelvis så kan ju de kvinnliga 
studenternas övertag bero på att de lägger ner mera tid på sina studier 
än de manliga kollegorna, eller på bättre förkunskaper i 
nationalekonomi eller relaterade ämnen hos de kvinnliga studenterna. 
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Sammanfattning 
Vi beskriver hur kursutvärderingar har använts och utvecklats på 
institutionen för Matematisk Statistik vid Umeå Universitet de senaste 
15 åren. Kursutvärderingarnas form har ändrats från 
storklassdiskussioner med studierektor via individuella anonyma 
enkäter av olika slag till att idag i huvudsak bestå av schemalagda 
grupputvärderingar som redovisas i helklass. Utgående från tre 
exempel på kursutvärderingar som använts vid institutionen beskriver 
vi hur synen på kursutvärdering har utvecklats hos lärarkollegiet. 
Systemet med individuella enkäter upplevdes som ett dåligt 
instrument för kursutveckling. Dessutom hände det att 
utvärderingarna innehöll kränkande kommentarer, vilket ledde till att 
lärare fick en negativ syn på kursutvärdering. Efter diskussioner i 
lärarlaget läsåret 2002-2003, enades vi om att syftet med 
kursutvärderingarna skulle vara att "kontrollera att formerna för 
kursen gett studenterna möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet". 
Vi ville inte ha en utvärdering av läraren utan av själva kursen. Utifrån 
några lärares positiva erfarenheter bestämdes det också att formen vi 
skulle använda oss av var grupputvärderingar med ett begränsat antal 
frågor och att schemalagd tid skulle tas för detta. Många lärare är 
nöjda med dagens utformning av kursutvärderingar och tycker att de 
själva, kurserna och därmed även studenterna vunnit på förändringen. 
 
"Kursutvärderingar är ett viktigt instrument för studenternas och lärarnas 
delaktighet i kvalitetsarbetet, för lärarnas pedagogiska utveckling och för 
studenternas lärande."   Umeå universitets regelsamling för grundutbildningen. 
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Här görs en beskrivning av hur kursutvärderingar har använts och 
utvecklats på institutionen för Matematisk Statistik vid Umeå 
Universitet sen början av 90-talet fram till idag. Det görs inget 
anspråk på att arbetet är heltäckande utan fås ses som ett försök att 
fånga något av den förändring i synsätt av kursutvärderingar som 
skett under den aktuella tiden. Arbetet har utförts dels genom 
granskningar i gamla samlingar av kursutvärderingar samt dels genom 
samtal runt synen på kursutvärderingar med tre av institutionens 
lärare. I samtalen har fokus legat på hur lärarna använder sig av 
kursutvärderingar i sina arbeten som kursansvariga lärare, vad de 
tycker att utvärderingarna bidrar med och i de fall det varit aktuellt, 
hur synen och användningen av kursutvärderingarna har förändrats.  
 
Kursutvärderingarnas form har på institutionen för Matematisk 
Statistik ändrats från storklassdiskussioner med studierektor via 
individuella anonyma enkäter av olika slag till att idag i huvudsak 
bestå av schemalagda grupputvärderingar som redovisas i helklass. 
Samtliga lärare är nöjda med dagens utformning av kursutvärderingar 
och tycker att de själva, kurserna och därmed även studenterna 
vunnit på förändringen.  
 
Kursutvärderingarna har sen början av 90-talet huvudsakligen 
använts som ett instrument för studenternas och lärarnas delaktighet i 
kvalitetsarbetet, men även som sådant instrument har syftet med 
kursutvärderingarna och användningen av dem på institutionen 
genomgått en tydlig förändring. När det gäller de två andra punkterna 
i citatet ovan, lärarnas pedagogiska utveckling och studenternas 
lärande, så är det inte lika lätt att peka på huruvida 
kursutvärderingarna även haft denna uppgift.  
 
Tre exempel på kursutvärderingar som använts på institutionen finns 
med som bilagor. Två av dessa är i enkätform som besvaras enskilt av 
varje student och som sedan sammanfattas av kurslärare eller en 
studentrepresentant. Den tredje kursutvärderingen är ett exempel på 
hur en grupputvärdering kan se ut.  
 
I den första kursutvärderingen (bilaga 1) som användes i början av 
90-talet, framförallt på A-kursen, skulle studenterna, på en skala 
mellan 1 och 100, värdera 6 olika områden som berörde den aktuella 
kursen. Enkäten kom till efter att en av de tillfrågade lärarna hade gått 
en universitetspedagogisk kurs och utformningen av den präglades av 
att allt skulle gå att mäta med objektiva mått. Värderingsskalan mellan 
0 och 100 var ett försök att föra över studenternas uppfattningar om 
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en kurs på en kontinuerlig skala. Enkäterna skulle därmed bli lätta att 
sammanfatta och redovisa genom att man kunde räkna ut 
medelvärden och konfidensintervall. Samtidigt skulle kurser kunna 
jämföras sinsemellan och man skulle kunna mäta om förändringar lett 
till förbättringar. Dessvärre förstod inte studenterna finessen med 
detta utan många kryssade i antingen vid 0 eller vid 100 eller till och 
med utanför skalan, och därmed kunde inte enkäten riktigt användas 
som det var tänkt. Exempel på områden som skulle värderas var 
kurslitteratur, schema, examen och föreläsare. Förutom de sex 
värderingarna fanns även utrymme för kommentarer och förslag till 
förändringar. Endast en av de tillfrågade lärarna sade sig ha använt sig 
av denna form av kursutvärdering, men tycker idag att den inte var 
något bra instrument att utvärdera en kurs med. 
 
Innan denna enkät användes hade kursutvärderingarna på 
institutionen skett på så sätt att studierektorn kom ut till eleverna i 
slutet av varje termin och hade en diskussion om kurserna och deras 
upplägg tillsammans med studenterna och läraren på terminens sista 
kurs. Detta sätt att utvärdera utbildningen gick bra då de flesta av de 
ca 10 kurser per år som institutionen gav i matematisk statistik alla 
ingick i ett A-, ett B- eller ett C- block om 20 poäng vardera och 
genom att kurserna utvärderades blockvis. Det innebar att 
studierektorn hade högst ca 3 utvärderingar per termin. Att 
studierektorn personligen skulle hålla i samtliga kursers utvärderingar 
blev dock ohållbart i och med att både antalet studenter och kurser 
ökade dramatiskt i början av 90-talet. Ett behov av att formalisera 
kursutvärderingarna uppstod. 
 
En ny kursvärdering infördes på institutionen efter att några lärare 
gått ytterligare någon universitetspedagogisk kurs och där blivit 
inspirerade till att alla kurser skulle kunna utvärderas efter en 
gemensam mall. En enkät (bilaga 2) utformades efter en modell tagen 
från Luleå universitet, som då ansågs ligga pedagogiskt långt framme. 
Denna kursvärdering, som hette just kursvärdering istället för 
kursutvärdering, bestod av 4 stycken A4 sidor fyllda med frågor. De 
flesta av frågorna (25 stycken av 27) hade tre svarsalternativ men det 
fanns också gott om plats för kommentarer efter varje fråga. 
Frågorna var indelade i tio olika områden varav några var innehåll, 
litteratur, helhetsomdöme, egna arbetsinsatser samt lärarens insatser. 
Enkäterna sammanställdes av kursläraren eller en 
studentrepresentant. Tanken att allting skulle gå att mäta med 
objektiva mått fanns kvar och det gick ganska bra att sammanfatta 
enkäten genom att titta på hur studenternas svar fördelade sig på de 
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olika svarsalternativen. Jämförelser kunde därmed göras från ett år till 
nästa. 
 
I början av 2000-talet började man på institutionen fundera över om 
denna kursutvärderingsform verkligen gav man ville och vad de 
ikryssade svaren egentligen stod för. Från början var tanken att varje 
kurslärare skulle kunna ta bort, för den aktuella kursen, orelevanta 
frågor och ersätta dem med mer relevanta, men detta skedde sällan. 
Studenter kunde få besvara frågor om labhandledares insatser även på 
kurser som saknade laborationer. Dessutom var det få studenter som 
skrev kommentarer utöver ikryssningsfrågorna och därmed fanns risk 
för att enskilda kommentarer skulle få oproportionellt stort inflytande 
i kursförändringsarbetet. Studenternas värderingar av lärarnas 
pedagogiska färdigheter, intresse och engagemang upplevdes som 
knepiga, och diskussion uppstod huruvida det var rätt att låta 
studenterna på detta sätt gradera en lärares pedagogiska färdighet 
med alternativen "bristfällig", "medel" eller "god". Frågan var vilken 
information som egentligen kom fram i en sådan värdering. Det 
fanns fler brister med enkäten, bl a hände det att de innehöll 
kränkande kommentarer om enskilda lärare.  
 
Det var dags för en förnyelse i kursvärderingstänkandet!  
 
Under en tid var det upp till varje enskild lärare att utforma 
utvärderingarna på sina kurser. Enkäten användes fortfarande på 
många kurser, men även alternativa former prövades. På några kurser 
skulle studenterna skriva ner tre positiva och tre negativa saker om 
kursen. På andra kurser prövades såväl muntliga som skriftliga 
grupputvärderingar, och på en del mindre kurser bestod 
utvärderingarna av ett samtal lärare och studenter emellan. 
 
Situationen med så många olika sätt att kursutvärdera och den 
fortsatta användningen av en icke ändamålsenlig enkät upplevdes 
otillfredsställande och det bestämdes därför att man skulle jobba med 
institutionens kursvärderingar på en personaldag hösten 2002. Två 
lärare (varav en doktorand) gavs i uppgift att utforma en ny 
kursutvärdering som skulle kunna användas på institutionens kurser. 
Detta gjordes under ett grupparbetespass då övrig personal jobbade 
med andra frågor. Inspirerade av skriften Kursvärderingar - stöd för 
lärande och utveckling (Mona Fjellströms , 2002), och andra 
presentationer om kursutvärderingsarbete, tog dessa lärare inte på sig 
uppdraget att utforma institutionens kursvärderingar och därmed 
svara på frågan "hur" de skulle utformas utan att tillsammans med 
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övriga lärare först ha fått diskutera "varför" och "till vad?". Detta 
ledde till att man i lärargruppen, utifrån olika påstående om 
kursutvärderingars syfte, gjorde ett antal värderingsövningar runt 
frågan vad en kursutvärdering är till för. Då det fanns många olika 
tankar runt syftet med kursutvärderingar bestämdes det att 
diskussionen om kursutvärderingar och därmed utvecklingsarbetet 
skulle fortsätta gemensamt på några lärarträffar under hösten innan 
man bestämde formen för utvärderingarna.  
 
Detta gjordes också vid ett par tillfällen och i februari 2003 enades 
lärarna om att syftet med kursutvärderingarna på institutionen skulle 
vara att "kontrollera att formerna för kursen gett studenterna 
möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet". Man ville inte ha en 
utvärdering av läraren utan av själva kursen. Utifrån några lärares 
positiva erfarenheter bestämdes det också att formen institutionens 
lärare skulle använda sig av var grupputvärderingar med ett begränsat 
antal frågor och att man skulle ta schemalagd tid för denna 
utvärdering.  
 
Den tredje bilagan (bilaga 3), visar hur en sådan grupputvärdering kan 
se ut. Den består av ett antal frågor som ska diskuteras i grupp, 
kommenteras skriftligt och även redovisas muntligt. Det beslöts att 
varje lärare var fri att välja frågor själv eftersom det var viktigt att 
kunna inkludera kursspecifika frågor då en kurs innehållit något 
speciellt moment som man ville utvärdera. Exempel på frågor togs 
även fram gemensamt som ett stöd åt lärarna. Detta gjordes delvis 
med hjälp av andra institutioners kursutvärderingar. Dessa frågor 
behandlar kurslitteratur, föreläsningar, laborationer, mm, och är 
formulerade så att de, snarare än att vara rena värderingar av kursens 
olika byggstenar, behandlar frågan om hur dessa har bidragit till 
studenternas egen inlärning. 
 
Denna form av kursutvärdering används på institutionen idag, 
åtminstone på alla A- och B- kurser. Själva utförandet skiljer sig lite åt 
beroende på storleken på kursen. Ibland redovisar grupperna det de 
pratat om i helklass, antingen muntligt eller genom att skriva sina 
kommentarer på tavlan (som då kan vara indelad i lika många 
områden som antal frågor man tagit upp). Klassen går sedan igenom 
samtliga kommentarer runt en fråga och grupperna får förtydliga vad 
de menar och lägga till ytterligare kommentarer om de vill. Läraren 
har då chans att bemöta studenternas kommentarer och kan också få 
hjälp inför en eventuell utveckling av kursen. I stora grupper 
sammanfattar läraren gruppernas kommentarer och dessa delas ut 
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och diskuteras vid nästa lektionstillfälle. Läraren gör sen en slutlig 
skriftlig sammanfattning som företrädesvis läggs ut på kursens 
hemsida. Detta skriftliga dokument förvaras tillsammans med 
institutionens övriga kursutvärderingar och är åtkomligt för samtliga 
studenter. 
 
Att använda grupputvärderingar har upplevts positivt av de tillfrågade 
lärarna. De tycker att de får en bra bild av hur upplägg och 
genomförande av en kurs har fungerat och av hur studenterna har 
kunnat tillgodogöra sig undervisningen. Lärarna tror också att 
studenterna genom denna utvärderingsform måste anstränga sig lite 
mer och tänka efter då de får sitta i grupp och diskutera istället för att 
"bara" fylla i en lapp. Detta borde i sin tur medföra att de också får 
möjlighet att reflektera över sin egen insats i lärandeprocessen. En 
stor fördel med grupputvärderingar är att extrema kommentarer 
filtreras bort i ett naturligt filter och lärarna tycker att man därmed får 
en mer nyanserad bild av studenternas åsikter om kursen och att det 
blir lättare att ta dessa på allvar. Man har kommit bort från 
värderande av själva läraren och kränkande kommentarer 
förekommer inte längre, vilket är mycket positivt.  
 
Tänkbara nackdelar med grupputvärderingar som lärarna nämner är 
att en student som skulle vilja vara anonym kan få svårt att vara det, 
att åsikter kan drunkna och att utvärderingen, i en tid med minskad 
undervisningstid, kan upplevas ta för mycket av kursers schemalagda 
tid. Dessa nackdelar är dock små i jämförelse med de fördelar man 
upplever med kursutvärdering i grupp. 
 
Kursutvärderingarna på institutionen har idag också fått en centralare 
roll i dialogen mellan lärare och elever. Tidigare användes de för att 
läraren skulle kunna förändra en kurs till det bättre, och studenterna 
tog sällan del av sammanfattningarna eller förändringsarbetet. Idag 
använder många lärare sig av kursutvärderingarna vid kursstart 
genom att visa en sammanfattning från förra årets kursutvärdering, 
peka på eventuella förändringar man gjort, samt motivera varför man 
inte gjort andra. Detta blir ett sätt att visa att man tar studenternas 
åsikter och förslag på allvar samtidigt som studenternas motivation 
att själva vara med på den aktuella kursens utvärdering ökar. Därmed 
kan man uppfylla fortsättningen på det inledande citatet ur Umeå 
universitets regelsamling för grundutbildningen: 
 
"Alla studenter som deltar i eller just har avslutat en kurs skall i en 
kursutvärdering ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och 
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synpunkter på kursen, samt informeras om resultaten och eventuella 
åtgärder som föranleds av dessa." 
 
 
Litteraturförteckning 
Fjellström, M. (2002) Kursutvärderingar - stöd för lärande och 
utveckling. Umeå Universitetsförvaltning. 
 
Umeå universitets regelsamling för grundutbildningen. 
http://www.student.umu.se/regelsam_grundutb/12kursutv.html 
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     Bilaga 1 
UMEÅ UNIVERSITET                                   KURSUTVÄRDERING 
Matematisk-statistiska institutionen     HT 1991 
 
Ange med kryss vad Du tycker om kursen när det gäller: 
• kurslitteratur  
 
 
 

 
• schema, tider 
 
 
 

 
• föreläsare 
 
 
 

 
• laborationer 
 
 
 

 
• gruppövningar 
 
 
 

 
• tentamen 
 
 
 

 
Kommentarer och förslag till förändringar: 

acceptabel mycket bra

0 25 50 75 100

mycket dålig 

acceptabel mycket bra

0 25 50 75 100

mycket dålig 

acceptabel mycket bra

0 25 50 75 100

mycket dålig 

acceptabel mycket bra

0 25 50 75 100

mycket dålig 

acceptabel mycket bra

0 25 50 75 100

mycket dålig 

acceptabel mycket bra

0 25 50 75 100

mycket dålig 
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Institutionen för matematisk statistik       Bilaga 2 
Umeå universitet 
MST    
Kurslitteratur:   
Antal kursdeltagare :       
Antal enkätsvar: 
 

Kursvärdering 
 
I. Helhetsomdöme 
1. Kursen behöver en omfattande omarbetning 
2. Kursen behöver en smärre omarbetning 
3. Kursen är i stort sett bra 
 1 2 3 
 
 
Finns det någonting speciellt berömvärt i denna kurs? Vad? 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
Finns det något speciellt som Du vill ändra på i kursen? Vad? 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
I jämförelse med andra kurser var högre än  lägre än 
arbetsbelastningen på denna kurs normalt normal normalt 
 
 
II. Kursens delar 
Föreläsningarna har givit  god acceptabel mindre god 
   behållning behållning behållning  
 
 
Datorövningarna har givit  
 
Kommentarer: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
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III. Innehåll, litteratur mm. 
Fick Du målet för kursen klargjort 
från början av kursen? Ja i viss mån nej 
 
 
Innehållet i kursen var mycket mindre 
 intressant intressant intressant 
 
 
Litteraturen gav god acceptabel mindre god 
 behållning behållning behållning 
  
 
Jag har använt mig av flitigt måttligt lite/inte alls 
litteraturen 
 
Kommentarer: .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
IV. Koppling till andra kurser 
Innehöll kursen för mycket repetition av ja ja, delvis  nej 
sådant som behandlats i tidigare kurser? 
 
Finns det moment som behövs som  ja ja, delvis  nej 
förkunskap till denna kurs men som 
Du saknar? 
 
Kommentarer: .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
V. Tentamen 
Överensstämde tentamen med kursens  ja ja, delvis nej 
mål och innehåll? 
 
Synpunkter på tentamen:  .............................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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VI. Egna arbetsinsatser 
Jag har deltagit i undervisningen mer än mindre än 
i följande omfattning nästan alla hälften hälften 
 
 
Inför lektionerna har jag förberett mig mycket väl tillräckligt lite/inte alls 
 
 
Av rekommenderade övningsuppgifter alla många < hälften 
har jag löst 
 
Kommentarer: .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
VII. Lärarens insatser 
Kursen har varit väl acceptabelt mindre väl 
 planerad planerad planerad 
 
 
Undervisningens nivå  för för 
 lagom övergripande detaljerad 
 
 
Tempot i undervisningen lagom för högt för lågt 
 
 
Lärarens intresse och engagemang lågt medel högt 
  
 
Lärarens pedagogiska färdigheter bristfällig medel god 
 
 
Kommentarer: .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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VIII. Datalärarens insatser 
 
Min datalärare var  ...................................................................................................... 
 
Undervisningens nivå lagom för övergripande för detaljerad 
 
 
Tempot i undervisningen lagom för högt för lågt 
 
 
Lärarens intresse och engagemang lågt medel högt 
 
 
Lärarens pedagogiska färdighet bristfällig medel god 
 
 
Kommentarer: ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
IX.  Jämställdhetsfrågor 
Uppfattar du undervisningen neutral ur jämställdhetssynpunkt? 
 
 ja nej 
 
 
Kommentarer: .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
X.  Arbetsmiljö 
Har din arbetsmiljö under kursen varit bra? ja nej 
  
 
Kommentarer: .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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KURSUTVÄRDERING   Bilaga 3 

Statistik för Teknologer HT 2003 Interaktion och Design 
 
Fundera gruppvis över följande frågor och svara skriftligt. Ni 
kommer också att få redovisa muntligt i slutet av lektionen. Kom 
gärna med egna förslag på frågor att ta upp! 
 
Hur har arbetsbördan varit på kursen? (Tänk på att en 
halvfartskurs ska innebära 20 timmars studier per vecka) 
 
Kommentera litteraturen. 
 
Har föreläsningarna hjälp dig att strukturera och avgränsa 
stoffet? 
 
Har laborationerna bidragit till din inlärning? 
 
Tycker du att dina förkunskaper var väl anpassade till kursen? 
 
Det här tycker jag har varit bra och bör behållas på liknande 
kurser. 
 
Det här tycker jag har varit mindre bra och bör ändras. 
 
Övrigt 
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Dialog mellan studenter och lärare & 
Utveckla undervisningen tillsammans med en 

kollega 
 

Gunnar Tiger 
Farmakologi och klinisk neurovetenskap 

 
Mona Fjellström 

Universitetspedagogiskt centrum 
 

gunnar.tiger@pharm.umu.se 
mona.fjellstrom@upc.umu.se 

 
 

Sammanfattning 
Trots att vi kursutvärderar som aldrig förr visar många uppföljningar 
att studenterna saknar återkoppling om resultat och eventuella 
åtgärder samtidigt som många lärare inte upplever att de på ett bra 
sätt kan använda utvärderingsinformationen för att utveckla sin 
undervisning. En anledning kan vara att utvärderingarna i allt för stor 
utsträckning används för envägskommunikation; från studenter till 
lärare och/eller från kursansvarig till lärare.   
 
Under vårt seminarium kommer vi att presentera våra erfarenheter av 
två olika utvärderingsmodeller som fokuserar på en öppen 
behovsstyrd dialog och reflektion som grund för förändring: 
- Dialog mellan studenter och lärare som bygger på en regelbunden 

dialog mellan studenter och lärare samt kursmedverkande lärare 
emellan, har framgångsrikt använts vid införandet av den nya 
utbildningsplanen för läkarprogrammet.  

- Utveckla undervisningen med en kollega, där goda lärarkollegor lär om 
sin undervisning genom att auskultera hos varandra och 
tillsammans reflektera över undervisningen.  Modellen har länge 
varit ett inslag i en av UPC:s kurser men kan med fördel användas 
ute på institutionerna för att systematiskt stötta nya lärare i 
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undervisningen eller alla lärare vid genomförandet av nya 
pedagogiska strategier.  

 
Våra erfarenheter har visat att dessa två modeller fyller funktioner 
långt utöver utvärdering för förändring genom att ge studenter och 
lärare möjlighet att bättre förstå och agera i vår dagliga 
undervisningspraxis. Båda modellerna har presenterats i 
Högskoleverkets skrift Kursvärdering för studentinflytande och 
kvalitetsutveckling. 
 

Dialog mellan studenter och lärare; kontinuerlig kurs-
värdering genom träffar med grupprepresentanter 
 
En ny utbildningsplan för läkarprogrammet  
Läkarprogrammet vid Umeå universitet inledde arbetet med att 
genomföra en ny utbildningsplan (U2000 vårterminen 2001, 
http://www.umu.se/medfak/utbildning/lakarutb/bakgrund.html). I arbetet 
med att ta fram den nya utbildningsplanen deltog jag i startgruppen, 
en planeringsgrupp sammansatt av företrädare för många olika 
ämnen ingående i läkarutbildningen. En ledstjärna i 
startgruppsarbetet var studerandeaktivitet. Vi ville att de studerande 
skulle ta ett större ansvar för sina studier än vad vi ansåg att man 
gjorde i den gamla mer föreläsningsintensiva utbildningsplanen. Det 
innebar att vi reducerade antalet föreläsningar kraftigt och förde in 
fall/PBL som undervisningsmetod. En högre grad av 
ämnesintegrering ville vi också uppnå, dels mellan prekliniska ämnen, 
men också mellan kliniska och prekliniska. (Den prekliniska 
ämnesintegreringen har vi lyckats uppnå, men integrationen mellan 
kliniska och prekliniska ämnen har inte varit lika framgångsrik.) 
 
Vi arbetade även intensivt med att ta fram målbeskrivningar för de 
nya kurserna. Detta insåg vi vara av yttersta vikt då de studerande inte 
hade så många föreläsningar, som annars kan tjäna som 
målbeskrivning. Vi hade också en uttalad vilja att de studerande skulle 
arbeta mer i grupp, för att förbereda dem för kommande arbetsliv. 
Vidare skulle gruppkonstellationen också skifta för varje ny kurs, för 
att bereda dem för framtida arbetsförhållanden (t.ex. AT- och ST-
tjänstgöring vid olika kliniker). Kurssamordnare utsågs sedan till de 
nya kurserna och jag fick ansvar för Cellens struktur och funktion 
(CSoF), 20 poäng, en kurs som de studerande läser under första och 
andra terminerna. 
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Frågor och förväntningar vid genomförandet av nya kurser  
Inom lärarkåren fanns en oro för att den nya utbildningsplanen skulle 
leda till att de studerande klarade av sina studier sämre och att de inte 
skulle uppnå uppsatta mål. Oron berodde också på att vi lärare var 
osäkra på vår roll i det nya. Vad förväntades egentligen av oss lärare i 
den nya studerandeaktiva undervisningen? Och hur skulle 
studenterna uppleva den nya utbildningen? Vi var angelägna om att 
verkligen göra det bästa för de studerande som skulle vara de första i 
den nya utbildningen. Därför var det angeläget att kunna göra 
förändringar av kursen snabbt och under pågående kurs. Med 
anledning av detta tog jag kontakt med fakultetens pedagogiska 
konsult, Mona Fjellström, och vi arbetade fram ett system för 
kursvärdering. 
 
Genomförandet av U2000 – behov av snabba korrigeringar 
Vi kom fram till en modell som bestod av fyra delar:  
 
• träffar med grupprepresentanter 
• skriftliga kursvärderingar för hela kursen 
• lärarmöten 
• skriftliga utvärderingar för lärarna 
 
Syftet med detta kapitel är att beskriva den första delen, träffar med 
grupprepresentanter. De tre andra delarna berörs mycket kortfattat 
för att sätta in grupprepresentantträffarna i ett sammanhang. 
 
En ny modell för kursvärdering 
CSoF-kursen, som startade vårterminen 2001, hade 69 studerande 
(fr.o.m. höstterminen 2001 börjar 79 studerande per termin på 
läkarutbildningen i Umeå). De hade delats in i nio grupper, med sju 
till åtta i varje grupp, redan under den första kursen, 
introduktionskursen, under första terminen. Jag bad dessa grupper, 
några veckor innan CSoF-kursen började, att de skulle utse 
grupprepresentanter, med vilka jag skulle ha regelbundna 
kursvärderingsträffar. 
 
Att de skriftliga kursvärderingarna skulle utgöra en ”säkerhetsbas” 
stod helt klart då modellen planerades. Skriftliga kursvärderingar 
garanterar att alla får chansen att uttrycka sin mening. Vidare bad jag 
grupprepresentanterna att utforma frågorna till de två första skriftliga 
kursvärderingarna och jag tillförde också ett par stycken. Intressant 
att notera är att de studerande utformar precis de frågor som vi lärare 
brukar göra. 
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Gruppträffarnas utformning och innehåll 
Gruppträffarna (ungefär en timme långa) ägde rum före eller efter 
schemalagd undervisning och för det mesta var vi i lunchrummet på 
min avdelning. Jag bjöd också på fika i samband med träffarna. En 
rad teman skulle behandlas vid varje träff och vi betade av dem efter 
hand. Arbetet kunde gå till enligt följande: Jag tog upp ett tema t.ex. 
kurslitteraturen och bad därefter om synpunkter från deltagarna. Ofta 
utbröt en livlig diskussion.  
 
Det tema som vi ägnade mest tid åt var fallstudier. De studerande var 
mycket aktiva, men som alltid i gruppsammanhang är en del mer 
talföra än andra. Jag var dock mån om att alla skulle säga något och 
frågade aktivt. Ibland fanns också skriftlig information från någon 
grupp som inte kunde ha sitt ombud närvarande. Jag uppmuntrade 
också dem att skicka någon annan om de själva inte kunde närvara 
vid gruppträffen. Därefter sammanfattade jag någon slags konsensus, 
som lades ut på kursens webbsida. Nedan redovisas ett par citat från 
mina anteckningar. 
 
2001-04-04: ”Fallintroduktionerna har fungerat bra utom i ett fall. 
OBS ledarna bör i några fall tänka på att styra upp frågeställningarna 
(inte tveka att skriva upp egna frågeställningar, som författaren vill få 
fram [ett OBS det kan ha brustit i kommunikationen mellan veckans 
lärare]).” 
 
2001-05-02: ”Grupphandledningarna: Att jag schemalagt enligt förra 
kursvärderingen verkar bli bättre (dock endast prövat en gång). 
Studenterna tycker att inläsningen funkar bäst om handledningen 
läggs på onsdagar, så jag ska försöka tillgodose detta. Fortfarande 
skiftande åsikter om hur handledningarna funkar. Dock verkar det 
som om det nu endast är ett par grupper som inte har en bra struktur 
på sitt arbete.” 
 
Lärarmötenas utformning och innehåll 
Lärarmötena, som genomfördes i samband med en lunch, var mycket 
betydelsefulla under den första kursen och speciellt viktigt var det 
första mötet (pizzalunch)efter halva kursen (Vi samlades i min 
avdelnings lunchrum och lärarmötena fick olika namn beroende på 
vad jag bjöd lärarna på: pizzalunch, rostbiff, tårta, exotisk planka.). 
Lärarna rapporterade då att de tyckte att de studerande var mycket 
mer insatta i ämnet och kunde diskutera djupare. Detta var en stor 
skillnad jämfört med i den gamla utbildningsplanen och vi menade att 
vi var på god väg att nå ett av målen med U2000, ökad 
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studerandeaktivitet. Vidare utvärderade vi bl.a. de två duggorna som 
genomförts, och planerade innehållet för duggorna under kommande 
kurser. 
 
De två teman som vi lade mest tid till att diskutera var målbeskrivningen 
samt fallintroduktionen. Jag påpekade hur viktig det är att läraren vid 
inledningen av fallstudieveckan lämnar en ”varudeklaration” över 
veckans innehåll. 
 
Citat 2001-06-21: ”Studenterna möter olika lärare med olika upplägg 
på sina case. Det är således mycket viktigt att då man inleder en 
casevecka att man tydligt förklarar hur just denna casevecka är 
upplagd. Till detta hör också att förklara vilken typ av föreläsning 
man har. Båda de här temana återkom vi till i de efterföljande 
lärarmötena”. 
 
Erfarenheter av kontinuerlig kursvärdering 
Vi kunde genomföra kursvärderingarna enligt den plan som jag och 
vår pedagogiska konsult utarbetade. En tanke med planen var att vi 
snabbt skulle kunna korrigera felaktigheter eller införa önskvärda 
förändringar som kom fram vid gruppträffarna. Därmed skulle de 
studerande också kunna dra nytta av det arbete de gjorde under 
gruppträffarna. Detta blev möjligt då kursen var på 20 poäng. Ett 
exempel på en sådan snabb justering från första träffen är följande 
exempel: 
 
”… en mycket viktig synpunkt kom fram. Det är bättre att 
schemalägga en lärare/grupp under en halvtimme än att ’sitta och 
vänta’ på att läraren ska komma under de två schemalagda timmarna. 
(Detta vill jag således ändra på så fort som möjligt, vilket betyder att 
jag vill engagera alla lärarna oftast 3 ibland flera, som är aktuella 
under veckan.)” 
 
Vanligtvis kan det vara svårt att få ett engagemang i 
studerandegruppen för att vilja delta. Låga svarsfrekvenser på 
skriftliga kursvärderingar efter kursslut, beror mycket på att man som 
studerande upplever att ”om jag svarar si eller så, kommer det inte att 
beröra mig, eftersom jag slutat kursen”. De får inte skörda frukterna 
av det arbete de själva lägger ner, utan det får yngre kursare göra. 
(Svarsfrekvens för de två skriftliga utvärderingarna, som kurs 1 hade, 
var 57 procent respektive 59 procent.) 
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Jämförelse med skriftliga kursvärderingar 
Skriftliga kursvärderingar har ju använts hur länge som helst och jag 
använde dem som en yttre ram. Gruppträffmodellen var ny för mig 
och jag visste inte vad den skulle leda till. Jag kunde då använda de 
skriftliga kursvärderingarna på ett traditionellt sätt. Min åsikt är dock 
att skriftliga kursvärderingar med ”poängsättning” av lärare, 
kurslitteratur, skrivningar osv. har många fel och brister. Ofta får man 
svar på det som redan är känt; ”lärare A var jättebra, lärare B borde 
gå en pedagogisk kurs osv.”, och de har därmed ett begränsat värde. 
Fördelen är att de genererar siffror, ”hårdvaluta”, standardfel mm 
och det går att göra snygga figurer, som t.ex. kan vara användbart om 
man snabbt vill skaffa sig en uppfattning om hur de studerande 
betygsätter olika moment av en kurs. Det blir enkelt att jämföra t.ex. 
vilket betyg ett case fick. 
 
Jag skulle nog ändå inte ha vågat lägga upp en kursvärdering av 
kursen, som enbart byggde på gruppträffarna. Så här i efterhand är 
det dock de som haft störst betydelse för kursens utveckling, men det 
förutsatte att lärarna blev informerade (eller informerade sig) om 
innehållet i mina anteckningar från gruppträffarna. Detta skedde 
genom att jag e-postade anteckningarna samt länken till 
kursvärderingswebbsidan. 
 
Genomförande de två efterföljande kursomgångarna 
Med kurs nr 2, som började i november höstterminen 2001, hade jag 
tre gruppträffar, två skriftliga kursvärderingar, ett lärarmöte samt en 
skriftlig lärarutvärdering. Kurs nr 3 (som startade i mars 2002) fick 
två gruppträffar, två skriftliga kursvärderingar och ett lärarmöte. 
Denna minskning gjorde jag medvetet. Orsaken var att det inte kom 
fram så många förslag på förändringar, och att jag skulle sluta som 
kurssamordnare efter kurs 3. Om jag rannsakar mig själv borde jag ha 
haft tre träffar under kurs 3 också, för att vara säker på att jag fick 
reda på läget för kursen. Dessutom är det ett stort symbolvärde för 
de studerande att de har möjlighet att regelbundet träffa 
kurssamordnaren. Skulle man dessutom ta bort den skriftliga 
kursvärderingen, som ligger efter halva kursen, borde man ha fyra 
kursvärderingar. 
 
Mona Fjellström, pedagogisk konsult vid den medicinska fakulteten, 
gjorde en stadieutvärdering efter termin 4 under våren 2003. I denna 
framgick det att de studerande var mycket positiva till den 
kursvärderingsmodell med gruppträffar som jag använde mig av. De 
uttryckte detta ännu några terminer efter det att de lämnat CSoF-
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kursen och de framhöll att det borde vara kursvärderingsmodellen för 
hela utbildningen (Fjellström 2004).  
 
Hur representativa är representanterna? 
Kursadministratören och jag arbetade ganska mycket för att få 
representanter från alla grupper inför kursens start i mars 2001, och 
efter några veckor av kursen hade vi ett ombud från varje grupp. 
Dessa var således utsedda av gruppmedlemmarna. Man får förmoda 
att de var intresserade av att påverka utbildningen och min erfarenhet 
är att det ofta är personer som är vana att uttrycka sina åsikter, som 
tar på sig denna typ av uppdrag. Representerar de då sig själva eller 
gruppen? Både och! Oftast uttalar de åsikter utan att man vet om de 
är strikt personliga. Ibland hör man dem dock säga ”… så här säger 
de i min grupp … även om jag inte håller med”. (Systemet är dock väl 
utprovat och brukar i andra sammanhang kallas representativ demokrati.) 
 
Kritiken, som alltid kommer fram, sållades av mig och det är av 
särskild betydelse att någon gör det då det handlar om enskilda lärare. 
De studerande kan dock tycka att de för fram en rad åsikter och 
förslag, men ser inga direkta åtgärder. Att kunna förklara direkt, då de 
studerande uttrycker ett förslag, genom att säga: ”Det som ni nu 
föreslår är mycket svårt att ändra på, eftersom …” är en mycket stor 
fördel. Jag tror också att de studerande får större förståelse för 
lärarrollen. 
 
Också ett trevligt undervisningsmoment 
Avslutningsvis vill jag säga att systemet med kontinuerlig 
kursvärdering med grupprepresentanter är ett mycket trevligt sätt att 
umgås med de studerande. Det ger också mig som 55-årig lärare en 
förståelse för de tankar som rör sig huvudet hos studerande som är 
30–35 år yngre än jag själv. De deltagande studerande tränar sig också 
i att uttrycka åsikter, sina egna och sina gruppmedlemmars. Det sker i 
ett seminarieliknande forum och på detta sätt innehåller träffarna ett 
undervisningsmoment av mer allmängiltig natur, men som också 
ingår i de grundläggande målen för högskoleutbildning. Jag vet också 
att metoden ”smittat av sig” till flera kurser inom läkarutbildningen i 
Umeå och jag vill varmt rekommendera den. 
 
 
Utveckla undervisningen tillsammans med en kollega 
I de kursutvärderingar som genomförs idag inom högskolan så är det 
som regel bara studenterna som strukturerat och dokumenterat 
utvärderar undervisningen – lärarens/lärarnas bedömning och 
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reflektioner lyser så gott som alltid med sin frånvaro. I den mån lärare 
diskuterar och reflekterar över kursernas förtjänster och problem så 
sker det oftast ad hoc och kunskapen stannar odokumenterad hos 
den enskilde läraren. Förutom att detta synbart ger intryck av att 
”endast” studenterna driver kursutvecklingen så går mycken värdefull 
erfarenhet och kunskap förlorad. Utvärderingarna kan lätt uppfattas 
som ett instrument för kundundersökningar där studenterna får 
bedöma om det är ”rätt” produkt som levererats. Leverantörens 
(lärarens) uppgift är sedan att justera produkten så att den 
tillfredställer kunderna och fortsatt är attraktiv på en konkurrensutsatt 
utbildningsmarknad. Med ett sådant förfarande riskerar 
utvärderingarna att uppfattas som instrumentell kvalitetskontroll av 
både studenter och lärare och inte som en strategi för att lära om 
ämnet, undervisning och den svåra konsten att lära. 
 
Den utvärderingsverksamhet jag beskriver kontrasterar på ett 
uppenbart sätt mot den socialkonstruktivistiska syn på lärande, 
undervisning och förändring som präglar dagens 
högskoleutbildningar. En kontrast som många gånger gör att 
utvärderingarna upplevs främmande, hotfulla eller ovidkommande av 
såväl studenter som lärare. För att utvärderingarna skall kunna 
fungera som ett genuint stöd för förändring behöver de integreras i 
undervisningen men också innefatta fler undervisningsaktörer och 
mer varierade utvärderingsmodeller.  
 
På samma sätt som studenter förväntas lära tillsammans, med läraren 
och andra, borde det vara givet att också lärare lär tillsammans och i 
dialog med andra. Studenterna är en viktig grupp då man som lärare 
vill lära om sin undervisning för att kunna utveckla den, men det 
finns fler undervisningsaktörer (doktorander, amanuenser, 
laboratorieassistenter, kursadministratörer och inte minst andra 
lärarkollegor) involverade i undervisningen som kan bidra med 
värdefulla synpunkter och perspektiv.  
 
Mitt bidrag har fokuserat på att beskriva en modell för hur lärare kan 
reflektera tillsammans med andra undervisare över sin undervisning. 
Inspirationen till modellen har jag hämtat från Gunnar Handals 
artikel Kritiske venner (Handal 19??). Modellen har länge varit ett inslag 
i en av UPC:s kurser men kan med fördel användas ute på 
institutionerna för att systematiskt stötta nya lärare i undervisningen 
eller alla lärare vid genomförandet av nya pedagogiska strategier. Ett 
av syftena med att låta våra kursdeltagare pröva på dessa 
utvärderingsmodeller är att förhoppningsvis bidra till att lärare i 
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större utsträckning också utvärderar och reflekterar kring sin 
undervisning tillsammans med andra lärare. I en tid då allt mer tyngd 
läggs vid dokumentationen av lärares pedagogiska meriter ser jag 
också dessa två modeller som användbara ”redskap” för såväl 
beskrivning och reflektion kring en enskild kurs som mer generella 
resonemang kring synen på lärande, undervisning och student-
/lärarroll.  
 
En viktig utgångspunkt är att den kritiska vännen inte skall agera 
normativt – det finns inget ”bästa sätt att undervisa”. All 
undervisning ingår i ett sammanhang bestående bland annat av 
befintliga strukturer, resurser, historia, kultur och målsättningar. 
Modellen skall användas för att beskriva, tolka, förstå och ifrågasätta 
granskad undervisningspraktik. Omsorgsfullt genomförd ger den en 
god grund att tänka efter, tänka om och tänka nytt. 
 
Reflektion och dialog tillsammans med en ’kritisk vän’ 
I sin artikel argumenterar Handal för att undervisningen inte är 
betjänt av att hanteras som den enskilde lärarens slutna domän utan 
insyn av jämbördiga professionella och utan att utsättas för den 
kritiska/utvecklande granskning som efterfrågas och uppmuntras i 
forskningen. Med utgångspunkt i en reflektion kring några av de 
tänkbara orsakerna till undervisningens privatisering (min anm) 
skriver Handal: 
 
Jeg tror [ ] at universitetslærere ikke er profesjonelle som undervisere 
 
Han skriver vidare: 
 
Jeg mener imidlertid ikke at vi skal stille krav til oss alle om at vi skal utvikle 
en slik fullstendig dobbel profesjonalitet - som fagperson og som underviser.  
Derimot mener jeg at det bør være en utviklingsoppgave for universitetet å bevege 
seg i retning mot en økt profesjonalitet i forhold til undervisningen.   
 
Denna ökade professionalitet går via utbildning men också, i viss 
analogi med forskningsverksamheten, via tillitsfulla, konstruktivt 
kritiska samtal med en kollega – en ’kritisk vän’ (eller flera). 
  
Det første er at forandring av betydning vanskelig kan skje av lærere som arbeider 
enkeltvis.  Flere må være involvert.  Det andre er at forandringer krever 
muligheter for (og jeg vil selv føye til: forventinger om) samtaler om saken med 
kolleger.  Det tredje er at det stilles krav til disse samtalepartnerne om at de - i 
tillegg til å være kolleger - skal være profesjonelle, dvs at de skal ha kompetanse 
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for analyse, drøfting og ‘kritikk’ av undervisningen.  Det fjerde er at også andre 
enn ens umiddelbare kolleger kan være nyttige deltakere i slike diskurser,  kan 
bringe noe annet inn i dem enn kollegene kan. En forutsetning er imidlertid at 
den ‘eksterne’ står i et forhold til disse lærerne der vedkommende oppleves som [] 
‘signifikante andre’ - en person hvis synspunkter man bryr seg om og som man 
derfor lytter til og tar modell av.  Det er i denne rollen jeg særlig ser ‘den kritiske 
vennen’. 
 
Vid Umeå universitet har vi under ett antal år, på en av våra 
universitetspedagogiska kurser, inkluderat ett eget arbete för 
deltagarna utformat efter Handals tankar. Inledningsvis var det 
upplagt så att samtliga kursdeltagare, via Universitetspedagogiskt 
centrum, fick en erfaren kollega som kritisk vän. Tanken var att den 
mer erfarne kollegan skulle guida den yngre genom att ställa kloka 
frågor och bidra med sina erfarenheter. De senare årens kraftiga 
ökning av kursdeltagare har dock lett till att vi istället ”parar ihop” 
kursdeltagare två och två för att de skall vara kritiska vänner åt 
varandra. Inledningsvis befarade vi att det skulle innebära en 
kvalitetsförsämring men erfarenheterna har snarare visat att det finns 
en poäng i att låta någorlunda jämbördigt erfarna lärare diskutera för 
dem viktiga frågor i undervisningen. Nyblivna lärare eller 
doktorander som undervisar har andra funderingar än lärare med lång 
erfarenhet.  
 
För att ändå skapa en grund för kontrasterande synpunkter parar vi 
ihop de kritiska vännerna så att de skall komma från så ”olika” 
ämnen som möjligt - en lärare från historia med en lärare från fysik, 
läraren från designhögskolan med läraren från socialt arbete. 
Förtjänsten i att låta erfarenhetsmässiga likar mötas blev att 
deltagarna får utvecklas från den pedagogiska plattform de har 
samtidigt som kultur- och erfarenhetsskillnaderna skapar spännande 
nya funderingar. 
 
Så här går det till 
Innan du prövar på en utvärdering med en kritisk vän är det viktigt 
att både du och din kritiske vän läser och diskuterar Handals artikel. 
För att undvika risken för en negativ icke önskvärd 
kritik är det viktigt att ni båda är överens om det ni skall göra. 
 
Modellen vi använt består av två delar där du kan välja att genomföra 
båda eller bara den inledande delen: 
1 ett muntligt framförande i den egna arbetsmiljön med åtföljande 
reflekterande samtal med en/två ’kritiska vänner’ och  
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2 en didaktisk analys av egen presentation/undervisning. 
 
Syftet är att hjälpa dig att lära känna dig själv i ditt lärararbete och att 
genom ett reflekterande samtal tillsammans med en kollega, kritisk 
vän, pröva på att ge och få handledning i undervisningsarbetet.  
Målsättningen är dels att du genom att öka medvetenheten om din 
läraridentitet skall kunna utveckla de starka sidorna och minimera 
effekterna av de svaga, dels att du skall få redskap för att tillsammans 
med andra utveckla undervisningen och dig samt dina lärarkollegor 
som lärare. Dokumentationen kan ingå i din pedagogiska portfölj. 

Det första steget är att identifiera en kritisk vän. I artikeln av Handal, 
förklaras tankegångarna kring en kritisk vän. Du och din kritiska vän 
skall vara överens om att fungera som en särskild samtalspartner för 
varandra när det gäller undervisningsfrågor. Nästa steg blir att besöka 
varandra för att lyssna på ett undervisningstillfälle och ha ett 
reflekterande samtal kring det genomförda. Undervisningen kan vara 
en föreläsning, grupphandledning, enskild handledning, laboration, 
presentation i universitetets utåtriktade verksamhet eller något annat 
som du vill diskutera med din vän.  
 
Om ni kommer överens om att genomföra auskultationen vid ett 
handledningstillfälle, tänk då på att informera studenterna/ 
doktoranderna i förväg så att de har möjlighet att tacka nej om de inte 
vill medverka. Efter ert besök/samtal skall den som genomförde 
undervisningen, med stöd av samtalet och eventuell pedagogisk teori, 
göra en didaktisk analys av sitt arbete.  
 
Muntligt framförande med reflekterande samtal 
Kom så snart som möjligt överens om ett tillfälle då ni kan besöka 
varandra för auskultation. Auskultationen genomförs optimalt i tre 
steg. Först en kortare träff ett tag innan undervisningens 
genomförande då ni samtalar kring förutsättningar, syfte, planer och 
målsättning för den aktuella undervisningen. Sedan genomförs själva 
auskultationen då den kritiske vännen observerar och för korta 
noteringar kring undervisningen – gärna med utgångspunkt i det 
samtal som genomfördes inledningsvis. Slutligen har man ett 
efterföljande reflekterande samtal. Samtalet bör helst ligga i direkt 
anslutning till auskultationen.  
 
Vid varje träff inleds samtalet med att den som genomför 
undervisningen redogör för sina tankar och frågeställningar. Det är 
din kollega som skall få stöd för sin utveckling, du är där för att 
fungera som reflektionsstöd - inte expert eller bedömare. Tänk på att 
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ett förtroendefullt samarbete är en viktig förutsättning för att samtalet 
ska ge din kollega möjlighet att utvecklas som lärare. 
 
Din uppgift är att hjälpa din kollega att utveckla undervisningen 
genom ett reflekterande samtal. Samtalet utgår ifrån kollegans tankar 
inför undervisningen samt hennes/hans erfarenheter. För att ett 
givande samtal ska kunna utvecklas behövs tillräckligt med tid (avsätt 
45-60 minuter för samtalet) och en lugn plats att samtala på. Se till att 
ni är överens om syftet med samtalet. Samtalet skall ge din kollega 
möjlighet att:  

- göra en didaktisk analys av undervisningen  
- distansera sig från den egna undervisningshandlingen  
- öka hennes/hans självinsikt och förmåga till reflektion.  

 
Formen för samtalet bör vara dialogiskt och så långt som möjligt 
problematiserande/analyserande. Du bör ställa öppna, analyserande 
frågor så att samtalet förs framåt omkring undervisningsprocesser, 
interaktionen i klassrummet, studenters lärandestrategier och 
lärarrollen. Exempel på sådana frågor är:  
 
- Beskriv....? Berätta...? Vad tänkte du på när...? Hur kändes det att...?  
Hur uppfattade du ...? Vad skulle hända om...? Vilka kan orsakerna vara...?  
Om du jämför...? Vilka blir konsekvenserna om..? Vilka samband ser du ....?  
Hur ställer du dig till...? Vilka slutsatser drar du av...? Hur kan man veta...?  
Hur gick du tillväga för att..? Vilken är din roll i det som hände? etc.  
 
Då mångfaldsaspekter och genusperspektiv är angelägna 
utvecklingsområden bör ni diskutera det i relation till den 
genomförda undervisningen. I vilken utsträckning är mångfalds- 
genusaspekter beaktade vid planering och genomförande av undervisningen? 
Inträffade något som kan ha koppling till mångfalds- eller genusaspekter? Hur 
skulle du kunna utveckla din undervisning så att det tar mångfalds- och 
genusaspekter i beaktande? 
 
Du har möjlighet att ge din kritiske vän konstruktiv kritik. Detta bör 
ges efter det att hon/han själv har givits möjlighet att resonera och 
dra slutsatser. Responsen kan bidra till att koppla din kollegas 
undervisningshandlingar till den aktuella presentationens/kursens mål 
och/eller ge alternativa idéer om genomförande/planering.  
 
Vid slutet av samtalet är det bra att göra en sammanfattning så att det 
blir tydligt vad ni diskuterat er fram till, hur samtalet uppfattats och 
om syftena uppnåtts. 
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Efter genomförandet av din muntliga presentation och det 
reflekterande samtalet med din kritiska vän kan du också göra en 
didaktisk analys av din presentation. Den kan ses som ytterligare ett 
steg i arbetet med att utveckla dina insikter, ditt kunnande och din 
handlingsförmåga i din undervisning. 
 
Didaktisk analys av egen presentation/undervisning 
Analysen görs skriftligt med en omfattning av ca 1-2 A-4 sidor. 
Analysen skall skrivas som en problematiserande reflektion över den 
genomförda presentationen. Ta gärna stöd av samtalet du hade med 
din kritiske vän.  
 
Analysen skall innehålla en beskrivning - motivering av det du tyckte 
blev bra och något/några förslag till förbättring/utveckling. Du skall 
dessutom beskriva hur du beaktat mångfalds- genusaspekter och hur 
det ev kan utvecklas. Förutom detta kan analysen till exempel utgå 
från några av följande frågor: 

- Varför ges kursen/hade du presentationen? 
- Hur ser utbildningsmiljön/undervisningstraditionen ut på din institution? 
- Vad visste du om studenterna/åhörarna? 
- Vilket mål hade du med din presentation? 
- Hur tänkte du då du planerade presentationen? 
- Hur genomförde du presentationen? (när, tid, material, miljö, disposition, 

pedagogisk modell mm) 
- På vilket sätt stöttade din presentation studenternas/åhörarnas lärande? 
- Hur upplevde du att det gick och varför? 

Om du vill kan du koppla dina reflektioner till pedagogisk teori. 
 
 
Våra erfarenheter 
För de allra flesta av våra kursdeltagare har denna uppgift varit 
mycket uppskattad. En återkommande kommentar vid våra 
utvärderingar har varit att man vill försöka finna en kritisk vän 
(lärarkollega, doktorandkollega eller annan god vän vid universitetet) 
som man även fortsättningsvis kan föra denna typ av samtal med. 
Några deltagare har framhållit värdet av att den kritiske vännen ”kan” 
ämnet men de flesta har istället poängterat att det motsatta är viktigt 
för då fokuserar man på undervisningen och inte vad som borde 
undervisas i ämnet. En överraskande erfarenhet för många har också 
varit upplevelsen av att ”se” sin egen undervisning då de auskulterar 
hos sin kritiska vän. Som en kvinnlig deltagare sa:  
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Genom att se det hon gjorde fick jag nya ögon för min egen undervisning. 
 
Förutom att öppna upp undervisningen för kollegial analys, reflektion 
och diskussion finns det också en annan viktig poäng med denna 
utvärderingsmodell – den ger en grund för att utveckla ett språk, både 
muntligt och skriftligt, för undervisning eller pedagogik/ 
ämnesdidaktik. En av de största svårigheterna i att utveckla 
undervisningen är att lärare ofta saknar ett språk för sitt 
undervisningsarbete. Ingången i undervisningen har många gånger 
varit att tradera andra lärare man sett i ämnet eller i andra 
sammanhang, vanligtvis utan stöd av mer erfarna kollegor. Denna 
tradition av att förväntas klara av lärarroll och undervisning utan 
dialog och reflektion ger dålig grund för samtal och för att närma sig 
pedagogiska eller ämnesdidaktiska texter. Dels så vet lärare inte 
var/om sådana texter finns och när de väl stöter på en text utgör det 
skrivna språket ett hinder. 
 
Vid genomförandet av kritiska vän-arbetet på vår kurs har vi 
upprepade gånger upplevt lättnaden och hungern hos lärare som 
upptäcker att de kan/törs uttrycka sig kring sin egen och andras 
undervisning. När de väl får formulera sig om sin undervisning både 
muntligt och skriftligt upptäcker de nya saker i sin lärargärning och 
får en ökad lust att också ta del av andras reflektioner kring 
undervisning och lärande.  
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Fjellström, M. (2004) Stadieutvärdering T1-4 Läkarprogrammet – 
Studenters och lärares erfarenheter av U 2000. Umeå universitet, 
Medicinska fakulteten, Programkommittén för läkarprogrammet. 
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Sammanfattning 
Projektets vision är: "Uppföljning av kursutvärderingar ger en god 
grund för att bedriva förbättringsarbete på kurser inom Teknisk- 
naturvetenskaplig fakultet." 
 
Genom tydliga rutiner för uppföljningsarbetet vill projektet skapa 
bättre förutsättningar för våra institutioner att utnyttja 
kursutvärderingar i det kontinuerliga förbättringsarbetet av våra 
kurser. Det finns idag stora skillnader mellan institutionerna hur man 
sammanställer, analyserar och dokumenterar kursutvärderingar. 
Återkopplingen av sammanställningarna till studenter som läst kursen 
är en viktig fråga som projektet har tagit upp. De förslag som 
projektet har lagt kommer att ge bättre förutsättningar för och 
underlätta utvecklingsarbetet med våra kurser. I detta ingår rutiner 
som är enkla att arbeta efter och som inte bör generera mera 
kursadministration.  
 
Projektet genomfördes som ett gemensamt kvalitetsprojekt mellan 
Tekniska högskolan, UmTH, och Naturvetarutskottet, NU, inom 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet under höstterminen 2004. 
Grundidén för detta projekt kommer från Umeå naturvetar- och 
teknologkår, NTK, som presenterade denna under våren 2004 för 
UmTH och NU. En studentamanuens har tillsammans med 
fakultetens kvalitetssamordnare är de som har genomfört projektet. 
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Sammanfattning 
Med syftet att främja en mer analytisk och sammansatt kunskap 
genomfördes ett pedagogiskt experiment. Experimentet bestod i en 
ny examinationsform, där fokus låg på studerandeaktivitet och egen 
produktion av examinationsuppgifter. Studenternas mottagande av 
den nya examinationsformen var positivt, och utfallet i termer av 
observerbar analytisk förståelse av stoffet var en framgång. 
Examinationsformen kan med fördel användas på kurser för blivande 
lärare. 
 
 
Introduktion 
Våren 2003 deltog jag i kursen Examination och Utvärdering som 
gavs av Universitetspedagogiskt centrum vid Umeå universitet. Under 
kursen läste vi om alternativa examinationsformer, bland annat 
Löfgren och Lundahl (1996), där självrättande tentamina undersöktes. 
En arbetsuppgift under kursen var att själv utforma en tänkbar 
alternativ examinationsform. Uppgiften var hypotetisk, men jag 
bestämde mig för att även omsätta min plan i praktiken. 
 
Kursplanerna vid institutionen för matematik och matematisk 
statistik är formulerade allmänt nog för att tillåta betydande 
experimentation med examinationsformer. Standardformuleringen 
lyder: ”Kunskapsredovisningen sker normalt i form av skriftligt prov 
i slutet av kursen. Detta kan kombineras med andra 
tentamensformer.” (Kursplan för kursen Diskret Matematik 2) 
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Kursen Diskret matematik 2, 5 poäng, som ges på C-nivå som 
fristående kurs, är inget undantag. Kursen är valbar inom ramen för 
alla civilingenjörs- och lärarutbildningar. I praktiken är den en direkt 
fortsättning på kursen Diskret matematik, 5 poäng, som ges på B-nivå 
och implicit utgör ett förkunskapskrav. Kursen gavs under 
höstterminen 2004, med 50% studietakt. Projekterat antal studenter 
var 10-15, vilket är normalt för institutionens C-kurser, och det 
faktiska antalet var 11. Kurslitteraturen består av andra halvan av N. 
Biggs Discrete Mathematics, (Biggs 1989) vars första hälft läses på B-
kursen. 
 
 
Examinationen 
Den examinationsform jag fastnade för var tredelad. Den första delen 
bestod i att med alla erforderliga hjälpmedel, dock individuellt, 
konstruera en examinationsuppgift till anvisat ämnesområde i kursen. 
Uppgiftens karaktär skulle vara sammansatt, och en fullständig 
lösning, rättningsmall och kort beskrivning av förväntade svar och fel 
skulle också inlämnas. Detta material skulle sedan presenteras på ett 
gemensamt schemalagt seminarium. Handledning gavs i den 
utsträckning det efterfrågades. 
 
Del två var en traditionell skriftlig salstentamen, baserad på 
inlämningsuppgifterna, möjligtvis med vissa ändringar. Tentamen 
hölls nära men inte efter kursens slut, för att ge utrymme för 
examinationens tredje del. Att notera är att alla tentamensuppgifter 
genom seminarierna i del ett var mer eller mindre kända. 
 
Del tre var ett rättningsmoment, där varje student tilldelades ett 
avidentifierat svar som någon kurskamrat avgivit på någon uppgift, 
skild från det område där de själva konstruerat en uppgift. Denna 
skulle sedan bedömas och bedömningen presenteras, med 
motiveringar och korrekta svar. I detta moment hade studenterna 
alltså tillgång till kurslitteratur och anteckningar, men inte till någon 
lösnings- eller rättningsmall. Rättningen diskuterades sedan vid ett 
gemensamt tentamensseminarium. Svarens upphovspersoner 
avslöjades inte. Uppgiftens konstruktör fungerade som huvudsaklig 
diskussionspartner vid seminariet. 
 
Del ett och tre var obligatoriska moment, men endast del två 
användes för betygsdifferentiering, i linje med institutionens 
standardiserade tentamensformer. 
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Syfte 
Det huvudsakliga syftet med examinationen var att främja ett mer 
analytiskt förhållningssätt till kursstoffet. 
 
För att konkretisera detta syfte valde jag att använda mig av Blooms 
taxonomi (Bloom et al. 1956). Denna indelar kunskap (eller 
egentligen undervisningsmål) i sex kategorier: Erinran, förståelse, 
tillämpning, analys, syntes och värdering, eller de ursprungliga 
engelska termerna knowledge, comprehension, application, analysis, 
synthesis och evaluation. Denna ordning är hierarkisk, i bemärkelsen 
att ”[---] the objectives in one class are likely to make use of and be 
built one the behaviors found in the preceding classes in this list” 
(ibid. s. 18), men är inte en rangordning i vikt eller betydelse. 
 
Jag avsåg att examinationen skulle fokusera på kategorierna analys, 
syntes och värdering i högre utsträckning än vid traditionell 
salstentamen. Ett ytterligare syfte var att examinationen skulle 
fungera som fullgod kunskapskontroll. 
 
 
Genomförande 
Eftersom examinationsformen väsentligen skilde sig från vad som är 
brukligt på institutionens kurser informerades om denna i kursens 
välkomstbrev, som skickas per post till alla antagna studenter. Om 
någon student skulle ha föredragit att dra sig ur, vore det naturligtvis 
fördelaktigt om detta kunde ske så tidigt som möjligt, både för 
studenten själv och för planeringen av kursen. 
 
Som vägledning i studenternas arbete gavs ett exempel på en 
konstruerad uppgift med relaterat material – rättningsmall och analys. 
Under den tid då uppgifterna utfördes (d.v.s. under kursens gång) 
fanns lärarstöd att tillgå. 
 
I samband med tentamensgenomgången genomfördes en 
kursutvärdering, som fokuserade på examinationen, särskilt med 
avseende på dess funktion som inlärningsmoment och styrning av 
studerandeaktivitet. Kursutvärderingen var skriftlig, men knappast 
anonym, eftersom gruppen var så liten. Målet med utvärderingen var 
att avgöra i vilken utsträckning examinationsformen i jämförelse med 
traditionell examination utgjorde en fullgod kunskapskontroll, och 
om examinationen i sig främjade analys, syntes och värdering. 
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Det empiriska materialet bestod alltså av kursutvärderingar och 
inlämnade examinationsuppgifter. 
 
 
Utfall 
Vid ett första påseende uppvisade uppgifterna i allmänhet element ur 
tidigare kategorier ur Blooms taxonomi än jag hade förväntat, men 
ingen uppgift hade sådan karaktär som skulle ha gjort den 
oanvändbar som tentamensfråga. När studenter själva konstruerar 
uppgifter föreligger risken att dessa alltför mycket liknar lärobokens. 
”Risken” i detta fall var att en kopierad uppgift inte i samma 
utsträckning förutsätter element av analys, syntes och värdering som 
en tidigare osedd uppgiftstyp. Ett exempel på en inlämnad uppgift, 
som belyser denna viktiga poäng var följande. 
 

”Givet följande polynom i Z5[x] 
 
f(x) = x6+x4+3x3+3x2+3 
g(x) = x5+3x4+2x3+4x+1 
 
a. Hitta monisk sgd till f(x) och g(x). 
b. Faktorisera svaret i a. i irreducibla polynom.” 

 
Del a. är i det närmaste identisk med uppgift 15.6.1 ur Biggs, och del 
b. liknar uppgift 15.9.2(ii). Farhågan att uppgifterna i alltför stor 
utsträckning skulle likna bokens exempel tycks alltså besannad. 
Denna invändning förlorar kraft i ljuset av den medföljande analysen. 
 

”För att lösa uppgiften krävs att studenten känner till och kan 
använda Euklides algoritm för att hitta sgd. Studenten behöver 
också kännedom om hur denna skall användas för polynom och 
självklart även hur man utför polynomdivision. Studenten måste 
också kunna definitionen av ett moniskt polynom och hur man 
hittar ett sådant. 

 
Faktoriseringen kräver kännedom om faktorsatsen och sats 
15.8.2 angående antalet rötter till ett polynom. 
 
Eftersom båda deluppgifterna kräver en hel del räknande i Z5 
krävs att studenten är bekväm med räkning i modulär 
aritmetik.” 
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Beskrivningen är inte felfri, men i stora drag klarsynt. Den uppvisar 
element av analys, i det att den kan identifiera de tekniker och 
färdigheter som krävs för att lösa uppgiften. Något syntetiskt kan 
med en smula välvilja läsas in i sammanförandet av de två 
uppgiftstyperna ur kursboken. Elementet värdering verkar emellertid 
ha blivit lidande. 
 
Ett ytterligare exempel var följande. 
 

”Hitta en formel för termen un i följden (un) om den definieras 
med hjälp av: 
 
a. den genererande funktionen U(x) = (1+2x+6x3)/(1-3x) 4. 
b. u n+3 + 5un+2 + 3 un+1 – 9 un = 0 med u0 = 1, u1 = 2, u2 = 9.” 

 
Återigen är uppgiftstypen välkänd från kursboken, men analysen 
kompletterar bilden. 
 

”[---] Mina klagomål på uppgiften, klart jag får ha sådana trots 
att jag hittat på den, är att den är lite fantasilös. [---] Dessutom 
tog jag alla siffror från luften vilket gör att svaren ofta blir långa 
och krångliga, med små justeringar i koefficienterna borde det 
gå att förbättra om man så vill. Till sist vet jag inte om det 
kanske är lite väl mycket räkning för bara tre poäng.” 
 

Här värderas uppgiftens svårighetsgrad, typ och omfattning. Denna 
värdering syns inte i uppgiftens formulering. Om man inte avkräver 
studenterna en analys av de konstruerade uppgifterna riskerar man 
alltså att förlora de analytiska och värderande elementen. 
 
Även om dessa exempel inte nödvändigtvis är illustrativa för den 
generella kvaliteten på uppgifterna, visar det på goda möjligheter att 
infoga analytiska moment i den första delen av examinationen. 
 
10 kursdeltagare godkändes vid ordinarie tentamen, och ytterligare en 
godkändes vid omtentamen. Detta var alla kursdeltagare som följde 
kursen från början till slut. Av dessa fick fem betyget Väl Godkänd. 
Med ett undantag var alla de uppgifter som tentamen bestod av på 
förhand kända. Ingen student hade gjort någon uppgift till den del av 
kursen som behandlade ämnet koder, så den tentamensuppgiften 
konstruerade jag. Tentamen bestod alltså av sju av de 11 uppgifter 
som studenterna konstruerat och en lärarkonstruerad uppgift. 
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För att stävja utantillinlärning var alla tentamensuppgifter väsentligen 
modifierade. Uppgiften var i grunden densamma, men genom något 
tillägg eller någon förändring hade jag försökt säkerställa att den inte 
skulle gå att lösa utan en mer allmän förståelse av de ingående 
koncepten och metoderna. Jag bedömer att denna tentamen inte 
egentligen var mer känd för studenterna än en någorlunda reguljär 
tentamen skulle ha varit för den student som haft kännedom om 
tidigare tentamina. 
 
Kursutvärderingarna var i huvudsak positiva. Till exempel upplevde 
åtta studenter att de i jämförelse med andra kurser varit mer delaktiga 
i kursen och examinationen, och att detta varit något positivt. De två 
återkommande invändningarna var att informationen på webben 
kunde ha varit bättre, och att uppgifterna borde ha haft tydligare 
styrning. 
 
Med stöd i Löfgren och Lundahl (1996), där studenterna uppfattade 
självrättande examination som en fullgod kunskapskontroll och 
dessutom en inlärningssituation, var min hypotes att 
examinationsformen skulle komma att bedömas positivt av 
studenterna med avseende på dess funktion som inlärningssituation, 
och även som kunskapskontroll. Att döma av inlämnade 
kursvärderingar, som dock inte lämpar sig för någon statistisk analys, 
var hypotesen riktig. Åtta av de 11 studenterna svarade på en direkt 
fråga i kursutvärderingen att de tyckte att examinationen varit en del 
av inlärningsprocessen, och att detta varit något positivt. 
 
På frågan ”Tycker du att examinationen var passande och/eller 
givande i allmänhet” svarade nio studenter jakande, och en student 
gav det signifikativa svaret ”Ja, det kändes som om frågorna täckte 
mycket av kursen. Det blev visserligen väldigt få svårare satser med 
bevis”. På frågan ”Hur skulle du vilja karakterisera examinationen i 
jämförelse med traditionell examination?” svarade dock samma 
student ”Ger en bra överblick, men går kanske inte lika mycket på 
djupet när man ska göra en uppgift om något man själv inte har 
hunnit smälta helt”. Andra svar löd exempelvis ”Engagerar studenten 
mer än vanligt. Borde leda till ett något bättre resultat” och 
”Variation förnöjer, jag gillar båda”. Ett svar som sätter fingret på en 
del pedagogisk experimentation löd ”Det var mer engagerande men 
jag har ingen aning om det var bättre”! 
 
På den föga neutrala frågan ”Finns det något i examinationen du 
skulle vilja framhålla som speciellt bra?” gavs bland andra svaren 
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”Fick insikt i att det inte alltid är så lätt att konstruera uppgifter” och 
”Man kom sig för att kolla i lite andra källor än kursboken”. 
 
 
Diskussion 
Målet med den föreslagna examinationsmodellen var att genom 
studerandeaktivitet i examinationen främja de analytiska och 
värderande aspekterna av kunskap. 
 
Del ett och del tre av examinationen fokuserade främst på elementet 
värdering i Blooms taxonomi (Bloom et al. 1956). Även nivåerna 
förståelse och tillämpning borde inte gå att undvika, och i den 
obligatoriska redogörelsen för uppgiftens innehåll var analys en 
naturlig del. Med formuleringen att de inlämnade uppgifterna skulle 
ha en sammansatt karaktär siktade jag på aspekten syntes. Del två 
kommer naturligtvis att vara beroende av vilka typer av uppgifter som 
konstrueras, men i traditionell matematikexamination förekommer 
nivåerna erinran, förståelse och analys, i den frekvensordningen. Man 
kan befara att denna fokusering på nivån erinran, och den 
uppfattning om matematikämnet det ger upphov till (eller förstärker), 
inverkar menligt på studenternas vilja och förutsättningar att tillägna 
sig andra nivåer av kunskap om kursmaterialet. 
 
Ett indicium på detta fenomen framkom under genomförandet av 
examinationen. En av de konstruerade uppgifterna efterfrågade, 
utifrån en beskrivning av ett vardagligt problem i löptext, vilken 
genererande funktion som gav svaret på en viss fråga. Problemtypen 
förekom i kursboken. Jag tillade en andra del, som återigen kopplade 
svaret till den konkreta problemställningen. Detta kritiserades 
muntligt vid återlämningstillfället. Argumentet mot uppgiften var att 
den var oväsentlig. Formuleringen löd ”Försöker du förvirra oss?”. 
Jag menar att detta är ett tecken på att studenter inte anser att högre 
nivåer av kunskap i t.ex. Blooms taxonomi är en viktig del av 
kunskap i ämnet matematik, och eftersom denna åsikt inte är i 
samklang med den allmänna uppfattningen i lärarkåren borde detta 
uppfattas som ett problem. Denna diskrepans mellan lärares och 
studenters uppfattning är tyvärr något som ofta förstärks av 
examinationen, där erinran är en framträdande del. 
 
I jämförelse med salstentamensformen ges i denna examinationsform 
fler tillfällen att genom examinationen inskärpa vikten av och belöna 
förekomsten av ett mer analytiskt förhållningssätt till ämnet. Även 
inom salstentamensformen finns utrymme för mer analytiska 
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uppgifter, men jag uppfattade del ett och del tre av denna 
examinationsform som naturliga och väl lämpade tillfällen att skapa 
en mer komplex bild av förståelse av matematik. 
 
Intressant att notera, är att motsvarande omvända problem också kan 
förekomma, nämligen att studenter i humanistiska ämnen riskerar att 
undervärdera rena faktakunskaper. Indicier för detta anfördes av 
Göransdotter och Gelfgren (2005). Där är också ett tänkbart 
motmedel det omvända – att införa en kompletterande salstentamen 
där endast basala faktakunskaper examineras. 
 
Min bedömning är att exempelvis högskolelagens 9 § krav på att 
utbildningen skall ge studenterna ”förmåga att göra självständiga och 
kritiska bedömningar” och ”förmåga att självständigt urskilja, 
formulera och lösa problem” kan främjas genom denna 
examinationsform, även så att ”söka och värdera kunskap på 
vetenskaplig nivå”, även om den aktuella kursen är på 
grundutbildningsnivå. Övriga komponenter i den grundläggande 
högskoleutbildningen som beskrivs i den aktuella paragrafen främjas 
inte direkt, men förmågan att ”utbyta kunskaper även med personer 
utan specialkunskaper inom området” kan nog påverkas som en 
bieffekt. 
 
Att tentamensuppgifterna var på en ”lägre nivå” än brukligt borde 
kanske inte ha kommit som någon överraskning, men är något som 
måste adresseras i en vidareutveckling av examinationsformen. Dock 
behöver den lägre nivån inte nödvändigtvis tolkas som något 
katastrofalt, eftersom det att hantera produktionen av uppgifter på en 
viss ”nivå” inte kan jämställas med lösandet av samma uppgifter. 
 
Med tanke på examinationens karaktär, kunde speciell rekrytering av 
lärarstudenter ha varit något att överväga. Didaktiska frågor skulle få 
en naturlig arena i diskussionen av uppgifternas konstruktion och 
möjliga tolkningar. Ingen sådan rekrytering genomfördes dock. 
 
 
Litteraturförtecking 
Biggs, N. (1989). Discrete Mathematics. Oxford: Oxford university 
press. 
 



 245

Bloom, B. et al. (1956). Taxonomy of educational objectives: the classification 
of educational goals. Handbook 1, Cognitive domain. New York: David 
McKay. 
 
Gelfgren, S., Göransdotter, M. (2005). Att vikta faktakunskaper mot 
analytisk förmåga: Försök med en ny tvådelad examinationsform i 
Teknikens idéhistoria. Föredrag vid 7:e Universitetspedagogiska 
konferensen, 2005-03-03, Umeå universitet. 
 
Löfgren, M., Lundahl, L. (1996). Self-marking in written examination: 
a way of feedback and learning. Medical education 30, 322-325. 
 
Kursplan för Diskret matematik 2, fastställd 1996-10-11 av Matematisk-
naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Umeå universitet. 
 
Högskolelagen (1992:1434). 



 246

 



 247

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: 
 

IT och lärande på distans 
 



 248

 



 249

 
 
 
 
 
 

Nätbaserat lärande vid Umeå universitet - Best 
Practise i Europa 

 
Jerry Ando 

Centrum för utbildningsteknik 
 

Jerry.ando@cut.umu.se 
 
 

Sammanfattning 
Hur står sig Umeå universitet i jämförelse med andra universitet och 
högskolor i Europa när det gäller att integrera och använda den 
moderna informations- och kommunikationstekniken i 
utbildningarna? Utan tvekan står vi oss mycket väl. I en studie 
genomförd på uppdrag av EU kommissionens direktorat för 
utbildning och kultur, lyfter utredarna fram Umeå universitet som ett 
av åtta goda exempel bland universiteten i Europa. Studien gjordes 
mot bakgrund av kommissionens satsningar för att utveckla en 
hållfast användning av den moderna informationstekniken i utbildning 
och lärande inom den högre utbildningen. Avsikten med studien var 
att ge en aktuell lägesbild bland EUs medlemsstater, samt att beskriva 
de potentiella möjligheterna för den fortsatta utvecklingen vid 
universitet och högskolor. Vilka är med europeiska ögon de väsentliga 
framgångsfaktorerna som placerar Umeå universitet bland de åtta 
goda exemplen i Europa? Vad kan vi lära av studien? 
 
 
 

* * * 
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Sammanfattning 
De huvudsakliga motiveringarna till att introducera slöjdutbildningar 
på distans var två. Det ena motivet var att söktrycket till 
grundskollärarutbildning med inriktning mot slöjd minskat de senaste 
10 åren, trots kommunernas stora behov av att nyanställa lärare med 
utbildning i slöjd. Det andra motivet var möjligheten att utveckla en 
annan distributionsform för lärarutbildning i slöjd med stöd av IKT. 
 
Slöjdlärarutbildningar på distans innebär nya förutsättningar, nya 
möjligheter och nya problem. Den största pedagogiska utmaningen är 
att bryta en tradition och helt tänka om från en lärarledd utbildning 
som har sin grund i hantverksutbildningar, till att utveckla 
nätanpassade arbets- och examinationsformer både för 
ämnesutbildning och för VFU-momenten. I den nätbaserade 
utbildningen måste IKT bli en integrerad del i lärandeprocessen och 
datorn ett arbetsredskap i likhet med hantverksverktygen.  
 
Ett problem har varit att varken lärarutbildare eller studenter har  haft 
särskilt stora egna erfarenheter av liknande arbets- eller 
examinationsformer i slöjd. Adekvat stöd för lärandet i form av 
digitalt material saknas. Slöjdämnet i grundskolan såväl som slöjdande 
i allmänhet samt lärarutbildningen bär med sig en inbyggd 
genusproblematik av traditionellt slag. Att utveckla nätdistribuerade 
utbildningsmöjligheter kan vara ett sätt att neutralisera invanda 
förebilder och föreställningar.  
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Slöjdutbildning på distans – är det möjligt? 
Under den senaste tioårsperioden har det varit svårt att fylla 
utbildningsplatserna till landets lärarutbildningar i slöjd, trots att 
behovet av nyanställningar är stort och beräknas fortsätta att vara det, 
då pensionsavgångarna bland slöjdutbildade lärare väntas öka. Bland 
dem som idag arbetar som med slöjdundervisning saknar omkring 
30% lärarutbildning i slöjd. I vissa storstadsområden kan andelen vara 
närmare 50%.  Det fanns (och finns fortfarande) en bristsituation på 
arbetsmarknaden och ett dokumenterat behov av utbildade personer. 
 
Trots gynnsam arbetsmarknad lyckas inte lärarutbildningarna 
attrahera sökande med intresse för att utbilda sig i slöjd. Man kan 
spekulera i vilka anledningar som ligger till grund för dagens 
situation. Ändrade och utökade förkunskapskrav, förlängning av 
utbildningstiden eller kanske de långa avstånden till utbildningsorter 
som erbjuder slöjdutbildningar (endast 5 lärosäten i Sverige) 
avskräcker presumtiva studenter? Att inte kunna fylla tilldelade 
utbildningsplatser är ett problem för lärarutbildningen. 
 
Rekryteringsproblemen som kvarstår år efter år bäddar för 
nytänkande. Snabbt ökande datoranvändning, bredband och 
utveckling av olika typer av digitalteknik öppnar nya möjligheter att 
använda IKT i lärarutbildningen. Nätuniversitetet annonserar ut 
distanskurser inom många ämnesområden. Vi inser att här finns 
förutsättningar som inte tidigare prövats. 
 
Trots viss tveksamhet och med tidigare erfarenhet endast från några 
kortare fortbildningskurser samt SÄL-utbildning i slöjd på distans, 
beslöt några lärarutbildare vid Institutionen för Estetiska ämnen att 
pröva ett nytt grepp, nämligen att erbjuda ämneskurser i slöjd på 
distans på halvfart. Med stöd från Institutionen för medier och 
lärande (IML) utvecklades fyra 10-poängskuser motsvarande de 40 
första poängen i inriktning textil- eller trä- & metallslöjd i det s.k. nya 
Lärarprogrammet. Resultatet blev trots begränsad marknadsföring 
överraskande positivt, under 2004 antogs närmare 100 studerande till 
dessa kurser, mer än tre gånger så många som antogs till de 
campusförlagda kurserna. Uppenbarligen var inte de sökande till 
dessa kurser lika tveksamma som kursanordnarna om det var möjligt 
att studera slöjd på distans. Det överväldigande intresset för kurserna 
har blivit en pådrivande faktor i utvecklandet av ett nytt 
lärarutbildningskoncept. 
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De bakomliggande tankarna 
Vanligen utbildas lärare i textilslöjd av kvinnor och lärare i trä & 
metallslöjd av manliga lärare. Utbildningarna bygger på olika 
traditioner och har i Umeå förekommit parallellt sedan början av 
1990-talet. En av grundtankarna med distanskurserna är att öka 
samarbetet mellan de båda slöjdinriktningarna. Detta har skett genom 
att skriva gemensamma kursplaner, som kan tillämpas på olika sätt, 
genom att lägga in gemensamma föreläsningar, genom att i möjligaste 
mån använda samma litteratur som kan bearbetas i blandade grupper, 
genom att de studerande tillsammans, arbetar med samma teman, 
genom att arrangera gemensamma redovisningar etc..  
 
En annan tanke som varit styrande är omsorgen om att studenterna 
skall utveckla en känsla av grupptillhörighet trots det geografiska 
avståndet. Detta har påverkat utformningen av kurserna både vad 
gäller uppgifter som skall utföras samt hur de fysiska träffarna har 
schemalagts. Medvetna om att det i första hand är kommunikationen 
i det fysiska mötet som är en av nycklarna till att lärande kommer till 
stånd (Säljö 2000, 2004) så har vi planerat träffarna mycket 
omsorgsfullt. Hantverksutbildning har i alla tider förekommit i någon 
form av lär- eller praxisgemenskaper. Vårt syfte har varit att utveckla 
en kombination av det traditionella hantverkslärandet och nya former 
av lärgemenskaper på nätet (Jobring 2004). 
 
Distansundervisning är inte något nytt när det gäller textbaserade 
studier, men att bedriva hantverksstudier inom slöjdområdet på 
distans  var nytt och dittills helt oprövat i lärarutbildningen i Sverige. 
Den mest omvälvande tanken var att ersätta en av tradition lärarstyrd 
och lärartät utbildning, med en organisation där korta intensiva 
kursträffar följs av långa självstudieperioder. Av de studerande krävs 
mycket eget ansvarstagande för de egna studierna, i synnerhet vad 
gäller inhämtande av hantverkskunskaper. När utbildningen 
förändrades på ett genomgripande sätt från lärarstyrning till att större 
ansvar läggs på studenten, uppstod naturligtvis också frågor om och 
hur kvaliteten skulle kunna bibehållas. Därför arbetar en av 
lärarutbildarna med att i sin egen kompetensutveckling undersöka om 
det föreligger kvalitativa skillnader mellan campusstudentens och 
distansstudentens sätt att tillämpa och redovisa sina hantverks-
kunskaper vid ett specifikt examinationstillfälle (Rehn, 2005). 
 
Det har också varit viktigt i planeringsarbetet att se till att de nya 
kurserna skulle vara möjliga att kombinera med befintlig 
programutbildning. Slöjdkurserna skulle inte bli en ”dead-end” utan 
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en möjlig brygga till vidare studier. Genom kontakter med rektorer, 
obehöriga vikarier och andra som efterfrågat utbildning hade vi en 
realistisk uppfattning av vilka personer som skulle kunna vara 
intresserade av att delta i kurserna. Många som är intresserade av 
utbildningen har begränsade erfarenheter av universitetsstudier.  
Studerandegrupperna består av personer med högre medelålder än 
campusstudenterna, de har ofta erfarenhet från annat yrke, en del har 
vikarierat som lärare och de är etablerade på orter långt från de 
utbildningsorter som erbjuder slöjdkurser (Rehn 2005). De säger sig 
inte heller just nu ha möjligheter att söka en längre sammanhållen 
programutbildning i likhet med Lärarprogrammet, men flera har 
uttryckt önskemål om att senare läsa allmänna utbildningsområdet 
(AUO) och eventuellt även ett annat ämne. För att möjliggöra vidare 
studier har behörighetskravet till kurserna lagts på samma nivå som 
för Lärarprogrammet i övrigt. Inga särskilda förkunskapskrav i slöjd 
har angetts. Detta på grund av att det är svårt, för att inte säga 
omöjligt att skaffa sig dokumenterade slöjdkunskaper på 
gymnasienivå eller Komvux. Vi har utgått ifrån att de som söker 
slöjdkurser också har ett stort intresse för slöjd, vilket motiverar dem 
till att arbeta seriöst med sina studier. Ytterligare en målgrupp som är 
intresserade av att läsa slöjd på distans är lärarstudenter från andra 
högskolor/universitet där slöjd inte erbjuds som inriktning. 
 
Till sist har principen att använda sig av förhållandevis enkla och 
billiga tekniska lösningar varit förhärskande. First Class som används 
som utbildningsplattform kan ”tankas ner” direkt från 
Lärarutbildningens i Umeå hemsida. Uppgifterna i kurserna har krävt 
att de studerande har möjligheter att dokumentera med digital 
stillbilds- och ev. videokamera. Vi har även diskuterat möjligheter att 
kommunicera med hjälp av webbkamera. Vi skulle gärna vilja pröva 
att använda en digital plattform som tillåter flerpartsdiskussioner med 
både ljud, bild och text, t.ex. Marratech i våra kurser, men 
kostnaderna och de tekniska problemen har hittills varit 
avskräckande. 
 
 
Hur gör man? 
Det som inneburit den största tankemödan är försöka analysera 
skillnaden mellan att arbeta på det sedvanliga sättet och på distans 
med slöjdkunskaper. Det fanns inte några tidigare dokumenterade 
erfarenheter i Sverige. Däremot förekommer distansutbildning i slöjd 
både på Island och i Finland. Leena Kaukinen, Helsingforsuniversitet 
har i detta avseende varit föregångare och medverkat till att i Finland 
för fyra år sedan bilda Networked University of Craft Science and 
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Education (NUCE). Sedan dess har ett antal pilotstudier genomförts. 
Pilotprojekten har bland annat omfattat forskningsseminarier och 
olika typer av föreläsningar via webbsidor (Kaukinen & Collanus, 
2004). Kaukinen och hennes medarbetare har även undersökt hur 
hantverksprocesser kan distribueras virtuellt. Resultatet visar att 
kreativa tekniker och ett digitala arbetsredskap kan befrukta varandra. 
Studenterna uppskattade flexibiliteten i tid och plats, men de 
påpekade att nätbaserade kurser behövde en tydlig inramning 
(Collanus & Kaukinen, 2005).  
 
Hitintills har varje 10- poängskurs innehållit tre träffar. 
Slöjdstudenterna har vid första kurstillfället fått bekanta sig med First 
Class och indelats i mindre grupper i konferensen som fungerar som 
mötesplats på nätet mellan träffarna i Umeå. Det är viktigt att 
studenterna ingår i ett socialt sammanhang och att den s.k. 
gruppdynamiken fungerar. Därefter har de stegvis fått uppgifter som 
även kräver kunskaper i digital bild och olika digitala 
presentationsformer. 
 
Att bearbeta litteratur och egna texter i seminarieform kan göras med 
IKT-stöd. Här finns redan kunskap och erfarenhet att bygga vidare 
på. Förändringarna i slöjdutbildningen gav anledning till didaktiska 
funderingar på vilket innehåll som skulle prioriteras, vilka arbets- och 
undervisningsmetoder som skall användas osv. Här avser vi att 
fortsätta utveckla arbetet med de kreativa processerna med IKT som 
stöd för idéskapande och idéutveckling. 
 
Inom hantverksutbildningar har det varit mindre vanligt att förlita sig 
på litteraturstudier. Gedigen hantverkskunskap går inte att läsa sig till. 
Studenten måste pröva och öva själv. Därför har slöjdutbildningar 
alltid innehållit en ansenlig del av lärarledd tid för det hantverkliga 
arbetet. Läraren har fungerat som en hantverksmästare som 
demonstrerar hur man skall hantera verktyg och material i olika 
situationer. Ett problem inom hantverkstraditionen är att läraren i 
stor grad påverkat vad undervisningen skall innehålla, hur saker skall 
göras och framför allt när undervisning skall ske (Borg, 2001). Ofta 
handlar det om engångstillfällen när olika moment instrueras eller 
bearbetas. Den som inte kan närvara missar helt möjligheten att se 
eller lyssna på läraren. I en distansutbildning kan den studerande med 
IKT-baserade hjälpmedel välja när och i vilken takt studierna skall 
ske. Det är en fördel att den nätbaserade utbilningsvarianten har 
fördröjd studietakt (50%) eftersom det kan ta tid att uppöva tillräcklig 
handaskicklighet. Finns introduktion eller instruktion att tillgå i 
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virtuell form kan studenten återkomma till denna hur många gånger 
som helst och när det passar den egna lärandeprocessen. 
Den nätbaserade lärarutbildningen befinner sig i det som Jobring 
(2004) kallar utvecklingslinje 1, som i andra sammanhang är ett 
passerat stadium. Vi har behov av anpassade digitala läromedel. 
Möjligen skiljer vi oss från det som Jobring menar, eftersom vi i 
första hand avser att utveckla lärandestöd i form av multimedia 
produktioner för studenterna i stället för undervisningsstöd för 
lärarna. Forskning har visat att effektiviteten i lärandet av manuella 
moment ökar om man använder bilder i stället för text, medan rörliga 
bilder ytterligare ökar inlärningen (Mayer, 2001). De 
instruktionsfilmer som idag finns tillgängliga är mest avsedda för 
yrkesutbildningar och passar inte för lärarutbildningens behov. Det 
kan givetvis uppstå problem med att i utbildning använda enskilda 
digitala produktioner utvecklade av olika personer, men eftersom 
detta  är något som behövs i slöjdkurserna  har det blivit ett nytt och 
mycket tidskrävande uppdrag för undervisande lärare.  
 
Bristen på läromedel är ett problem som kan vändas till något som 
kan lösas konstruktivt, genom att låta det bli uppgifter för 
studenterna att ta tag i och utveckla. Studenterna har visat sig ha 
mycket varierande bakgrund när det gäller slöjdkunskaper. Det är 
därför viktigt att uppgifterna utformas på så sätt att den enskilde 
studentens redan inhämtade kunskaper utgör grunden för att tillägna 
sig ytterligare kunskaper. Vissa uppgifter redovisas i form av Power-
Point presentationer, dessa kan också sammanställas och komma att 
utgöra ett slags läromedel. Studenterna har på så sätt blivit aktiva 
producenter i stället för konsumenter av slöjdkunskap. 
 
Examinationen sker på flera olika sätt. Bland annat har studenterna 
fått pröva att värdera och redovisa varandras arbeten på liknande sätt 
som när man lägger fram skriftliga arbeten. Vid hantverksuppgifter 
uppmanas/avkrävs studenterna att dokumentera sin egen process 
genom att ta bilder och skriva texter. Dessa bilder får läraren tillgång 
till samtidigt som föremålet visas upp vid en träff tillsammans med 
reflekterande eller instruerande texter. Lärarutbildaren får genom den 
flerfaldiga dokumentationen tillgång till mera information om 
skapandeprocesserna än vad som kan vara fallet vid 
campusutbildningen.  
  
Ett annat område som behöver utvecklas för att passa 
distansutbildningar är den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 
(VFU). Eftersom slöjdkurserna är jämförbara med 
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inriktningsstudierna i Lärarprogrammet ingår även 10 veckors VFU 
fördelat över de fyra kurserna. Vi söker en tydligare koppling mellan 
studenten, lokla lärarutbildaren och lärarutbildarna vid UMU. Här 
pågår diskussioner om tillgång till fallstudier/scenarier skulle kunna 
utgöra en neutral utgångspunkt för  bearbetning analyser och 
reflektioner (Stensmo, 1999). Studenternas egna digitala produktioner 
skulle också kunna utgöra utgångspunkter för att konstruera ”fall”.  
De kan agera ’critical friends’ till varandra eller tillsammans med 
lärare på fältet. Vi söker möjligheter att helt ”digitalisera” VFU-
besöken, samtidigt som vi utvecklar innehållet och samarbetet med 
den lokala lärarutbildaren/handledaren/mentorn. När det gäller 
VFU-placeringar och uppgifter är det viktigt att inte förutsättningarna 
på distanskurserna skiljer sig från villkoren för den övriga 
lärarutbildningen. 
 
En traditionell könsrollsuppfattning har i hög grad färgat slöjdämnets 
organisation och innehåll under mer än ett århundrade (Berge 1992). 
Vi avser att särskilt beakta dessa aspekter när vi arbetar med 
fallstudier och multimedia produktioner.  Även 
värdegrundsproblematiken, miljö- och säkerhetsfrågor skall beaktas i 
samband med utvecklandet av digitala lärandestöd och fallstudier. 
 
 
Och sedan …..? 
Kaukinen framhåller att den internationella utvecklingen går från att 
pröva ”E-learning” som skilda projekt till att på ett långsiktigt och 
strategiskt sätt integrera IKT i all utbildning (Kaukinen, 2004). Vi ser 
i likhet med Kaukinen möjligheter att utveckla den campusförlagda 
utbildningen genom ”spin-off effekter” från erfarenheterna med 
nätbaserat lärande. Med bättre digitala hjälpmedel kan studenten söka 
den information som behövs för att träna på egen hand. På det sättet 
kan lärartiden ägnas mera åt analys och reflekterande diskussioner än 
rena instruktioner. Även campusstudenter av alla kategorier kan i viss 
utsträckning arbeta med delvis nätbaserade uppgifter, vilket ger dem 
större möjligheter att disponera sin tid. Med ett större utbud av 
kurser med distansinslag, kan lokala specialistkompetenser utnyttjas 
bättre och variationen av valbara kurser för studenterna kommer att 
öka.  
 
De erfarenheter som gjorts hittills har varit mycket positiva. Det är 
mycket få bortfall från kurserna. Att arbeta nätbaserat kräver dock att 
ett helt nytt koncept för utbildning i slöjd behöver utvecklas och för 
detta krävs en kraftsamling av befintliga resurser. Vi vill därför ta 
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initiativ till att utveckla ett nätverk mellan utbildningarna i Göteborg, 
Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå vilket kan utgöra en 
grogrund för pedagogiskt nytänkande med inriktning på 
distansstudier i slöjd. Ett nationellt nätverk skulle kunna syresätta 
tankegångarna på respektive institution utan att syfta till att likrikta 
utbildningarna i sin helhet. Slöjdlärarutbildarnas ambitioner att 
utveckla en nätbaserad utbildning kan ses som ett första steg i en av 
distansstudenterna önskad utveckling av flera liknande kurser även i 
andra ämnen. 
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Sammanfattning 
Hösten 2004 förlades en 5 p universitetskurs till nätgemenskapen 
Lunarstorm, en webbplats som är Sveriges största i sitt slag. Syftet var 
att låta studenterna få en djupare kunskap genom att under hela 
terminen befinna sig i den miljö de studerar – ett etnografiskt 
perspektiv. 
 
Under kursen användes många av de funktioner som webbplatsen 
tillhandahåller för att på olika sätt kommunicera, t.ex. dagbok och 
gästbok och det uppstod oväntade, positiva effekter avseende 
aspekterna aktivitet och upplevelsen av gemenskap. Dessutom hade 
kursen PBL-inspirerade inslag som möjliggjorde en djupare förståelse 
för kursens innehåll. 
 
Utvärderingen av kursen gav uttryck för att det etnografiska greppet 
fungerat som avsett, men även att den gemenskap den aktiva gruppen 
studenter upplevt gav ett flertal positiva och intressanta spinnoff-
effekter utöver kursens egentliga fokus, framförallt utbyte av 
skolrelaterade erfarenheter och kollegialt stöd. För kursledningen 
medförde valet av kursmiljö en möjlighet att testa olika pedagogiska 
grepp med fokus på socialkonstruktivistisk teori för att höja 
kvaliteten i en nätburen utbildning. 
 
 
Bakgrund 
Institutionen för interaktiva medier och lärande vid Umeå Universitet 
har sedan 2003 en 5-poängskurs vid namn Digitala kulturer och 
strategier. Kursen är sedan höstterminen 2004 helt nätburen, har inga 
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fysiska sammankomster och har löpande antagning och flexibel 
studietakt. 
Kursens mål är att den studerande lär sig mer om vad barn och 
ungdomar gör på internet. Den plattform som används för 
kommunikation under kursen utgörs av webbplatsen Lunarstorm, 
Sveriges största nätgemenskap.3 
 
Det finns fyra uppgiftsområden som utgör ramarna för det 
grundläggande innehållet i kursen: teknik, spel, IT-juridik och 
nätgemenskaper. Den studerande formulerar själv frågeställningar 
inom de olika områdena och besvarar en annan students fråga. Det 
centrala när de ska utföra uppgifterna är egen reflektion och 
anknytning till litteratur. De ska även göra en recension av ett 
datorspel. 
 
En avslutande uppgift, strategiuppgiften, växer fram under kursens 
gång. Den bygger på erfarenheter från de fyra uppgiftsområdena samt 
utgår från den studerande och hennes eller hans ordinarie 
verksamhet. Strategin ska kommenteras av en företrädare för en 
lärandemiljö, t.ex. en rektor för att verklighetsförankra arbetet.  
 
Avslutningsvis ska ett genusperspektiv genomsyra kursen. 
 
Lunarstorm som kursplattform 
Utgångspunkten för denna kurs är att det är ett mervärde i sig att en 
längre tid ”placera” kursen i den miljö som den i hög utsträckning 
berör. Vi har därmed valt ett induktivt etnografiskt förhållningssätt 
till studier av kulturer, med betoning på tolkande eller kritisk 
etnografi (Alvesson och Sköldberg 1994). Ur ett konstruktivistiskt 
perspektiv är kontexten i en lärandesituation viktigt (Dewey 1979). I 
vårt fall valde vi webbplatsen Lunarstorm eftersom den är den största 
och mest kända nätgemenskapen i Sverige, och många ungdomar 
använder den dagligen. Genom att den studerande under hela 
kurstiden använder och reflekterar över funktioner, observerar och 
reflekterar över fenomen och får möjlighet till 
förstahandserfarenheter av den omgivning som studeras, skapas 
förutsättningar för ett lärande som inte lika lätt uppkommer under 
andra undervisningsformer. Upptäckten av problem i en viss miljö 

                                                 
3  Enligt TNS/Gallup (april 2003) loggar c:a 350.000 besökare in varje dag och 
drygt en miljon i åldern 12-24 år är medlemmar, vilket motsvarar 80% av den 
urvalsgruppen i Sverige. 
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leder till reflektion och ett sökande efter kunskap att kunna lösa det 
uppkomna problemet med (Larsson, 2001). 
 
Att förlägga kursen till Lunarstorm innebar att den kursyta som 
studenten använder domineras av en informell del (Krypin), där den 
formella ingår som en underfunktion (Klubb). Detta tror vi är relativt 
unikt för en kursyta för distansstudier. Den informella delen är 
knuten till studenten och hon/han kan utforma en privat area där 
olika funktioner för kommunikation ingår. Dessa har studenten 
kontroll över. Den formella arean, där diskussioner kring kursen 
återfinns och där uppgifter lämnas, återfinns i en s.k. klubb där bara 
studenter i kursen får tillträde. Även här har den studerande stor 
frihet att skapa nya diskussioner samt bestämma innehållet i kursen – 
beroende på uppgifternas öppna karaktär. 
 
Här kan man fundera över betydelsen av att placera kursen i en 
kursyta som är neutral i avseendet att kontrollen över kursytan är 
relativt jämbördig mellan student och lärare. Webbplatsen inte är 
utformad för utbildning i första hand, utan är en allmänt öppen 
webbplats utformad primärt för att innehålla privat kommunikation. 
Dessutom kan inte kursanordnaren, Umeå Universitet, utforma eller 
påverka kursmiljön i någon större omfattning utan är hänvisad till det 
gränssnitt som alla använder. 
  
Däremot är kursmiljön inte neutral ur alla aspekter. Valet av denna 
webbplats är inte okontroversiellt. I den mediebild som etablerats 
under senare år har Lunarstorm beskrivits som suspekt och ett tillhåll 
för mobbare och pedofiler enligt Johansson (2005). Skolor har stängt 
av eller strypt tillgången till Lunarstorm på datorer och många lärare 
upplever användningen av den och liknande webbplatser som 
störande och opassande vilket ur den synvinkeln gör valet av 
Lunarstorm som kursyta kontroversiellt. Vi motiverar ändå detta med 
tanke på målet med kursen – att lära sig vad barn och ungdomar gör 
på nätet. Dessutom vill vi tona ner själva tekniken och diskussionen 
om ev. för- och nackdelar kring den och flytta fokus till en diskussion 
kring teknikens användning och på konsekvenser av användning. 
Även medier som radio och TV har initialt i viss mån demoniserats 
för att sedan bli mer accepterade och integrerade tekniker i vår 
vardag, men detta eftersom gemene man använt sig av tekniken 
under en längre tid. Detta gör till vårt val av etnologiska studier 
under kursen motiverat anser vi. 
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Den informella, personligt kontrollerande miljön är dominerande för 
en användare av Lunarstorm. Några av de centrala funktionerna är 
Lunarmail - möjligheten att skicka meddelanden till andra 
Lunarstormanvändare, Gästbok där alla kan läsa och göra inlägg och 
Dagbok som man kan välja att vara offentlig eller bara tillgänglig för 
de som man har på sin s.k. vännerlista. Det finns även en mängd 
andra funktioner för kommunikation, men dessa är de primära som 
använts under kursen. 
 
Pedagogiska experiment 
Under utvecklingen av kursen har fokus hela tiden legat på att höja 
kvaliteten för lärandet. Vår definition av lärande grundar sig i hög 
utsträckning på tankar som stödjer sig på teorin social 
konstruktivism. Ett huvudantagande är att meningsfullt lärande sker 
när individer är aktiva i ett socialt sammanhang (McMahon, 1997). 
Betoning på betydelsen av kontext och kultur för kunskapsbegreppet 
är en annan utgångspunkt (Derry, 1999; McMahon, 1997). En följd 
av detta är att förlägga kursen till Lunarstorm men även andra 
metoder har använts i detta syfte.  
 
Den viktigaste har varit de öppna frågor där studenterna själva fått 
bestämma innehållet i de olika problemområdena. Syftet är att 
studenten i sitt konstruerande av frågeställning även till viss del 
konstruerar ett svar i tanken, som hon eller han sedan får belyst av en 
medstudent. På det sättet tror vi att förutsättningarna för ett 
kvalitativt bättre lärande ökar, jämfört med då frågor som ska 
penetreras är bestämda på förhand av kursledningen. Ett annat syfte 
är att vi tror att detta arbetssätt skapar förutsättningar för omfattande, 
djupgående diskussioner, med många inlägg från olika studenter på 
de olika frågeställningarna.  
 
Studenterna har även haft möjlighet att läsa lärarens dagbok, vilket i 
detta sammanhang använts som indirekt feedback till studenterna. 
Studenterna har även uppmuntrats till att skriva egna dagböcker och i 
varandras gästböcker, vilket alltså har varit helt frivilligt. 
 
Ett frivilligt moment som kallats Veckans fråga har använts av 
kursledningen för att fånga upp funderingar eller fördjupa något som 
framkommit i någons dagbok eller i ett forum. På så sätt har det 
funnits en indirekt möjlighet att påverka innehållet i kursen, inte bara 
som förslag i en utvärdering.  
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Kursen är även utformad för att kunna läsas med flexibel studietakt 
och har löpande antagning, vilket medför stor frihet för den 
studerande att välja hur det egna arbetet med kursen ligga tidsmässigt. 
Detta blir i sig en utmaning för oss som ger kursen att organisera 
feedback på uppgifter eller ordna för grupparbeten så det fungerar 
tillsammans med studenternas olika studierytmer. 
 
 
Erfarenheter från höstomgången 
Totalt registrerades 17 studenter (av total 30 anmälda) och 8 av dessa 
fullföljde hela kursen vilket medför en genomströmning på 47 %. I 
kursen kunde två grupper av studenter tydligt urskiljas, en aktiv 
grupp som hade en hög nivå av kommunikation mellan varandra och 
en passiv grupp som i varierande omfattning utförde uppgifterna i 
kursen men höll sig passiv i både gruppgemensamma diskussioner 
och hade få kontakter med andra medstudenter. 
 
De erfarenheter som redovisas här kan framförallt kopplas till den 
aktiva studentgruppens arbete under kursen och utvärderingar. Det 
skulle ha varit mycket värdefullt att få veta hur de som tillhörde den 
passiva studentgruppen upplevde sin studiesituation och vad de lärde 
sig, men tyvärr har det inte funnits tid att undersöka graden av 
lärande hos de tysta studenterna i denna kurs. 
 
Aktivitet och kvaliteten på lärande 
En hypotes som ligger till grund för kursens utformning är att det 
finns ett positivt samband mellan social aktivitet (avseende 
kommunikation student-student emellan) i en kurs och lärande, där 
högre aktivitet studenter emellan i aktivt samarbete underlättar 
djupare förståelse. Detta paradigmskifte har vuxit fram under det 
senaste decenniet (Jonassen, Peck, och Wilson, 1999). Med denna 
bakgrund redovisas nedan en rad saker som vi upplever som 
intressanta och värda att belysas. Det bör för samtliga observationer 
nämnas att det krävs en noggrannare undersökning och ett större 
underlag för att verifiera dessa samband mer vetenskapligt. 
 
Våra iakttagelser tyder på att det i kursen fanns ett samband mellan 
användandet av den informella arean och aktivitet i den formella - 
mer informell kommunikation innebar mer aktivitet i allmänna 
diskussioner. De som var aktiva i sociala aktiviteter som att skriva 
kommentarer i andras gästböcker eller läsa i andras dagböcker var 
också de som svarade mest på ”Veckans fråga” eller besvarade andras 
inlägg. Här kan man dra en parallell till den positiva betydelsen av att 
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vid sidan av föreläsningar och seminarier under fysiska 
sammankomster vid distanskurser också ha aktiviteter som gör att 
studenterna lär känna varandra. Här är vår erfarenhet att det är bättre 
diskussioner mellan träffarna och lägre frekvens av avhopp från 
studierna bland de som haft kursträffar med sociala inslag än de som 
inte har haft det, eller inga kursträffar alls. Kommunikationen på den 
informella arenan ersätter här dessa inslag. 
 
Vi ser också ett samband mellan aktivitet och slutförande av kursen 
samt betyg i kursen –  studenter med högre aktivitet presterade bättre 
och fick i slutändan höga betyg. Bland de inaktiva hoppade de flesta 
av studierna av olika anledningar. Ett tredje samband, något 
överraskande i denna kursyta (en webbsida utformad primärt för 
ungdomar), är korrelationen mellan ålder och aktivitet - högre ålder 
medfört högre aktivitet. Här kan en hypotes vara att de äldre har mer 
livserfarenhet och har lättare att svara på olika inlägg, medan de yngre 
håller en lägre profil eftersom de upplever att de inte har så mycket 
att tillföra.  
 
Ett fjärde samband är förhållandet mellan aktivitet och när studenten 
började kursen, där sent antagna studenter var mer aktiva än de som 
börjat vid terminsstart. Sammanfattningsvis, de som slutligen fick 
bäst resultat på kursen var de som var äldre (35 år och över) som var 
sent antagna. De var aktiva, tydde sig till varandra och formade en 
gemenskap tillsammans. 
 
Kursen fick generellt sett bra utvärderingar av studenterna. De 
pekade ut några faktorer som de menar var viktiga faktorer för att de 
upplevt kursen som mycket givande. Det rör sig framförallt om 
kontaktmöjligheter som stärkte samvaron studenterna emellan, 
uppgifternas konstruktion samt den feedback de fick från lärarna – 
både direkt genom feedback på inlämnade uppgifter men även 
indirekt genom att kursansvarig skrev dagbok som alla kunde läsa – 
ett beteende som många av studenterna tog efter. 
 
Den informella miljön är som tidigare sagts dominerande för en 
användare av Lunarstorm. Här kunde konversationen i en fråga löpa 
genom olika nivåer, så att en student kunde i ett gästboksinlägg 
kommentera vad hon eller han läst i en dagbok varefter det skedde en 
brevväxling via Lunarmail vilken senare kommenterades i dagboken. 
Möjligheten att läsa varandras dagböcker kan här vara en nyckelfaktor 
som skapar förutsättningar för en social gemenskap som annars kan 
vara svår att uppnå på en kurs som är helt nätburen.  
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En annan del som kan ha stimulerat en hög aktivitet är Veckans 
fråga. Här finner vi kommentarer från studenterna som pekar på att 
de uppskattar att den varit frivillig, då de kunnat svara utifrån 
kunskap och intresse. De skriver också att de upplever att 
kursansvarig fångat upp tankar i dagböcker och gästböcker och 
använt dessa som utgångspunkt i Veckans fråga för att fördjupa eller 
belysa något som de studerande funderat på. 
 
I Lunarstorm finns även möjligheten att ställa medlemmars 
behörighetsnivå i en klubb. Denna utnyttjade vi under höstens 
omgång för att löpande indikera vilket betyg de hade i kursen. Det 
fanns 5 olika nivåer, passiv, G-, G, G+ och VG. Här trodde vi att 
denna funktion skulle ha en mycket marginell betydelse, utan mera 
fungera som ett exempel på att många nätgemenskaper har ett 
graderingssystem. Dock var det inte ett helt oväsentligt antal 
studenter som gav uttryck för att en stark, positiv känsla av feedback 
när hon eller han flyttats uppåt ”ett pinnhål” och några som uttryckte 
missnöje av att flyttas nedåt. 
 
Flexibilitet 
Sättet med egenformulerade frågor som sedan medstudenter besvarar 
har överlag mottagits positivt. Tanken var att skapa förutsättningar 
för intressanta, längre diskussioner men där har det bara till viss del 
blivit så. Vissa frågor har blivit besvarade med både ett ”huvudsvar” 
och några kommentarer från andra studenter, men de flesta inlägg har 
slutat med en fråga och ett svar. 
 
Något som även framkommer tydligt är att studenterna upplever 
kursledningens förmåga till förändring under kursens gång som något 
positivt. Vissa saker har inte fungerat så bra som avsett och har på 
inrådan från studenterna förändrats under pågående kurs. T.ex. så 
förändrades en av uppgiftsområdenas fokus, från webbplatsen 
Swedkid till Lunarstorm på inrådan av en student, utan att 
medstudenterna uttryckte missnöje med denna större förändring. 
 
Erfarenheter från vårens omgång 
Efter stort massmedialt intresse för vad vi höll på med - vi skickade 
ut ett pressmeddelande om att vi använde Lunarstorm - anmälde 
många sitt intresse för att gå kursen vt 2005. Av 74 studenter som 
antogs på kursen registrerades 44 varav ett 30-tal är aktiva när 
vårterminen nu närmar sig sitt slut. En rad förändringar för att 
ytterligare befrämja aktivitet under kursen och förbättra 
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förutsättningarna för lärande genomfördes inför vårens omgång. En 
omfattande och tydlig studiehandledning utarbetades, vissa 
uppgifterna utvidgades och ett experiment med att låta gamla 
studenter ”följa med” i den nya kursen inleddes. Experimentet 
innebar att låta gamla studenter från höstens kursomgång fungera 
som guider/studentmentorer eller ”minglare” som vi valt att kalla 
dem. Detta i ett försök att överföra den känsla av social gemenskap 
som utvecklades under hösten till vårens nya omgång. Minglarna är 
frivilligt närvarande i en omfattning de själva bestämmer, får ingen 
ersättning och försvinner när de vill eller stängs av kursledningen om 
de skulle störa kursen i något avseende. 
 
När det gäller minglarna och hur de skulle agera gav vi i 
kursledningen inga direkta direktiv, förutom att de skulle försöka att 
inte ”mästra” eller dominera i diskussionerna. Det som skedde var att 
de hälsade de nya välkommen genom inlägg i gästböckerna där de 
beskrev vilka de var, att de haft god behållning av kursen själva och 
att de fanns till hands ifall någon fråga kom upp.  
 
På frågan (en Veckas fråga) hur de nya upplevt minglarna var svaret 
entydigt positivt, en bild som bekräftas då man läser svaren på de 
välkomsthälsningar i gästböckerna som minglarna  skrivit. Vad tycker 
de de gamla studenterna själva? En av minglarna uttrycker följande 
om att mingla: …”halvtråkigt från början, gick till heldött och nu helt 
plötsligt, mingleriet är jätteroligt... och det ger jättemycket att få bolla ideér och 
tankar med andra studenter”. 
 
En slutsats från föregående termin var att försöka få studenterna att 
skriva egen dagbok och läsa varandras dagböcker, eftersom vi 
upplevde att detta var en huvudorsak till den goda sammanhållningen 
mellan studenterna i den aktiva gruppen. Därför blev det 
obligatoriskt i vårens kursomgång att göra ett dagboksinlägg, för att 
få igång själva skrivandet och läsandet av dagböcker. Framförallt 
visade sig det senare vara svårare än väntat, då många studenter gav 
uttryck för att det kändes förbjudet att läsa andras dagböcker. Här ser 
man tydligt ett paradigmskifte mellan generationerna, eftersom 
funktionen dagbok i Lunarstorm används på ett mycket mer 
offentligt sätt av den yngre generationen jämfört med hur den äldre 
generationen använde sin analoga, bokbundna, förlaga. Här har vi i 
kursledningen försökt få studenterna att använda sina dagböcker mer 
flexibelt genom att vi regelbundet läst deras dagböcker och skrivit en 
liten kommentar om innehållet i deras gästböcker. Detta har vi också 
gjort för att de ska få så mycket feedback som möjligt, skapa närhet 
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mellan kursledning och studenterna samt att de ska uppleva aktivitet i 
kursen. 
 
En annan slutsats vi dragit är att försöka få till stånd någon slags 
gruppindelning ifall antalet studenter i kursen överstiger 20, eftersom 
många studenter i den här omgången ger uttryck för att det är svårt 
att följa med i så många medstudenters dagböcker, eller hinna ”lära 
känna” så många andra under kursens gång. Här trodde vi att 
studenterna skulle bilda egna små undergrupperingar, men det har 
inte skett i någon större omfattning som vi kan se. 
 
Avslutningsvis ändrade vi på användandet av behörighetsnivån i 
klubben. Istället för att visa betyg ändrades skalan till att endast visa 
vilka uppgifter de var godkända på. Här valde vi ett lite informellt sätt 
att uttrycka godkännande för uppgifterna. Dessa var Minglare (som 
var ingångsstatus för alla), Lunarkunnig (som man blev när man gjort 
några inledande, grundläggande uppgifter för hantering av 
Lunarstorm), Teknik- och spelexpert (då de var godkända på Teknik 
och speluppgifterna), IT-advokat (då de var godkänd på IT-
juridikuppgiften) samt Kulturstrateg (då de var godkända på 
uppgiften om nätgemenskaper). För att t.ex. bli uppflyttad till fjärde 
nivån ”IT-advokat” var man tvungen att vara godkänd de uppgifter 
som ingick för de tre första nivåerna.  
 
 
Slutsatser 
Vår grundhypotes, som vi utgått ifrån vid utveckling av kursen, är 
som tidigare nämnts en idé om att starka sociala kontakter mellan 
studenterna leder till en bättre studiemiljö skapas vilket i sin tur leder 
till fördjupat lärande, något som skulle kunna knytas till 
sociokonstuktivisk teori. Därför blir det så intressant att använda en 
plattform vilken primärt är utvecklad för att stimulera 
kommunikation och som tillhandahåller möjlighet till detta på olika 
sätt. Både kursledningens observationer och studenternas 
utvärderingar stödjer hypotesen men här krävs mer systematisk 
forskning för att kunna beskriva detta problemområde närmare. 
 
Feedback är ett begrepp som återkommer i kursen i olika former, 
som även det kan kopplas till aktivitet. Studenterna ger uttryck för att 
de engagerar sig mer och känner sig mer stimulerade att arbeta med 
kursen när de får bra respons på arbeten som de gjort, både från 
kursledning men även från medstudenter. Därför tror vi att modellen 
med öppna frågeställningar som studenterna själva skapar och som 
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sedan besvaras av en medstudent är ett bra sätt att arbeta om man vill 
skapa aktivitet och känsla av social gemenskap. Sedan får de även 
personlig feedback från kursledning på de arbeten som de gör, men 
även på det de skriver i dagböcker, gästböcker och forum vilket gör 
att de känner sig sedda, både i den formella men även informella 
miljön. Här uttryckte studenterna uppskattning över ingående och 
omfattande feedback, ”att det kändes som lärarna verkligen läst 
igenom arbetet”. Det var i detta sammanhang mindre viktigt att den 
var snabb. Det uppskattades dock att få information om hur 
rättningsarbetet fortskred, något som skedde genom rättande lärares 
dagbok. Att tidigare studenter hälsar välkommen och finns med i 
kursmiljön som stöd kan vara något nytt och värdefullt när det gäller 
nätburna utbildningar.  
 
Generellt att tänka på vid utformning av nätburna kurser blir enligt 
erfarenheterna från den här kursen följande:  
 

• Använd en kursyta som domineras av informella funktioner 
som stödjer social gemenskap och där kursen finns som 
underfunktion. 

 
• Satsa på dagböcker för både lärare och studenter som är öppna 

för alla och skapa förutsättningar för att kommentera dessa 
offentligt och privat. 

 
• Skapa uppgifter som stimulerar kreativitet och konstruktivt 

tänkande samt möjlighet till feedback och uppföljning av både 
lärare och studenter. 

 
• Undersök förutsättningar för att låta tidigare studenter 

medverka i kurser för att stödja nya studenter. 
 

• Utforma i kursledningen ett arbetssätt som synliggör 
studenterna genom snabb direkt och indirekt feedback. 

 
• Var beredd att förändra kursen under kursens gång. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet utvärderar 
Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet 
”studentnyttan” med Nätuniversitetet. Utvärderingen påbörjades 
under hösten 2003 och ska pågå till och med våren 2006. De 
utvärderingar som hittills är gjorda handlar om studenternas attityder 
till, erfarenheter av och motiv till att läsa IT-stödda distanskurser 
samt studenternas livssituation. Även lärarnas attityder till och 
erfarenheter av IT-stödda distanskurser har undersökts. Studierna 
visar att det är en på många sätt heterogen grupp studenter som läser 
IT-stödda distanskurser; merparten är över 25 år och har familj, en 
del bor långt från kurs- eller studieorten och många är 
yrkesverksamma. Noterbart är att det i stor utsträckning handlar om 
”samma” studenter som läser reguljär utbildning vid campus. Vidare 
har inställningar uppdagats bland både studenter och lärare om att 
IT-stödda distanskurser har en annan status och kvalitet. 
 
 
Bakgrund 
Som ett förtydligande talar man ibland om Myndigheten, dvs. 
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och i synnerhet om det som 
oftast benämns som Nätuniversitetet eller Sveriges nätuniversitet. 
Myndigheten, som fysiskt är placerad i Härnösand, ska i samverkan 
med universitet och högskolor främja utveckling av utbildning som 
bedrivs på distans och som grundas på informations- och 
kommunikationsteknik. Nätuniversitetet å andra sidan utgörs av 35 
högskolor och universitet i Sverige som gemensamt valt att 
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presentera sitt utbud av IT-stödda distanskurser via Myndighetens 
portal (www.netuniversity.se). Alltså Nätuniversitetet är inget eget 
lärosäte.  
 
För att få en förståelse om varför Nätuniversitetet har etablerats kan 
bakgrunden bland annat hämtas från debatten om det livslånga 
lärandet ( ex. Askling et al. 2001) och propositionen ”Den öppna 
högskolan” (Prop. 2001/02:15). I sammanfattande termer kan sägas 
att lärandet inte bara sker under en begränsad period utan pågår 
under individens hela liv och sker inom alla arenor där individen rör 
sig; arbetsliv, fritidssysselsättningar, formella studier etc. Debatten 
handlar även om att öka tillgängligheten till högre studier för alla 
grupper i samhället, exempelvis för individer med arbetarbakgrund, 
de som bor i glesbygd, äldre och funktionshindrade. Det handlar 
också om att öka tillgängligheten till utbildning för dem som vill fort- 
och vidareutbilda sig. Detta innebär att utbildningen måste vara 
flexibel och kunna anpassas efter individens behov och 
förutsättningar. 
 
Syfte med UCERs 3-åriga utvärderingen är;  

1) att utvärdera hur studenter upplevt värdet/nyttan av IT-stödda 
distanskurser/utbildningar och olika former av utbildningsstöd 
(ex. IT-support, biblioteksstöd, studievägledning, studiesocialt 
stöd, studiehandledning).  

2) att undersöka avbrott och orsaker till avbrott.  

3) att utvärdera om och i så fall hur olika intressenters attityder 
till Nätuniversitetet/IT-stödda kurser förändrats mellan 2003 
och 2006. 

I utvärderingsprojektet samarbetar UCER med pedagogiska 
institutionen vid Umeå universitet, institutionen för ekonomi, statistik 
och informatik vid Örebro universitet och institutionen för Hälso- 
och beteendevetenskap vid högskolan i Kalmar. Även en 
referensgrupp med deltagare från bland annat Tromsö universitet, 
Mälardalens högskola, Karlstads universitet och två 
studeranderepresentanter är knuten till projektet. 
 
De delstudier som hittills har publicerats handlar bland annat om 
studenternas attityder till, erfarenheter av och motiv till att läsa IT-
stödda distanskurser samt studenternas livssituation. Även lärarnas 
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attityder till och erfarenheter av IT-stödda distanskurser har 
undersökts. En socioekonomisk kartläggning om vilka studenterna är 
inom Nätuniversitetet har också genomförts (rapporterna har 
publicerats på www.ucer.umu.se). Pågående projekt är; en komparativ 
studie om avbrott på kurser, examination och IT-säkerhet samt 
arbetsgivares inställning till IT-stödda distanskurser respektive 
fortsatta studier om attityder till och erfarenheter av kurser inom 
Nätuniversitetet bland studenter och lärare. 
 
 
Metod och genomförande 
Delstudierna bygger både på kvalitativa och kvantitativa metoder; 
elektroniska enkäter, telefonenkäter, registerstudier med material som 
hämtats från LADOK, material som är framtaget av Statistiska 
Centralbyrån  och fokusgruppintervjuer. 
 
Vilka är studenterna inom Nätuniversitetet? 
Studenterna inom Nätuniversitetet är i hög grad en heterogen grupp 
som skiljer sig från studenter inom reguljär utbildning, det visar 
UCERs delstudie ”Vilka var de? Nätuniversitetets studenter ht 2003” 
(Mårald G. & Westerberg P. 2005). Noterbart är också att en stor 
grupp inom Nätuniversitetet är individer som kombinerar dessa 
studier med reguljära studier vid en högskola eller universitet. Dessa 
studenter liknar i hög grad den ”reguljäre studenten”, vilket är viktigt 
att komma ihåg när man pratar om vilka behov och förutsättningar 
studenterna inom Nätuniversitetet har. Med andra ord för en stor 
grupp studenter inom Nätuniversitetet skiljer sig inte behoven och 
förutsättningarna från studenter inom reguljär utbildning eftersom 
dessa många gånger är ”samma” studenter. 
 
De studenter som enbart läser inom Nätuniversitetet är i jämförelse 
med de ”reguljära studenterna” äldre, fler har arbetarbakgrund, ett 
större antal bor i glesbygd, fler har barn och fler förvärvsarbetar. 
Behovet av flexibilitet, att kunna integrera studierna med de 
förutsättningar och behov som studenten har, har i flera fall legat till 
grund för att dessa studenter valt att läsa en IT-stödd distanskurs.  
 
Ett annat intressant resultat från denna studie är att studenterna inom 
Nätuniversitetet till skillnad från studenter på traditionella 
distanskurser (distanskurser som inte är registrerade hos Myndigheten 
för Sveriges nätuniversitet) bor än längre bort från 
högskoleort/kursort. Detta visar att IT-stödda distanskurser har ett 
större geografiskt rekryterings- och upptagningsområde. 
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Erfarenheter och Attityder 
UCER har i två enkätstudier, riktade främst till studenter inom 
Nätuniversitetet men också till lärare och prefekter (Westerberg P & 
Mårald G 2004:1 och Mårald G & Westerberg P 2004), samt i en 
fokusgruppsstudie med lärare (Westerberg P. & Mårald G. 2004:2), 
studerat erfarenheter av och attityder till IT-stödda distanskurser.  
 
En av studierna, som grundar sig på två elektroniska enkäter som 
gick ut till studenter, lärare och prefekter (Westerberg P & Mårald G. 
2004:1), visar att de studenter som läser inom Nätuniversitetet är 
relativt studievana.  De har också en god erfarenhet av att använda IT 
och det var egentligen få som rapporterade att de upplevde problem 
med tekniken.  
 
De främsta motiven till att läsa en IT-stödd distanskurs som 
studenterna angav var för att höja den personliga kompetensen (vilket 
inte torde skilja sig från andra studenters motiv till att läsa vid 
högskola eller universitet). Det var också av arbetsrelaterade skäl, som 
att kunna byta arbete eller att klara av nuvarande arbetsuppgifter 
bättre. Det kan handla om att kunna fort- och vidareutbilda sig eller 
att ”skynda på” eller bredda sin examen. Men det fanns också en liten 
grupp studenter som menade att studierna var en fritidssysselsättning 
och inte nödvändigtvis betraktades som en investering inför eller i 
arbetslivet. UCERs andra enkätstudie bland studenter inom 
ämnesområdena vård och omsorg samt medicin och odontologi 
(Mårald G & Westerberg P 2004) visar att det för dessa studenter 
handlar om att kunna fort- och vidareutbilda sig. Många av 
Nätuniversitetets utbildningar inom dessa ämnesområden är 
specialist- och påbyggnadsutbildningar. Studenter var än äldre i 
jämförelse med genomsnittet inom Nätuniversitetet, de flesta var 
kvinnor och många har barn. Därför var i flera fall IT-stödd 
distansutbildning det ”enda sättet” för dessa studenter att kunna 
vidareutbilda sig. I skrivande stund pågår en likadan studie inom 
ämnesområdena teknik och naturvetenskap och samma enkät ska 
under hösten 2005 även skickas till studenter inom ämnesområdet 
juridik och samhällsvetenskap. 
 
Majoriteten av studenterna i den första enkätstudien tyckte att det bör 
erbjudas introduktionskurser i det IT-stöd som används på en kurs. 
Detta var en åsikt som även fanns bland merparten av lärarna. Det 
som skiljer attityderna mellan studenterna och lärarna är att det bland 
studenterna finns attityder om att; pedagogiken i viss mån inte är lika 
bra på IT-stödda distanskurser i jämförelse med reguljära kurser, att 
de IT-stödda distanskurserna är för komplicerade för nybörjare men 
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paradoxalt nog mindre krävande än reguljära kurser. Ytterst få av 
lärarna som deltog i studien hade samma attityder.  
De lärare som deltog i den första enkätstudien hade erfarenhet av att 
både undervisa och att utveckla IT-stödda distanskurser. Många hade 
till och med stor erfarenhet. Den generellt positiva attityden till IT-
stödda distanskurser bland lärarna skulle kunna förklaras med att 
lärarna kan betraktas som ”eldsjälar”.  
 
Motiven till att arbeta med IT-stödda distanskurser var av 
marknadsföringsskäl (att man även kan registrera sitt utbud av IT-
stödda distanskurser via den portal som Myndigheten för Sveriges 
nätuniversitet tillhandahåller) och för att nå fler studenter respektive 
att bredda rekryteringen. Flera av lärarna ansåg att det råder en hög 
arbetsbelastning både i undervisningsskedet och att utveckla 
kurserna. Exempelvis tyckte merparten av lärarna att studenternas 
förväntningar på lärarnas tillgänglighet under en kurs är hög. 
 
Studien visade också att lärarna tycks vara lite osäkra på hur IT-
stödda distanskurser uppfattas bland kolleger. Många av lärarna 
menade att inställningen till IT-stödda distanskurser bland kolleger är 
negativ eller varken positiv eller negativ. Mot bakgrund av dessa 
resultat genomfördes därför en fördjupad studie om lärares attityder 
till IT-stödda distanskurser (Westerberg P & Mårald G 2004). Denna 
gång med lärare som hade och de som inte hade erfarenhet av IT-
stödda distanskurser. Studien visar att det anses finnas bristande 
erfarenhetsutbyte mellan lärare som har erfarenhet av IT-stödda 
distanskurser och de som inte har det. Detta menar lärarna handlar 
om bristande intresse, tidsbrist och arbetsbelastningsfrågor. Attityder 
om att vissa ämnen inte går att lägg ut som IT-stödd 
distansutbildning och att ämnen som kräver mycket diskussion inte 
går inte att ha som IT-stödd distansutbildning framkom i 
intervjuerna. Några av de mer erfarna lärarna av IT-stödd 
distansutbildning menade också att man tänker i traditionella banor 
när kurser med IT-stöd ska utvecklas. Vissa lärare menade även att 
det existerar status- och kvalitetsskillnader då man jämför IT-stödda 
distanskurser med jämförbara kurser på campus. Detta grundar sig på 
inställningar om att IT-stödda distanskurser inte ger samma 
kompetens och att högskolepoängen är lättare att ta. 
 
 
Diskussion 
Det är viktigt att ha kunskap om vilka studenterna är inom 
Nätuniversitetet. En anledning är att det ger en förståelse för vilka 
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behov och förutsättningar dessa studenter har för att kunna studera 
och därför vilka krav det ställer på utbildningsanordnaren. UCERs 
studier visar att studenterna inom Nätuniversitet är på många sätt en 
heterogen grupp. Fler är äldre, har barn, förvärvsarbetar, bor i 
glesbygd etc. Detta har vi också kunnat konstatera är än mer markant 
inom vissa ämnesområden, som vård och omsorg samt medicin och 
odontologi. Men det är också viktigt att notera att en stor grupp inom 
Nätuniversitetet är ”samma” studenter som inom reguljär utbildning, 
dvs. studenter som kombinerar reguljär utbildning med IT-stödd 
distansutbildning. 
 
För den grupp som enbart läser inom Nätuniversitetet, som ofta 
kombinerar detta med familj och arbete, har flexibiliteten i 
utbildningen varit central för att kunna studera. Därför är det viktigt 
att ta hänsyn till detta och fundera över vad man egentligen erbjuder 
studenterna. Är utbildningen egentligen så flexibel som studenterna 
önskar? Om studenten erfar att en kurs inte är så flexibel som 
hon/han förväntade sig kan detta leda till avhopp och minska tilltron 
till liknande kurser. Det kan också vara av vikt att beakta att 
studenterna inom Nätuniversitetet bor än längre bort från 
högskoleort/kursort. Därför bör man fundera över om det är 
nödvändigt med fysiska sammankomster och i så fall vad de ska 
användas till.  
 
Attityderna om att IT-stödda distanskurser är lättare att ta sig igenom, 
att det finns kvalitets- och statusskillnader och att det för lärarna 
råder en hög arbetsbelastning på dessa kurser kan få konsekvenser. 
Det kan tänkas att en del studenter väljer att lägga ner mindre tid på 
dessa kurser, vilket indirekt speglar kvaliteten (dvs. kvalitén på 
studentens insats på kursen). Lärarnas höga arbetsbelastning och 
tidsbrist kan tänkas få konsekvenser så till vida att det fortfarande är 
en verksamhet under uppbyggnad och att dessa lärare är relativt få. 
En översyn av timtilldelningen kan i vissa fall behövas. 
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Sammanfattning 
En i vårt tycke lyckad utprovning av en alternativ examinationsform 
till fysiska VFU-besök i de lärarstuderandes praktikskolor, med 
anledning av att VFU-besök tar mer och mer tid i anspråk i takt med 
att lärarutbildningens partnerområden sprids allt längre ut från 
universitetet. Examination med hjälp av film (video/digital) 
kombinerat med skriftlig dokumentation från de studerande samt 
sammanfattande kommentarer från mentorn (den lokala 
lärarutbildaren), ger de lärarstuderande ett utökat ansvar och 
inflytande för sitt eget lärande och sin egen examination samt höjer 
mentorernas delaktighet. Som en extra bonus erövrar de 
lärarstuderande kompetens för att hantera det idag så viktiga s.k. 
vidgade textbegreppet. Att kunna dokumentera med bilder och 
behärska bildmedieteknik är önskvärda färdigheter hos varje lärare 
som skall arbeta med dagens och morgondagens barn. 
 
 
Bakgrund 
Inom Lärarutbildningen vid Umeå universitet är det regel att alla 
studenter får minst ett besök av en lärare från universitetet under sina 
längre VFU-avsnitt. (VFU är en förkortning för verksamhets- förlagd 
del av utbildningen, tidigare benämnt som praktik). Detta förfarande 
är både kostsamt och personalkrävande. Andra lärarutbildningar i 
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landet låter i stället handledaren, d v s den lokala lärarutbildaren på 
praktikskolan, svara för VFU-handledningen i praktiken, utan besök 
från högskolan, medan själva examinationen sker i samråd med 
ansvarig lärare i lärarutbildningen. Detta är antagligen en mer tids - 
och kostnadseffektiv lösning på sikt men kräver både en rimlig 
handledarersättning och en kontinuerlig handledarutbildning. 
Lärarutbildningen vid Umeå universitet har dock ännu så länge sagt 
nej till att helt överlåta VFU-handledningen på de lokala 
lärarutbildarna. Därmed uppstår frågan om det finns alternativa 
möjligheter för VFU-examination där universitetet fortfarande har 
huvudansvaret för examinationen men för den skull inte behöver 
använda dyrbar tid för att resa till praktikskolor? Denna fråga blir 
högaktuell när en stor del av universitetsutbildningen, och därmed 
även delar av lärarutbildningen, nu förläggs som distansutbildning, 
och den ordinarie lärarutbildningens problem att skapa VFU-platser 
gör att utbildningen tvingas spridas ut över stora, geografiska ytor. 
Problemet med att få tiden att räcka till för VFU-besök har i flera fall 
inneburit att studenter blivit helt utan handledningsbesök och i stället 
har lärare från lärarutbildningen och den lokala lärarutbildaren haft 
telefonkontakt angående studenterna. 
 
 
Praktik (VFU) i lärarutbildningen 
Lärarutbildning har under alla år klassats som en yrkesutbildning och 
har därför också alltid bestått av de två delarna teori och praktik. 
Organisationen har dock förändrats en hel del genom åren, både vad 
gäller det strukturella upplägget av praktiken och själva 
förhållningssättet till densamma. Från att tidigare ha skilt på teori- 
och praktikperioder, antingen genom att de teoretiska studierna varit 
avklarade före praktikens genomförande eller på så sätt att teori- och 
praktikperioderna löpt parallellt under lärarutbildningen, har det 
alltsedan mitten av 1900-talet förts diskussioner om hur praktik och 
teori skulle kunna kopplas ihop och samverka med varandra. I den 
utredning som ledde fram till grundskollärarutbildningen 1986 
framskrevs ett nytt motiv för praktiken: 
”... de erfarenheter studenter gör under praktiken skall vara utgångspunkt för 
teoristudierna./…/Genom att behandla teoretiska och praktiska spörsmål i 
både den högskoleförlagda och i den verksamhetsförlagda delen utvecklar 
studenterna ett fördjupat synsätt på förhållandet mellan teori och praktik 
.(Utbildningsdepartementet.SOU 1999, s.101). 
 
När det gäller själva det strukturella upplägget av VFU i dagens 
lärarutbildning har varje universitet och högskola fria händer att 
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bestämma hur det ska se ut, förutsatt att ramarna som ges i 
Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (LUK) följs. I praktiken 
innebär friheten att det ser mycket olika ut runt om i landet. 
Eftersom fokus i detta arbete ligger på examinationen av VFU:n så är 
det intressant att se vilka riktlinjer som läggs fram i LUK angående 
handledning och bedömning av de studerande under VFU:n och hur 
dessa riktlinjer kan tolkas: 
”Handledning och bedömning av studenterna under den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen skall ske kontinuerligt. Möjligheten till utvecklande samtal 
i samband med verklighetsanknutna erfarenheter är en förutsättning för att 
erfarenheterna skall leda till ökad insikt hos studenten. Lärarstudenternas 
förmåga att skapa goda tillfällen för lärande och reflektion kring egen och andras 
praktik skall analyseras, diskuteras och värderas.” 
(Utbildningsdepartementet. SOU 1999:63, s. 103)  
 
Här sägs ingenting om vilka aktörer som ska göra vad, vilka som ska 
ha det slutgiltiga ansvaret för bedömning av VFU:n, de lokala 
lärarutbildarna eller lärarna vid lärarutbildningen eller båda parter i 
samverkan. Däremot ägnar man ett avsnitt i LUK åt att beskriva en 
önskad utveckling mot ett ökat samarbete mellan lärarutbildning och 
den pedagogiska yrkesverksamheten utifrån motiven ökad 
trovärdighet för lärarutbildningen samt regionalt ansvar för 
densamma, vad gäller den lokala skolutvecklingen. Tyngdpunkten i 
LUK-texten beträffande VFU ligger på partnerskolor och 
arbetslagstillhörighet för de studerande, där de studerande 
tillsammans med högskolans lärare och arbetslaget vid praktikskolan 
ska utforma mål för VFU:n. 
 
Lärarutbildningen vid Umeå universitet har i sin VFU-handbok för 
2003/2004 fastslagit att examinationen av de studerande är 
universitetslärarnas uppgift och ansvar, men bedömningen skall ske i 
samråd med arbetslaget/lärarlaget på partnerskolan/praktikskolan. 
Det är också universitetslärarens uppgift och ansvar att: 
”…besöka de studerande under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 
för att utgöra ett stöd i yrkesutvecklingen samt göra observationer som ska ligga 
till grund för examinationen.” (Lärarutbildningen vid Umeå universitet. 
VFU-handbok 2003/2004, s. 9) 
 
Ytterligare en riktlinje för examination i VFU-handboken är:  
”I de fall VFU:n är en integrerad del av en kurs skall dock denna del alltid 
examineras. För godkänd kurs krävs alltid minst godkänt på ingående 
verksamhetsförlagd del av utbildningen.” (s. 9) 
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Det finns ytterst få böcker som tar upp ämnet VFU, eller 
praktikhandledning i lärarutbildningen, men en sådan är ”På egna 
villkor” där författarna Handal och Lauvås behandlar praktikfrågan 
utifrån den lärarstuderandes egna villkor. Huvudtesen är att:   
”…handledning av lärarstudenter ska utgå från lärarens egen ”praktiska teori” 
för undervisning.” (Handal & Lauvås, 2000, s. 7) 
 
Med detta menar författarna att lärarstudentens egna kriterier för vad 
som är bra undervisning borde utgöra utgångspunkten för all 
handledning. Detta tolkar vi som att den typ av handledning som kan 
bli relevant i detta synsätt är den reflekterande handledningen, vilken 
kan bidra till utveckling av reflekterande praktiker. Handledaren ska 
alltså inte försöka föra över sin egen praktiska teori på lärarstudenten 
utan i stället hjälpa denne att utvecklas i enlighet med 
Högskoleförordningens mål för lärarexamen (Förordning 2001:23) 
samt lärarstudentens individuellt satta mål för VFU-perioden i fråga, 
utgörande en del i progressionen av studentens utveckling. 
 
Praktikhandledning, enligt Handal och Lauvås, 
”bör utveckla lärarnas:  
Praktiska teori 
Förmåga att handla medvetet enligt sin praktiska teori 
Förmåga att utveckla sin praktiska teori genom erfarenhet och reflektion över 
erfarenheten 
Självständighet och förmåga att medvetet förändra sin egen pedagogiska praktik” 
(Handal & Lauvås, 2000, s. 157-158) 
 
För att åstadkomma detta föreslår författarna portföljdokumentation 
som en framkomlig väg till måluppfyllelse. Tyngdpunkten i hela 
VFU-handledningen läggs vid dialogen och kommunikationen mellan 
lärarstudent och handledare, vilken också noggrant skall 
dokumenteras i portföljen. När det gäller ansvarsförhållandet anser 
Handal och Lauvås att det är högskolans ansvar att certifiera 
studenterna och att högskolan ska hålla sig informerad om och bidra 
till studenternas utveckling med portföljdokumentationen som grund 
för samtal. Däremot nämns inget om besök i VFU-verksamheten av 
högskolans lärare. 
 
Undersökningens förutsättning och genomförande 
År 2002 startades en ny variant av lärarutbildning på sex 
högskoleorter i landet, varav Umeå fick bli en av anordnarna. Denna 
lärarutbildning kom att benämnas SÄL, vilket är en förkortning för 
Särskild Lärarutbildning. Det särskilda med denna utbildning är att 
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den vänder sig till förskollärare och fritidspedagoger som vill 
vidareutbilda sig till lärare i grundskolans tidigare år. Utbildningen är 
utformad så att studierna bedrivs på halvfart samtidigt som 
studenterna arbetar i skolan på halvtid. I denna utbildning löper 
sålunda teori och praktik sida vid sida. SÄL- utbildningen är en 
distansutbildning, vilket i praktiken innebär att studenterna är spridda 
över hela Sverige, och bara kommer till universitetet tre gånger per 
termin, för en två- dagars träff. Resten av utbildningen sker med 
distansöverbryggande metoder i en First-Class-konferens. De första 
fyra terminerna i den tre- åriga SÄL- utbildningen utgörs av en s.k. 
inriktning om 40 p, vilken behandlar lärande och undervisning i 
grundskolans kärnämnen svenska, matematik och engelska, med 
ämnesintegrering i ett helhetsperspektiv. VFU-delen integreras på ett 
naturligt sätt eftersom studenterna arbetar halvtid i skolan och utför 
sina teorigrundade studieuppgifter direkt i praktiken. Eftersom 
studenterna är spridda över hela Sverige, från Torneå till Trelleborg, 
så skulle det bli mycket kostsamt och personalkrävande för de 
examinationsansvariga lärarutbildarna att göra VFU-besök. Vi stod 
alltså inför utmaningen att försöka hitta nya, kvalitativt likvärdiga 
former för examination av lärarutbildningens VFU-del.  
 
Studenterna i SÄL- programmet, termin 4 (sista terminen i 
inriktningen om 40  p) fick följande examinationsuppgift: 
”Du skall med hjälp av fyra filmsekvenser om vardera 2 min (totalt 8 min), med  
VHS- eller digitalkamera, exemplifiera delar av din lärarpraktik som du tycker 
visar din lärarvision. Filmsekvenserna skall skriftligen kommenteras både av dig 
och din mentor och kommentarerna skall, förutom att ge information om 
filmsekvenserna i sitt sammanhang, utgöra en didaktisk reflektion över din 
lärarpraktik. Reflektionen skall förankras i valda delar av kurslitteraturen 
under termin 1-4.” 
 
Ur den grupp av 36 lärarstuderande som under undersöknings-
perioden har examinerats på det alternativa sättet med hjälp av 
filmsekvenser, valdes fyra personer ut för ett närstudium, två män 
och två kvinnor. Urvalskriterierna var att samtliga dessa fyra är i 
ungefär samma ålder, de är alla unga, vilket borde gynna jämförelsen 
med lärarstuderande från det ordinarie lärarprogrammet. Vidare har 
de fyra utvalda SÄL- studenterna en liknande arbetslivsbakgrund 
(samtliga har utbildat sig till och arbetat som fritidspedagoger i några 
år innan de påbörjade SÄL- utbildningen). 
 
Varje SÄL-studerandes VFU-examination analyserades utifrån  
följande struktur: 



 281

• VFU-filmen har granskats fyra gånger, varvid innehållet har 
dokumenterats i punktform och noggranna anteckningar har 
förts.  

• Lärarstudentens övergripande reflektioner och visioner om 
läraryrket samt dennes ämnesspecifika reflektioner och 
visioner utifrån filmsekvenserna, har analyserats och jämförts 
med filmens innehåll.  

• Lärarstudentens avslutande reflektioner, lärdomar och insikter 
har analyserats utifrån helhetsgranskningen av filmsekvenserna 
och kommentarmaterialet.  

• Referenser i kommentarmaterialet från teoristudier i 
inriktningen, vilket kan spegla förmågan att knyta samman 
teori och praktik, har noterats i listform. 

• Som sista steg har mentorns kommentarer och reflektioner  
analyserats och jämförts med det övriga materialet. 

 
Analys av fyra VFU-examinationer 
Vi har valt att diskutera resultatet utifrån enskilda lärarstuderanden,  
(student 1, 2, 3 och 4), eftersom varje praktiksituation är unik och 
därför svårligen låter sig bakas ihop i en gemensam diskussion. 
 
Student 1: 
Om en lärarutbildare skulle ha gjort ett VFU-besök i X-köping (där 
denna student arbetar) så skulle resan ha tagit 2½ timme enkel väg = 
5 timmar. Besök på två lektioner samt handledningssamtal hade tagit 
ytterligare ca 4 timmar. Trots en tidsåtgång på 9 timmar är det mycket 
tveksamt om den besökande lärarutbildaren skulle ha kunnat få 
denna innehållsrika bild av studenten som vi fått via film och 
kommentarmaterial. Mängden information i film- och 
kommentarmaterialet är troligtvis betydligt större än vid ett vanligt 
VFU-besök. Ett ordinärt VFU-besök hade kunnat innehålla en 40-
minuters-lektion i matematik samt en 40-minuters lektion i svenska 
med t.ex. litteraturläsning. Filmen s sekvenser innehåller scener från 
en läsfestival med bl.a. elevredovisningar av lästa böcker och dagens 
dikt, forumspel med arbetsinstruktion samt glimtar ur olika spel, 
problemlösning i grupper i ämnet matematik, utevistelse med 
naturpromenad och pedagogiska lekar.  
 
Problemet vid traditionella VFU-besök är att lärare i lärarutbildningen 
p.g.a. arbetsanhopning och schemabundenhet oftast bara kan komma 
en speciell dag och tid, och är då utlämnad till vad som ”serveras” 
just då på schemat. I denna alternativa examinationsform däremot, är 
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skolporträttet inte tidsbundet, alla bitar är tillgängliga oberoende av 
tid. 
 
Att se student 1:s film utan skriftliga kommentarer ger dock inte en 
rättvis helhetsbild. Filmsekvenserna lyckas inte lyfta  fram de 
genomtänkta planeringar som studenten berättar om i 
kommentarmaterialet. Filmen känns lite opersonlig och många av 
eleverna ger inget direkt gensvar. Det är svårt att förklara känslan av 
frånvaro av elevgensvar, men det märks att lärarstudenten får 
anstränga sig för att driva arbetet i den riktning han strävar mot. I 
själva verket är det, enligt min egen erfarenhet, en mycket realistisk 
skolfilm, utan förskönande inslag. Ingenting är redigerat. Filmen 
känns mycket ärlig. Mentorn lämnar inte så mycket kommentarer och 
en del av dessa är en upprepning eller sammanfattning av vad 
studenten tagit upp i sina kommentarer. En del försök till att ge 
omdömen kan märkas, t ex ord som ”engagerad, delaktig, drar slutsatser 
som väl överensstämmer med…, observerar eleverna, ser konsekvenser, bra 
information, förklarar, ger tydliga exempel, känns förankrat i barngruppen, hela 
tiden vidareutveckla grundidén tillsammans, delaktighet, bra arbetsklimat, 
litteraturhänvisningar, ”han drar paralleller…” En av mentorns 
kommentarer känns extra viktig för detta arbete: ”När vi såg 
filmsekvenserna tillsammans…” Vi tror att detta är ett oerhört viktigt 
samspel mellan student och mentor. Om vi jämför med den 
verklighet vi ofta upplever vid VFU-besök, att mentorn inte har tid 
att vara med vid hela besökslektionen eller vid samtalet efteråt, så 
uppstår frågan om vad det då finns att prata om efteråt? 
 
Student 2 
Resan till denna student skulle ha tagit 12 timmar t/r och det hade 
krävts en övernattning i X-lund för att VFU-besöket skulle ha kunnat 
genomföras. 
Samtliga filmsekvenser från denna skola genomsyras av glada, 
nyfikna, engagerade barn och en lärare (student 2) som verkligen 
utför i praktiken det hon lovordar i teorin. Det finns en nästan lite 
magisk närhet mellan student 2 och eleverna, ett fantastiskt fint 
samspel, både kroppsligt och kommunikativt. Man ser och upplever 
tydligt barnens uppskattning av skolsituationen i filmen. Den 
upplevelse vi får av student 2 i filmen och genom hennes 
kommentarer, stämmer bra överens med vårt eget kunnande om 
denna student efter fyra terminer i SÄL-utbildningen. Hade vi fått en 
likvärdig bild om vi hade gjort ett personligt VFU-besök hos student 
2? Svaret är nog ja. En sådan här öppen och stark personlighet, med 
ett så gott förhållande till eleverna, hade nog gett precis samma 
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upplevelse i verkligheten som på film. Det som talar till filmens 
fördel är, precis som i exemplet med student 1, att vi får se en större 
bredd av studentens undervisning genom filmen än vad som skulle 
finnas tid och möjlighet till vid ett enstaka besök. Att i lugn och ro 
kunna se filmen om igen och läsa studentens kommentarer, gå 
tillbaka och fundera, etc., gör att det känns som om studenten får en 
mer underbyggd bedömning. Behöver vi ställa frågor har vi möjlighet 
till snabbt svar genom Fc-konferensen. Däremot kan jag inte se 
studentens ansiktsuttryck när han/hon svarar, men det har ingen eller 
mycket liten betydelse, vad vi tror. Det viktiga är ju inte att vi ska 
”sätta dit” studenterna på att direkt ansikte mot ansikte kunna 
besvara våra kluriga, didaktiska frågor, utan examinationen ska ju vara 
en process där studenten får tänka efter och leta bakåt i kurser och 
erfarenheter för att kunna svara på varför han/hon gör som den gör, 
vad han/hon grundar sina valda strategier på. Grundtanken i våra 
styrdokument för skolan vad gäller prov och bedömning, är ju att 
eleven ska få visa vad den verkligen kan, inte sättas dit på vad den 
inte kan. Detta anser vi bör vara en ledstjärna även för bedömning i 
lärarutbildningen. Med planerade, utvalda filmsekvenser får 
studenterna just denna chans, nämligen att visa vad de är bra på. 
 
Student 2:s mentor, i detta fall en specialpedagog, är mycket positiv i 
sina kommentarer, nästan beundrande inför studentens sätt att 
”trollbinda” eleverna. Mentorn lyfter fram barnens engagemang, lust 
och glädje, vilket ju är mycket tydligt även i filmsekvenserna. Det 
råder mycket stor samstämmighet mellan filmen, studentens 
kommentarmaterial, mentorns kommentarer och vår upplevelse som 
bedömare. Även denna film känns mycket äkta och oredigerad.  
 
Student 3 
Resan till denna student skulle ha tagit 4 timmar t/r och VFU-
besöket skulle alltså ha kunnat genomföras på en dag. Men det är 
mycket tveksamt om vi skulle ha haft möjlighet att se alla de fyra 
delarna som finns på filmen under ett dagsbesök eftersom dagen 
skulle ha varit helt beroende av schemat och elevernas busstider. 
 
Samtliga filmsekvenser känns, precis som både lärarstudentens och 
mentorns kommentarmaterial, mycket tydliga och klara. Inget 
onödigt ordande, ingen utfyllnad, inga visioner som svävar bland 
molnen utan ordvalet är realistiskt. Inom varje kommentardel till 
filmsekvenserna finns hela spektrat med övergripande lärarvision 
likväl som de ämnesspecifika reflektionerna. Studenten väver samman 
utbildningens teoridel med sin praktik på ett mycket bra sätt. Material 
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är lätthanterligt och greppbart och ger riklig information. Det känns 
som en sammanfattning av hela SÄL-programmets inriktningskurs. 
 
Student 4 
Ett VFU-besök hos denna student skulle ha kostat 5 timmar i resväg 
med bil t/r och hade alltså kunnat utföras på en dag, men det är lika 
tveksamt som i de övriga praktikfallen om en besökande 
lärarutbildare hade kunnat få uppleva allt detta som filmen visar på en 
och samma dag. Denna student har valt att filma med digitalkamera 
och har lagt sin film på en CD-skiva. Denna teknik är att föredra av 
flera anledningar, bl. a. eftersom det ger betydligt bättre bildkvalitet, 
och är mer lätthanterligt eftersom det går att arbeta direkt vid datorn i 
stället för att gå via en TV/video. 
 
Vid analysen av detta material slås vi av mentorns ambitiösa arbete 
med kommentarerna. Denne mentor vill verkligen berätta om hur bra 
allt varit i klassrummet och hur duktig hon anser student 4 vara. 
Mentorn tar sig ordentligt med tid och dokumenterar tre hela sidor 
med väl underbyggda iakttagelser och reflektioner. Skulle den 
besökande lärarutbildaren ha kunnat få veta allt detta som mentorn 
ville uttrycka genom ett vanligt VFU-besök? Troligen inte, det hade 
aldrig funnits tid till det. Vid ett typiskt VFU-samtal får studenten 
prata större delen av tiden. Här kan man fundera över om det skulle 
vara enklare för mentorerna att uttrycka allt de vill säga om de fick 
skicka in mentorskommentarerna direkt i stället för som här, lämna 
kommentarerna till studenten. Vi tror dock på största, möjliga 
öppenhet i sådana här bedömningssamtal, därför tror vi också på 
modellen att studenten är den första som får ta del av 
mentorskommentarerna. Vi är övertygade om att det är mycket 
viktigt för studenten att träna sig i att diskutera sin undervisning med 
en mentor, att lära sig att distansera sig från sig själv och betrakta det 
som hänt i klassrummet och sätta ord på det. Detta är oumbärligt för 
utvecklingen till en professionell lärare. Människor växer i 
reflekterande samtal, därför gynnar denna modell även mentorn själv 
och dennes fortsatta utveckling. 
 
Sammanfattande diskussion 
En målstyrd handledningsverklighet kräver, precis som skolans 
målstyrda arbete, en kontinuerlig dokumentation för att kunna 
utvärderas och utvecklas. Dokumentation i form av portfölj, där 
ansvaret ligger på lärarstudenten att dokumentera sin praktisk-
pedagogiska utveckling, tror vi är en framkomlig väg i skapandet av 
en reflekterande handledning och en framtida reflekterande yrkesroll i 
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ständig utveckling. Portföljdokumentation är redan nu en 
grundläggande strategi i SÄL-utbildningen, både inom de mer 
teoretiska delarna och i VFU-situationerna. SÄL-studenterna fyller 
sina portföljer med beskrivningar och reflektioner av den egna 
praktiken, med utgångspunkt i kurslitteraturen och exemplifierat med 
bilder och elevcitat från situationer i skolarbetet. Dokumenterade 
analyser av elevarbeten, observationer samt elevintervjuer ingår också 
som en naturlig del i portföljen. Vad som dock hittills inte ingått i 
portföljdokumentationen är mentorernas för- och efterhandlednings-
samtal samt rörliga bilder från praktiksituationerna. Detta är något 
som behöver utvecklas för att skapa ökad delaktighet för 
lärarstudenter och mentorer samt ge en bättre helhet och en mer 
representativ bild av SÄL-studenternas VFU-del. 
 
Vi tror att både student och mentor blir mer delaktiga i 
examinationsuppgiften med den examinationsmetod som beskrivs i 
detta utvecklingsarbete. Det blir nödvändigt att tillsammans planera 
filmsekvenserna, vilket innebär en diskussion om vad som ska väljas 
ut och varför. Bara själva förarbetet tror vi har en stor betydelse för 
lärandet om den egna skolpraktiken för både student och mentor. Att 
sedan kunna studera filmsekvenserna flera gånger, tvingas att skriftligt 
berätta vad som händer och därefter även dokumentera sina tankar 
och idéer om lärarvisionen, tror vi har stor betydelse för utvecklingen 
av lärarprofessionaliteten, både hos student och mentor. Kravet på 
kurslitteraturanknytning tvingar både student och mentor att tänka 
tillbaka på de övriga terminerna i inriktningen och försöka se 
samband och nya användningsområden för litteraturen i fråga. 
 
Allt kan upplevas om och om igen när man har tillgång till film och 
skriftlig dokumentation, däremot finns det ingen returspelningsknapp 
i verklighetens VFU-besök. Ett vanligt VFU-samtal kan inte spelas 
upp på nytt och kommenteras, ge nya reflektioner och tankar… 
Vi tror att det är lärorikt för studenten att ”se om” sina 
lektionssekvenser, precis som en del av dem själva uttrycker i 
utvärderingen av detta försök, och på så vis upptäcka nya saker om 
sig själv. Fungerar det så även vid traditionella VFU-besök? Visst kan 
man i huvudet återuppleva klassrumssituationer om och om igen, 
men det är troligtvis ännu mer effektivt att få distansera sig och se 
filmsekvenserna på TV- eller datorskärmen. 
 
Vid ett försök till jämförelse mellan de båda examinationsmetoderna 
ur aspekten tillförlitlighet, d v s så nära den sanna bilden av 
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lärarstudenten i VFU-situationen som det är möjligt att komma, 
uppstår några intressanta frågor:  
Till vilken grad kan den lärarstudent som så vill, tillrättalägga och 
regissera VFU-besöket eller VFU-filmen? I båda fallen är det 
naturligtvis fullt möjligt att förvarna eleverna och be dem om största, 
möjliga stöd och förståelse för stundens allvar. Närvaron av en lärare 
från lärarutbildningen eller en videokamera, kan också tänkas ha 
samma dämpande inverkan i klassrummet och påverka det naturliga 
scenariot i lika hög utsträckning. Vad gäller VFU-besök så är det fullt 
möjligt för lärarstudenten att styra i vilken/vilka klasser och under 
vilket/vilka arbetspass som besöken ska ske. Genom att hänvisa till 
s.k. eget arbete, prov, prao-bortfall eller liknande, kan lärarstudenten 
se till att VFU-besök sker under de mest positiva förhållanden och 
vid de tillfällen där det är störst chans för lärarstudenten att kunna 
utföra ett bra VFU-arbete. Filmexamination har samma möjligheter 
till positivt urval. I utvärderingen av detta projekt kommenterar en 
lärarstudent sitt filmurval med: 
”Det är svårt att fånga en vision på film, det blir valda delar…” Detta är 
direkt jämförbart med VFU-besöken, där det alltid blir just ”valda 
delar”.  
 
Under arbetet med detta material har vi kommit att fundera över om 
det kanske skulle höja kvaliteten ytterligare att lägga till ett samtal 
mellan lärarstudent och lärare i lärarutbildningen som en sista fas i 
examinationen. Idén väcktes vid läsningen av boken ”På egna villkor” 
av Handal och Lauvås och har sedan vuxit sig stark under arbetet. 
Resursmässigt kan vi se att detta skulle skapa problem eftersom 
antalet tillgängliga lärartimmar är för litet. Trots tidsbesparingen av 
resor till VFU-besök så knapras ju en del av den tiden in av den 
arbetstid som åtgår vid bedömningen av examinationsmaterialet. Att 
ytterligare lägga på ett tidskrävande arbetsmoment kan bli svårt, men 
vi är övertygade om att ett kombinerat handlednings- och 
utvecklingssamtal efter examinationsuppgiftens genomförande, vore 
mycket utvecklande för båda parter. Ett problem vad gäller 
mentorernas delaktighet ropar på snar lösning, om inte hela VFU-
handledningen ska hamna i kris. Detta problem gäller en rimlig 
ersättning till mentorerna för deras arbete. Ingen vill arbeta gratis, hur 
engagerad och lojal man än är. Ett väl utfört arbete skall löna sig och 
när lönsamheten blir tydlig, blir arbetet ännu bättre utfört nästa gång. 
Vi behöver duktiga, professionella och engagerade mentorer ute i 
skolorna, mentorer som följer med i skolutvecklingen och deltar 
kontinuerligt i fortbildning, både vad gäller handledningskompetens, 
övergripande skolutvecklingsfrågor samt ämneskompetens. Att kräva 
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allt detta utan att ge någon ersättning tillbaka tror vi är dömt att 
misslyckas. Alla behöver uppskattning för väl utfört arbete. Denna 
fråga kan dock inte lösas inom ramen för detta utvecklingsarbete men 
den är oerhört viktig för utvecklingen av VFU-examinationen och 
avgörande för all VFU-utveckling över huvud taget. 
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Sammanfattning 
Receptarieprogrammet vid Umeå universitet startade hösten 2003. 
Då antogs den första gruppen studenter som var 110 st. Dessa 
fördelades i 6 olika studiegrupper. Fem av dessa var knutna till ett 
studiecentrum och en grupp var en ren distansgrupp. Varje 
studiegrupp har en lokal lärare som har regelbundna träffar med 
studenterna på studiecentrum eller med hjälp av något 
konferenssystem. Utbildningen är för övrigt nätbaserad. Hösten 2004 
antogs ytterligare 80 studenter som fördelades på liknande sätt i 
studiegrupper. Kemiska institutionen och Centrum för 
utbildningsteknik var med i utvecklingsarbetet inför programmets 
start och arbetet utvärderas kontinuerligt av CERUM. 
Utvärderingarna visar utbildningen från studenternas såväl som från 
lärarnas synvinkel. Studenternas synpunkter sammanfattas med att i 
en nätbaserad utbildning är det extra viktigt att vara tydlig när det 
kommunikation och information. Bristen på fysisk närvaro av läraren 
ställer högre krav på den kommunikation som sker i det virtuella 
rummet. Synpunkter fanns också på att det webbaserade kursmaterial 
som användes krävde tydliga anvisningar för hur det skulle användas. 
Lärarna var i allmänhet positiva till den nätbaserade formen och 
tyckte också att det innebär stora fördelar för studenter. Flexibiliteten 
upplevdes som positiv och gav möjlighet för lärarna att större 
utsträckning planera sin tid själva. Studenternas krav på snabba svar 
medför dock en viss bundenhet. De flesta lärare har känt stöd från 
kollegor och sin institution även om de flesta institutioner saknar en 
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tydlig strategi för hur IT ska användas i utbildning. De ekonomiska 
och tidsmässiga resurserna samt stöd/engagemang och 
erfarenhetsutbyte med kollegor anses som viktiga förutsättningar för 
utvecklingsarbetet. 
 
 
Inledning 
Föreliggande rapport presenterar erfarenheter från den nätbaserade 
Receptarieutbildningen som startade hösten 2003 vid Umeå 
universitet. Rapporten beskriver bakgrunden till införandet av 
utbildningen, hur utbildningen är upplagd, utvärderingen som är 
kopplad till utbildningen, studenternas och de undervisande lärarnas 
erfarenheter samt kursutvecklingsprocessen. 
 
Utgångspunkter för införandet av receptarieutbildningen vid 
Umeå universitet 
Bakgrunden till införandet av receptarieutbildningen vid Umeå 
universitet är att det i dagsläget råder brist på receptarier i Sverige och 
bristen är särskilt stor i Norrlands inland. Apoteket AB som är den 
största avnämaren för receptarier (80 procent av nyutexaminerade 
receptarier börjar arbeta på Apoteket AB) tog de första initiativen till 
utbildningen. En första kontakt togs med Umeå universitetet redan år 
1998. Bristen på receptarier är ett stort problem för Apoteket. Ett 
apotek får inte öppna om det inte finns en receptarie på plats. Bristen 
under de senaste åren har fått som konsekvens att apotek tvingats slå 
igen eller begränsa sina öppettider. Det finns alltså en uttalad 
efterfrågan på receptarier från Apoteket AB: s sida. Antalet sökande 
till utbildningen visade också på ett stort intresse från potentiella 
studenter. 
 
Bristen på receptarier har således varit en utgångspunkt för 
införandet av utbildningen. En annan utgångspunkt har varit att nå 
nya studerandegrupper. För att göra det möjligt för personer som av 
olika skäl inte kan studera på en traditionell campusutbildning 
beslutade Umeå universitet att göra receptarieutbildningen 
nätbaserad. Tanken bakom detta har också varit att det ska bli lättare 
för Apoteket AB att rekrytera personal till orter i Norrlands inland. 
Satsningen att göra utbildningen nätbaserad ligger rätt i tiden och i 
linje med Regeringens målsättning att motverka snedrekrytering till 
universitet och högskolor. Ur universitetets perspektiv är det viktigt 
med komplement till traditionella campusutbildningar, dels för att 
studentunderlaget sviktar men också för att utveckla mer flexibla 
lärandeformer. 
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Inom universitetet är det Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som 
ansvarar för utbildningen men programmet drivs i nära samarbete 
med Medicinsk-odontologisk fakultet. Värdinstitution för 
programmet är den Kemiska institutionen. 
 
Receptarieutbildningen 
Receptarieutbildningen omfattar 120 poäng (tre år). Utbildningen 
ingår i Umeå universitets ordinarie programutbud och intag görs varje 
hösttermin. Första intaget 2003 antogs 110 studenter. Vid andra 
intaget hösten 2004 antogs 80 studenter. Inför hösten 2005 är det 
planerade intaget 50 studenter och i dagsläget kommer det 
fortsättningsvis att antas runt 50 studenter per år. 
 
Utbildningen är nätbaserad och huvuddelen av undervisningen 
bedrivs via webplattformen Pingpong. På plattformen läggs 
undervisningsmaterial, läsanvisningar och streamade 
videoföreläsningar ut till studenterna. Kommunikationsverktyget 
Marratech och videokonferenser används också i utbildningen främst 
som en möjlig väg för studenter och lärare att kommunicera med 
varandra. 
 
Vissa schemalagda moment med fysiska träffar ingår i utbildningen 
c.a. 2-4 per termin. Dessa omfattar laborationer, gruppövningar och 
seminarier. 
 
Som stöd och hjälp för studenterna har lokala handledare anställts 
som en resurs. De lokala handledarna är erfarna apotekare eller 
receptarier. Syftet med att erbjuda studenterna stöd och hjälp från en 
lokal handledare är att; 
 

• de ska fungera som en länk mellan studenten och läraren, 
• de ska hålla den farmaceutiska tråden i utbildningen, 
• de ska vara ett ämnesmässigt stöd samt att 
• de ska vara ett socialt stöd till studenterna. 

 
Studenterna erbjuds den nätbaserade receptarieutbildningen i två 
former; 
 

• en studiegrupp på distans samt, 
• lokala studiegrupper 

 
Distansgruppen öppnar en möjlighet för dem som vill gå 
utbildningen, men inte bor på eller i närheten av de orter som har 
lokala studiegrupper. Studenterna i Distansgrupperna studerar 
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hemifrån och träffar endast de andra studenterna fysiskt på de 
obligatoriska träffarna i Umeå. De har också möjlighet att c.a. en gång 
per vecka träffa sin lokala handledare via Marratech. 
 
De lokala studiegrupperna är kopplade till olika samlingsorter vilka 
beslutas om inför varje intag. Dessa studenter kan om de så önskar 
studera på samlingsortens lärcenter. De har också möjlighet att vid 
schemalagda handledarträffar (1-2 gånger per vecka) träffa de lokala 
handledarna på lärcentret. 
 
 
Utvärderingsuppdraget 
Till utbildningen är en formativ utvärdering kopplad. Att 
utvärderingen är formativ innebär att den ska vara till stöd och hjälp 
under processens gång. I realiteten betyder detta att den information 
som kommer fram i intervjuer och enkäter kontinuerligt ska 
presenteras för berörda aktörer. Centrum för regionalvetenskap 
(CERUM) vid Umeå universitet har på uppdrag av Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet åtagit sig att utföra utvärderingen. 
Utvärderingen är en del av projektet SweRecept och finansieras av 
Samverkansdelegationen. 
 
 
Utvärderingen omfattar i tre delar: 
 

• Den första delen omfattar tiden fram till utbildningens start. 
Här beskrivs och analyseras planerings-, utvecklings- och 
produktionsfasen. 

• Den andra delen inkluderar hela genomförandefasen, dvs. 
tiden från utbildningsstart till examen. 

• Den tredje delen omfattar en utfallsbeskrivning med en 
redogörelse för vad som händer med studenterna efter examen 
samt en regionalekonomisk analys av utbildningseffekterna. 

 
Utvärderingen fokuserar enligt uppdragsgivarens direktiv på 
samverkansfrågor och studerandefrågor. 
 
Den första delen är genomförd (Nordström, 2004) och omfattar en 
utvärdering av det arbete som genomförts under projektets 
förberedelsetid, dvs. fram till tidpunkten för utbildningens start. 
Inom ramen för detta redovisas studenternas förväntningar på 
utbildningen och deras förväntningar på framtiden. Utvärderingen 
innehåller även en analys av sökmönstret till utbildningen. Här har 
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faktorer som studenternas geografiska bakgrund, ålder, boende samt 
familjesituation varit av intresse. Analyserna har bl.a. gett information 
om huruvida man lyckats nå nya studerandegrupper till utbildningen 
eller inte. 
 
Inom ramen för den andra delen av utvärderingen har en rapport 
getts ut (Nordström & Englund, 2004). Här utvärderas första året 
med utgångspunkt från lärarnas, de lokala handledarnas och 
studenternas erfarenheter. 
 
Den tredje delen kommer att utföras efter första kullen studenter har 
examinerats. En ex-ante studie av utbildningens samhällsekonomiska 
effekter på regional och nationell nivå har dock redan genomförts 
(Nordström & Englund, 2004). Analysen bygger på förväntade 
intäkter av utbildningen och budgeterade kostnader, vilket för med 
sig att resultaten är förknippade med en viss osäkerhet. Resultaten i 
rapporten indikerar dock att under givna antaganden är 
utbildningssatsningen lönsam både ur ett nationellt och ur ett 
regionalt perspektiv. 
 
 
Studenternas erfarenheter 
Studenternas erfarenheter av utbildningen kan beskrivas ur många 
olika perspektiv. Varje termin får studenterna besvara en enkät 
(terminsenkät) där deras uppfattning om terminen ur olika 
infallsvinklar tas upp. Här tas frågeställningar upp som berör 
studenternas kontakt med kurskamrater, lärare och lokala handledare. 
Hur de haft kontakt, hur omfattande kontakten varit och om de anser 
den varit tillräcklig. Andra exempel på frågor som berörs i dessa 
terminsenkäter är datoranvändningen, tekniksupporten, 
undervisningsmaterialet, stödet i Pingpong, hur bibliotekstjänster har 
utnyttjats, hur studentinflytandet har uppfattats m.m.  
 
Här tar vi upp vad studenterna tycker att det är viktigt att lärarna 
tänker på när de utformar och genomför en nätbaserad kurs. För en 
mer omfattande beskrivning av studenternas erfarenheter av 
nätbaserad utbildning hänvisar vi till Nordström och Englund (2004). 
 
Inför utbildningsstart var en av receptariestudenternas vanligaste 
farhågor med att studera på en nätbaserad utbildning att de inte skulle 
få tillräckligt med föreläsningar. När det gäller studenternas 
uppfattning om undervisningsmaterialet under terminerna är just 
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bristen på streamade videoföreläsningar den i särklass vanligaste 
kritiken som studenterna framför. Situationen har förbättrats i 
betydande utsträckning från första terminen på utbildningen, men 
fortfarande märks det i kursutvärderingar att studenterna önskar fler. 
Det är många studenter som ser just streamade föreläsningar och det 
faktum att de kan se och lyssna på föreläsningen om och om igen 
som en stor fördel med att studera på en nätbaserad utbildning.  
 
Under ett par kurser har lärarna haft ”introduktionsföreläsningar” till 
varje kapitel i kurslitteraturen och/eller till svårare avsnitt. Detta har 
varit mycket uppskattat. Värt att tänka på för lärarna vid inspelningar 
av föreläsningar är att man aldrig kan tala för långsamt eller för 
tydligt.  
 
Studenterna vill ha tydliga läsanvisningar och direktiv hur 
kursmaterialet på webplattformen ska användas. Om kursmaterialet 
innehåller länkar till sidor på Internet så är det av vikt för studenterna 
att länkarna går direkt till relevanta sidor så att de slipper det 
tidsödande arbetet att leta sig fram till rätt ställe. Detta blir 
naturligtvis extra viktigt om materialet innehåller många länkar. 
 
Om det är mer än en lärare på kursen så är det viktigt att lärarna ger 
enhetlig information ut till studenterna. Vidare är det viktigt att den 
information som finns i undervisningsmaterialet är korrekt och att 
den kommer ut i god tid. Många av studenterna som studerar på 
receptarieutbildningen har en livssituation som skiljer sig åt från den 
traditionella campusstudenten. I den första årskullen är 80 procent 
gifta eller lever i ett samboförhållande och närmare 60 procent har 
barn, de flesta av barnen är i förskoleåldern. Med andra ord kräver 
deras levnadsförhållanden en god planering av studietiden. Om 
information om t.ex. obligatoriska träffar och dylikt ändras kan detta 
ställa till med logistiska problem för många studenter. 
 
I kursutvärderingar och i terminsenkäter framkommer att när 
studenterna ska läsa in kursmaterialet från webben föredrar flertalet 
att skriva ut materialet i pappersform. Med anledningen av detta anser 
många studenter att om kursmaterialet är omfattande skulle det för 
studenterna underlätta om materialet kunde ges ut i ett kompendium. 
Ett alternativ är att materialet görs tillgängligt i ett utskriftsvänligt 
format. 
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Det framkommer med all önskvärd tydlighet från studenterna att det 
är viktigt för dem att få snabba svar på de frågor de ställer till läraren. 
I receptarieutbildningen ställer studenterna främst frågor via PIM 
(Pingpong Instant Message) eller via funktionen ”vanliga frågor” i 
Pingpong. Ofta har studenten försökt att hitta svaret på annat håll 
t.ex. med hjälp av Internet eller kurskamrater och en fråga till läraren 
kommer många gånger som sista utväg. Om de då får vänta på svaret 
är det frustrerande för många och de kanske har svårt att gå vidare.  
 
Om följande erfarenhet är allmängiltig för studenter på en nätbaserad 
utbildning låter vi vara osagt, men det framkommer att smärre brister 
och fel i undervisningsmaterial och genomförande av kursen, ses med 
blidare ögon av studenterna om läraren under kursen har varit 
entusiastisk och ödmjuk. 
 
Nedan följer en sammanfattning av studenternas synpunkter i 
punktform; 
 

• Streamade videoföreläsningar 
• ”Introduktionsföreläsningar” 
• Ge tydliga läsanvisningar och direktiv hur kursmaterialet på 

webplattformen ska användas 
• Ge snabba svar på studenternas frågor 
• Om länkar, se till att de går direkt till relevanta sidor 
• Korrekt information i god tid 
• Enhetlig information ut till studenterna om fler än en lärare på 

en kurs 
• Kompendium om omfattande material i PingPong 
• Var entusiastisk och ödmjuk!!! 

 
 
Kursutvecklingsprocessen 
Kursutvecklingsprocessen har startat genom att de lärare som ska 
medverka i en kurs har träffat CUT för att gemensamt gå igenom hur 
arbetet ska genomföras. Detta har skett minst ett halvt år innan 
kursens start. I möjligaste mån har även de lokala lärarna varit med 
vid det inledande mötet, i annat fall så tidigt som möjligt i 
utvecklingsprocessen. Syftet med det första mötet är att kartlägga 
ämnesexperten egen tidsdisposition under utvecklingsarbetet och 
komma fram till en gemensam tidsplan. Ämnesexperten eget behov 
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av kompetensutveckling har också behandlats. Därefter får 
ämnesexperten i uppgift att utveckla kursens struktur och innehåll på 
en matrisform som passar för produktionsarbetet. Arbetet sker i en 
iterativ form med avstämningar mellan projektledare, IT-pedagog, 
ämnesexpert och webbutvecklare (grafik, design och 
programmering). Målet är att handleda ämnesexperten och visa på 
hur kursen kan få mervärde för distansundervisning genom att 
använda ny teknik och att se de möjligheter och begränsningar som 
tekniken innebär. 
 
 
Lärarnas erfarenheter 
För att fånga upp de undervisande lärarnas synpunkter och åsikter 
om utvecklingen av kurserna samt undervisningen på 
receptarieutbildningen har lärarna efter avslutad kurs haft möjlighet 
att svara på en enkät. I receptarieutbildningen är ett 30-tal lärare 
engagerade. Under det första året genomförde 13 av dem 
undervisning. Tio av lärarna svarade på enkäten. De erfarenheter som 
tas upp här bygger till största del på dessa enkätsvar samt på de 
uppföljande intervjuer som genomförts med lärarna I följande 
framställning berörs endast en del av resultaten från enkäterna och 
intervjuerna. För en komplett framställning hänvisas till Nordström, 
A. och Englund, C. (2004). 
 
Nedanstående frågeställningar berörs i följande avsnitt; 
 

• Har lärarna kunskaper om distanspedagogik och IKT? 
• Vad är lärarnas inställning till nätbaserad utbildning? 
• Uppfattar lärarna att de har stöd av sin institution och 

kollegor? 
• Finns det några faktorer som hindrar/främjar införandet av 

nätbaserat lärande? 
• Har lärarna fått lämplig kompetensutveckling? 
• Har lärarna tilldelats tillräckligt med tid för kursens utveckling 

och genomförande? 
• Har lärarna fått möjlighet att utveckla kursmaterialet i team? 
• Finns det några faktorer som hindrar/främjar 

utvecklingsprocessen? 
 

Har lärarna kunskaper om distanspedagogik och IKT? 
Inför utbildningens införande saknade merparten av lärarna 
erfarenhet av distanspedagogik eller IKT. Lärarintervjuerna visar, att 
merparten av de lärare som saknade tidigare erfarenhet av nätbaserad 
utbildning inte förstod hur nätbaserad utbildning skulle påverka deras 
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utvecklingsarbete och kursgenomförande, trots att samtliga uppgav 
att de hade fått information om den här utbildningsformen. Sex av 
lärarna svarade att utvecklingsarbetet tog mer tid än de i förväg 
trodde det skulle göra och att deras otillräckliga kunskap om 
studieformen orsakade vissa problem när det gällde att välja lämplig 
pedagogik och studieuppgifter för ett så stort antal distansstudenter. 
 
Vad är lärarnas inställning till nätbaserad utbildning? 
Att lärarna har en positiv inställning till nätbaserad utbildning och en 
vilja att utvecklas är mycket viktigt för införandet av nätbaserade 
kurser. I en rapport baserad på intervjuer vid Lunds universitet, 
påpekar Stensaker & Skjersli ”att många entusiastiska personer 
tillsammans med en positiv inställning från ledande administratörer 
vid universitetet har varit av största betydelse när det gäller att väcka 
intresset för och garantera ekonomiskt stöd för IKT-projekt” 
(Stensaker & Skjersli 2002) 
 
På frågan om lärarnas förväntningar inför receptarieutbildningen på 
nätet och deras inställning till nätbaserad utbildning, svarade 
merparten av lärarna att de är positiva till nätbaserad utbildning, och 
två svarade att de är neutrala. Alla inblandade lärare anser att 
nätbaserad utbildning har fördelar för studenten: den ökar 
flexibiliteten och gör högre utbildning tillgängligt för nya 
studentgrupper. Ungefär hälften anser att den har pedagogiska 
fördelar, t.ex. att kursmaterialet blir mer genomtänkt, att man bättre 
kan illustrera vissa moment med t.ex. animationer och att studenterna 
får möjlighet att titta på videoinspelade föreläsningar flera gånger.  
 
När det gäller fördelarna för läraren, svarade ungefär hälften att de 
upplevde att nätbaserad utbildning ger ökad flexibilitet i tiden även 
för dem själva: bl.a. får de möjlighet att förbereda kursen i förväg och 
bättre styra sin tid. Ungefär lika många tyckte dock att det finns en 
klar fara då läraren kan bli lika uppbunden som med traditionell 
utbildning på grund av att studenterna skickar många frågor via PIM 
(PingPong Instant Message) och förväntar sig snabba svar. En annan 
farhåga var att flera realtidsträffar via videokonferenser eller 
Marratech skulle innebära en ökning i bundenhet för läraren. Det här 
beskedet står i direkt konflikt med synpunkten som uttrycktes av 
några lärare att man bör införa flera kommunikations möjligheter 
med studenterna. Många av lärarna nämnde att de saknade direkt 
kontakt med studenterna och den omedelbar respons man får när det 
gäller campus undervisning. Däremot tycker flera att de hade bra 
kontakt med studenterna. 
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När det gäller framtiden, svarade de flesta intervjuade lärare att de 
tror att kursutbudet av nätbaserad utbildning kommer att öka. Alla 
kan tänka sig att använda nätbaserat utbildningsmaterial även i 
framtiden, antingen som ett komplement till campusbaserad 
utbildning eller som en utvecklingsmöjlighet för fortbildningskurser 
eller uppdragsutbildning riktat till näringslivet. Flera ansåg även att 
utvecklandet av nätbaserade kurser ger universitetet 
konkurrensfördelar. Sammantaget upplevde lärarna att det var 
spännande och lärorikt att undervisar på en nätbaserad utbildning.  
 
Uppfattar lärarna att de har stöd av sin institution och kollegor? 
I vilken grad lärarna är beredda att stödja införande av nätbaserad 
utbildning är till stor del baserad på hur mycket stöd de uppfattar att 
de har på alla nivåer inom sin institution. Att införa nätbaserad 
utbildning är inte enbart en fråga om att införa ny teknologi utan 
inkluderar oftast en förändring i den rådande utbildningskulturen 
(Brown, 2000), en förändring som den högsta nivån måste leda. 
Vilken syn har institutionen på lärandet? Är förändring välkommen? 
Har institutionen tagit ställning för införande av nätbaserad 
utbildning? Får lärarna budskapet att framgångsrik forskning är 
viktigast för institutionen? Den enskilda läraren är också påverkad av 
det stöd han/hon känner från sina kollegor rörande ett nätbaserat 
utbildningsinitiativ. Brist på uppfattat stöd i något område kan 
begränsa lärarens villighet att ta till sig nya undervisningsformerna. 
 
Lärarna uppfattar att de fått stöd från sina institutioner i form av 
resurser och tid och de upplever den allmänna inställningen hos 
institutionsledningen som generellt sett positiv. Merparten av lärarna 
har också haft möjlighet att diskutera och söka stöd från sina 
kollegor, dock har tre lärare inte haft den här möjligheten och de har 
känt sig isolerade i utvecklingsarbetet. På frågan om institutionen har 
en tydlig och uttalad strategi för införande av nätbaserad utbildning, 
visar det sig att endast en institution (Omvårdnad) arbetar aktivt med 
att utveckla en sådan policy. Tidigare studier har visat att det är viktigt 
med ett bra organisatorisk stöd och att det finns strategier för hur 
nätbaserad utbildning ska implementeras (Gisselberg, 2002). För att 
tydliggöra deras ställning och det stöd lärarna kan vänta sig från 
institutionen, bör det finnas en tydlig strategi för införande av 
nätbaserad utbildning och en förklaring varför det är nödvändigt. I en 
senare rapport konstaterar Gisselberg m.fl. att satsningar på 
nätbaserade utbildningar har endast i undantagsfall grundat sig på en 
tydlig strategi inom institutionen eller på lärosätet (Gisselberg, 
Forsberg & Riabacke 2004)  
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Finns det några faktorer som hindrar/främjar införande av 
nätbaserad lärande? 
De faktorer som lärarna ansåg främjar receptarieprogrammet är 
förekomsten av en etablerad teknisk infrastruktur, de lokala 
handledarna och studenternas motivation. De faktorer som lärarna 
ansåg var hämmande är bl. a. problem med tekniken i början av 
programmet, och svårigheterna med att genomföra laborativa och 
kommunikativa inslag. 
 
Har lärarna fått lämplig kompetensutveckling? 
De undervisande lärarna har dels fått en obligatorisk utbildning i 
webbplattformen PingPong och Marratech, dels hade blivit erbjudna 
olika seminarier.  
 
Att hitta tid till kompetensutveckling är ett allmänt problem för 
universitetslärare. Därför anser många lärare att de måste välja vilken 
utbildning de deltar i med omsorg. Många av lärarna på 
receptarieutbildningen har därför valt att inte delta i de allmänna 
seminarierna eftersom de inte var förankrade i 
undervisningssituationen. Med tanke på lärarnas brist på nätbaserad 
utbildningserfarenhet, är det önskvärt att hitta ett effektivt sätt att öka 
lärarkompetensen inom området nätbaserad utbildning. 
 
Många av lärarna uttryckte en önskan om att få kontakt med en 
mentor eller att få gå bredvid en annan lärare eftersom det är i 
”skarpt läge” man lär sig mest. Det finns ett stort behov av att dela 
och diskutera sina erfarenheter med kollegor och samtidigt få hjälp 
och stöd i arbetet med nätbaserade kurser. Som Burge och O’Rourke 
har påpekat, är pågående stöd från kollegor det effektivaste sättet att 
lära sig distanspedagogik och metodik (Burge & O’Rourke, 1998). 
Kompetensutveckling i framtiden borde inkludera erfarenhetsutbyte 
mellan kollegor och man bör undersöka en utveckling av både en 
organisation och metoder för att förverkliga detta. 
 
För att utveckla en gemensam pedagogik för hela programmet, 
behöver lärarna tillfällen att diskutera sin syn på lärande. Utbildning i 
nätpedagogik och flera övningar i framför allt PingPong-utbildningen 
är efterfrågade. Flera förslag från lärarna inkluderar möjligheten att 
kritiskt granska exempel på ”det bästa” och ”det värsta” som finns, 
och att diskutera praktiska lösningar på de problem som uppstår i 
deras kurser. 
 
Undersökningsresultatet tyder på att man bättre bör anpassa IKT-
utbildningen till lärarnas behov.  
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Har lärarna fått tillräcklig tid för kursutvecklingen och 
kursgenomförande? 
En viktig förutsättning för nätbaserad utbildning av hög kvalité är att 
lärarna får tid – tid för att planera kursen och tid för att genomföra 
den. De lärare som haft möjlighet till det, har jämfört planerings- och 
genomförandetiden i den nätbaserade utbildningen med traditionell 
utbildning. Den nätbaserade utbildningens planeringstid har i 
genomsnitt varit längre jämfört med den traditionella 
kursverksamheten medan lärarna uppfattar att kursgenomförandet 
tagit ungefär lika mycket tid. Sammantaget innebär det att det har 
varit mer tidskrävande för läraren att planera och genomföra en kurs 
på receptarieutbildningen jämfört med en traditionell kurs. Det är 
högst troligt att tidsåtgången kommer att minska vid en andra 
omgång av kursen. 
 
Enkätsvaren visar att endast en lärare uppfattat att han fått tid avsatt 
för planering och genomförande av undervisningen. Merparten av 
lärarna anser att de inte fått någon tid tilldelad för detta. De lärare 
som svarat på enkäten tycks ha löst tidsbehovet genom att ta tid från 
sin forskning och genom att använda sin fritid för uppgiften. 
 
Enkäten tyder på att lärarna inte blivit tilldelade tillräcklig tid under 
det första året för att planera och genomföra undervisningen. Det är 
dock intressant att notera att samtliga lärare som deltog i intervjuerna 
sade att de hade fått tid från sina institutioner.  
 
Denna diskrepans kan förklaras av två faktorer. Den första är det 
faktum att institutionerna visserligen har fått ersättning för den extra 
arbetsbelastning som nätbaserad utbildning medför, men lärarna har 
inte alltid blivit tilldelade extra tid för arbetet i form av timmar. 
Ibland har utrymme funnits inom lärarnas tjänster och ibland har 
pengarna gått till att täppa igen hål i en redan ansträngd budget: att 
köpa in nödvändig utrustning osv. En andra förklaring kan vara att 
arbetsbelastningen på nätbaserade kurser delvis är en fråga om 
resurser men även en fråga om annorlunda arbetssätt. Som vi tidigare 
nämnde, hade få lärarna tidigare erfarenhet av nätbaserad utbildning 
och de underskattade tidsåtgången för utvecklingsarbetet. Därför 
uppfattade de att tiden inte räckte till. Studierektorernas oerfarenhet 
av nätbaserad utbildning lär också ha spelat en roll, då de inte 
uppfattade att man måste disponera tiden på ett annat sätt när det 
gäller nätbaserad utbildning, t.ex. att man måste lägga mycket mer tid 
på planeringsarbetet.  
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Har lärarna fått möjlighet att utveckla kursmaterialet i team? 
Lärarna tillsammans med IT-pedagoger från Centrum för 
utbildningsteknik vid Umeå universitet (CUT) utvecklar och 
producerar receptarieutbildningens kursmaterial. 
 
Generellt sett finns det flera olika utvecklingsmodeller (Gisselberg 
m.fl., 2004 och Hawkridge, 1994) för utveckling av nätbaserad 
utbildning, till exempel ett ”bottom-up” perspektiv där några få 
eldsjälar utvecklar kurserna, en ”förhandlingsmodell” med 
lärarexperter som arbetar i samarbete med teknisk expertis och en 
”top-down” modell där centrala beslut styr implementeringen av 
utbildningsteknik, planering och utveckling. 
 
Inom den nätbaserade receptarieutbildningen har man använt sig av 
ett ”top-down” perspektiv. Den här modellen har både fördelar och 
nackdelar. En stor fördel med centralstyrda projekt är att 
utbildningsarbetets erfarenheter blir samlade inom 
utvecklingsorganisationen, i det här fallet på CUT. Det här gör det 
lättare att sprida erfarenheterna från receptarieutbildningen till andra 
institutioner och därför är centralstyrda utvecklingsprojekt till nytta 
för universitetet som helhet. I de fallen enskilda personer driver 
utvecklingsprojekt, blir det oftast problem med resultatspridningen, 
som stannar hos den enskilda läraren. Vidare, är kompetensen för 
utveckling av högkvalitativa nätbaserade utbildningar oftast 
otillräcklig inom enskilda institutioner, och det är viktigt att få tillgång 
till ett bredare urval av erfarenhet och kunskap. 
 
Dessa fördelar bör vägas mot de nackdelar som lärarna upplever med 
en ”top-down” modell. I allmänhet har samarbetet med CUT 
fungerat bra enligt lärarna. Den generella uppfattningen tycks vara att 
personalen på CUT är kompetenta, lyhörda, samarbetsvilliga samt att 
de alltid ställer upp. De problem som har uppstått rör den 
centralstyrningen av utvecklingsarbetet som är oundvikligt med 
denna modell. Lärarna är kritiska mot att de behöver skriva ett manus 
som lämnas till CUT för teknisk bearbetning. Många vill utveckla en 
del material själv, och nästan alla är irriterad över att inte kunna 
redigera material själva. I framtiden kan utvecklingen ske mera enligt 
en förhandlingsmodell, och planerna finns redan idag att lärarna ska 
kunna redigera material själva. Det bör dock påpekas att lärarna inom 
receptarieutbildningen har en jämförelsevis hög teknisk kompetens 
och är förmodligen inte typisk för universitetslärare i allmänhet. 
 
Annan kritik som framkommer från lärarna är att tidsramarna inte 
alltid håller, vilket medför att man inte hunnit testköra materialet 



 301

innan det blir utlagt i ”skarpt” läge. I intervjuer med personal från 
CUT kommer det fram att lärarna också har haft svårt att hålla 
tidsramarna, troligtvis på grund av att de har underskattat 
tidsåtgången för utvecklingsarbetet. I början på projektet saknade 
man rutiner och avtal för samarbetet med externa företag, vilket 
ytterligare försenade utvecklingsarbetet. Vissa lärare anser dessutom 
att CUT bör hålla sig till det tekniska och inte ha synpunkter på 
innehåll och pedagogiskt förhållningssätt. 
 
Sammanfattningsvis har samarbetet dock överlag fungerat bra 
bortsett från de problem som ovan beskrivits och berör 
framförhållning samt vem som har det pedagogiska ansvaret. 
Sammanfattningsvis är de ekonomiska och tidsmässiga resurserna 
samt stöd/engagemang och erfarenhetsutbyte med kollegor viktiga 
förutsättningar för utvecklingsarbetet. 
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Mobilteknik och lärande 
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Sammanfattning 
Informationssamhället som vi levt med de senaste decennierna har 
förändrat vårt förhållningssätt till lärande radikalt. Individen har fått 
möjlighet till större frihet vid genomförandet av studierna genom att 
inte bindas vid spatiala eller temporala möten. En stor förändring 
inom informations-samhället håller dock på att ske, från system 
byggda på fasta nätverk med PC och stordatorer mot mobila nätverk 
byggda på system som t.ex. 3G och radiolan (WiFi). En förändring 
som kommer att få stor genomslagskraft inom alla samhällets 
sektorer, inte minst inom undervisnings-sektorn. 
 
Den ökande användningen av mobila enheter (PocketPC, 
Palmdatorer, Ericsson P800, TabletPC, Laptops etc) i vardagen, 
kommer att förändra hur digital information kan användas inom 
lärandet. Från att idag vara ett tillfälligt nyttjande av PC i datasalar och 
hemmet till ett allmänt och integrerat bruk av digital information i alla 
lärande situationer (Soloway et al., 2001, Tinker, 1997). Drivkraften 
bakom denna förändring är dels att kostnaden för tekniken sjunker 
drastiskt, dels för att studenterna har blivit mer vana vid mobila 
tjänster och regelbundet använder dessa (SMS, MMS etc).  
 
I detta perspektiv kommer studenter inom en snar framtid att kräva 
en ökad mobilitet, som förutom digitaliserade scheman, tentamens-
resultat, synopsis från föreläsningar även innefattar en mängd 
intressanta pedagogiska applikationer.  

* * * 
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Sammanfattning 
Hur många gånger har du som lärare saknat möjligheten att skriva, 
korrigera, stryka under etc. på din datorstödda presentation precis 
som om det vore en OH? Hur ofta har inte du som student saknat 
möjligheten att anteckna direkt på PowerPoint presentationen som 
din lärare använder webbsidan som du blivit rekommen-derad och 
dessutom kunna spara den med förändringar? Skulle det inte vara bra 
som lärare att kunna spela in en lektion direkt med ljud och 
presentationer utan att bära omkring en massa tekniska prylar. Eller 
som student kasta anteckningsblocket och spara alla anteckningar 
handskrivna likaväl som maskinskrivna, PowerPoint etc. på ett ställe 
som alltid är tillgängligt.  
 
Tekniken för att möjliggöra allt detta och mycket mer och som 
förändrar synen på hur vi använder datorn i undervisningen har 
faktiskt funnits ett tag och kallas TabletPC (en bärbar dator med en 
skärm som man kan skriva på). De tidiga modellerna av TabletPC var 
tröga och svåra att använda, men under det senaste året har både 
snabbhet och batteritid ökat avsevärt. Jag kommer att presentera och 
visa hur man kan använda TabletPC i undervisningen för att 
underlätta för både lärare och studenter i olika lärandesituationer.  
 
 
 

* * * 
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Integration av genusperspektiv i 
grundutbildningen – en modell för 

kompetensutveckling av lärare 
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Sammanfattning 
Många modeller för integration av genus i grundutbildningen utgår 
från att inte bara ”inkallade genusspecialister” utan även den 
ordinarie läraren på kursen ska integrera genus. Kompetensutveckling 
av lärare framhålls som nödvändig i detta sammanhang. Vårterminen 
2005 utvecklades och genomfördes en vidareutbildningskurs för 
lärare vid juridiska institutionen för att möta just detta behov. Vi är 
fyra lärare på institutionen som har utvecklat och genomfört kursen 
inom ramen för vårt engagemang i det genusrättsliga seminariet. 
Kursen genomfördes som en seminarieserie och fick namnet; 
Integration av genusperspektiv i juridikundervisningen – varför, vad och hur?  
Samtidigt såg vi behov av att utveckla en mer generell modell som 
kunde användas av andra institutioner eftersom det saknas en sådan 
kurs vid Umeå universitet. I denna uppsats vill vi presentera 
seminarieserien och dela med oss av våra tankar kring hur kursen 
skulle kunna fungera som en generell modell. 
 
 
Behovet av kompetensutveckling 
På juridiska institutionen har vi lång erfarenhet av att arbeta med 
integration av genusperspektiv i grundutbildningen. En del har 
kanske tidigare läst om våra erfarenheter från det s.k. 
Regeringsprojektet då vi tack vare pengar från regeringen läsåret 
1998/99 kunde vidareutbilda lärarna och utveckla 
undervisningsmaterial med syfte att integrera jämställdhets- och 
genusperspektiv i juristutbildningen (Nordborg, Ågren och Burman 
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2002; Burman, Svensson och Ågren 2003). Projektet väckte delvis 
starka reaktioner inom institutionen, men framförallt har det väckt 
intresse utanför institutionen och vår juristutbildning har ofta lyfts 
fram som ett lyckat exempel på utveckling och integrering av 
jämställdhets- och genusperspektiv (t.ex. budgetpropositionen 
2002/2003). Den grupp lärare som ursprungligen deltog i den 
fortbildning och process som projektet innebar finns kvar vid 
institutionen, men det har också anställts nya lärare som endast hört 
talas om projektet och aldrig på allvar introducerats i vad integration 
av genus- och jämställdhetsperspektiv i utbildningen kan vara. 
 
De nya lärarna frågade efter någon form av utbildning eller 
introduktion till vad genusperspektiv kan vara. För oss som arbetat 
med det första projektet var det viktigt att tillmötesgå önskemålen 
men också att göra en riktig fortbildningskurs för att på så sätt 
markera betydelsen av genusperspektiv. 
 
Med tydligt stöd av institutionsledningen inbjöds alla lärare att delta i 
den planerade kursen. Det var klart uttalat redan i inbjudan att 
institutionen såg kursen som en pedagogisk kurs, motsvarande de 
kurser som erbjuds vid Universitetspedagogiskt centrum (UPC). 
Detta innebar bl.a. att lärare fick genomgå kursen inom ramen för sin 
kompetensutveckling och att doktorander kunde tillgodoräkna sig 
poäng i forskarutbildningen eller avräkna timmar mot sin 
undervisningsskyldighet. 
 
Ett ytterligare motiv för att utveckla en kurs var den omständigheten 
att vi inom universitetet och särskilt ofta i jämställdhetsarbetet pratar 
om vikten av genusperspektiv men att vi i dagsläget har väldigt lite att 
sätta i händerna på de som vill arbeta med dessa frågor. För att sprida 
erfarenheterna från kursen och för att vi skulle få en samtalspartner 
erbjöd vi UPC att följa kursen. En person från UPC har också 
deltagit under vissa seminarier och lämnat värdefulla kommentarer. 
 
Vi tror att det är viktigt att en genuskurs tydligt knyts till ämnet och 
ämnesanknytningen gör att uppläggningen kommer att variera mellan 
olika institutioner. Vår modell får därför ses som ett exempel på hur 
en kurs kan läggas upp och i slutet av uppsatsen diskuterar vi 
modellens generella användbarhet.  
 
Utformningen av kursen bygger på att det inte finns något motstånd 
mot tanken på att integrera genus- och jämställdhetsperspektiv och 
att deltagarna frivilligt sökt sig till kursen. Vi brukar dock alltid 
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påpeka skrivningarna i Högskolelag och Högskoleförordning att ”i 
högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män 
alltid främjas” respektive de särskilda examensmål för 
juristutbildningen som infördes genom kvinnofridsreformen; att 
studenterna ska ha ”förvärvat kännedom om sådana samhälls- och 
familjeförhållanden som påverkar kvinnor och mäns livsbetingelser” 
och ”förvärvat kunskaper om hur fysiskt och psykiskt våld påverkar 
kvinnor och män” (Prop. 1997/98:55). Anledningen till att vi påpekar 
detta är att vi vill visa vilket uppdrag vi som akademiska lärare har när 
det gäller utbildning av jurister. 
 
 
Pedagogiska utgångspunkter 
Vi är fyra lärare som tillsammans har planerat och genomfört 
seminarieserien. Det har varit många fördelar med detta. Vi har 
tillsammans representerat en bred kompetens, både ämnesmässigt 
inom rättsvetenskap och erfarenhetsmässigt från flera olika typer av 
kurser. Vi har också haft gedigen kompetens och erfarenhet från 
jämställdhetsarbete i gruppen. 
 
Varför, vad och hur – kursens frågeställningar 
Som framgår redan av kursens titel har seminarieserien kretsat kring 
tre huvudfrågor; varför man vill integrera ett genusperspektiv, vad ett 
sådant perspektiv kan vara och hur integrationen kan gå till. En 
utgångspunkt bakom seminarieserien har varit att integration av 
genus- och jämställdhetsperspektiv inte bara är en fråga om tekniker 
eller metoder för lärande. I stället menar vi att hur man som lärare 
integrerar genus och jämställdhet är starkt kopplat till både varför och 
vad. 
 
En annan utgångspunkt har varit att integration av genus och 
jämställdhet handlar om mer än genusmedveten pedagogik 
(Bondestam, 2003). Som vi ser det handlar integration av genus- och 
jämställdhetsperspektiv även om hur det materiella innehållet i 
utbildningen ser ut.  Vilka kunskaper eller erfarenheter om genus och 
jämställdhet är det nödvändigt att blivande jurister får för att de ska 
kunna möta samhällets krav och vi ska kunna säga att utbildningen 
uppfyller högskolelagstiftningens krav? Hur kan vi lägga upp 
undervisningen på ett genusmedvetet sätt? 
 
Frågan varför har inte främst varit kopplad till legitimitet eller varför 
man ”måste” integrera genus eller jämställdhet. Vi inledde visserligen 
kursen med att deltagarna fick klart för sig att genusperspektiv i 
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grundutbildningen utifrån högeskolelagstiftningen både är ett normalt 
krav på all högskoleutbildning i dag, och ett särskilt krav på 
juristutbildningen jämte ett stort antal andra utbildningar (SFS 
1992:1434; SFS 1993:100). Därefter behandlades dock frågan om 
varför snarare som en fråga om vad det är man vill göra i sin 
undervisning. Vad är poängen med att integrera genus eller 
jämställdhet? Vilket lärande hos studenterna vill jag som lärare 
stimulera? Vilken förändring vill jag uppnå? 
 
Frågan vad handlade helt enkelt om att ge en första introduktion till 
vad genusperspektiv på juridik kan vara. Vi poängterade att det inte 
finns bara ett genusperspektiv eller en genusteori, utan en mångfald 
av teorier och angreppssätt som man får försöka orientera sig bland. 
Vi försökte också ge så många konkreta exempel som möjligt på 
denna mångfald. 
 
Frågan hur handlade om att deltagarna själva skulle fundera på vad 
integration kan vara och hur man kan gå tillväga för att integrera just 
genus- och jämställdhetsperspektiv. Deltagarna fick ta del av de 
dokumenterade erfarenheter som finns och i den mån de ville bidrog 
seminarieledarna med egna erfarenheter från kursutvecklingsarbete. 
 
Problembaserat lärande (PBL) 
Eftersom vi har PBL som pedagogisk grundmodell över hela 
juristutbildningen, var det ganska naturligt att lägga upp 
seminarieserien utifrån samma pedagogiska perspektiv. Det innebar 
till att börja med att vi som var seminarieledare inte tog på oss rollen 
att lära ut, utan i första hand fungerade som bollplank och 
resurspersoner. 
 
Vi talade inte heller om för deltagarna vad genusperspektiv på just 
deras ämne eller undervisningsmoment kan vara. I stället försökte vi 
stödja dem att själva upptäcka det. På samma sätt talade vi inte om 
hur vi anser att man ska integrera genus, utan gav exempel och 
uppmuntrade till egna idéer och upplägg. Slutligen uppmuntrade vi 
deltagarna att själva skaffa sig kunskap, men vi bidrog genom att 
servera ett smörgåsbord från vilket det var upp till deltagarna att 
plocka för sig; litteraturlistor, exempel på seminarieupplägg, 
intressanta texter om genusteori och projekt om integration av genus 
och jämställdhet samt exempel på intressant material som kan 
användas i undervisningen. 
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I början av kursen var det frågan om vad genusperspektiv på juridik 
kan vara som engagerade deltagarna mest. De ville snabbt och i enkel 
form få ”serverat” vad genusperspektiv är för något. Allt eftersom 
upptäckte dock deltagarna att det inte finns några enkla svar vare sig 
på vad genusperspektiv är eller hur integrationen bör ske. Vi har 
medvetet arbetat för att deltagarna skulle utvecklas på detta sätt, men 
det finns också en risk med detta. Deltagarnas insikt om att 
genusteori och genusforskning i rättsvetenskap är ett eget 
kunskapsområde som man måste läsa in sig på kan leda till att de 
upplever kravet på vad de ska åstadkomma i undervisningen som 
svåruppnåeligt. Det kan vara en besvärlig balansgång att både 
markera att genusfrågor är ett eget kunskapsområde och att arbeta 
utifrån att genus inte får bli något som bara en genusteoretisk elit kan 
hålla på med. 
 
Processperspektiv på kompetensutveckling och pedagogiskt 
utvecklingsarbete 
Vi såg på seminarieserien som början på en process och betonade att 
det inte alls är nödvändigt att ha ”komplett och fullständig” 
genuskunskap innan man börjar integrera frågorna i sin undervisning. 
Syftet med seminarieserien var framför allt att ge förutsättningar att 
komma igång och inspiration att fortsätta sin kunskapsresa och att 
utveckla sin undervisning i framtiden. 
 
Ett motto för seminarieserien har varit ”gräv-där-du-står”. Alla börjar 
någonstans men inte nödvändigtvis på samma ställe eller på samma 
sätt. Vi har försökt arbeta med respekt för deltagarnas olika 
utgångsläge vad gäller förkunskaper, kunskapsintresse samt tidigare 
erfarenheter av integrering av genus- och jämställdhetsperspektiv i 
undervisningen. För någon kanske det handlar om att revidera sitt 
undervisningsmaterial för att göra det genusmedvetet, t.ex. omarbeta 
seminarieövningar eller case så att lika många kvinnor som män 
förekommer i uppgifterna eller så att de inte bygger på 
könsstereotyper. Någon annan kanske vill genomföra undervisning i 
enkönade grupper för att studenterna ska få reflektera över vilken 
betydelse de tillmäter kön i sitt samarbete. Åter någon annan vill 
arbeta fram en föreläsning om genusperspektiv på sitt ämne, medan 
en tredje vill integrera genusfrågor som någon mindre del av ett case 
studenterna arbetar med. 
 
Vi tror att ”gräv-där-du-står” mentaliteten har varit lättare att 
upprätthålla eftersom vi medvetet har valt att inte låta personer som 
finns i den akademiska hierarkins topp fungera som seminarieledare. 
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Genom att minimera det hierarkiska glappet mellan deltagarna och 
seminarieledarna tror vi oss ha avdramatiserat detta med att ge sig i 
kast med de genusteoretiska frågorna. Deltagarna har därigenom 
också fått möta seminarieledare som själva befinner sig i olika 
processer av kunskapsutveckling mer eller mindre nära där deltagarna 
har befunnit sig.  

 
När det gäller vilken kunskap om genus, jämställdhet och integration 
vi ville att seminariedeltagarna skulle förvärva har vi försökt vara 
trogna den kunskapsteoretiska syn som huvuddelen av 
genusforskningen i rättsvetenskap vilar på, nämligen att det inte finns 
någon sann kunskap, bara olika typer av kunskap och sätt att betrakta 
verkligheten på. Vi har också framhållit reflektion som ett viktigt 
redskap och att kunskapsbildning är en social process. Detta är 
givetvis lättare sagt än gjort, men allt eftersom seminarieserien har 
framskridit tycker vi att detta har blivit tydligare, inte minst genom 
den mångfald av genusrelaterade frågeställningar och pedagogiska 
upplägg deltagarna själva har velat diskutera och de interaktiva 
seminarier vi har genomfört.  
 
 
Presentation av seminarieserien 
 
Kursinnehåll 
Kursen bestod av fyra seminarietillfällen utspridda över fyra månader. 
Det första seminariet handlade om varför jämställdhets- och 
genusperspektiv kan/bör integreras i undervisningen och vad sådana 
perspektiv kan vara. Seminariet inleddes med en föreläsning och 
därefter fick deltagarna själva ge uttryck för sina tankar och 
funderingar. Det första tillfället avslutades med att kurslitteraturen 
delades ut och deltagarna fick i uppdrag att till nästa seminarium läsa 
igenom litteraturen och förbereda frågeställningar de ville ta upp. 
Seminarium två ägnades alltså åt deltagarnas egna frågor utifrån 
kurslitteraturen och avslutades med att deltagarna fick en uppgift med 
anknytning till sin egen undervisning. Tredje och fjärde seminariet 
ägnades sedan åt deltagarnas eget arbete med att förändra sin 
undervisning. 
 
Följande kurslitteratur användes: 

• Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor. Ett 
regeringsuppdrag (2004) Högskoleverket Reg.nr 843-4749-03 
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• Nordborg, Gudrun, Ågren, Karin och Burman, Monica: 
Jämställdhets- och genusperspektiv i juristutbildningen, Skrifter från 
Juridiska institutionen vid Umeå universitet No6, Umeå 2002.  

• Thurén, Britt-Marie Vad är genusforskning? Genusforskning – 
Frågor, villkor och utmaningar Vetenskapsrådet, Uppsala 2003 

• Granström, Görel Varför måste vi ha ett genusperspektiv på 
juridiken? Press Judicata, Juridiska föreningen i Uppsala 2003 

•  Burman, Monica, Svensson, Eva-Maria och Ågren, Karin 
Kunskapsbildning inom juristutbildningen - exemplet könsrelaterad 
kunskap Rettfaerd nr 2, 2003  

• Svensson, Eva-Maria Genusforskning inom juridiken 
Högskoleverket 2001 

• Publikationslista över genusforskning i rättsvetenskap  
 
Vi har haft som ambition att använda både generella texter och 
specifika rättsvetenskapliga för att få en bra mix och för att lägga en 
plattform för fortsatta diskussioner. Vi har också velat blanda 
teoretiska och pedagogiska texter.   
 
Under seminarium två diskuterades de frågor deltagarna ville lyfta 
fram utifrån kurslitteraturen. Frågorna kom att handla om kunskap, 
attityder, hantverket och de teoretiska ramarna. Seminariet avslutades 
med en runda där deltagarna fick redovisa sina tankar kring vilket 
område de tänkt på för sitt förändringsarbete. 
 
Den uppgift deltagarna skulle arbeta med till seminarium tre och fyra 
har i en kortare version använts av några av oss på UPC kursen ”Att 
stödja lärande”.  Vi bad deltagarna skriftligt besvara följande frågor. 
 

1. Föreslå utifrån en konkret undervisningssituation t.ex. 
seminarium, del av seminarium, examinationsform, föreläsning 
eller annat, ditt förslag till förändring eller försök att anlägga 
ett jämställdhets- eller genusperspektiv.  

 
2. Inom vilken kurs/ rättsområde tänker du dig att jobba med 

förändringen? 
 
3. Vilket är syftet och vad har du tänkt uppnå med förändringen? 
 
4. Vad tror du att du behöver läsa in dig på för särskilda områden 

eller vad tror du att du behöver för ytterligare 
kunskap/resurser för att genomföra förändringen? 
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Av instruktionerna framgick vidare att seminarieledarna ställde upp 
som bollplank eller samtalspartners om kursdeltagarna ville det och 
att vi gärna delade med oss av råd och tips.  Samtliga deltagare 
skickade innan seminarium tre sin skriftliga redovisning av uppgiften 
till en av seminarieledarna som sammanställde och distribuerade 
redovisningarna till samtliga inblandade.  
 
Under seminarium tre och fyra diskuterades som redan nämnts 
deltagarnas tankar om förändring av sin undervisning utifrån 
uppgiften de hade fått. Alla förutsattes kommentera de övrigas idéer. 
Deltagarna representerade flera olika rättsvetenskapliga ämnen, men 
vi tycker inte det var något problem. Även om deltagarna naturligtvis 
inte kunde vara helt insatta i de olika ämnenas traditioner, lagstiftning 
och innehåll, blev seminarierna berikande på grund av en gemensam 
strävan att vilja belysa genusfrågor. Det fanns ett tillåtande utrymme 
för både ”dumma” frågor som kunde vara mycket berikande och 
ifrågasättanden som ledde diskussionen framåt. Seminarierna 
tenderade att allt mer komma att handla om rättsvetenskap som 
ämne, juridikens teoretiska utgångspunkter och vilken ”sorts” juridik 
vi egentligen förmedlar till studenterna. Andra stora frågor som 
återkommande kom upp var olika sätt att som lärare förhålla sig till 
genusfrågor och vilka signaler om genusfrågornas relevans och 
betydelse man som lärare sänder ut beroende på hur man väljer att 
lägga upp undervisningen. 
 
Seminarieserien som kurs 
Självklart drabbades vi av att deltagare hade undervisning eller av 
andra skäl inte kunde närvara vid seminarierna. Frånvaro från ett 
seminarium tilläts, men innebar att en kompletterande skriftlig 
uppgift fick lämnas in. När vi planerade seminarium tre och fyra 
utgick vi från deltagarnas möjligheter att närvara. Vi lade också ut ett 
extra seminarietillfälle som ”uppsamlingsheat”, både för att hinna 
med alla deltagares uppgifter och för att alla skulle kunna delta på 
minst två av seminarierna där uppgifterna behandlades. 
 
Även om vi vid planeringen av kursen försökte tänka på allt, hade vi 
glömt frågan om hur examinationen skulle gå till. I samråd med 
deltagarna har vi beslutat att kursen ska examineras under nästa läsår 
genom att deltagarna i sin egen undervisning genomför eller provar 
en förändring med anknytning till genus och jämställdhet och sedan 
lämnar in en skriftlig rapport om hur det blev i slutändan, vilken 
kunskap de inhämtade, vilka förändringar som gjordes i 
undervisningen och varför denna förändring skedde? Detta är tänkt 
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att samtidigt fungera som en utvärdering av seminarieserien: vilka 
verktyg hittade deltagarna med hjälp av seminarieserien, vad saknades 
och hur skulle de vilja fortsätta sin kunskapsresa? Den skriftliga 
återrapporteringen är dessutom ett dokument som deltagarna 
kommer att kunna lägga i sin pedagogiska meritportfölj. 
 
Under kursens gång har vi fattat formella beslut om frågor som 
uppkommit och kommunicerat besluten med deltagarna. Vi tycker att 
det är viktigt att upprätthålla formalia även om det är våra kollegor 
som är kursdeltagare och vi har försökt hantera kursen i enlighet med 
de rutiner som tillämpas på andra pedagogiska kurser vid Umeå 
universitet. 
 
 
Avslutande reflektioner om modellen 
Kan andra använda samma modell som oss? Ja, det tror vi. Kursens 
uppläggning med en kort introduktion och därefter inläsning och 
praktiskt förändringsarbete är möjlig för andra att kopiera. Vi 
genomförde kursen som ett frivilligt åtagande, d.v.s. det fanns inget 
öppet motstånd mot att utveckla eller prova ett genusperspektiv. Om 
det finns motstånd får man kanske anpassa uppläggningen något.  
 
En vanlig fråga som brukar dyka upp i fortbildningssammanhang om 
genus- och jämställdhetsperspektiv i grundutbildningen, är om det 
verkligen finns eller går att anlägga ett genusperspektiv på det ämne 
man håller på med. Vår erfarenhet är att det inom de flesta ämnen 
finns genuskunskap eller genuskompetens att tillgå, men att man 
kanske måste leta utanför den egna institutionen eller det egna 
universitetet för att hitta den. Ibland behöver man eventuellt söka sig 
till ett näraliggande ämne. Högskoleverkets serie om genusforskning 
inom olika ämnen är ett bra exempel på var man kanske kan hitta 
inspiration och användbar litteratur. På högskoleverkets hemsida 
(www.hsv.se) framgår vilka skrifter som finns och vilka akademiska 
ämnen som berörs i dessa. Genom att plocka fram det 
ämnesspecifika och komplettera med mer allmänna texter tror vi 
alltså att det är möjligt att lägga upp en motsvarande kurs inom de 
flesta ämnen, men det kräver kanske mer fantasi inom vissa ämnen 
än inom andra. Slutligen anser vi att frågan om genusmedveten 
pedagogik borde vara relevant oavsett vilket akademiskt ämne man 
undervisar i, vilket i sig räcker mer än väl för att motivera en kurs av 
det slag vi har genomfört. 
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Vi inledde seminarieserien med att säga att det gäller att gräva där 
man står och det rådet gäller fortfarande. Den första kursen behöver 
inte vara den mest teoretiskt avancerade, det är viktigare att gå från 
ord till handling. 
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Sammanfattning 
 
Med det pedagogiska handlingsprogrammet som Umeå universitet 
fastslog 2003 har vi fått ett begrepp och en arbetsfunktion som inte 
är självklar till innehållet: den pedagogiskt ansvarige. Benämningen 
pedagogiskt ansvarig är relativt ny. Ansvaret för en institutions 
grundutbildning har alltid funnits, men ansvaret för en institutions 
pedagogik? Vad betyder det? Utifrån den frågan beslöt 
Universitetspedagogiskt centrum att uppdra åt författarna att initiera 
en verksamhet som kan stödja pedagogiskt ansvariga i sitt arbete. 
Under 2004 arrangerades två seminarieserier för pedagogiskt 
ansvariga. Denna skrift utgör våra reflektioner från dessa 
seminarieserier. Reflektionerna rör främst pedagogiskt ansvarigas 
arbetsinnehåll, genomförande av pedagogiska utvecklingssamtal, hur 
man kan påverka lärare i en viss pedagogisk riktning och vilka 
möjligheter som finns för att utöva pedagogiskt ledarskap.  
 
 
Inledning: Det pedagogiska ansvaret 
Med det pedagogiska handlingsprogrammet som Umeå universitet 
fastslog 2003 har vi fått ett begrepp och en arbetsfunktion som inte 
är självklar till innehållet: den pedagogiskt ansvarige. Det pedagogiska 
handlingsprogrammet pekar på ett flertal konkreta arbetsuppgifter 
och ansvarsområden för institutionernas pedagogiskt ansvariga.  
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Varje institution ska ha ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Det åligger 
varje institution att utse en pedagogiskt ansvarig person med uppgift 
att initiera, stimulera och genomföra den pedagogiska utvecklingen. 
Varje institution ska dessutom avsätta medel för pedagogisk ledning, 
så att ett tidsutrymme finns att arbeta med dessa frågor. Följande 
uppgifter ankommer på institutionen och den pedgogiskt ansvarige 
enligt det pedagogiska handlingsprogrammet: 
 

• Samarbete över institutionsgränserna i pedagogiska frågor ska 
förekomma. 

• Varje institution ska anordna pedagogiska seminarier 
regelbundet. 

• Tillfälle för studenter och lärare att diskutera pedagogiska 
frågor ska ges en gång/år. 

• På sin webbplats ska institutionen dokumentera sitt 
pedagogiska utvecklingsarbete. 

• Institutionerna ska skapa kurshemsidor som ger information 
och stöd för studenternas lärande. 

• Vid varje institution ska prefekten ansvara för att det för varje 
lärare utarbetas i samråd en individuell pedagogisk 
kompetensutvecklingsplan, som fortlöpande följs upp och 
utvärderas – vilket med största sannolikhet blir en uppgift för 
studierektorerna. 

• Undervisningen ska bedrivas så långt som möjligt i 
studerandeaktiva arbetsformer som stimulerar studenterna att 
ta ansvar för sitt lärande. Kursplaner ska utformas till syfte, 
mål, innehåll, arbetsformer och examination så att detta 
underlättas. 

• Alla lärare ska beredas utrymme i sin anställning för 
pedagogisk kompetensutveckling och utvecklingsarbete. 

• Varje institution ska utarbeta rutiner för kurs- och 
programutvärdering med fokus på lärarnas och studenternas 
gemensamma ansvar för utbildningskvaliteten, dialog och 
återkoppling. 

• Varje institution ska avsätta särskilda medel för pedagogiskt 
utvecklingsarbete. 

 
Många institutioner har visserligen en från prefekten delegerad 
funktion i form av studierektor, som ansvarar för institutionens 
grundutbildning. Frågan är dock om studierektor ges tid och resurser 
att utöver det administrativa ansvaret för utbildningsprogram, kurser, 
ekonomi och lärarbemanning vara pedagogiskt ansvarig. Frågan är 
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också om denna funktion överhuvudtaget har övervägts i någon 
särskild utsträckning bland studierektorer.  
 
Frågan är även vilket stöd studierektorer/pedagogiskt ansvariga får 
för att genomföra sitt arbete. Det finns nämligen ingen 
ledarskapsutbildning för det ansvar som studierektorer och andra 
pedagogiska ledare omfattas av. Att vara pedagogiskt ansvarig vid en 
institution innebär något väsentligt annorlunda än att vara 
administrativt ansvarig.  
 
Bägge författarna har sedan tidigare flerårig erfarenhet av att arbeta 
som studierektor, vid institutionen för sociologi respektive informatik 
vid samhällsvetenskaplig fakultet. Genom vårt arbete på Universitets-
pedagogiskt centrum beslöt vi oss för att inleda ett arbete som syftar 
till att undersöka behovet av stöd för studierektorer/ pedagogiskt 
ansvariga i det pedagogiska ledningsarbetet.  
 
Detta har gjorts genom två seminarieserier där enbart studierektorer/ 
pedagogiskt ansvariga inbjudits att delta (se avsnitt 3). Under dessa 
seminarier diskuterades hur studierektorer/pedagogiskt ansvariga ser 
på sin roll, liksom en mängd frågor, problem, möjligheter för denna 
grupp. 
 
Syftet med denna artikel är att reflektera kring rollen som 
studierektor/pedagogiskt ansvarig med utgångspunkt i de 
diskussioner som förts i dessa seminarier. 
 
Ledarskap vs pedagogiskt ledarskap 
Begreppet ”pedagogiskt ledarskap” förekommer då och då i 
ledarskapslitteraturen. Det finns till exempel minst två böcker med de 
identiska titlarna ”Det pedagogiska ledarskapet”, den ena skriven av 
Siv Their (1994) och den andra av Arne Maltén (2000). Dessa böcker 
är dock inte inriktade på det vi i detta sammanhang menar med 
pedagogiskt ledarskap. Det pedagogiska ledarskapet är en typ av 
ledarskap som ska tillämpas i andra organisationer och det är 
framförallt ledaren som ska vara pedagogisk. Det handlar alltså inte i 
första hand om att leda en pedagogisk utveckling inom en 
organisation.  
 
Vad ska återfinnas i det pedagogiska ledarskapet? I en artikel med 
titeln ”Pedagogisk ledning” gör Ethel Dahlgren (Brännström, 
Dahlgren, Ågren, 1996) en genomgång av vad studierektorns 



 320

pedagogiska ledningsansvar innebär. I sin sammanfattande bedöm-
ning skriver hon:  
 

”Att organisera, utveckla och följa upp pedagogisk verksamhet 
skulle med mitt sätt att strukturera innefattas i pedagogisk ledning. 
Min sammanfattande bedömning, utifrån de studierektorer som 
kommit till tals i olika studier, är att den organisatoriska 
dimensionen och tillfredsställandet av krav uppifrån hos flertalet 
studierektorer har fått dominera arbetet, och att det nu är dags att 
på allvar ta itu med att utveckla och följa upp den pedagogiska 
verksamheten. Sammanställningen har vidare visat att kraven som 
ställs på studierektorn är höga och en stilla undran är om allt kan 
rymmas inom en och samma individ. /…/ Flertalet av 
studierektorerna menar att det saknas utbildning för att klara 
arbetet som studierektor, exempelvis i konflikthantering, 
samtalsmetodik och ekonomi. De saknar råd och tips om vart man 
kan vända sig i olika situationer. Arbetet kan upplevas som 
ensamt och tillfällen till utbyte av erfarenheter med andra 
studierektorer är önskvärt.” (sid. 22) 

 
Det pedagogiska ledarskapet/den pedagogiskt ansvariga kan dock 
naturligtvis jämföras med andra typer av ledarskap. Skiljer sig det 
pedagogiska ledarskapet från ledarskap i största allmänhet eller från 
det ledarskap som till exempel prefekten utövar? Vi ska i detta 
sammanhang anknyta till två ledarskapsteorier/-modeller. 
 
Ett traditionellt sätt att beskriva vad en ledare gör är att betona fyra 
”arbetsuppgifter” för ledaren. Dessa är att planera, organisera, leda 
och kontrollera (Yukl, 1994). Det kan naturligtvis ifrågasättas om en 
ledare verkligen behöver utföra dessa uppgifter. Vi kan hitta exempel 
på att medarbetarna själva i hög utsträckning tar hand om 
uppgifterna. Dock kan denna enkla uppdelning fungera som ett 
underlag för vår diskussion kring det pedagogiska ledarskapet/den 
pedagogiskt ansvariga.  
 
Man kan också beskriva ledarstilarna i ett mer situationsanpassat 
ledarskap genom att använda de två dimensionerna 
relationsinriktning och uppgiftsinriktning (Likert 1961, Blake & 
Mouton 1964, Blanchard 1984). Denna ledarskapsteori illustreras ofta 
med nedanstående koordinatsystem. 
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Figur 1: Två dimensioner av ledarskapets stilar 
 
Den vågräta axeln, uppgiftsinriktningen, relaterar till den uppgift som 
organisationen och medarbetarna har att utföra och det ledarskap 
som därmed utövas. En låg ledarskapsinriktning på denna dimension 
betyder att ledaren inte behöver bry sig så mycket om att ge 
detaljerade instruktioner kring hur arbetet ska utföras. Medarbetaren 
klarar själv av detta och arbetet utmärks av en hög grad av delegering 
av arbetsuppgifterna. Är inriktningen hög råder det motsatta 
förhållandet det vill säga ledaren får ägna mycket tid till 
uppgiftsinriktade frågor. Ibland kopplas denna inriktning till en mer 
formell chefsroll.  
 
Längs den lodräta axeln finner vi ett mer relations- eller 
personinriktat ledarskap. En låg ledarskapsinriktning här betyder att 
ledaren ägnar liten tid till att uppmärksamma och stödja 
medarbetarna i olika sammanhang medan det motsatta gäller om 
relationsinriktningen är hög. Denna inriktning brukar ibland kopplas 
till en mer informell ledarroll.  
 
Blanchard anser att en ledare mycket väl helt och hållet skulle kunna 
släppa på den uppgiftsinriktade dimensionen av ledarskapet men inte 
på den relationsinriktade. Även om medarbetarna klarar alla 
arbetsuppgifter själva behövs det alltid en viss del av relationsinriktat 
ledarskap, till exempel i form av stöttning av en medarbetare. Blake 
och Mouton (1964) hävdar å sin sida att det ideala ledarskapet har en 
hög inriktning på såväl uppgift som relation. 
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Till dessa två dimensioner kan också en tredje läggas (Ekvall 1988, 
Adizes 1979), nämligen en förändringsdimension eller förändrings-
inriktning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2: Tre dimensioner av ledarskapets stilar 
 
Denna tredje dimension rör i vilken omfattning ledaren ägnar sig åt 
förändringsarbete i organisationen. Mycket av ledarskapet kommer 
att vara inriktat på att hantera de förändringar som organisationen 
ställs inför. 
 
I Umeå universitets nya utvecklingsprogram står det bland annat 
följande när det gäller ledarskapet: 
 

”För att göra chefs- och ledarskap mer attraktivt ska vi analysera 
och åtgärda förutsättningarna, bland annat mandatperiodernas 
längd, rutinerna för introduktion till uppdragen och de 
arbetsmiljömässiga villkoren. Gott ledarskap ska belönas.” 
(Utvecklingsprogram för Umeå universitet, sid. 12) 

 
Varje institution ska ha ett tydligt pedagogiskt ledarskap står det i det 
pedagogiska handlingsprogrammet. Betyder det att det pedagogiska 
ledarskapet/det pedagogiska ansvaret också inkluderas i universitetets 
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chefs- och ledarskapsstruktur?  Kommer förutsättningarna för det 
pedagogiska ansvaret att analyseras och åtgärdas och kommer ett gott 
pedagogiskt ledarskap också att belönas? Rollen som pedagogiska 
ledaren har, som vi ser det, många beröringspunkter med 
arbetsledarrollen (eller första linjens chef som den också kallas). Man 
har en mellanställning mellan prefekt och kollegor men också en sorts 
mellanställning mellan kollegor och studenter. Detta kan i 
arbetsledarrollen leda till olika problem.  
 

Ett av dessa är att de ofta inte upplever sig vara med i 
chefssystemet. Ett annat problem är huruvida deras ansvar och 
befogenheter stämmer överens och vilka relationer de har till sina 
överordnade. Ytterligare problem är att deras roll ofta ses som 
oklar, de är i en mellanställning och har ofta en buffertposition. 
(Richard 1997, sid 64). 

 
I en studie av studierektorer och deras pedagogiska ledarroll 
(Elmgren, Hedin, Thelander, 2000, sid. 80 ff) från Uppsala universitet 
lyfter författarna fram fem olika roller som studierektorerna beskrivit 
när det gäller deras arbeten. Det är Inspirationsgivaren (ett indirekt 
arbete där man försöker skapa ett klimat för andra lärare), Kopplaren 
(en förmedlande roll), En i laget (man är med i olika sammanhang 
och påverkar), Påpuffaren (en mer styrande roll) och Arrangören 
(liknar Påpuffaren men är mer administrativt inriktad).  
 
Reflektioner från två seminarieserier 
Vi inledde arbetet med att under vårterminen 2004 arrangera fem 
fakultetsvisa lunchseminarier med temat Att leda pedagoger, dit alla 
institutioners studierektorer/pedagogiskt ansvariga bjöds in. 
Seminariernas syfte var dels att skapa ett samtal om denna nya roll 
och hur detta arbete bedrivs, dels att undersöka vilken typ av stöd 
deltagarna upplevde behov av från UPC. Dessa seminarier var endast 
delvis välbesökta och diskussionerna blev främst lägesbeskrivningar. 
 
Dessa seminarier ledde till en ny seminarieserie under höstterminen, 
eftersom många uttryckte ett behov av samtalsforum för 
erfarenhetsutbyte kring det pedagogiska ledarskapet. Att utveckla det 
pedagogiska ledarskapet blev höstens rubrik och seminarierna var 
tematiserade kring frågor som artikulerades under vårterminens 
seminarier. Dessa seminarier var mycket välbesökta (mellan femton 
och tjugofem deltagare per seminarium). Eftersom diskussionerna var 
betydligt mer fokuserade och konkreta kring olika teman, utgår 
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lejonparten av reflektionerna i detta kapitel från denna den andra 
seminarieserien. 
 
Vad innebär det pedagogiska ledarskapet? 
I Umeå universitets pedagogiska handlingsprogram framgår det att 
det pedagogiska ledarskapets huvuduppgifter är att initiera, stimulera 
och genomföra pedagogisk utveckling. Men hur görs det? På många 
sätt, visar det sig. En viktig förutsättning är emellertid att institutions-
ledningen, såväl den formella som den informella, uppfattar 
pedagogiska frågor som viktiga. Att lyckas förankra pedagogiska 
frågor ända upp i professorsgruppen lyfter både status och intresse 
hos kollegiet för dessa frågor. 
 
Vem är den pedagogiskt ansvarige ansvarig inför? Att göra det klart 
för sig är en väsentlig inledning när ett pedagogiskt ledarskap inleds. 
Är det lärarna? Eller är det studenterna? Eller universitetets ledning? 
Eller är det, som en studierektor hävdade, studenternas presumtiva 
arbetsgivare? Eller är det som Ågren menar (Brännström, Dahlgren, 
Ågren, 1996) inför universitetets idé? Svaret är inte självklart, utan 
bör övervägas och formuleras av varje pedagogiskt ansvarig.  
 
Studenters kursutvärderingar kan många gånger fungera som 
underlag för att initiera pedagogisk utveckling hos enskilda lärare. 
Men inte alltid. Det kan ofta vara svårt att tolka studenters kritik på 
ett relevant sätt. Studentgrupper är ofta väldigt heterogena både inom 
studentgrupper och mellan årskullar. Problemen att hitta former för 
att studenternas medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete är också 
något som lyfts fram i uppsalastudien (Elmgren, Hedin, Thelander, 
2000, sid. 75ff) 
 
Ett annat, vanligt sätt att initiera och stimulera pedagogisk utveckling 
är att utnyttja tid på de planeringsdagar många institutioner arrangerar 
årligen, liksom särskilda kollegiala möten där enbart pedagogiska 
frågor står på dagordningen. Pedagogiska seminarier vid sidan om 
forskningsseminarierna. 
 
Det vore lätt att tro att den pedagogiskt ansvariges huvudsakliga 
uppgift är att driva på lärarna till bättre undervisning, till pedagogisk 
utveckling. Minst lika viktigt, emellertid, är att bromsa somliga lärares 
ambitionsnivåer, så att undervisningsinsatserna står i paritet med de 
resurser lärarna har till sitt förfogande. Det är särskilt viktigt i 
situationer där resurserna för grundutbildningen krymper. 
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Utvecklingssamtal mellan prefekt och anställd är en inarbetad, årlig 
företeelse vid universitetet. Pedagogiska utvecklingssamtal framstår 
dock som sällsyntare, men hos de pedagogiskt ansvariga som 
tillämpar sådana utgör de värdefulla tillfällen till att initiera och 
stimulera pedagogisk utveckling hos lärare. 
 
Vi ser att det pedagogiska ledarskapet inte är helt lätt att definiera. 
Ansvarsfrågan är en otydlighet. För en del är uppenbarligen 
likheterna med arbetsledarna tydliga. Om inte arbetsuppgifterna har 
definierats i till exempel en delegation kommer varje person att själv 
få specificera såväl arbetsuppgifter som ansvarsområden. Risken är då 
att krockar av olika slag kommer att uppstå. 
 
Vad bör pedagogiska utvecklingssamtal innehålla? 
Vem bör ansvara för det pedagogiska utvecklingssamtalet – prefekten 
eller pedagogiskt ansvarige? När bör sådana hållas? Under vilka 
former? Även om inte så många institutioner bedriver särskilda 
pedagogiska utvecklingssamtal hade många pedagogiskt ansvariga 
uppfattningar om hur de skulle kunna genomföras. 
 
Bland de deltagare som hade erfarenheter från pedagogiska 
utvecklingssamtal redovisades främst tre olika former: 
 

1. Pedagogiska utvecklingssamtal integreras i kursutvecklings-
samtal med enskilda lärare eller lärarlag. När den pedagogiskt 
ansvarige initierar samtal med lärarlag om kursuppföljning och 
kursutveckling, blir samtal kring pedagogisk utveckling 
självklara. På detta sätt blir pedagogiska utvecklingssamtal 
konkreta och situationsbundna. I den mån risken finns, 
minskar risken för att samtalen upplevs hotande.  

 
2. Prefekten genomför både ett pedagogiskt utvecklingssamtal 

och det traditionella utvecklingssamtalet samtidigt. Därefter 
rapporterar prefekten eventuella behov av pedagogisk 
kompetensutveckling till den pedagogiskt ansvarige. Fördelen 
är att lärares totala behov av kompetensutveckling utreds vid 
samma tillfälle. Nackdelen är att den pedagogisk ansvarige 
skiljs från själva samtalet med lärarna, och missar därmed ett 
givet tillfälle att initiera och stimulera pedagogisk utveckling. 
All pedagogisk utveckling behöver inte ske med ianspråk-
tagande av kompetensutvecklingstid. 
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3. Den pedagogiskt ansvarige har pedagogiska utvecklingssamtal 
med varje enskild lärare och tillsammans med denne avgör 
behov av pedagogisk kompetensutveckling och ges tillfälle att 
initiera och stimulera utveckling. En svårighet med denna 
modell hänger samman med den makt- och statusstruktur som 
finns på institutionerna. En relativt ung pedagogiskt ansvarig 
kan uppleva det problematiskt att hålla utvecklingssamtal med 
äldre, erfarnare lektorer, docenter och professorer.  

 
Det allmänna problemet att motivera lärare till pedagogisk utveckling 
är att vissa – kanske till och med många – universitetslärare 
identifierar sig som forskare uteslutande, och inte som lärare. Dessa 
vill använda sin kompetensutvecklingstid enbart till forskning och 
kan till och med uppleva det närmat provocerande att behöva 
överväga pedagogisk utveckling. 
 
Dessutom kvarstår svårigheter, även om pedagogiska utvecklings-
samtal bedrivs enligt någon av de tre ovanstående modellerna eller 
någon annan modell. Det är svårt att tvinga, övertala eller övertyga 
lärare att förändra sin invanda undervisningsstrategi till förmån för 
någon annan. Därtill är universitetslärarens arbete alltför individuellt 
och många gånger solitärt. Det kan också handla om faktorer som 
lärarens personlighet och kompetens att arbeta på ett visst sätt. 
 
Det pedagogiska utvecklingssamtalet handlar mycket om personlig 
utveckling och förändring. Ledarskapet skulle därmed kunna sägas ha 
ett högt värde på förändrings- och relationsinriktningen. Rollen som 
Inspirationsgivare och Påpuffare torde också vara hög.  
 
Hur påverkar man lärare i en viss pedagogisk riktning? 
Här berörs seminarieseriens allra svåraste frågor. Hur hanterar 
pedagogiskt ansvariga lärare som på ett eller annat sätt inte fungerar 
tillfredsställande i undervisningen? Vem är det som ska hantera denna 
problematik – prefekten eller pedagogiskt ansvarige? Hur gör man för 
att påverka lärare i viss pedagogisk riktning? Frågorna som berörs i 
sådana sammanhang hänger också mest ihop med relations- respektive 
förändringsinriktningen i ledarskapet.  
 
Här kan man inleda med att fundera över vad en dålig lärare 
egentligen är. Vi kan angripa frågan från två håll. Å ena sidan kan en 
lärare vara populär bland studenterna, men inom kollegiet kan 
lärarens insats anses vara för låg. Å andra sidan kan lärare vara dåliga 
med utgångspunkt i studenters upplevelser av undervisningen, men 
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inom kollegiet kan läraren upplevas vara en bra lärare. Det är inte 
självklart att fastställa något svar. Kollegorna borde veta mer om 
undervisningskvalitet än studenterna, men det är studenterna som 
upplever undervisningen, inte kollegorna.  
 
Det är dock nästan lika svårt att hantera bra lärare på ett adekvat sätt. 
När det gäller underpresterande lärare måste det problemet lösas, ofta 
i situationer där ansvarsförhållandet är oklart och det är svårt att på 
ett säkert sätt fastställa problemsituationen. När det gäller goda 
pedagoger är problemet att finna former och situationer där de goda 
pedagogerna kan premieras på olika sätt. Ofta upplever goda 
pedagoger att de bara vinner pyrrhussegrar; den goda pedagogen får 
ofta ta hand om problemkurser, problemuppsatser och 
problemstudenter. Det kan ibland upplevas som smärre 
bestraffningar för gott genomfört arbete, ibland som utmaningar. 
 
Ett sätt för pedagogiskt ansvariga att undvika problemet att arbeta 
med förändrade undervisningsformer för vissa lärare, är att anpassa 
bemanningsplanen efter lärarnas kvaliteter. Lärare som anses vara 
dåliga föreläsare får handleda uppsatser, och omvänt. På så sätt 
undviks dåliga resultat i undervisningen. Men på så sätt undviks också 
pedagogisk utveckling hos den enskilde läraren och förändrings-
inriktningen i det pedagogiska ledarskapet förblir lågt. . 
 
Lösningen på problemet med underpresterande lärare kan också 
sökas ovanför den pedagogiskt ansvarige. Det är vid tillsättning av 
lärare som universitetet måste göra allt för att undvika att dåliga lärare 
anställs – vilket betyder att den pedagogiska kompetensen måste 
bedömas mycket noggrannare än den görs i dag. I bästa – och 
samtidigt värsta – fall bedöms lärares kvantitativa pedagogiska 
erfarenheter (antal undervisningstimmar). Lärares kvaliteter som 
pedagoger är betydligt svårare att bedöma. Den pedagogiskt ansvariga 
behöver kanske vara med vid rekryteringen av nya lärare, då i sin 
egenskap som Arrangören.  
 
Något svar på frågan hur man gör för att kollektivt förändra 
pedagogikens riktning vid en institution har vi inte. Det är oerhört 
svårt att få med sig och ändra på lärare med 30 års erfarenhet av den 
traditionella undervisningsformen. Det krävs lobbying, och det krävs 
eldsjälar. Viljan att vara styrande som pedagogiskt ansvarig är kanske 
inte heller så stark då det är kollegor man i så fall styr. Det kan också 
finnas en osäkerhet i om man som pedagogiskt ansvarig har rätt att 
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bestämma, vara Påpuffaren, eller om det ansvaret vilar på någon annan 
ledningsfunktion.  
 
Vilka möjligheter finns för pedagogisk ledning? 
Det otvetydigt så att pedagogiskt ansvariga ser betydligt större 
möjligheter till pedagogisk ledning om institutionens övriga 
ledningstrojka ger stöd till arbetet. Att den pedagogiskt ansvarige rent 
ut sagt motarbetas av institutionsledningen förekommer, och är 
direkt kontraproduktiv för pedagogiskt utveckling. Men även om 
pedagogiskt ansvariga känner stöd från ledningen och kollegiet, 
upplevs ofta att de pedagogiska frågorna underordnas såväl 
forskningsfrågor som ekonomiska frågor.  
 
Det är likaså svårt att agera vid institutioner med starka forsknings-
traditioner, medan det är självklart lättare där grundutbildnings-
verksamheten är huvudverksamheten. Men överhuvudtaget är det 
mycket lättare att skapa diskussion kring grundutbildningens innehåll 
än undervisningens former. 
 
Som pedagogisk ledare upplever sig somliga att de bryter ny mark 
och det är lätt att känna sig ensam i arbetet. Kanske borde det 
pedagogiska ledarskapet tänkas på i pluralis i stället för singularis, så 
att det är en grupp lärare som ansvarar för pedagogisk utveckling på 
institutionerna? Liksom många institutioner övergår från solitärt 
undervisningsarbete till lärarlag, skulle pedagogiskt ledarskap kunna 
genomföras i grupp. Knyter vi an till de ovan nämnda 
ledarskapsteorierna så menar till exempel Adizes (1979) att det är 
svårt, ja kanske omöjligt, för en enskild person att klara av att utöva 
ett ledarskap utifrån alla tre ledarinriktningarna. En ledare som är till 
exempel är stark i frågor som rör uppgiftsinriktningen kan vara mindre 
bra att hantera förändringsfrågor.  
 
Trots ovanstående svårigheter, upplever många pedagogiskt ansvariga 
att möjligheterna är stora, men att förmågan att utnyttja möjligheterna 
bestäms i hög grad av störningsmomenten. Det väsentligaste 
störningsmomentet är alla de nödvändiga administrativa uppgifter 
som kan dränka utvecklingsdelarna av det pedagogiska ledarskapet. 
Uppgiftsinriktningen i ledarskapet dominerar.  
 
Den största möjligheten till pedagogiskt ledarskap har den som har 
förmågan att finnas som en central gestalt vid institutionen, att kunna 
se och plocka upp alla de pedagogiska bollar som flyger genom luften 
– och ha förmågan att bolla dem med lärarna i olika sammanhang. 
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Storleken på handlingsutrymmet för den pedagogiska ledaren beror 
också på i vilken utsträckning institutionen har enats om en explicit 
pedagogisk policy eller pedagogisk strategi. Om sådana finns så sätt 
kan den pedagogiskt ansvarige agera mer strategiskt och långsiktigt – 
inte enbart genomföra brandkårsutryckningar eller arbeta med enbart 
tids- och situationsbundna frågor.  
 
Till sist, möjligheten att leda pedagoger öka väsentligt om man 
involverar studenter i sitt arbete. Inte enbart därför att studenter har 
rätt att delta i och informeras om pedagogiskt förändringsarbete, utan 
framför allt därför att det är studenter som upplever den pedagogiska 
verksamheten. Deras upplevelser är därför värdefulla. 
 
Avslutande kommentarer 
Införandet av begreppet ”pedagogiskt ansvarig” kan förstås på flera 
sätt. Ett sätt är att bara se det som en annan beteckning på 
studierektorn eller motsvarande. Ett annat är att se det som något 
nytt, något som ska vara skiljt från de övriga arbetsuppgifterna som 
ligger på studierektorn. Studierektorn skulle då få ett mer 
administrativt kontrollerande uppgift, en klarare uppgiftsinriktning på 
ledarskapet, medan den pedagogiskt ansvariga skulle ”initiera, 
stimulera och genomföra den pedagogiska utvecklingen” på 
institutionen, förändrings- och relationsinriktning. Vi har i tidigare 
studier och under seminarieserierna fått exempel på institutioner som 
har delat upp studierektorsfunktionen på ett likartat sätt men det är 
inte speciellt vanligt förekommande vid Umeå universitet.  
 
Något som tydligt framkommit vid seminarierna är ett behov av ett 
forum, ett kollegium, där pedagogiskt ansvariga kan träffas och utbyta 
erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Ett sådant behov har 
också lyfts fram i tidigare studier (Brännström, Dahlgren, Ågren, 
1996; Elmgren, Hedin, Thelander, 2000). Universitetspedagogiskt 
centrum skulle kunna vara administrativt ansvariga för ett sådant 
kollegium men innehållet i kollegieträffarna måste de pedagogiskt 
ansvariga själva svara för.  
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Sammanfattning 
Universitetets lärare har idag stor frihet att tolka och omsätta 
utbildningsmål till pedagogiska aktiviteter. Lärare planerar och 
analyserar undervisning. För detta arbete behövs kunskaper om 
undervisningens möjligheter och begränsningar. Begreppet 
undervisning uppmärksammas inte särskilt i de styrdokument som 
reglerar högskolelärarens arbete. Vi menar att kvaliteten på 
undervisningen vid universitet och högskolor har stor betydelse för 
studenters kunskapsutveckling. Vår artikel bygger på våra kunskaper 
och erfarenheter som lärarutbildare vid Umeå universitet. Vi belyser 
undervisning och lärande ur olika perspektiv och beskriver didaktik 
som kunskapsområde. Vi ger också några exempel på didaktisk 
analys. 
 
 
Inledning  
Enligt Pedagogiskt handlingsprogram för Umeå universitet ska 
utbildningen vid universitetet ge kunskap, färdigheter, bildning och 
vidgade perspektiv samt stimulera till nyfikenhet, reflektion, prövande 
hållning och självständig bedömning (Umeå universitet, 2002/2003). 
Vidare ska universitetet präglas av en levande, kontinuerlig och 
öppen diskussion om kunskap och lärande. Universitetet ska erbjuda 
miljöer och möjligheter som stimulerar och underlättar lärande. 
Studenten ansvarar enligt handlingsprogrammet för sitt eget lärande. 
En stor del av den studerandes tid vid högskolan upptas av enskilda 
studier. Handlingsprogrammet tematiserar däremot inte undervisning, 
vilket är central uppgift för högskolan. Hur undervisning planeras, 
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genomförs och kopplas till studenters lärande blir frågor att lösa för 
den enskilde läraren eller lärarlaget.  
 
Arbetslivet ställer idag högre krav på medborgarnas utbildning. Nya 
grupper av studerande rekryteras idag till högskolan vilket ställer höga 
krav när det gäller utbildningens kvalitet. Vi tror att ett utvidgat och 
mer komplicerat utbildningsuppdrag ställer större krav på lärare när 
det gäller konsten att undervisa. 
 
Alla människor är lärande varelser och vi söker mening och förståelse 
i livet genom lärande av olika slag. När vi lär oss något skapar vi en 
annorlunda relation till en företeelse eller ett fenomen. Det vi tycker 
oss veta eller kunna, det vi tar för givet stannar vi inte upp inför. 
Lärande däremot är knuten till uppmärksamhet. Vi uppmärksammar 
något, något träder fram för oss, som vi utifrån vår förförståelse 
problematiserar på något sätt (Molander, 1996). Att lära innebär att 
skaffa sig en kvalitativt annorlunda relation till något, som kan 
uttryckas som en större vetskap om något, en djupare förståelse eller 
en mer ändamålsenlig färdighet. Att lära sig blir "att bygga ut" eller 
"bygga om" sina tidigare erfarenheter. Lärande innebär att vi 
förändras som människor. Undervisning och pedagogiska aktiviteter 
av olika slag har för avsikt att åstadkomma sådana förändringar. 
Lärandet kan beskrivas som något man gör och ansvarar för själv dvs. 
en individuell kognitiv och handlingsinriktad process. Ett annat 
perspektiv på lärande är att det sker i ett socialt och kulturellt 
sammanhang (Säljö, 2000). Vi utvecklar kunskaper genom samspel 
och dialoger med andra, men också i interaktion med texter och 
bilder. När vi ska lära och formulera eller uttrycka våra kunskaper blir 
språket ett viktigt redskap. 
 
 
Vad är undervisning? 
Människor utvecklar kunskaper i olika sammanhang och på en rad 
olika sätt. Lärande pågår under hela vår livstid. Våra kunskaper kan 
vara resultat av en speciell aktivitet som vi kallar undervisning, en 
aktivitet vi möter inte bara i skolan och vid universitetet. Enligt 
Skollagskommitténs förslag till ny skollag definieras undervisning 
som ”sådana målstyrda processer som under lärares ledning syftar till 
inhämtande av kunskaper och värden” (SOU, 2002). 
 
Begreppet undervisning används ofta utan att den aktivitet som avses 
närmare granskas eller analyseras. Hur ska man förklara vad 
undervisning är? Är undervisning ett förlegat begrepp och en 
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verksamhet som bör ersättas med något annat? Föreställningar om 
vad undervisning är kopplas ofta till en speciell form för 
undervisning, nämligen att läraren lär ut eller enbart förmedlar något 
och att de studerande lär in detta. 
 
Undervisningsbegreppet bör problematiseras och ses i ett vidare 
perspektiv. Undervisning är en aktivitet som syftar till lärande för någon 
annan. Aktiviteten leds av någon och ett medvetet valt innehåll 
bearbetas med hjälp av medvetet valda metoder. Formerna eller 
metoderna för undervisningen kan varieras på en mängd olika sätt. 
Den förmedlande metoden blir en av många möjligheter för lärare 
och studenter att bearbeta ett innehåll. Undervisning utövas inte bara 
av utbildade lärare, men vi menar att undervisningsskicklighet är en 
professionell lärares mest grundläggande yrkeskunskap. 
 
Tomas Kroksmark har analyserat begreppet undervisning 
(Kroksmark, 1997; Kroksmark & Strömqvist, 1992). Via 
etymologiska och historiska analyser samt referenser till andra 
pedagogiska forskare redovisar han några kommentarer och 
slutsatser. Ordet undervisa kommer från det tyska "unterweisen" där 
"unter" går tillbaks på det latinska "inter" (= mellan). Ordet 
undervisning skulle då ungefär betyda ”att visa mellan”, att göra 
något tydligt mellan människor. Kroksmark ger några kriterier på den 
aktivitet som kallas undervisning: 
 
- Undervisning har alltid en avsikt, nämligen att lärande ska ske. Den 
är riktad, planerad och målbestämd. Uppmärksamheten riktas mot ett 
innehåll. Den som ansvarar för undervisningen riktar dessutom 
uppmärksamhet mot själva lärandet, hur den lärande förändrar sitt 
sätt att uppfatta, förstå eller utföra något. Undervisning syftar till 
kunskapsutveckling hos den lärande. 
 
- Undervisning är intersubjektiv, något som sker mellan minst två 
subjekt i ett socialt sammanhang. Undervisning är kommunikativ och 
dialogisk. I undervisning bygger man något gemensamt. 
 
- Undervisning är interaktiv, dvs. handlingsgrundad och 
handlingsorienterad. Genom olika former av arbete och utbyten 
bearbetas ett innehåll. Undervisning blir ett växelspel mellan 
undervisaren, den lärande, undervisningsinnehållet, kursplanen och 
kurslitteraturen. 
- För att aktiviteten ska kallas undervisning förutsätter det att lärande 
sker eller åtminstone att den lärande har försökt att lära sig. 
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Kroksmarks definition ställer höga krav på den aktivitet som kallas 
undervisning. Undervisning kopplas till lärande! Detta innebär att man 
inte fullt ut kan uttala sig om vad undervisning är om man inte också 
gör en bestämning av vad lärande är och hur undervisning och 
lärande relateras till varandra. Avsikten med undervisning är lärande 
medan lärande inte förutsätter undervisning.  
 
 
Vad är didaktik? 
Det kunskapsområde som behandlar undervisning och lärande kallar 
vi didaktik. Ordet kommer från grekiskans "didaskalia" som kan 
översättas med "undervisning". Didaktik skulle då betyda läran om 
undervisning eller undervisningsvetenskap. Kunskapsområdet 
innefattar både teoretiska och praktiska kunskaper, både 
vetenskapliga och vardagliga. Jan Bengtsson och Tomas Kroksmark 
har utarbetat en modell över kunskapsområdets olika delar. I 
modellen framställs didaktiken både som konsten att undervisa och 
som läran om undervisning baserad på såväl beprövad erfarenhet 
som vetenskaplig kunskap (Bengtsson & Kroksmark, 1997).  
 
 

Didaktiktyp              → Kunskapstyp 
 
Praktisk didaktik 1 Praktisk kunskap 1 
vardagsdidaktik/  naturlig färdighet / 
autodidaktik  spontan kunskap 
 
Praktisk didaktik 2 Praktisk kunskap 2 
lärardidaktik/metodik skolad färdighet / 
   konst/hantverk 
 -------------------------------------------------------------------- 
Teoretisk didaktik 1 Teoretisk kunskap 1 
Vetenskaplig didaktik Vetenskaplig kunskap, 
& explicit metodik  självkunskap & 
   kollegial kunskap 
 
Teoretisk didaktik 2 Teoretisk kunskap 2 
Filosofisk didaktik  Filosofisk kunskap 

 
 
Den övre delen i modellen ovan beskriver didaktiken som 
undervisning i praktiken. Människan har genom historien lärt den 
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uppväxande generationen att överleva och förbättra sina 
levnadsbetingelser. Alla människor försöker då och då med 
varierande resultat att lära någon annan något. Den spontana och 
självlärda förmågan att lära andra kallas autodidaktik. 
 
Den andra typen av praktisk didaktik är kopplad till läraryrket. Det är 
undervisning som utövas yrkesmässigt och som man har tillägnat sig 
genom utbildning och praktik. Man kan säga att denna kunskap är en 
konst eller ett hantverk - något man har lärt sig att göra. Denna 
praktiska kunskap kallas lärardidaktik eller metodik. 
 
Modellens nedre del ska visa på didaktiken som lära eller teoretisk 
kunskap om undervisning. Ordet teori är hämtat från grekiskan och 
har grundbetydelsen betraktande. I den teoretiska didaktiken införs 
en avgörande distans till undervisningen. Undervisning görs till 
föremål för analys, reflektion och forskning. Den första typen av 
teoretisk didaktik benämns i modellen vetenskaplig didaktik och explicit 
metodik. Explicit metodik grundar sig på lärares 
undervisningserfarenheter som verbaliseras och analyseras, s.k. 
beprövad erfarenhet. Genom självreflektion och dialog med kollegor 
utvecklar läraren reflekterad kunskap. Vetenskaplig didaktik grundar 
sig på forskning och resulterar i systematiserad kunskap om 
undervisning. 
 
Den andra typen av teoretisk didaktik är filosofisk didaktik. Den 
filosofiska didaktiken tematiserar de olika typer av didaktik som 
omnämns i modellen. Inom filosofin finns olika inriktningar som kan 
användas i den didaktiska forskningen. Den filosofiska didaktiken 
behandlar frågor om vad undervisning är, vad kunskap är och ger 
olika perspektiv på den lärande människan. 
 
Det finns olika uppfattningar om hur man kan beskriva och avgränsa 
didaktiken och det finns olika uppfattningar om hur man benämner 
didaktikens olika delområden. Undervisning och lärande kan 
beskrivas och analyseras i ett klassrum, vid en institution, i ett 
samhälle, i en viss kultur, vid en viss tid, utifrån olika perspektiv och 
intressen. 
 
Pedagogik som vetenskap har tre centrala studieobjekt; utbildning, 
fostran och lärande i olika sociala kontexter. Pedagogiska forskare 
granskar skolan som samhällsinstitution, dess historiska utveckling 
och studerar samband mellan politik, ekonomi och utbildning. 
Pedagoger beskriver och analyserar pedagogiska processer (fostran, 
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undervisning och lärande) i olika miljöer ur olika perspektiv. Det kan 
t ex röra sig om vilka mål som finns i den pedagogiska verksamheten, 
vem som formulerar dessa mål och hur fostran och undervisning 
genomförs i olika sammanhang och vilka resultat som nås. De 
pedagogiska frågorna kan också röra inom vilka ekonomiska, 
kulturella och juridiska ramar den pedagogiska verksamheten bedrivs 
och hur man kan utvärdera pedagogisk verksamhet. Vi menar att det 
är logiskt att se didaktiken som en del av det pedagogiska fältet. Men 
vilken är då didaktikens uppgift? Michael Uljens (1997) menar att 
 

... det torde vara ganska oproblematiskt att hävda att den 
didaktiska teorins uppgift är att erbjuda ett språk med vars hjälp vi 
på ett systematiskt sätt kan tala om undervisnings- och fostrans- 
verkligheten.../.../... den didaktiska forskningens uppgift primärt är 
att skapa ett sådant språk, med vars hjälp både lärare, elever, 
föräldrar, skoladministratörer och forskare kan tala om undervisning 
på ett för den pedagogiska verksamheten rättvisande sätt. (s. 166) 

 
Didaktisk forskning och teoribildning tillhandahåller begrepp, 
modeller och teorier som verktyg vid beskrivning, analys och 
förståelse av undervisning. Teoriernas och begreppens styrka ligger i 
att man genom att använda dem på en komplex verklighet kan 
beskriva, reflektera över och kritiskt granska handlingar och konkreta 
situationer. Vi menar att didaktiska begrepp är användbara, när man 
planerar undervisning. Vad är det i undervisnings- och 
lärandeprocessen som är viktigt att beskriva och analysera? Det 
pedagogiska arbetet kan beskrivas så här: 
 

I praktisk pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?) - som 
någon gång (när?) - någonstans (var?) – av någon anledning (varför?) 
- undervisar någon (vem?) - i något (vad?)- på något sätt (hur?) - mot 
något mål (vilket?) - för att denne genom någon typ av verksamhet 
(vilken?) - skall nå någon form av kompetens (vilken?) - för att 
kunna förverkliga sina intressen nu och i framtiden (ibid. s. 168). 

 
När studerande ska utveckla kunskaper och färdigheter inom något 
område är det intressant att fråga sig hur det går till. Hur påverkar 
studenters förmågor och förkunskaper den egna lärandeprocessen? 
Vilka strategier använder de sig av när de ska lära sig något? 
Undervisning sker alltid i en konkret miljö, i en viss kultur, i ett visst 
samhälle. Lagstiftning, ekonomi och organisation sätter ramar för den 
pedagogiska verksamheten. Den lokala eller institutionella 
undervisningskulturen kommer att påverka undervisningen. Det finns 
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alltid villkor för undervisningen och lärandet. Dessa möjligheter och 
begränsningar analyseras och tolkas av lärare. Didaktiken intresserar 
sig för hur dessa ramfaktorer  (Linde, 2000)  påverkar undervisning och 
lärande. 
 
Eftersom undervisning är intentionell, den har en avsikt, blir en 
central fråga vilka avsikter som är tänkta för en speciell 
undervisningssituation. Vilka kunskaper ska den lärande utveckla? 
Vilka mål ska den lärande nå genom att bearbeta ett specifikt 
undervisningsinnehåll? Intressanta följdfrågor är hur detta 
undervisningsinnehåll väljs ut och organiseras, och vem som gör det?  
 
Didaktiken intresserar sig för vad som händer när examensordningar 
och kursplaner ska realiseras i undervisningen. Vad kommer att bli 
undervisningsinnehållet i detta möte? Vad uppfattas som mål och 
innehåll av de studerande? Hur tänker studenter kring ett innehåll? 
En viktig didaktisk fråga är vad studenterna egentligen lär sig? 
 
Undervisning har mål, innehåll och bedrivs i olika former. Didaktiken 
intresserar sig för frågan hur undervisning kan bedrivas, med vilka 
metoder. Lärare har genomgångar, studenter och lärare samtalar, 
studenter undersöker, redovisar etc. Varför väljer lärare en 
undervisningsmetod framför någon annan? Didaktiken undersöker 
vilka samband som finns mellan undervisningens mål, dess innehåll 
och de former undervisningen tar sig. Studenters inflytande på 
undervisningen studeras och hur detta påverkar deras motivation och 
kunskapsutveckling.  
 
Didaktik är ett praktikanknutet kunskapsområde. Beskrivning och 
analys av undervisning är det centrala. Den didaktiska analysen ligger 
till grund för läraren när hon/han ska fatta undervisningsbeslut. 
 
Vår beskrivning av didaktiken är av generell karaktär, resonemangen 
är allmängiltiga för alla former av undervisning och pedagogisk 
verksamhet. Undervisning kan också studeras och utvecklas utifrån 
vilken disciplin eller vilket speciellt avgränsat innehållsområde som 
behandlas. Den didaktiska analysen blir då avgränsad och specifik när 
det gäller undervisningens mål, innehåll och metoder. 
 
 
Förhållandet undervisningsteori – undervisningspraktik 
Undervisningspraktiken kan inte förstås och föreskrivas utifrån en 
enda didaktisk teori men den kan beskrivas och analyseras utifrån 
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olika didaktiska utgångspunkter. Jan Bengtsson beskriver tre sätt att 
erövra kunskap om undervisningspraktik (1991). Genom att analysera 
och reflektera över sin undervisningspraktik kan lärare utveckla 
självinsikt och kunskaper om sin egen undervisning. Genom att föra 
samtal med kollegor utvecklar lärare ett kollegialt språk och en 
kollektiv kunskap. Genom att ta del av andras forskning eller själv 
bedriva didaktisk forskning kan lärare utveckla systematiska 
kunskaper om undervisning och lärande. 
 
Finns det någon koppling åt andra hållet? Kan teorier om 
undervisning påverka praktiken eller är det så att en duktig praktiker 
blir man bara genom att praktisera? När det gäller dessa frågor finns 
olika uppfattningar. Bengtsson menar att teoretisk didaktik kan 
påverka den praktiska didaktiken, dvs. att lärare kan omsätta insikter 
om undervisning och lärande i praktisk handling. En förutsättning är 
naturligtvis att läraren vill, kan och vågar göra detta. Om vetenskaplig 
didaktisk kunskap ska kunna omsättas i undervisningspraktik krävs 
att lärare ser att didaktisk teori kan kopplas till den egna 
undervisningserfarenheten. Didaktisk insikt omsätts inte automatiskt i 
en lärares undervisning. Teoretisk didaktisk kunskap förutsätter 
distansering till praktiken. Undervisning i praktiken förutsätter 
avdistansering, lärarens närvaro och uppmärksamhet i mötet med 
studenterna.  
 
Undervisning har både en praktisk och en teoretisk sida. Förhållandet 
mellan undervisningspraktik och undervisningsteori kan beskrivas i 
en modell, fritt efter Jan Bengtssons artikel Theory and practice: two 
fundamental categories in the philosophy of teacher education (1991). Genom 
tre olika former av distansering till undervisningspraktiken 
(självreflektion, dialog och forskning) får läraren tre former av 
kunskap om undervisning (självkunskap, kollektiv kunskap och 
vetenskaplig kunskap) Genom avdistansering kan läraren pröva 
kunskaperna om undervisning i praktiken. 
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Har lärare ett yrkesspråk? 
Den som äger ett språk kan kommunicera, argumentera och 
reflektera. Med språkets hjälp kan vi gestalta, beskriva och analysera 
olika företeelser. Språket är ett hjälpmedel för vårt tänkande. Genom 
att ge namn åt företeelser ger vi mer beständighet åt dem i vårt 
tänkande och kan därför hantera dem lättare. När vi förstår ett språk 
hjälper det oss skapa mening och sammanhang. Vi blir en del av den 
värld som språket beskriver. När vi inte förstår ett språk kan vi 
reagera med likgiltighet, osäkerhet och avståndstagande men också 
med nyfikenhet och lust att lära oss språket. Ett språk har därför 
både en inkluderande och exkluderande funktion. 
 
Undervisning är intersubjektiv och interaktiv, alltså kommunikativ till 
sin karaktär. Läraren förklarar och ger instruktioner. Undervisnings-
innehållet bearbetas med hjälp av samtal, frågor och diskussioner. De 
studerande redovisar sina kunskaper och får respons från läraren. I 
alla dessa undervisningsaktiviteter används det verbala språket som 
kommunikationsmedel. Genom språket skapas och upprätthålls även 
gruppens gemenskap.  Man kan säga att här används språket på en 
handlingsnivå. Det är ofta spontant och lättåtkomligt och kommer att 
ha betydelse för studenters trivsel och kunskapsutveckling. Colnerud 
& Granström (2002) menar att lärare, liksom andra specialiserade 
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yrkesgrupper, även behöver ett språk som ligger på en förklarande, 
teoretisk nivå. Detta språk innehåller teorier, modeller, förklaringar av 
olika samband och skulle kunna benämnas som yrkesspråk. Ett 
yrkesspråk används enligt Colnerud & Granström (2002) inom en 
yrkesgrupp för att: 
 
- Beskriva ett förhållande - Föreslå lösningar 
- Utreda problem - Argumentera för en viss handlingslinje 
- Pröva idéer  - Instruera eller ge direktiv 
- Ställa hypoteser 
 
Yrkesspråket hjälper yrkesutövarna att strukturera den samlade 
kunskap som finns om den aktuella verksamheten. Det språkliga 
samspelet i en yrkesgrupp kan också betraktas som ett uttryck för en 
gemensam kunskaps- och teoriuppbyggnad. Med andra ord kan 
yrkesspråket enligt Colnerud & Granström uttrycka den samlade 
förståelsen av yrkesutövandet. Didaktiska begrepp, teorier och 
modeller hjälper lärare att beskriva och analysera undervisning och 
studenters lärande.  
 
 
Vad kan en lärare? 
Vi har alla erfarenheter av undervisning. Våra upplevelser och 
erfarenheter från skolan och egna studier ger känslor av både lust och 
olust. Vi minns lärare som bidragit till att vi blivit intresserad av något 
speciellt. Vi minns lärare som lärt oss mycket och lärare som vi trivts 
tillsammans med. Vi kommer ihåg tillfällen, då vi blivit utmanade och 
fått ändra vår uppfattning. Men vi minns även möten och situationer 
som varit obehagliga. Vi har också olika uppfattningar om vad som är 
bra eller dåliga kvaliteter i undervisning.  
 
Högskolans lärare har genom egen skolgång och egna studier lång 
erfarenhet av undervisning och lärande. De har med andra ord en 
förförståelse av undervisnings- och lärandeprocesser. Pedagogisk 
forskning visar att yrkesskickliga lärare är den enskilt viktigaste 
faktorn när det gäller att utveckla elevers lärande i skolan (Gustafsson 
& Myrberg, 2002). Vi menar att detta även gäller universitet och 
högskolor. Men vad menas då med en kompetent och yrkeskicklig 
lärare? Vårt antagande är att lärarkompetens är kunskapsgrundad och 
alltså något som går att utveckla genom studier, reflektioner och 
praktik.  
 



 341

Att ge en heltäckande beskrivning av den komplexa pedagogiska 
verkligheten låter sig inte göras, men för att rikta uppmärksamhet 
mot något speciellt av betydelse tar vi hjälp av modeller av olika slag. 
Vår modell nedan beskriver tre områden av en lärares 
yrkeskunnande. Vi har valt att beskriva dem som didaktisk kompetens, 
social kompetens och ämnes-/innehållskompeten. I modellen betecknas 
läraren med L, studenten med S och ämnet eller 
undervisningsinnehållet med Ämne /Ui. 
 
 
 
                   S 
   
                                         (a) lärande 
             S            S                      Ämne/ Ui 
 
     (d) didaktisk 
     kompetens 
                            (b) social                            (c) ämneskompetens 
            kompetens 
     
 
   L 
 
 
Den studerande - innehållet 
I undervisning är det tänkt att studenten ska rikta sin uppmärksamhet mot 
och bearbeta ett speciellt innehåll och därmed utveckla kunskaper om 
detta innehåll (Ämne/Ui). Pilen (a) pekar på relationen mellan den 
studerande (S) och undervisningens innehåll dvs. den studerandes 
lärande. I undervisning sker ett medvetet urval och bearbetning sker 
enligt någon sorts plan. Ett undervisningsinnehåll väljs ut för 
gemensam bearbetning för att den studerande därigenom ska öka sin 
förståelse, förmågan att kritiskt granska och att handla. För läraren 
blir det intressant att fråga sig vilka förkunskaper de studerande har 
om undervisningsinnehållet och vilka frågor de ställer. Eftersom 
undervisning vanligen bedrivs i grupp finns möjligheter att jämföra 
olika uppfattningar av det innehåll som behandlas. Innehållet i 
undervisningen kan också påverkas och anpassas utifrån de 
studerandes intressen och önskemål. 
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Sociala relationer 
Undervisning sker i ett socialt sammanhang. Pilen (b) mellan läraren 
(L) och studenten (S) och pilarna mellan studerande, fokuserar den 
sociala och kommunikativa aspekten av undervisning. En lärare 
arbetar med och verkar bland andra människor och ska etablera goda 
relationer till studenterna. Studenter vill bli bemötta som individer 
och känna sig trygga i de grupper de ingår i. Kommunikationen och 
samspelet mellan människor är en central aspekt i undervisningen. I 
mötet med studenter krävs exempelvis respekt för den enskildes 
integritet och lika bemötande när det gäller kön och etnicitet. 
 
Läraren - innehållet 
Pilen (c) pekar på relationen mellan läraren (L) och undervisningens 
innehåll (Ämne/Ui). Ämneskompetensen innefattar förmågan att 
urskilja olika aspekter av innehållet och kopplingar mellan olika 
ämnesområden. Läraren behöver också reflektera över vad det 
innebär att kunna ämnet. Ämnen och discipliner presenterar begrepp 
och förklaringsmodeller som gäller som kunskap inom ett fält eller 
område. I undervisningen har vi möjligheter att problematisera dessa 
modeller och kunskaper. Vilka frågor är förklaringen ett svar på? 
Vilka frågor är inte besvarade? Hur kan vi utmana den egna 
kunskapen? Hur kan vi använda olika metoder för bearbetning av 
innehåll? Finns utrymme för ett prövande och reflekterande där den 
studerande inbjuds till överskridande av de egna kunskaperna och 
färdigheterna? Hur förena reproduktion av kunskaper med en 
skapande kritisk hållning till de problem och lösningar som 
presenteras? 
 
Didaktisk kompetens 
Lärarens sammantagna kunskaper inom ett område kan inte 
automatiskt bli det undervisningsinnehåll som de studerande ska rikta 
sin uppmärksamhet emot och bearbeta. Läraren förväntas formulera 
relevanta kunskapsmål, göra meningsfulla urval, organisera och 
presentera detta urval. Läraren har då att ta hänsyn till olika 
styrdokument, studenternas förkunskaper, frågor och olika 
ramfaktorer. Läraren ska vidare skapa miljöer och arrangera 
situationer då de studerande görs uppmärksamma på innehållet, och 
stimuleras att bearbeta det på olika sätt. Pilen (d) vill visa på 
sambandet mellan läraren (L) och de studerandes bearbetning av 
undervisningsinnehållet (a) dvs. relationen mellan läraren och de 
studerandes lärande. Detta samband handlar om lärarens kunskaper i 
att skapa goda betingelser för studenters kunskapsutveckling - 
lärarens didaktiska kompetens. Under lärandeprocesser riktar läraren sin 
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uppmärksamhet mot hur de studerande tänker om eller förhåller sig 
till undervisningsinnehållet. Läraren utmanar och vägleder 
studenterna i deras kunskapsutveckling. Studenters lärande är 
universitetslärares professionella objekt (Carlgren & Marton 2000) i 
undervisningen, och den didaktiska kompetensen är lärares 
yrkesspecifika kompetens. 
 
Didaktisk kompetens handlar om att kunna distansera sig från 
undervisningen. Det innebär att göra undervisningen till föremål för 
reflektion, att försöka se, beskriva och analysera den utifrån olika 
infallsvinklar. Detta ger även läraren möjlighet att spegla sina 
erfarenheter mot andra lärares erfarenheter och mot didaktisk 
forskning. Didaktisk kompetens innefattar alltså både kunskap om 
undervisning och lärande men också kunskap i att undervisa. Lärarens 
samlade vetande och kunnande blir sammantaget den yrkesskicklighet 
som läraren visar i handling. 
 
Vår modell är en förenkling av ett komplext sammanhang och den 
vill visa på samband mellan olika fenomen. Social kompetens, 
ämneskompetens och didaktisk kompetens är i den konkreta 
yrkesutövningen svåra att skilja åt. De är inflätade i och beroende av 
varandra. I en didaktisk analys kan man använda sig av modeller för att 
granska lärarens samverkande kunskaper och de faktorer som 
påverkar villkoren för lärares arbete. Didaktisk analys handlar om att 
synliggöra den pedagogiska praktiken. 
 
 
Didaktisk översiktskarta 
Den didaktiska översiktskartan nedan ger en bild över det didaktiska 
fältet. Vi betraktar här undervisning ur ett fågelperspektiv, från "hög 
höjd". Kartan är en öppen didaktisk modell som lyfter fram några 
centrala didaktiska begrepp. Den kan användas för att upptäcka och 
granska didaktiska samband. Kartor ger inte bara överblick, de 
används också för att göra bra vägval när man färdas i olika terränger.  
 
Svaren på de didaktiska frågorna är inte givna för ett visst 
undervisningstillfälle. Undervisningen påverkas av många faktorer. 
Till vänster om den streckade linjen finns exempel på faktorer 
grupperade under olika samlingsrubriker. De utgör exempel på villkor 
för lärarens arbete. Vid planering och analys av undervisning kan 
lärare reflektera över hur dessa faktorer påverkar eller har påverkat 
undervisningen men också vilka samband som finns mellan dem.  
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Området till höger om den streckade linjen visar på undervisningens 
olika dimensioner.  Undervisning är ett möte mellan lärare och 
studenter kring ett innehåll. Undervisning handlar alltid om något. Ett 
visst innehåll, ett visst stoff väljs ut för studier och bearbetningar av 
olika slag. Vad-frågan fokuserar denna dimension. Frågan kan ställas 
vid planering av undervisning: Vad ska undervisningen handla om? 
Vad ska studenterna rikta sin uppmärksamhet mot och bearbeta? 
Frågan kan även ställas vid analys av genomförd undervisning: Vad 
kom undervisningen att handla om?  
 
Undervisning tar sig också alltid någon form. Lärare och studenter 
studerar och bearbetar innehållet med hjälp av olika metoder. Genom 
att ställa den didaktiska Hur-frågan riktas uppmärksamheten mot 
undervisningens process och uppläggning, och den kan ställas både 
före och efter genomförandet. Hur ska innehållet behandlas?  Hur 
ska innehållet bearbetas av den studerande? Hur bearbetades 
innehållet? 
 
De dimensioner av undervisning som inte är lika synliga är avsikten 
och målen för arbetet. Varför-frågan gäller syftet med det innehåll och 
de metoder man väljer. Målen handlar om vilket lärande 
undervisningen och studierna ska leda till. Målen kan också handla 
om vad som ska prägla lärandeprocessen. När lärare utvärderar 
undervisning speglas process och resultat mot de mål som är 
uppställda. Vid planering bör det finnas ett samband mellan 
undervisningens mål, innehåll och metod. 
 
Några av de didaktiska begrepp som presenteras i översiktskartan 
behandlas utförligare i kommande avsnitt. 
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                                 Didaktisk översiktskarta 
 

Faktorer som påverkar 
 
Uppdraget 
Högskolelag Högskoleförordning 
Examensordning 
Kursplaner 

     
     undervisningens dimensioner 
 
 
 
 
 

 
Läraren  / Arbetslaget 
Didaktisk kompetens 
Ämneskompetens 
Social kompetens 
Erfarenheter 
Engagemang 
Värderingar 
Attityder 
Kunskapssyn 
Människosyn 
Kön, klass etnicitet 
 
Studenterna 
Förutsättningar 
Förkunskaper 
Erfarenheter 
Behov 
Önskemål 
Frågor 
Attityder 
Social situation 
Kön, klass etnicitet 
 

 

Ramfaktorer 
Kultur/-er  
Samhälle 
Lagar, avtal 
Ekonomi  
Organisation  
Tid  
Betygssystem 
Gruppstorlek 
Lokaler 

 

 

  SYFTE 
VARFÖR? 

INNEHÅLL   
     VAD?

METODER 
 HUR?

MÅL 
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Högskolans uppdrag  
Högskolans personal har att förhålla sig till ett omfattande regelverk. 
Undervisningen i verksamheten är målstyrd. Lärare ska följa de regler 
som finns – men samtidigt självständigt tolka, prova och utveckla en 
målstyrd undervisning. Högskolelag, Högskoleförordning, 
examensordningar, utbildningsprogram och kursplaner beskriver mål 
och innehåll i utbildningar och kurser. De övergripande målen skall 
tolkas, transformeras och konkretiseras i kursplaner och 
betygskriterier. Att formulera konkreta mål för lärandet som kan 
examineras och värderas är ett avancerat didaktisk arbete. I 
Högskolelagen formuleras ett antal övergripande mål för utbildning 
vid högskolor (Högskolelagen, 1992). Övergripande mål formuleras 
även i examensordningar för olika utbildningsprogram. Hur kopplas 
kursplaner och moment till dessa övergripande styrdokument? Hur 
utvecklas de studerades förmåga att göra självständiga och kritiska 
bedömningar? Hur tränas de i att självständigt urskilja, formulera och 
lösa problem? Hur får de söka och värdera kunskap på en 
vetenskaplig nivå?  
 
 
Läraren och lärarlaget 
Varje institution har sin historia och sina traditioner när det gäller 
hantering av kursplaner, genomförande av undervisning och 
examination. Planerade handlingar likaväl som de improviserade 
snabba besluten har betydelse för studenters lärande. Även lärarens 
val att inte handla och att inte fatta beslut påverkar arbetet. Bakom 
handling såväl som icke- handling hittar vi frågor om lärares 
erfarenheter och kompetenser, engagemang, mod och ork. Att arbeta 
praktiskt i olika yrken ger erfarenheter och beredskap för att hantera 
skilda situationer.  I utbildningar används begreppet beprövad erfarenhet. 
I allmänhet menar vi då att planering och genomförande ”fungerar i 
verkligheten”. Lärare som arbetet ett antal terminer, eller med ett 
antal kurser vid institutionen, förväntas ha denna beprövade 
erfarenhet. Den kan vara mer eller mindre förgivet tagen. Vi menar 
att kritisk reflektion är en förutsättning för att erfarenheten ska 
betraktas som beprövad. Att erfarenheten är reflekterad betyder att 
den går att uttrycka och kommunicera. Den kan delas av andra. En 
beprövad undervisningsmetod, betyder att den är prövad och 
värderad i förhållande till studenters lärande. Att arbeta i lärarlag ger 
möjligheter att utveckla kurser och moment tillsammans med andra 
lärare vilket kräver tid. Vi menar att samarbetet underlättas av ett 
gemensamt didaktiskt språk. 
  



 347

Studenterna 
Studenterna har enligt Högskolelagen och Högskoleförordningen 
formell rätt att utöva inflytande över utbildningen, och lärare ska 
verka för att studenterna tar en aktiv del i utvecklingsarbetet i 
kurserna (Högskolelagen,1992). Studentrepresentation i 
institutionsstyrelser och övergripande organ är vanligt 
förekommande. Inflytandet ligger också på en informell nivå. Vi 
menar att det finns ett indirekt inflytande på undervisningen genom 
att läraren tar hänsyn till de studerandes förkunskaper och till tidigare 
kursvärderingar i sin planering. Hur kan läraren hantera studenters 
skilda förkunskaper? Hur används tid och resurser för mindre 
studiegrupper eller enskild handledning? Det direkta student-
inflytandet handlar om hur de studerandes frågor och önskemål ska 
påverka undervisningen? Kan de studerandes frågor fungera som 
motor i lärandet? I vilken utsträckning kan studenters önskemål 
påverka innehåll eller metoder? Vilka möjligheter finns till detta när 
kursplanen är skriven, litteraturen beställd och schemat färdigställt? 
Kursvärderingar är ett viktigt verktyg för inflytande och kurs-
utveckling. Vid återkoppling av kursvärderingar till de studerande, 
beskrivs exempelvis vilka förändringar som ska göras eller 
argumenten för att sådana inte är möjliga (Högskoleverket, 2004).  
 
Ramfaktorer 
Varje kurs och undervisningssituation genomförs under en rad 
synliga och osynliga möjligheter och begränsningar. Den didaktiska 
översiktskartan ovan kan vid diskussioner om undervisning och 
lärande användas för att fokusera de villkor som har betydelse för 
undervisningens kvalitet. Ramfaktorer som ekonomiska 
förutsättningar, avtal och betygssystem är några faktorer som lärare 
måste förhålla sig till i sin planering. Kunskap om ramfaktorer och 
hur de påverkar undervisning, bidrar till att lärare fattar insiktsfulla 
didaktiska beslut.  
 
 
Undervisningens dimensioner 
 
Syfte 
Varför ska de studerande arbeta med ett visst innehåll? Genom att 
formulera ett syfte ges en kortfattad och övergripande beskrivning av 
vilken avsikt som finns med kursen. Bakom val av en speciell metod 
kan också finnas ett uttalat syfte. 
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Mål 
Vilka kunskaper ska de studerande utveckla i kursen eller momentet? 
De formulerade målen är framtidsbilder formulerade i 
kunskapskvaliteter och kompetenser som man vill se hos den 
studerande efter undervisning och studier (Dahlgren, 1995). Målen 
handlar alltid om något - de är kopplade till någon form av innehåll. 
Vilket lärande skall undervisningen leda till? Målen kan även avse 
kvaliteter som ska prägla processen. I planering inför en lektion eller 
en lektionsserie preciserar och konkretiserar läraren kursplanens mål. 
Ju tydligare målen beskrivs desto lättare blir de att examinera och 
bedöma. Om lärare kan involvera studerande i tolkning av målen kan 
det få betydelse för lärandets resultat och kvalitet.  
 
Kunskapskvaliteter kan preciseras och formuleras på olika sätt. 
Undervisning blir ett medel för att sätta kunskapsformerna i rörelse, 
att få igång lärandeprocesser. Kunskap som process innebär aktiviteter 
och uttryck av olika slag. Nedanstående sammanställningen av olika 
kvaliteter för lärande är exempel som kan hänföras till olika aspekter 
av den lärande människan. De ska inte ses som isolerade utan de är 
ofta inflätade i varandra.  
 
 
Intellekt  
- Veta, känna till 
- Kunna beskriva 
- Kunna jämföra 
- Förstå, förklara 
- Kunna analysera 
- Kunna generalisera 
- Kunna tillämpa 
- Kunna lösa problem 
- Kunna reflektera 
 

Känslor  
Få möjlighet att 
- känna 
- uppleva 
- bearbeta 
- uttrycka 
- leva sig in i  
 
 

Värderingar 
- Kunna reflektera 
- Kunna argumentera 
- Kunna värdera, bedöma 
- Omfatta 
 
 

 
Kropp 
- Kunna göra, utföra 
- Kunna använda 
- Behärska 

Kreativitet 
Få utveckla förmågan att 
- fantisera 
- skapa 
- associera 
- lösa problem 

Social kompetens 
- Kunna uttrycka sig 
- Kunna lyssna 
- Kunna samarbeta 
- Kunna respektera 
- Kunna leva sig in i 
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Innehåll  
Urval och transformation 
Vad ska undervisningen handla om? Vad ska behandlas, studeras och 
tränas? Genom den didaktiska Vad-frågan riktas blicken mot 
undervisningsinnehållet, mot stoffet. Vad ska studenterna rikta sin 
uppmärksamhet mot? Vad ska bearbetas? 
 
Val av innehåll görs utifrån målen för arbetet. Olika strategier kan 
användas vid val av innehåll. Det elementära, det typiska, det 
fundamentala, det svåra eller det representativa inom varje område 
kan lyftas fram i undervisningen (Kroksmark, 1998). Lärare kan på 
olika sätt ta hänsyn till studenters förkunskaper, frågor och önskemål. 
Studerande får då inflytande på undervisningens innehåll. Processen 
då lärare omformar egen kunskap till lämpligt undervisningsinnehåll 
för en bestämd grupp studenter kallas didaktisk transformation. 
 
Undervisningsinnehåll kan också framkalla känslor av olika slag. 
Dessa kan uppmärksammas och bearbetas. Undervisningens innehåll 
är vanligen uttryckt i språklig form men det kan också uttryckas eller 
gestaltas i andra former exempelvis rollspel, bild eller musik. 
Relationer och handlingar som innehåll, innebär att dessa blir föremål 
för bearbetningar genom exempelvis samtal eller diskussioner.  
Undervisningens mål kan beskrivas som kunskapskvaliteter kopplade till 
olika aspekter av innehållet. I uppställningen nedan ges några exempel.  
 
 
            Mål 
 
Kunskapskvaliteter   → Innehåll 
 
Veta, känna till, beskriva …..  Fakta 
Förstå, förklara, kunna använda …..  Begrepp 
Förstå, kunna formulera, kunna lösa ….. Frågor/problem 
Förstå, analysera, kunna förklara ….. Samband 
Kunna beskriva och jämföra ……  Perspektiv 
Kunna generalisera och tillämpa ….. Teorier/modeller 
Kunna tolka, värdera, kritiskt granska ….. Värderingar 
Kunna utföra och göra, kunna använda ….. Färdigheter 
Uppleva, upptäcka, värdera och skapa ….. Estetik 
Uppleva, bearbeta och uttrycka …..  Känslor 
Kunna lyssna, tala, samarbeta, 
ta ansvar och initiativ mm. …….  Relationer 
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Progression och struktur 
Innehållet bör ordnas så att studenterna får en god överblick av vad 
de ska arbeta med. Skisser, modeller och begrepp kan bidra till att 
göra innehållet åskådligt. Ordningsföljden har betydelse för det 
innehåll som ska behandlas. Vad ska lyftas fram vid en introduktion 
och vad kan därefter vara en logisk följd vid bearbetning av 
innehållet? Val av innehåll bör leda till progression i studenters 
kunskapsutveckling. Det innebär att urvalet bygger på de studerandes 
förkunskaper och att de får möjlighet att sträcka sig efter ny kunskap. 
Progression kan också betyda att man går från det enkla till det 
svårare inom ett kunskapsområde, från definitioner till 
problematisering av innehåll. 
 
Lust att lära 
Hur ska innehållet presenteras för att väcka nyfikenhet hos 
studenten? Hur ska lärare "ladda" ett innehåll så att det blir intressant, 
spännande och utmanande? Att problematisera ett innehåll kan 
betyda att försöka väcka undran inför något, att väcka frågor, 
intressen och lust att lära. Det kan innebära att se saker utifrån flera 
perspektiv, att se det komplexa i det till synes enkla, det oklara i det 
uppenbara och det märkliga i det som vi vanligen tar för givet. 
Studenters och lärares frågor till ett innehållsområde kan fungera som 
motor i lärandeprocessen. 
 
 
Metoder 
Lärare och studerande kan arbeta med innehållet i olika former - med 
olika metoder. Undervisningens Hur-frågan fokuserar processer i 
undervisning och lärande. Enligt Pedagogiskt handlingsprogram för 
Umeå universitet (Umeå universitet, 2002/2003) ska undervisningen 
så långt möjligt bedrivas i studerandeaktiva arbetsformer. Begreppet 
studerandeaktiva arbetsformer bör problematiseras. Formerna för 
undervisning och lärande bör inte skiljas från mål och innehåll. Vi 
menar att metoder bör väljas utifrån var den lärande befinner sig i sin 
lärandeprocess och vilka mål den lärande ska nå (Marton, c.f. Uljens, 
1997). Metoden har betydelse för studentens möjlighet att nå olika 
ämnesmässiga mål exempelvis att kunna tillämpa något. Vi tror att 
variation i arbetssätt och metoder främjar studerandes lärande 
(Lindström & Pennlert, 2004). En bred metodrepertoar ger lärare fler 
möjligheter att arrangera ändamålsenliga lärandeprocesser.  
Undervisningsmetoder kan exempelvis indelas på följande sätt 
(Bearbetat ur Kroksmark, 1994):  
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Förmedlande/förklarande 
metoder 
- Instruktioner 
- Läsning   
- Genomgångar, föreläsningar 
- Förmedling av bild och ljud 
- Förklaringar av modeller  och 

kartor 
- Berättelser 

Interaktiva metoder 
- Samtal 
- Dialog, frågor 
- Seminarier 
- Pararbete 
- Grupparbete 
- Interaktion med en text 
- Interaktion via 

datanätverk 
- Värderingsövningar 
- Handledning 

 
Undersökande/problembaserade 
metoder 
- Undersökningar utifrån frågor  

och problemställningar 
(observation, intervju, enkät) 

- Formulering och prövande av 
hypoteser (laborationer) 

- Kartläggningar 
- Fallstudier, case 
 

 
Gestaltande metoder 
- Drama 
- Bildskapande 
- Musikskapande 
- Skriva gestaltande texter 
- Rollspel 
- Teater 
- Upplevelseövningar 

 
 
Didaktisk analys 
 
Att göra en planering - didaktisk analys I och syntes 
Att organisera och leda studenters lärande kräver en plan. 
Planeringen kan gälla ett enskilt arbetspass eller en lektionsserie. Att 
planera undervisning är en kreativ läraruppgift. Avsikten med 
planeringen är att reflektera över undervisningen, studierna och 
lärandet före genomförandet. Planeringen blir en sammanhängande 
helhet, en syntes, som grundar sig på lärares didaktiska analys. En 
planering är alltid en preliminär plan och den kan förändras och 
förbättras under arbetet. Här följer exempel på frågor vid planering 
av undervisning: 
 
1 Vilka ramfaktorer påverkar den planerade undervis-

ningen? 
 
2 Vilket är uppdraget enligt styrdokumenten? Hur tolkar 

jag det? 
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3  Hur formuleras de preciserade målen för arbetet?  
Vilka kunskaper ska de studerande utveckla? Varför?  
Hur kan jag som lärare göra studenter delaktiga i målen? 

 
4 Vilket innehåll ska behandlas för att målen ska nås? 
 Hur ska innehållet struktureras och problematiseras? 
 Vilka förkunskaper har de studerande? 
 Vilket inflytande ska de ha över innehållet? 
  
5  Vilka metoder ska användas och varför? 
 Vilka erfarenheter har studenterna av olika metoder? 
 Vilket inflytande ska studenterna ha över metoderna? 
 Vilka arbetsuppgifter ska formuleras? 
 Hur och vilken litteratur eller vilka källor skall användas? 
 Vilka hjälpmedel och övrigt material behövs? 
 Tidsplan för arbetet? 
 
6 Hur ska arbetet redovisas och examineras? 
 Hur ska de studerandes lärande bedömas och värderas? 
 Hur ska kursen utvärderas? Återkoppling? 
 
 
Att reflektera över undervisning - didaktisk analys II 
Reflektion är en metod för den egna utvecklingen. Den bygger på 
färdigheter i att analysera, söka orsaker, se samband och hitta 
alternativa sätt att tänka om något. Genom att distansera sig från den 
genomförda undervisningen kan läraren utveckla kunskap om sin 
egen praktik. Att reflektera är att granska egna tankar och handlingar 
som vi vanligen tar för givna. Här följer exempel på frågor för 
didaktisk reflektion.  
 

1. Hur fungerade de preciserade målen? (realistiska – 
utvärderingsbara?) 
Kände studenterna till målen? 
 Hur vet jag att den studerande nått målen? 
Hur lyckades jag med uppdraget utifrån kursplan och andra 
styrdokument?  

 
2. Varför valdes detta innehåll? Hur relevant var innehållet med 

tanke på målen? 
Vilket inflytande hade studenterna över innehållet? 
Hur presenterades och problematiserades innehållet? 
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Hur fick studenterna överblick över innehållet och bearbetades 
det i en bra ordning? 
Vilka kvaliteter fanns/saknades i den litteratur som användes? 
Vilka frågor och problem väcktes? 
 

3. Vilka syften fanns med metoderna i arbetet? 
Hur fungerade de metoder som använts i undervisning och 
examination? 
Vilka alternativ finns? 
Hur fungerade redovisningsformer och examination? 
Hur fungerade tidsplanen? 
Vilket inflytande hade studenterna över metoderna? 
Hur uppfattade jag arbetsklimatet? 
Hur fungerade kommunikationen? 
Vilka problem uppstod? Varför? Hur hanterade jag dessa? 

 
4. Hur har olika ramfaktorer påverkat arbetet? 

 
5. Självreflektion.  Hur fungerar jag i arbetet som lärare? 

Vilka kompetenser har jag använt och utvecklat? 
(didaktiskt, socialt, ämnesmässigt)  
Vad behöver jag utveckla? 

 
Lärares reflektion och samtalen om undervisningens kvaliteter 
kopplade till studenters lärande, blir en konkretisering av det 
pedagogiska handlingsprogrammets skrivning om en levande och 
öppen diskussion om kunskap och lärande. Att utveckla undervisning 
kräver tid och resurser. Från att betrakta undervisning som en 
personlig angelägenhet för enskilda lärare till en utmanande 
gemensam verksamhet för institutioner och lärarlag behöver inte 
steget vara långt! Det finns många andra viktiga frågor att 
problematisera och diskutera i högskollärarens arbete. Exempel på 
sådana är bedömning, examination och kursvärdering liksom frågor 
rörande makt, kön och etnicitet men dessa faller utanför utrymmet 
för denna artikel 
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Sammanfattning 
Artikeln bygger på en intervjuundersökning bland 35 av de 50 
prefekterna vid Umeå universitet 2003-2004.i Prefekter med kortare 
erfarenhet av prefektsysslan utelämnades. Syftet var att öka 
kunskaperna om prefekternas arbete med kvalitetsfrågor och få 
underlag för det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet. Häften av 
prefekterna använder begreppet kvalitet återkommande i sitt arbete – 
övriga sällan eller aldrig. Prefektintervjuerna avspeglar åtskilliga 
kvalitetsdefinitioner, strategier och åtgärder för att bedriva 
verksamheten med god kvalitet. Insatser inom grundutbildningen 
samt för att höja de anställdas kompetens är vanligast (2/3 resp. drygt 
1/2 av fallen). Kvalitetsåtgärder avseende forskarutbildning 
respektive infrastruktur nämns vardera i 1/5 av svaren. Forskning 
och forskningsmiljö berörs bara undantagsvis. Utvärderingar och 
uppföljningar (speciellt kursvärderingar) är vanligare kvalitetsåtgärder 
än utvecklingsarbete. Mindre än en femtedel av institutionerna 
bedöms ha en genomtänkt strategi för sitt kvalitetsarbete som man 
arbetar efter, och kan peka på tydliga resultat. Drygt hälften av 
institutionerna beskriver ingen explicit strategi, det praktiska 
kvalitetsarbetet är begränsat till enstaka områden och resultaten är 
svåridentifierade. Resten (ungefär 1/3 av institutionerna) befinner sig 
däremellan. 
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Bakgrund 
Prefekterna är centrala personer i universitetets kvalitetsarbete. Det är 
vid institutionerna som undervisningen och forskningen bedrivs. Här 
sker också en stor del av universitetets planering, utvecklingsarbete, 
internationalisering, samverkan med det omgivande samhället och 
administration. Prefekten ansvarar för att tillsammans med studenter 
och anställda se till att verksamheterna ges så goda förutsättningar 
som möjligt att hålla hög klass. Vi har därför känt ett behov av att 
diskutera med institutionsföreträdare hur de definierar god eller 
tillräcklig kvalitet, och hur de arbetar med att bibehålla och höja 
denna. Det är viktigt att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som 
prefekterna har av att utveckla institutionernas arbete. Genom att 
sprida sådana erfarenheter kan också kvalitetsarbetet vidareutvecklas 
inom universitetet. 

Den högre utbildningens kvalitetsfrågor har i regel studerats på 
nationell nivå, eller på kurs- och programnivå (se nedan). Det är 
däremot mycket ovanligt att man analyserat kvalitetsfrågor på 
institutionsnivå. Föreliggande undersökning ska ses mot den bak-
grunden. 
  
Syfte 
Undersökningens syfte är att  

o undersöka hur prefekterna definierar kvalitet  
o få en översikt över hur institutionerna arbetar med 

kvalitetsfrågorna och vilka som är involverade i arbetet 
o diskutera vilket stöd som prefekter och institutioner kan 

erbjudas i sitt arbete med kvalitetsfrågor. 

 
Metod 
Undersökningen bygger på intervjuer under ht 03 - vt 04 med 35 
prefekter vid Umeå universitet, eller 70% av samtliga. Nytillträdda 
prefekter (11 pers) ingår ej i studien. Bland de tillfrågade 39 
prefekterna ställde 35 (88%) upp. De var positiva till medverkan och 
satte generöst av tid för intervjun. Av övriga 5 prefekter avböjde en 
att delta av tidsskäl. Fyra gick ej att nå vid den aktuella tidpunkten 
(slutet av vårterminen). Gruppens könsmässiga sammansättning och 
fördelning över fakulteter framgår av tabell 1. Intervjuerna var 
halvstrukturerade med några övergripande frågor samt ett antal 
konkreta uppföljningsfrågor. Medverkan var frivillig, och prefekten 
informerades om att han/hon och institutionen inte skulle namnges i 
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rapporten. Vårt intryck är att prefekterna var öppna och frispråkiga i 
sina resonemang. 

Tabell 1. Intervjupersoner (N = 35) 
Fakultet Män Kvinnor Samtliga
Humanistisk 4 2 6 
Lärarutbildning 2 2 4 
Medicinsk 6* 1 7 
Samhällsvetenskap 7 2 9 
Teknisk-
naturvetenskaplig 

8 1 9 

TOTALT 27 8 35 
 
*En institution som sorterar under såväl tekn-nat och medicinsk 
fakultet har här förts till den sistnämnda. 
 

Vi ville få prefektens personliga bild av vad kvalitet och 
kvalitetsarbete är på den egna institutionen och vilka starka och svaga 
sidor han/hon därvid ser. Vi valde därför att inte i förväg läsa och ta 
institutionens kvalitetsredovisningar som utgångspunkt. Vid 
intervjuerna tog vi dock del av viss dokumentation om kvalitets-
arbetet. 
 
 
Tidigare studier 
Internationellt blev kvalitet ett centralt begrepp i utbildningspolitiken 
på 1990-talet. Den högre utbildningen och forskningen sågs som allt 
viktigare för förnyelse, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft 
(Jackson 2001), och blev en tung post i de statliga budgetarna. 
Decentralisering och avreglering av den högre utbildningen parades 
med införande av kvalitetssäkringssystem. I början av 1990-talet 
antogs den första kvalitetspolicyn för högre utbildning i Australien 
och i Storbritannien (Power 1997, Vidovich 2001, Newton 2002). Vid 
samma tid infördes benchmarking, dvs självvärdering och jämförelse 
i kvalitetshöjande syfte, inom den högre utbildningen i USA och 
Australien, och några år senare i Europa (Birnbaum 2001, Jackon 
2001). Total Quality Management (TQM), senare omdöpt till 
Continuous Quality Improvement (CQI), fick likaså ett uppsving vid 
amerikanska universitet och colleges från början av 1990-talet 
(Birnbaum 2001). I Sverige har ett nationellt system för utvärdering 
av kvalitetsarbetet vid högskolor och universitet tillämpats från 
mitten av 1990-talet och från år 2000 granskar HSV kvaliteten i 
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samtliga grund- och forskarutbildningar (HSV 1998, prop. 
1999/2000:28).  
 
Idag är forskningen om kvalitetsaspekter på högre utbildning relativt 
omfattande. En viktig del av denna forskning beskriver och 
analyserar kvalitetssystem och kvalitet som politiskt styrinstrument på 
nationell nivå och i ett internationellt/globalt perspektiv (Vidovich 
2001, 2002; Salter & Tapper 2000; Newton 2002; van der Wende & 
Westerheiden 2001, Lemaitre 2002, Rhoades & Sporn 2002, Billing 
(2004). Ett andra huvudområde rör utveckling och tekniker för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i den högre utbildningen på 
universitets- och institutionsnivå (se t ex Biggs 2001, Hodkinson & 
Brown 2003, Hodson & Thomas 2003). Flera studier på den högre 
utbildningens område har undersökt studenternas uppfattning om 
kvalitet i utbildningen från ett kundperspektiv (Hill, Lomas & Mc 
Gregor 2003, Lagrosen, Seyyed-Hashemi & Leitner 2004). Däremot 
är det mycket ont om studier av hur högskole- och universitetslärare och 
forskare ser på och arbetar med kvalitetsfrågor (se dock Newton 2000, 
2002a, b). Stensaker (1997, 1999) har undersökt hur prefekter i 
Sverige och Norge ser på extern värdering och självvärdering av sin 
verksamhet i samband med HSVs granskningar av kvalitetsarbetet. Vi 
har dock inte funnit studier av hur akademiker och akademiska ledare 
själva formulerar god eller hög kvalitet på sin verksamhet och hur de agerar för 
att behålla och utveckla kvaliteten. 
 
 
Använder du begreppet kvalitet och vad innebär det för 
dig? 
En tredjedel av prefekterna använder aldrig begreppet kvalitet när de 
arbetar med kvalitetsfrågor vid institutionen. Man använder andra 
begrepp istället, eller säger att det ingår som en naturlig del av arbetet. 
Knappt hälften använder begreppet kvalitet ofta eller ibland.  

Flera av prefekterna gör inte åtskillnad på begreppet kvalitet och 
kvalitetsarbete. Processen, kvalitetsarbetet, är ibland lika viktig eller 
viktigare än målet, att ha hög kvalitet. Målet kan också vara att få 
igång processen. Några talar om kvalitet som något man strävar mot, 
andra om en lägsta nivå. Vi har identifierat grupper av tolkningar av 
kvalitetsbegreppet. Svaren fördelas ganska jämnt över de olika 
definitionerna. Dock lyfter bara några få prefekter fram 
kontrollaspekten. 
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Operationell eller teknisk definition: Man talar om kvalitet i termer av 
antalet publicerade uppsatser och antalet disputationer, om förmågan 
att knyta till sig externa medel eller att tillsätta utlysta tjänster.  

Kontrollfunktion – kvalitetssäkring: Kvalitet associeras till en ständig 
prövning av verksamheten, ”produkterna” eller arbetssätten. Det kan 
också uttryckas som en kvalitetssäkring, att man uppnår en lägsta 
nivå. 

Nyttoaspekten: Här lyfts avnämarperspektivet fram. Avnämaren kan 
vara studenten (får denne något jobb efter avslutad utbildning?) eller 
samhället (är forskningen användbar?). Kvaliteten kan också 
definieras i förhållande till det uppdrag man har. Stor efterfrågan, tex. 
att en utbildning har högt ”söktryck”, ses som ett tecken på god 
kvalitet. 

Ständig förbättring: Kvalitet definieras som att ständigt förbättras inom 
sina olika verksamhetsområden, men oftast utan att man specificerar 
vilken nivå man vill nå.  

Förhållningssätt: Kvalitet är närmast ett förhållningssätt inom 
institutionen. Det kan också vara en slags professionell värdering, 
”vad man står för”. 
 
 
Hur arbetar du med kvalitetsfrågor vid din institution? 
Svaren på frågan hur man arbetar med kvalitetsfrågor vid den egna 
institutionen varierar starkt, både till innehåll och hur lätt man har för 
att sätta ord på detta perspektiv på verksamheten. I det följande 
urskiljer vi följande aspekter: 1)Vilka frågor kvalitetsarbetet huvudsakligen 
inriktas på: ”kärnverksamheterna” utbildning och forskning, 
institutionens kompetens och kultur (anda och attityder till 
verksamheten), övriga förutsättningar (infrastruktur, ledning och 
administration, resurser, m m), 2) Kvalitetsarbetets ansats: fokus på 
utveckling, kontroll/utvärdering eller en mer heltäckande 
uppläggning som rymmer bådadera. 
 
 
Vilka frågor inriktas kvalitetsarbetet på? 
 
Grundutbildning, forskarutbildning, forskning 
Det är tydligt att kvalitetsarbete framför allt förknippas med insatser 
inom grundutbildningen. Två tredjedelar av prefekterna talar om 
kvalitetsarbete inom detta område. Kursvärderingar av 
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grundutbildningskurser är den kvalitetsåtgärd som är i särklass vanligast 
förekommande i intervjusvaren. Hur kursvärderingarna faktiskt 
används och i vad mån de är tillräckliga som kvalitetsinstrument 
diskuteras dock praktiskt taget aldrig. Få nämner att man utvecklar 
sina kursvärderingar eller ser behov av att göra det. Större 
utbildningsrevisioner, försök att integrera praktik- (klinik-)inslagen i 
utbildningen, utveckling av studentaktiva arbetsformer, införande av 
ämnes- och kursråd samt lärarlag är andra exempel på hur 
institutionerna arbetar för att höja utbildningens kvalitet. Några få 
lyfter fram genus- och internationaliseringsaspekter av detta arbete.   
 
Exempel: På en av de medicinska institutionerna pågår ett flerårigt, 
omfattande och målmedvetet arbete med att höja grundutbildningens 
kvalitet. Man har dels jobbat med ämnesfrågor, dels med att införa 
mer studentaktiva arbetsformer, framför allt i form av 
problembaserat lärande. Man har strävat efter att integrera 
klinikverksamheten i utbildningen på ett bättre sätt, bl a genom att 
införa kombinationstjänster. Grundutbildningens forsknings-
anknytning och förbättring av det internationella utbytet har varit 
andra prioriterade områden. En omorganisation i fem lärarlag utifrån 
deltagarnas kompetens har nyligen skett. 
 
Också forskarutbildningen är i stigande grad föremål för 
kvalitetshöjande åtgärder och uppföljning. En femtedel av 
prefekterna tar upp åtgärder för att kontinuerligt följa doktorandernas 
studier och relatera till deras individuella studieplaner.  
 
Exempel: På en samhällsvetenskaplig institution har man ett 
mångårigt arbetssätt som underlättar för doktoranden att delge sina 
erfarenheter: En särskilt utsedd grupp, som inte innefattar 
handledaren, träffar doktoranden en gång årligen, och doktoranden 
får berätta hur han/hon upplever sin situation. Doktoranderna 
uppskattar detta arbetssätt.  
 
En medicinsk institution tillämpar ett kvalitetssäkringssystem för 
forskarutbildningen. Kontinuerliga doktorandseminarier äger rum, 
där en viss bedömning sker. Doktorandens framsteg bedöms likaså 
årligen av en grupp bestående av tre personer, och inför 
disputationen sker en granskning både av kurser och avhandling. Det 
finns gemensamma, skriftliga mallar för bedömningen. 
 
Vid praktiskt taget alla institutioner ses forskningen som ett område 
som har sina egna kvalitetssäkringssystem i form av granskning av 
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ansökningar och publikationer. Forskningens kvalitet är en fråga för 
forskarsamhället och den enskilde forskaren - inte för överväganden 
från institutionens sida, menar de rätt fåtaliga prefekter som alls tar 
upp frågan. Prefekter vid institutioner inom lärarutbildningsfakulteten 
och medicinska fakulteten som tidigare saknat egen forskarutbildning, 
beskriver dock uppbyggnaden av kompetens och miljöer för 
forskarutbildning och forskning som en av sina främsta 
utvecklingsuppgifter. Det vanligaste är dock att prefekterna inte alls berör 
forskningen när man diskuterar kvalitetsarbete.  Exemplet nedan är ett klart 
undantag. 
 
Exempel: Vid en samhällsvetenskaplig institution har man 
formulerat en kvalitetsutvecklingsplan som innefattar bakgrund/ 
analys, mål och åtgärder och som behandlar såväl grundutbildning 
som forskarutbildning och forskning. Under arbetet diskuterade man 
det möjliga och rimliga i att sätta upp den här typen av mål. Prefekten 
konstaterade: Det var ett väldigt kul jobb. Dom som var ansvariga för arbetet 
gjorde ett kanonjobb. Det blev mycket bättre än vi någonsin hoppats. När gäller 
mål för forskningen har vi använt de mål som finns ute i samhället. Det handlar 
om publikationer, då kan vi sätta upp målet själva. Så här mycket ska vi 
publicera. Så här mycket anslag ska vi kunna ta in. Så här många ska kunna 
vara involverad i att söka forskningsanslag. Ett mål är att alla i sinom tid ska 
vara docentkompetenta. Hur väl man arbetar mot målen diskuteras bl a i 
samband med det årliga utvecklingssamtalet med de anställda, och 
prefekten konstaterar en positiv utveckling i form av publikationer 
och anslag. 
 
Kompetens och kultur 
Drygt hälften av de intervjuade prefekterna framhäver arbete med att 
långsiktigt rekrytera personal, höja lärarnas kompetens, skapa en god 
arbetsmiljö och försöka skapa en viss kultur eller attityd till verksamheten som 
viktiga inslag i sitt kvalitetsarbete.  
 
Exempel: Vid en av lärarutbildningsinstitutionerna bedrivs ett 
mångårigt arbete för att åstadkomma kompetenshöjning och en god 
arbetsmiljö. Under en period erhöll all personal 25% av sin arbetstid 
för utveckling. Det fanns också mentorer att tillgå.  En utvärdering 
visar att tiden lades på forskar- och forskarförberedande studier och 
annan kompetenshöjning samt på motion. Utfallet är gott: 
forskningskompetensen har höjts väsentligt och sjukskrivningstalet 
vid institutionen är mycket lågt. 
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Infrastruktur, ledning/administration och resurser 
En femtedel av prefekterna betonar strategier för att skapa en 
infrastruktur till stöd för god resursanvändning och hög kvalitet. Det kan 
innebära organisering i arbets- och översynsgrupper, utarbetande av tydliga arbets- 
och delegationsordningar, översyn av institutionens administration samt 
tidsundersökningar. I något enstaka fall talar prefekten om utveckling av IT och 
webbplattformar som en del av en sådan strategi. 
 
Exempel: En medicinsk storinstitution har organiserats i grupper 
som representerar olika delar av institutionen. Organisationen syftar 
till att sammanföra resurserna på ett maximalt gott sätt och att 
underlätta samsyn i dessa frågor. Man har enats om ett system som 
innebär att seniora forskare medverkar i grundutbildningen och 
därmed frigör lärare inom grundutbildningen som får tid att höja sin 
forskningskompetens. I en del intervjuer påtalar man framför allt 
tillgången eller bristen på ekonomiska resurser som avgörande för 
kvaliteten.  
 
 
Vilken ansats har kvalitetsarbetet? 
Kvalitetsarbetet förknippas i första hand med utvärdering och uppföljning, 
vanligen kursvärdering av grundutbildningen, uppföljning av 
individuella studieplaner och avhandlingsarbete inom forskar-
utbildningen och uppföljning av andra handlingsplaner. Få prefekter 
berör dock att de försöker utveckla sättet att använda 
kursvärderingar. Ännu ovanligare är att diskutera kursvärderingarnas 
möjligheter och begränsningar som instrument för 
kvalitetsutveckling. Mycket få tar upp utveckling av 
examinationsformer och bedömning av uppsats- och examens-
arbeten, som kan ses som centrala former för värdering av 
grundutbildningens ”produktkvalitet”. Kvalitetsarbetet består också i 
utveckling av grundutbildning, forskarutbildning, kompetens/ kultur 
och infrastruktur – men det nämns mindre ofta än utvärdering och 
uppföljning. På flera institutioner har man delegerat 
utvecklingsarbetet till ganska autonoma arbetsgrupper eller till de 
enskilda lärarna, snarare än att det ingår i någon 
institutionsgemensam strategi. Några få institutioner beskriver en 
helhetsansats som omfattar större delar av  institutionens verksamhet – 
se exemplet nedan. 
 
Exempel: En prefekt inom samhällsvetenskaplig fakultet beskriver 
skapandet av en balans mellan grundutbildning och forskning som 
den grundläggande kvalitetsfrågan på institutionen. Man satsar 
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målmedvetet på att öka andelen disputerade lärare och få mer 
forskning. Prefekten satte upp som mål för sin prefektperiod att 
hälften av lärarna skulle vara forskarutbildade och det målet tycks 
vara möjligt att nå. Institutionens mångåriga satsning på 
problembaserad inlärning har inneburit en kvalitetsutveckling, och 
grundutbildningen har nyligen rankats som nummer ett i Moderna 
Tider. I Högskoleverkets kvalitetsgranskning påpekades att 
institutionen inte följt upp vad som händer med studenterna efter 
examen – nu sker årligen enkätundersökningar på denna punkt. 
Uppföljning av enstaka kurser sker i utbildningsråd och kursplaneråd. 
 
 
Kvalitetsarbetets signaler och resultat  
 
Hur vet prefekten att verksamheten håller måttet? 
Prefekterna beskriver både informella och formaliserade sätt att 
skaffa sig signaler på att verksamheten håller måttet och utvecklas i 
rätt riktning. Till de förstnämnda hör att gå runt och prata, fånga upp 
signaler i fikapauser och i andra dagliga kontakter med studenter, 
personal och omvärld. Några prefekter menar att svaret på frågan hur 
verksamheten förlöper oftast ger sig ganska naturligt. Till vanligaste 
formaliserade sätten att få information om verksamhetens kvalitet 
hör kursutvärderingar, utvecklingssamtal, och uppföljning av 
individuella studieplaner. Också rapporter om kursutveckling, 
kursutfall och genomströmningssiffror ger en bild av läget på 
grundutbildningen. På forskningssidan tittar man på forskningsanslag, 
publikationslistor och antalet disputationer, samt på hur rekryteringen 
av nya forskare faller ut. Även externa utvärderingar kan ge prefekten 
signaler. Kontinuiteten i att skaffa sig signaler varierar. Slutligen kan 
man vara mer eller mindre helhetsinriktad eller fokuserad när man 
försöker bilda sig en uppfattning om kvaliteten i det man gör på 
institutionen. I en del fall jämför man verksamheten med mål som 
man ställt upp. Det är ovanligt att man försöker göra mer samlade 
bedömningar, t ex i form av en avstämning mot egna konkreta 
verksamhetsmål. Det är också ovanligt att man följer upp studenterna 
efter avslutad utbildning.  
 
 
Vilka resultat ser man av kvalitetsarbetet? 
Drygt hälften av prefekterna kan peka på vissa resultat och vissa 
positiva tendenser till följd av sitt kvalitetsarbete. En fjärdedel 
beskriver tydliga och positiva resultat inom nyckelområden. Den sista 
fjärdedelen pekar på svårigheter att relatera förändringar till just 
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kvalitetsarbete, eftersom många andra förändringar skett parallellt 
och det är svårt att veta hur det hade sett ut om man inte satsat på 
kvalitetsåtgärder. När prefekterna talar om mera avgränsade resultat 
eller tendenser är det oftast grundutbildningen man refererar till: en 
förbättring av kursuppläggning och arbetssätt eller en höjning av den 
pedagogiska kompetensen som avspeglar sig i hög student-
tillströmning, positiva kursvärderingar eller gott utfall i andra slags 
utvärderingar, t ex Högskoleverkets. Trivsel och få sjukskrivna lärare 
nämns ibland som kriterier på att man lyckats med kvalitetsarbetet. 
 
Exempel: prefekten på en av institutionerna inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet beskriver resultat av kvalitetsarbetet i 
termer av positivt utfall i HSVs nationella utvärdering av 
grundutbildningen, växande framgångar att erhålla forskninganslag i 
konkurrens, och en god arbetsmiljö med få sjukskrivningar. Studenter 
har ställt upp i ämnesrelaterade tävlingar och nått goda resultat, vilket 
man ser som ett tecken på att utbildningen håller måttet.  
 
 
Vilka aktörer deltar i kvalitetsarbetet? 
De som deltar i kvalitetsarbetet varierar från endast prefekten själv, 
till hela personalen. Hälften av prefekterna framhåller att lärare och 
kursansvariga medverkar i kvalitetsarbetet, och lika stor andel nämner 
prefekt och ledningsgrupp. Tio prefekter svarar ”alla” eller ”hela 
institutionen”. I några fall anger man att särskilda personer eller 
arbetsgrupper fått i ansvar att arbeta med kvalitetsfrågorna. I endast 
fem av svaren nämns studenterna, och några få (3 svar) berör den 
teknisk-administrativa personalen.  
 
På en explicit fråga om studenternas medverkan i kvalitetsarbetet, 
svarar en tredjedel av prefekterna att studenterna medverkar på flera 
olika sätt, där kursvärderingar, kursplanearbete, medverkan i 
institutionsstyrelsen och ämnes- eller kursråd är de vanligaste 
formerna. Två tredjedelar tar upp någon enstaka form av 
studentmedverkan, där kursvärderingar är det vanligaste svaret, eller 
säger att studenterna medverkar, men utan närmare precisering. Flera 
prefekter framhåller att studenterna har ont om tid och ”inte räcker 
till” för att bemanna alla önskvärda positioner på institutionerna. 
Detta gäller i synnerhet på storinstitutionerna. På t ex läkar-
programmet och den nya lärarutbildningen kan studenterna, bl a 
genom ämnesintegrationen, ha svårt att få ett grepp om de enskilda 
institutionernas verksamhet. Problem att engagera distansstuderande 
och studenter på kortare kurser framhålls i flera svar. 
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Samsyn? 
Hur förmedlar prefekterna till övriga på institutionen vad de anser är 
god kvalitet? De ger intryck av viss tvekan och försiktighet här, men 
svarar ofta att man gör det via veckobrev, personalmöten, 
lärarkollegier, och genom att närvara vid olika gruppmöten. De flesta 
intervjuade menar att prefektens syn på kvalitetsarbetet har stöd inom 
institutionen. Ingen beskriver att det finns konflikter på denna punkt, 
även om det naturligen finns olika meningar. 
 
 
Prefekternas syn på kvalitetsutvecklingsplaner  
Bakgrund: Arbetet med verksamhetsberättelse och verksamhets-
planering är en viktig del i universitetets årliga planering och 
uppföljning. Rektor följer upp arbetet genom årliga dialoger med 
fakultetsledningar m fl. Planer för jämställdhet, arbetsmiljö, miljö, 
kompetensförsörjning och kvalitetsarbete skall finnas för samtliga 
områden. Här skall angelägna utvecklingsområden, mål och konkreta 
åtgärder för att nå målen anges. Planer och berättelser skall hållas 
tillgängliga på respektive hemsida för att underlätta informations-
spridning och förenkla uppföljningsarbetet. Våren 2004 redovisade 
nästan samtliga institutioner en plan över sitt kvalitetsarbete.  
 
Av de 28 prefekter som besvarade frågan om hur man ser på kravet 
på en kvalitetsutvecklingsplan var nästan hälften (13 pers) i huvudsak 
positiva. Övriga prefekter fördelades jämnt mellan sådana som kunde 
se både för- och nackdelar respektive de som var i huvudsak negativa. 
Att detta inte är liktydigt med ointresse för kvalitetsfrågor illustreras 
väl i följande citat: 
 
Exempel: ”Men jag kan förstå att det är ett myndighetsansvar att 
kräva in en redovisning. Kvalitet är jätteviktigt när jag agerar, men när 
jag skriver det här dokumentet blir jag lite av en rebell – jag känner 
ingen koppling till det jag gör! Det handlar om pressen. Vi upplever 
att vår huvudsakliga uppgift är att forska och undervisa, men 
direktiven uppifrån talar om arbetsmiljö, jämställdhet och kvalitet. Ta 
arbetsmiljön. Vi har inga stolar som inte är nya och ergonomiskt 
genomtänkta, vi har golv som är så rena att jag skulle kunna lägga mig 
ner och slicka dem utan att något allvarligt skulle hända mig. Men vi 
måste utförligt bokföra och redovisa. Jag är livrädd för att sånt här får 
för stort utrymme” (tekn-nat). 
 
Många prefekter såg det som ett tvång att skriva en kvalitetsplan, 
oklart för vem och till vilken nytta. Det ges ingen feedback från 
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universitetet och fakulteterna, framhöll flera. Det finns en risk att 
man lägger mycket arbete på dokumentation, och det kan kännas 
meningslöst, om man inte ser att dokumentationen kommer till 
användning. Istället borde kvalitetsplanen vara ett verktyg för att 
tydliggöra och underlätta det egna kvalitetsarbetet. Behovet av 
dokumenterade policys och riktlinjer ökar om rörligheten är stor och 
gamla ”kulturbärare” slutar, menar en av prefekterna. Då behöver de 
senaste årens förändringar, och de insatser som gjorts för att möta 
och hantera dessa, dokumenteras. 
 
 
Behöver du/institutionen något stöd? 
Ungefär en tredjedel av de intervjuade prefekterna var intresserade av 
någon form av stöd för sitt kvalitetsarbetet. Många värderade 
universitetets ledarutbildning mycket högt och ansåg att det borde 
finnas mera av erfarenhetsutbyte mellan prefekter. Stöd till 
utformning av kursvärderingar, mallar för redovisning av kvalitets-
arbetet och standardiserade sätt att hantera data efterfrågades, liksom 
en idébank med tips, förslag och goda exempel. Slutligen framhöll 
flera prefekter att kompetensutbildningen för lärare och övrig 
personal är mycket viktig för kvalitetsarbetet på institutionen. En 
tredjedel av de intervjuade var tveksamma eller svarade nej på frågan 
om de behövde stöd för kvalitetsarbetet på institutionen. Några av 
dem tyckte att man fått tillräckligt med stöd genom den ambitiösa 
prefektutbildningen och såg inte något direkt behov av ytterligare 
insatser. En liten grupp underströk att det framför allt är tid och 
pengar som saknas. 
 
 
Slutsatser   
Vi har inte iakttagit några skillnader mellan institutionernas sätt att 
arbeta med kvalitetsfrågor som kan relateras till fakultets-
tillhörigheten. Vi kan heller inte dra några slutsatser om eventuella 
skillnader mellan manliga och kvinnliga prefekters sätt att resonera i 
dessa frågor.  
 
Kvalitetsbegreppet behöver konkretiseras 
För många prefekter är det ovant att använda ordet kvalitet. När de 
beskriver sin egen syn på vad kvalitet innebär, förekommer en rad 
definitioner, alltifrån kvalitet som förbättringsmentalitet till 
operationella och nyttodefinitioner som medger mätning (antal 
artiklar, erhållna forskningsanslag, efterfrågan på utbildningen, etc). 
Detta understryker vikten av att kvalitet och kvalitetsfrågor 
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konkretiseras och exemplifieras närhelst man från universitets- och 
fakultetsnivån vänder sig till institutionerna i sådana ärenden – annars 
är risken stor att man talar förbi varandra. 
 
Kvalitetsdokumentationen bör präglas av enkelhet och nytta 
Kravet på kvalitetsplaner uppfattas som vettigt av hälften av 
prefekterna, men som ett arbetskrävande och tämligen onödigt 
åliggande av en fjärdedel. Övriga pekar på både för- och nackdelar. 
Vår slutsats är att kvalitetsdokumentationen som universitetet 
avkräver institutionen ska vara så begränsad som möjligt, och att det 
klart ska framgå hur den avses användas. Kommittén för 
kvalitetsfrågor bör bistå med exempel och råd på hur kvalitetsplaner 
och kvalitetsuppföljning kan läggas upp för att gagna institutionens 
egen verksamhet. 
 
Kvalitetsarbetet uppvisar stora variationer och luckor 
Institutionernas sätt att arbeta med kvalitetsfrågor varierar starkt. 
Insatser för att höja grundutbildningens kvalitet och de anställdas 
kompetens överväger, medan det hör till ovanligheterna att åtgärder 
som rör forskningen och forskningsmiljön innefattas. Uppföljningar 
och utvärderingar, särskilt kursvärderingar, är de verktyg som 
omnämns i särklass oftast, men utan att man diskuterar användning 
och utveckling av dessa. Ingen prefekt tar upp examinationer och 
utveckling av dessa som ett kvalitetsredskap. Det är ovanligt att man 
undersöker vart de utexaminerade tar vägen och hur avnämarna ser 
på deras utbildning. 
 
Genomtänkta sätt att erhålla signaler om verksamheten saknas ofta. 
Mycket få om ens någon prefekt beskrev något mera systematiskt sätt 
att få information om hur väl verksamheten som helhet fungerade. 
Några förlitade sig huvudsakligen på informella kanaler av typen 
personliga samtal och utbyte i kafferummet.  
 
Det kan vara intressant att relatera de bilder som framkommit till en 
modell som tidigare använts för bedömning av ledningsfunktioner 
vid europeiska universitet (Nilsson & Swahn 2001), och som här 
modifierats till att gälla kvalitetsarbete vid institutioner (tabell 2).  
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Tabell 2. Struktur för värdering av institutioners sätt att arbeta med 
sina kvalitetsfrågor 
 
ANSATS/MODELL TILLÄMPNING RESULTAT 
 
1 

Inget system för 
arbete med 
kvalitetsfrågor.  

Arbete med 
kvalitetsfrågor på 
enstaka punkter 

Endast tendenser på 
något område, inte 
särskilt tydliga 

 
2 

Systematiskt 
tillvägagångssätt för 
arbete med 
kvalitetsfrågor, 
omfattar flera 
områden 

Täcker flera viktiga 
områden  

Positiv tendens 
inom flertalet 
områden, få 
negativa tendenser. 
God uppföljning/ 
utvärdering 

 
3 

Stabilt, systematiskt 
tillvägagångssätt för 
arbete med 
kvalitetsfrågor inom 
nyckelområden, 
kontinuerliga 
förbättringar  

Heltäckande inom 
nyckelområdena, få 
brister 

Klart positiv 
utveckling över 
längre tid. Goda 
resultat inom 
nyckel-områdena.  

 

Vår bedömning är att drygt hälften av prefekterna beskriver sitt 
arbete med kvalitetsarbete i enlighet med den första nivån ovan. Man 
arbetar med att säkerställa och höja kvaliteten på verksamheten, men 
i regel punktvis och utan att ha formulerat någon bredare, långsiktig 
strategi. Man har därför också många gånger svårt att resonera kring 
resultaten av kvalitetsarbetet. Emellertid är det inte så få (ungefär 
1/3) av de trettiofem prefekterna som redovisar ett systematiskt 
tillvägagångssätt för arbete med kvalitetsfrågor inom ett par 
verksamhetsområden, gör en återkommande uppföljning eller 
utvärdering och kan peka på positiva resultat av kvalitetsinsatserna 
(nivå 2). Bara en handfull av institutionerna har det slags långsiktiga 
och systematiska arbetssätt som avses i den tredje nivån ovan.  

Vi tror att modellen ovan skulle kunna vara användbar när 
institutioner och enheter värderar och utvecklar det egna 
kvalitetsarbetet. 

Vi drar slutsatsen att det bör finnas utbildningsinslag i ledarskaps-
utbildningen och/eller fristående från denna som höjer prefekternas 
medvetenhet om och kompetens att arbeta med kvalitetsfrågor. Att 
bistå institutionerna och prefekterna med det som flera av dem själva 
föreslår - stöd till utformning av kursvärderingar, mallar för 
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redovisning av kvalitetsarbetet, idébank med tips, förslag och goda 
exempel. – bör framgent prioriteras av Kommittén för 
kvalitetsfrågor. 
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1 Vi vill tacka alla de prefekter vid Umeå universitet om generöst delat 
med sig av sina erfarenheter och tankar om kvalitetsarbete. Vidare 
tackar vi Curt Löfgren, inst för nationalekonomi, Bodil Landstad, 
inst. för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet, och Anders 
Wennström, inst. för ekologi och geovetenskap samt planerings-
enheten som medverkade i olika faser av studien.  
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Studenternas timme 
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Tänk efter, tänk nytt, tänk om: om bildning, 
studentengagemang samt olika former av 

pedagogik och examinationer 
 

Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår, 
Medicinska studentkåren i Umeå 

 
 

Studenternas timme är indelad i tre delar varav två i hel grupp och en 
där gruppen är indelad i tre delar. De tre kårerna har enats om 
följande tre diskussionsämnen: 
 
Bildning 
Vilken pedagogik öppnar för ett reflekterande förhållningssätt? 
• Varför är det viktigt 
• Paneldeltagarna klargör sin syn på "bildning" varpå en påföljande 

diskussion äger rum. 
 
Studentengagemang 
Varför är kåren bra för universitetet, vad vinner universitetet på 
studentengagemang? 
• Hur gör man som lärare för att uppmuntra till ett engagemang 

hos studenterna? 
• Vilken pedagogik öppnar för detta? 
• Framhäva studentinflytandepolicy? 
 
Pedagogik och examinationer 
Olika former av pedagogik och examinationer 
• Varför är det viktigt 
 
 
 

* * * 
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Denna poster sammanfattade innehållet i ett kommande 
vetenskapligt projekt vid Institutionen för Beteendevetenskapliga 
mätningar, BVM, Umeå universitet. Projektet är finansierat av 
Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté, med 
medfinansiering från Fakultet för lärarutbildning, Umeå universitet. 
Kent Löfgren (projektledare) och Widar Henriksson, BVM, är 
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skala), c) de pedagogiska konsekvenserna av att ECTS införs som ett 
inslag i den svenska högskolan, samt d) högskolelärarnas kompetens-
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Abstract 
The popularity of homeschooling is increasing worldwide. In many 
western countries homeschooling is a growing phenomenon. 
Particularly, in North America homeschooling has become a choice 
for many families. Despite its growth, little is known about 
homeschoolers. In this paper we highlight the reasons for why 
parents, in North America, choose to homeschool their children. The 
study is based on the available research data in the literature. The 
results show that concerns about ideologues, pedagogues, and poor 
school environment are the three broad categories that parents give 
as reasons for homeschooling.  
 
Key words: homeschooling, parents, North America. 
 
 
Introduction 
In many western countries such as Belgium, Denmark, France, 
England, Ireland, Italy, Norway, and Portugal homeschooling is a 
growing phenomenon. In North America homeschooling is an 
important part of the education sector and its importance is 
increasing, see Lines (2000b), Stevens (2001), Belfiled (2002), and 
Bauman (2002) among others. This development and the increasing 
acceptance of homeschooling prompts many fundamental questions 
in relation to the organization of the public/other school system. The 
idea of educating children at home is not new. Homeschooling has 
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been practiced for many years. Children were taught at home before 
public schools were even in existence. The home was where children 
learned what was necessary to function in their community. This 
learning included everything from basic chores to enough reading 
and writing (Grifith 1999). In the past, parents taught their children at 
home because there was a lack of public schools or the schools were 
too far away for the children to attend. Today, parents choose to 
homeschool for a variety of reasons. 
 
Despite the importance of homeschooling, it has received limited 
research attention - less than some other resent changes in the 
educational system, such as the growth of charter schools (Arccher, 
2000). It could be argued that homeschooling may have a much 
larger impact on educational system than many other educational 
innovations (Lines, 1999; Bieleck, 2001; Bauman, 2002). 
Homeschooling has been a practice for many years. Although today 
almost everyone has heard of home schooling, but society at large 
knows little about homeschoolers: their backgrounds, achievements, 
or activities. 
 
The purpose of this study is to describe and gain more knowledge 
about homeschooling. In particular, the focus of this paper is to 
highlight the reasons for why parents choose to homeschool their 
children.  
 
 
Method 
The study is based on the available research data in the literature. 
Although home schooling is growing in importance in many Western 
countries, it is almost non-existent in Sweden. In Sweden, every child 
must attend school (skolplikt) that means homeschooling is 
forbidden. Only a few children with very particular reasons, such as 
disease in family or severe conflict between local school board and 
family are homeschooled (Nilsson, 2004). Therefore most of the 
research reviews and material presented in this work are from North 
America where homeschooling is developing extensively. Key words 
such as homeschooling, Parent/child education, home tutoring, and 
home education were employed in searching for this data 
electronically, along with Internet web sites of homeschooling 
organization, the National Home Education Research Institute in the 
United States and Canada, and the Home School Legal Defense 
Association (HSLDA) for example. 
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Homeschooling definition 
In many books, academic and newspaper articles about 
homeschooling terms such as homeschooling, Parent/child 
education, home tutoring, and home education used frequently. 
These terms refer to parents who are taking direct responsibility for 
their children’s education by teaching them at home (Grifith 1999). 
Because homeschooling has been widely used, particularly in North 
America, the term homeschooling will be used in this paper. 
 
 
The growth of homeschooling 
Homeschooling is one of the fastest growing trends in North 
America over the past 20 years (Basham, 2001). The number of 
families in the United States who choose to educate their children at 
home is on the rise (Lines, 1997; Apple 2001; Belfield, 2004). No one 
knows exactly how many homeschoolers there are because many 
home educating parents do not register with local school officials.  
Of the 55 million school-aged children in the US in 2002, The 
National Centre for Education Statistics (NCES) estimated that 
approximately 800,000 to 1 million (1.6-1.8%) are being schooled at 
home (Belfield, 2004). However, according to the latest report from 
NCES, Bielick et al. (2004), the estimated homeschooling rate 
increased from 1.7%  in 1999 to 2.2% in 2003. 
 
In 2000, in Canada homeschooling was officially recognized as an 
acceptable educational option in all Canadian provinces and most of 
the provinces require that homeschooling parents comply with the 
educational act in their respective province (Basham, 2001). The 
number of Canadian homeschooled children has increased every year 
over the past two decades in Canada. In 1979, just 2000 Canadian 
children were homeschooled (Wake, 2000). By 1997, the 
homeschooling associations claimed there were approximately 60,000 
Canadian homeschooled children (Elisler and Dwyer, 1997). In 2000 
it was estimated that there were more than 80,000 children being 
educated in private homes. (Basham, 2001; Wake, 2000). However, 
the current increase in homeschooling across Canada and America 
have caught nearly everyone by surprise perhaps even the 
homeschoolers themselves.  
 
 
The characteristics of homeschoolers  
Homeschoolers generally are from different races, socioeconomic 
backgrounds, and religious. The profile of home schooling families is 
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white, middle income, large family, two parents families with one 
parent not working, and more educated than average (Lines, 1991; 
Bauman, 2002).  
 
It is important to note that because of the time required, 
homeschooling usually involves two parents, one who works and one 
who homeschools. Therefore homeschooling is clearly a privilege 
that requires the economic resources to allow a parent to take on the 
role of teacher. 
 
 
Reasons for homeschooling  
Parents give a wide range of reasons for homeschooling that falls into 
three broad categories namely concerns about a) ideologues, 
b) pedagogues, and c) poor school environment (Bielick et al., 2001; 
Lines, 2000 a; Grubb, 1998; Mayberry, 1991). 
 
Ideologues 
Ideologues are those who homeschool their children for two reasons: 
they object to what is being taught in school and they seek to 
strengthen their relationships with their children. The parents in this 
category are usually fundamentalist Christians who want their 
children to learn traditional religious policy. They have strong 
concerns over their children’s moral, ethical, spiritual development, 
which they believe is not being taken seriously in public schools (Van 
Galen 1991). 
 
Family unity is a major factor in many parents' decisions to educate 
their kids at home. They feel that homeschooling allows them to have 
much stronger relationships with their children than public school.  
 
Pedagogues 
Pedagogues turn to homeschooling because of trouble by the 
methods used in public schools. These parents hold the belief that 
learning should be less structured, more direct and more experiential 
(Van Galen, 1991; Williams, 2004). 
 
Public schools simply do not have the flexibility and options that 
homeschools have. Because homeschools involve only a small 
number of people, they are more able to achieve their goals than 
large, crowded educational institutions. Parents can set higher 
standards for their children at home and are able to provide more 
individualized instruction.   
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Poor school environment 
Parents who choose to homeschool their children often feel that the 
socialization children experience in school is unhealthy. Some social 
activity and negative peer pressure can led to experience with drugs, 
alcohol, tobacco, gun and violence (Bielick et al., 2001).  
 
Other related reasons 
Another related reason that has made homeschooling possible and 
easier than ever is the new technology. Today more and more people 
are connected to Internet, have access to computers and mobile 
technologies. The Internet may be one of the reasons why 
homeschooling is becoming more popular every day (Bashman, 2001; 
Selwyn, 2003). Among homeschooling families, access to Internet is 
well above average. In 2000, 94% of homeschoolers in US had access 
to a computer; by comparison only about half of all American 
households had Internet access (Heuer, 2000). 
 
 
Some thoughts  
Many studies have been carried out on homeschooling. All that 
research sounds positive. Negative research on homeschooling is 
virtually nonexistent. So this lack of negative research doesn’t mean 
that homeschooling is a successful and effective form of education. 
The effects of homeschooling are not clear yet. Consequently, 
homeschooling research has a long way to go before tells us anything 
very meaningful. 
 
Other issues which have received significant attention are academic 
achievement and socialization of homeschooled. However, some 
concerns over homeschoolig that is interesting to be studied in detail 
are women as mother-educators and cooperation of homeschools 
and public schools in education of children. 
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Sammanfattning 
Denna studie är inriktad på distansstudenter och deras 
studiesituation. För att kunna skapa lämpliga utbildningar krävs en 
god bild av kursdeltagare och deras motivation för studier. Syfte med 
arbetet var att belysa kursdeltagarnas upplevelser av distansutbildning. 
En enkätundersökning genomfördes för att inhämta information från 
distansstuderande om deras utbildning. Resultaten visar att en 
majoritet av distansdeltagarna är över 35 år gamla och kombinerar 
studier med arbete eller familjen. Flexibiliteten i distansutbildning är 
en stor fördel för många av deltagarna som väljer denna studieform. 
Studien visar också att deltagaren har många olika behov och 
intressen att ta hänsyn till, men något som är gemensamt för alla är 
att ta hänsyn till det sociala stödet för att hjälpa studenterna i deras 
lärandesituation. 
 
Nyckelord: distansutbildning, studerandeperspektiv, pedagogik. 
 
 
Introduktion 
Den traditionella formen för utbildningen innebär studier på heltid 
där de unga studerande är närvarande i under långa perioder. Det är 
också denna form som fortfarande uppfattas som den normala. I 
själva verket förekommer utbildning i en mängd olika former t. ex. 
informellt lärande, lärande i studiecirklar, i arbetslivet, i korta 
koncentrerade kurser, vid konferenser, i föreningslivet och 
naturligtvis som distansutbildning (DUKOM, 1998). I takt med att 
dagens samhälle har blivit alltmer beroende av kunskap som 
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dessutom utvecklas och föråldras allt snabbare, kräver vardagsliv, 
arbete och andra intressen kontinuerlig fortbildning för att hålla 
individen uppdaterad. Distansutbildning ses här ha stor potential att 
skapa nya miljöer och situationer för lärande (Horm & Olofsson, 
2002). På senare år har intresset för distansutbildning ökat på ett 
påtagligt sätt. Distansutbildning förekommer numera i de flesta 
länder på olika utbildningsnivåer och i skiftande former. 
 
Utvekling av formerna för utbildning på distans har pågått över ett 
sekel. Den snabba utvecklingen inom främst data och 
telekommunikation har skapat möjlighet att på ett kraftfullt sätt 
vidareutveckla och förnya den traditionella distansundervisningen. 
Modern distansundervisning har alltmer lyfts fram som ett framtida 
sätt att bedriva utbildning på högre nivå. Ett viktigt skäl till detta är 
ett ökat krav på högskolorna att svara mot individers och olika 
målgruppers behov av att kunna studera och fortbilda sig oberoende 
av tidpunkt och egen geografisk placering. Petersson (1997) menar att 
en annan faktor som har haft betydelse för utveckling inom området 
är de informationstekniska redskap som tagits fram. Tillsammans har 
detta medfört ett mycket aktivt utvecklingsarbete vid många svenska 
högskolor och universitet. 
 
Distansutbildning vid Umeå universitet har en lång tradition. Den 
utveckling som har ägt rum innebär att distansutbildningen vid Umeå 
universitet kan sägas organiseras i fyra former (Berglund, 1993). Det 
gemensamma draget för samtliga dessa former är oftast att studierna 
sker på halvfart. Den första formen som kallad “äkta distans” innebär 
att de studerande är geografiskt spridda och studerar individuellt med 
få eller inga gemensamma träffar mellan lärare och kursledare. I den 
andra formen organiseras kurser i samarbete med utbyggda lokala 
studiecentra i norrlandskommunerna. Universitetslärare har då sin 
undervisning vid dessa centra och i perioden mellan träffarna 
fungerar lokala handledare som stöd och vägledning för de 
studerande. Den tredje formen är s.k. decentraliserad utbildning som 
sker på en bestämd ort dit lärarna reser, i huvudsak i samband med 
veckoslut till exempel träffar en gång/månad. Den fjärde 
organisationsformen är studier på halvfart med Umeå som ort för de 
träffar som äger rum (Dahlgren, 1993). 
 
Rent allmänt kan man säga att alla former av studier på distans ställer 
högre krav på eget ansvar, självdisciplin, initiativ, planerings och 
organisationsförmåga samt motivation hos deltagaren. Självstudier är 
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en väsentlig del av utbildningen. Detta förklarar varför det inte passar 
alla att studera på distans. Vid en ren distanskurs har kursdeltagaren 
störst frihet i tid och rum, vilket kan vara en fördel. Nackdelen är att 
det ofta blir svårare att studera på det sättet, och den sociala 
kontakten kan bli lidande. Motivationen ökar ofta betydligt om man 
träffar sina studiekamrater och lärare då och då. Det blir också lättare 
att ta kontakt både med andra deltagare och med läraren, om man har 
träffats tidigare (Dafgård, 2001). Detta har resulterat i utveckling av 
semi-distanskurser. 
 
Backman (1993) anser att utbildningsanordnarens perspektiv är det 
som dominerat diskussionen och forskningen om distansutbildning. 
Detta har i sin tur medfört att uppmärksamheten har riktats mot 
distansutbildningens metoder och tekniker. I och med detta har 
studentens perspektiv kommit i skymundan och därmed en inriktning 
som fokuserar inlärning utan att ta hänsyn till de studenter som ska 
lära in. Om man ser utbildningsprocessen som en tvåvägs-
kommunikation tillgodoses bara utbildaren om det senare 
perspektivet tillåts dominera (Ds 1992:3).  
 
Ett steg på vägen till kunskap om hur distansstudenter kan stödjas är 
att ta reda på hur de upplever distansutbildning. Syftet med den här 
studien är därför att belysa kursdeltagarnas upplevelser av 
distansutbildning. Resultaten av studien kan öka förståelsen för 
distansstudenter och deras behov. För att nå syftet krävs svar på 
följande frågor: 
a). Vilka deltar i distansutbildning? 
b). Vilka motiv för och behov av distansstudier uppger de 

studerande? 
c). Hur vill de distansstuderande stödjas i sitt lärande? 
 
 
Metod 
För att skaffa oss ett visst material och få fram flera bilder av 
distansstuderande och deras bakgrund och studievillkor gjordes en 
enkätundersökning. Vi hade två alternativ att välja mellan, nämligen 
enkät- eller intervjumetod. Vi valde enkätmetoden med anledning till 
att det var svårt att ta tag i studenterna för intervju på grund av 
geografiska avståndet. Ett problem med enkätundersökning är att 
man får tänka ut kategorier och på så sätt låser svaren i vissa fållor. 
För att deltagaren skulle kunna svara utifrån sin egen verklighet och 
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inte bara utifrån på förhand givna kategorier ingick några öppna 
frågor i enkäten. 
  
De flesta kurser som ges på distans i Umeå universitet har haft 
obligatoriska kursträffar med olika intervall. Det finns mycket arbete 
gjort inom nätbaserad distansutbildning (se bl.a. Horm och Olofsson, 
2002) men lite inom distansutbildning med sammankomster. Därför 
begränsade vi oss till att undersöka studerande vid kurser som har 
inslag av fysiska träffar. Information från B och C distanskurser inom 
pedagogik samlades in efter att kurserna avslutades under 2002 och 
2003. Orsaken till att deltagare från flera distanskurser valdes var att 
de flesta kurser på B- och C-nivå hade få deltagare. Sammantaget 
bestod alltså undersökningen av studerande från fyra studerande-
grupper. Urvalet är från den pedagogiska institutionen vid Umeå 
universitet, vilket naturligtvis är ganska begränsat då det endast 
handlar om en institution vid en fakultet. Ett urval som hade hämtats 
från flera fakulteter och institutioner hade förstås varit önskvärt med 
tanke på variation i svaren, men hade inneburit en omfattning på 
arbetet som bedömdes som orealistisk.  
 
Studien inbegriper sammanlagt 30 personer involverade i 
distanskursen pedagogik. Enkäten skickades till samtliga 
kursdeltagare genom e-post tillsammans med ett meddelande som 
förklarade enkätens syfte efter att kursen/kurserna avslutades. 
Enkätens utformning grundades ungefär på de frågor som användes 
vid kursutvärdering för att få återkoppling på hur de studerande 
upplevde kursen och hur den kunde förbättras. Av de 30 
kursdeltagaren som deltog i undersökningen svarade 23 personer på 
enkäten. 
 
Svaren på vissa frågor i enkäten presenteras och analyseras enligt 
Henriksson (1997). För att beskriva skillnader och likheter i svar 
mellan två grupper (t. ex. män och kvinnor) genomfördes Chi2-
beräkningar (P<0.05). Chi2 test används för att bestämma om det 
föreligger beroende eller ej mellan två variabler vars mätvärden ligger 
på normalskalenivå. För att analysera de öppna frågor, reducerades 
och sorterades långa uttalade/meningar in i kategorier. De som har 
en gemensam nämnare i sina resonemang har placerats i en kategori 
trots att de uttrycks på olika sätt.  
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Resultat och diskussion 
Den redovisning som följer här bygger på enkäten som de 
distansstuderande besvarade. För att få en uppfattning om 
undersökningsgruppens utbildningsmässiga sammanhang så är det 
bra att veta lite om uppläggningen av kurserna. Kursdeltagarna 
träffades fyra/två gånger per kurs beroende av om kursen är 10p eller 
5p. Mellan träffarna arbetade de med litteraturen och kursens 
innehåll. De dagar de träffades bestod undervisningen av 
föreläsningar, seminatier, gruppövningar samt handledning. 
 
Undersökningsgrupp 
Studieresultaten visar att andelen kvinnliga deltagaren skiljer sig inte 
mycket från andelen manliga deltagare. En relativt jämn 
könsfördelning förelåg med 57% kvinnor och 43% män. När det 
gäller åldersfördelningen på de svarande, så illustreras den i 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 1. Distansdeltagarnas ålder fördelning 
Ålder -24 25-34 35-44 45-54 55- 
Antal i % 17 17 40 13 13 

 
Som framgår av tabellen är 66% av studenterna över 35 år. Övriga 
svaranden är tämligen jämnt utspridda på de övriga 
åldersintervallerna. 91% av respondenterna är gifta eller har sambo. 
Det bör noteras att nästan hälften av kursdeltagare har 
hemmavarande barn.  
 
Vad det gäller tidigare högsta slutförande utbildning anser 83% av 
kursdeltagaren att de har högskolebakgrund. Resterande har ett 2-3 
årigt gymnasium bakom sig. 16 studenter anger att de har arbete. Sju 
av dessa studenter kombinerar studier med ett heltidsarbete. fem av 
de kombinerar 50% arbete med 50% studier. Extremfallet är fyra 
personer som anger att han/hon kombinerar över 100% studier med 
20% arbete. Av de sju som inte har arbete alls är alla studerande på 
heltid. 14 studenter anger att de hade studerat på distans tidigare. Hur 
mycket tid den distansstuderande kan avsätta till studier beror på flera 
faktorer. Att ägna tid till barn och hemarbete gör att det finns mindre 
tid till studier. Resultaten i detta material visar att distansstudier i hög 
grad sker parallellt med arbete, familj och/eller andra studier. Vår 
tolkning är att idag ställs höga krav på individen att ständigt 
uppdatera sin kompetens. Därför ska man studera samditigt som livet 
förväntas fortgå som vanligt med arbete och familj. I utvärdering av 
nätburen vuxenutbildning (Dahlgern, Hult & Olofsson, 2001) 
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undersöks varför vuxenstuderande går distanskurser inom 
Distumprojektet Nätverk för Samverkan. Utvärderingen visar att de 
flesta studerar på distans för att nuvarande arbete kräver det, eller för 
att de vill ha ett nytt arbete. En koppling kan ses mellan att allt fler 
studerar på distans och de ökade kraven på arbetsmarknaden. 
 
Motiv för distansstudier   
När det gäller varför man har valt läsa kursen/kurserna på distans 
kan svaren delas in i ett antal kategorier som illustreras i tabell 2. 
 
Tabell 2 Motivation att studera på distans 

Motiv Antal 
Går ej att kombinera heltidsstudier med nuvarande arbete  10 
Hade ej möjlighet att studera på dagtid på grund av 
pågående studier på dagtid  

6 

Familjskäl  3 
Bra med halvfart 2 
Ekonomiska skäl 1 
Handikapp  1 

 
Resultaten visar att ett vanligt skäl till att studerande väljer att läsa på 
distans är att de har behov av eller önskemål om en större flexibilitet i 
utbildningen. Flexibiliteten handlar om att kunna studera i sin egen 
takt, att vara oberoende av geografiska avstånd och/eller att kunna 
kombinera studierna med familj och arbete. Man väljer när man vill 
studera och är mer mottaglig. Roblyer (1999) visar i sin studie också 
att studenter som väljer distansformen gör det för att de har ett större 
behov och önskan av kontroll över sin läromiljö. Att kunna arbeta 
samtidigt och slippa ta studielån är en formulering som återkommer i 
olika varianter. I denna fråga var det en skillnad på svaren mellan 
könen. Kvinnorna läser kursen på distans för att de inte kan läsa på 
hel- eller dagtid. Som anledning skriver de bland annat att de arbetar, 
studerar eller har familj och barn. Den viktigaste anledning till att 
männen läser på distans är att de inte kan läsa på hel- eller deltid 
eftersom de arbetar. Genomförda Chi2 beräkningar (p < 0,05) visar 
att ovannämnda skillnader och likheter mellan manliga- och kvinnliga 
kursdeltagare är signifikanta. 
 
Resultaten visar också att deltagarnas motiv att studera på distans inte 
alls beror på att de ser tekniken/formen som något nytt och 
spännande. Ökad kunskap och kompetens ses som viktigare motiv 
för studenterna. De flesta deltagare, särskilt kvinnor, har bristande 
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datorkunskaper eller också har de svårigheter att hantera tekniken. 
Skillnader mellan könen är att männen använder sig av mer avancerad 
datateknik än kvinnor. Detta kan leda till att motivationen att studera 
sjunker när man upplever svårigheter att använda tekniken. Hansson 
(1997) menar att tekniken är värdefull och kan effektivisera 
distansundervisningen, men tekniken i sig löser inga problem, det 
måste till pedagogik och metodik.  
 
Stödja studenterna i sitt lärande 
Studenterna som inte hade erfarenhet av distanskursen kände sig 
osäkera i början av kursen/kurserna därför att de saknade 
guidning/information om arbetsmetoden. Alla studenter som hade 
erfarenhet av distansutbildning anger att kursen/kurserna var 
upplagda med fysiska träffar antigen på universitet eller på en 
bestämd ort. Deltagare som har erfarenhet från både traditionell 
undervisning och distansundervisning har funnit att distansformen 
ger mer tid för reflektion. Deltagarna upplever att de får bättre och 
djupare genomgångar av materialet genom distansformen. I frågan 
om hur studenterna kan stödjas i sitt lärande pekade deltagarna på 
flera punkter, nämligen fler föreläsningar, mera handledning, 
gruppdynamik och att stödja motivation genom tillgänglighet i 
lärarkontakten och bolla idéer med kurskamrater. Lärarens 
förklarningar gör att deltagaren förstår innehållet på kursen bättre 
och hänger med och diskussioner med andra ger nya idéer och 
impulser. Det handlar om att hålla en levande diskussion under 
kursen. Detta visar återigen att motivation att lära förstärkas genom 
en positiv återkopplig från lärarens sida i samband med att det inlärda 
presteras. Risken är annars att distansstudier handlar enbart om 
självstudier, och leder till ytterligare isolering. 
 
Bååth (1998), anser inte att sammankomster är någonting som är 
nödvändigt i distansundervisningen. Hans resultat verkar inte ha 
någon som helst relevans i det här fallet. Resultaten i denna rapport 
visar däremot att distansutbildning med sammankomster kan vara en 
lösning för att öka motivationen hos distansstuderande. Genom att 
ha kursträffar kan man hjälpa kursdeltagare och lärare att bli bekanta 
med varandra. Man bör notera att alla kursdeltagare hade kontakt 
med varandra i studiesyfte utöver sammankomsterna i form av 
telefonsamtal och E-post. Bara i ett fall hade även dessa kontakt i 
form av studieträffar. De flesta av studenterna brukade prata om 
uppgifter och ge respons på varandras arbete. Vi tycker att 
diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan deltagarna kan bidra till 
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fördjupning av kunskaperna men det är även stimulerande att träffa 
andra som studerar samma sak.  
 
 
Slutsatser 
Det övergripande syftet med denna studie har varit att lyfta fram 
distansutbildningen från en studerande perspektiv. Följande slutsatser 
kan dras av detta arbete: 
• Majoriteten av distansdeltagarna i de undersökta kurserna i 

pedagogik är över 35 år gamla och kombinerar studier med 
arbete och/eller familj.  

• Flexibiliteten är en stor fördel och det är förståeligt att många av 
den anledningen väljer denna studieform. 

• Kursens form är något nytt för oerfarna distansstuderande. Ofta 
inser deltagare inte hur mycket självständigt arbete och disciplin 
som faktiskt krävs när man studerar på distans. 

• Teknik i distansundervisning har en social betydelse och styrka. 
En stor andel av de kvinnliga kursdeltagarna upplever problem 
med tekniken.  

• I den grupp som studerades fanns många olika behov och 
intressen att ta hänsyn till. Det som var gemensamt för alla var 
betydelsen av socialt stöd för att hjälpa studenterna i deras 
lärandesituation. 

 
Sammanfattningsvis kan vi säga att Distansdeltagare är en 
studentgrupp helt olik närundervisningsdeltagare. Detta innebär att 
lärarna noga bör överväga hur distanskurser läggs upp och genomförs 
eftersom distansstuderande ställer andra krav och har andra motiv 
och behov. 
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