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TRADITION OCH FÖRNYELSE. Studentaktiva arbets‐ och exami‐
nationsformer vid Programmet för Samhälls‐ och kulturanalys. 
Rapport från ett GrundSIPA‐projekt. 

Inledning 

Om SKA 
Programmet för Samhälls‐ och kulturanalys (SKA), vid Institutionen för tematisk 
utbildning och forskning (ITUF), startade hösten 1997 med 60 utbildningsplatser. 
Programmet, som fullt utbyggt har 240 platser, ingick i den satsning som Linkö‐
pings universitet och regeringen gjorde för att bygga upp ett nytt campus i Norr‐
köping.1

SKA, som sorterar under det humanistisk‐samhällsvetenskapliga vetenskaps‐
området vid filosofisk fakultet, utvecklades i den tvärvetenskapliga miljö som 
Linköpings universitet utgör. I det uppdrag som gavs den filosofiska fakulteten 
av universitetets styrelse formulerades tre centrala direktiv för utvecklingen av 
programmet: utbildningen skulle vara tvärvetenskaplig, de pedagogiska arbetsformerna 
skulle vara studentaktiva och samverkan med samhället skulle etableras i olika former. 
Flera av de personer som arbetade med att planera SKA hade disputerat vid nå‐
got av de olika temana vid universitetet. Programmet byggdes därför på tvärve‐
tenskapliga grund, såväl vad gällde kunskapssyn som gränsöverskridande och 
studentaktiva pedagogiska arbetsformer. 

SKA omfattar fyra års högskolestudier, dvs. 160 poäng, och avslutas med en 
magisteruppsats. Programmet förmedlar kunskaper om centrala samhällsveten‐
skapliga problem och sociala förhållanden och indelas tematiskt i olika kurser, 
block och år. Utbildningen utgår från kvalitativa metoder och socialvetenskaplig 
teoribildning, vilket syftar till kvalificerade och kritiska analyser av samhälls‐ 
och kulturvetenskapliga frågor. Föremål för studier och analys är främst de livs‐
villkor människor lever under, de identitetsskapande processer som sker i kultu‐
rella och sociala sammanhang samt olika politiska och sociala frågor. Begrepp 
som till exempel identitet, avvikelse, normalitet och socialt ansvar är vägledande 
programmet igenom.  

De metodologiska studierna och tillämpningarna av dessa är omfattande inom 
utbildningen. Kvalitativa metoder, såsom olika fältmetoder, intervjumetodik, 
text‐ och diskursanalys, dominerar. Etiska aspekter inom forskning och under‐
visning beaktas särskilt. Studenternas valfrihet syftar till individuell kompetens‐

                                                 
1 Campus Norrköping var en del i den utbyggnad av högskolan som delvis gjordes av arbets‐
marknadspolitiska skäl under senare delen av 1990‐talet. 
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profilering, vilket sker genom val av ämnen och metoder för olika skriftliga upp‐
gifter och magisteruppsats.  

Uppdrag 
I januari 2004 fick Kerstin Johansson, programansvarig vid SKA, beviljat Grund‐
SIPA‐medel2 för projektet ”Pedagogisk utveckling av Programmet för samhälls‐ 
och kulturanalys”. En central del av projektet innebär att utveckla gamla och in‐
föra nya studentaktiva arbetsformer vid SKA.  

Föreliggande rapport ingår således som en del i arbetet för att utveckla pro‐
grammet pedagogiskt. Vårt specifika uppdrag har varit att, tillsammans med 
programmets studenter och lärare, utveckla, förnya och förstärka de studentak‐
tiva arbets‐ och examinationsformer som praktiseras inom utbildningen och ock‐
så föreslå införandet av nya sådana arbetsformer.  

I denna rapport beskrivs det arbete som pågår inom programmet vad gäller 
tradition och förnyelse med avseende på studentaktiva pedagogiska arbetsfor‐
mer. Inledningsvis redogör vi för arbetets bakgrund och sammanhang och be‐
skriver något om hur vi uppfattar studenternas bildningsgång och utveckling. 
Till grund för detta resonemang ligger kursvärderingar och diskussioner med 
studenterna. Därefter anger vi vad vi i denna rapport menar med studentaktiva 
arbetsformer och motiv till att bibehålla och förstärka dessa. Vi redogör därefter 
för arbetet med studentaktiva arbetsformer dels ur lärarperspektiv, dels ur stu‐
dentperspektiv. Avslutningsvis för vi en diskussion av de resultat vi kommit 
fram till och ger förslag på hur det pedagogiska utvecklingsarbetet skulle kunna 
fortskrida vid SKA.  

Arbetsgrupp 
Arbetsgruppen har bestått av lärarna vid SKA Ann‐Margret Grewin, Lotta Hol‐
me, Kerstin Johansson, Marianne Winhter Jørgensen, Karin Osvaldsson och Pa‐
tricia Söderström samt studenterna vid SKA Sara Dahlén och Anna Åström. Sara 
Dahlén och Anna Åström har även inhämtat synpunkter från olika student‐
kretsar. Rapporten har i sin helhet diskuterats vid allmänt lärarmöte vid SKA 
samt i studenternas sektion och utbildningsutskott. Synpunkter från både stu‐
dent‐ och lärarhåll har beaktats i syfte att ge rapporten en bred förankring inom 
programmet. Lotta Holme har redigerat rapporten och skrivit de delar, där inte 
annat anges. 

                                                 
2 GrundSIPA är ett projekt för förnyelse av Grundutbildningens Struktur, Innehåll och Pedago‐
giska Arbetsformer inom Filosofiska fakulteten och området för Utbildningsvetenskap, Linkö‐
pings universitet. 
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Studentaktiva arbetsformer 

Bakgrund och sammanhang 
Det första året vid SKA är för studenterna det mest omtumlande året. Studenter‐
na tar under detta år steget från gymnasiala studier till högskolestudier. Kraven 
på eget ansvar, självständighet och kritisk förmåga ökar. Den kontroll av kun‐
skap och arbetsdisciplin som tidigare kommit utifrån måste nu omdirigeras till 
en inre drivkraft. Denna omställning är många gånger ganska svår. 

I de kursvärderingar som görs under det första året på utbildningsprogram‐
met kretsar studenterna, mer eller mindre medvetet, ofta kring detta omställ‐
ningsproblem, formulerat i termer av för få lärarledda undervisningstillfällen, 
bristande ”feed back”, otydliga instruktioner, för få individuella uppgifter och 
problem med fripassagerare i grupparbetena. I viss utsträckning reser stu‐
denterna krav på ökad kontroll genom att till exempel föreslå införandet av 
skriftliga tentamina som skulle ersätta redovisningarna och diskussionerna vid 
forum (examinerande seminarier med redovisningar av studenterna) eller föreslå 
att den lärare som är forumledare utövar en mer aktiv kunskapskontroll.  

Denna kritik, som studenterna framför, mot utbildningens arbetsformer vore 
givetvis mycket allvarlig om den fortgick under hela utbildningen, men den av‐
klingar något redan under den andra terminen för att nästan helt upphöra, gene‐
rellt sett, under det andra året. Att kritiken, mot till exempel alltför liten kontroll 
i meningen mätbara resultat, avklingar, och i stället skiftar till positiva om‐
dömen, är ett skäl till att framhärda i de, sedan programmets start, studentaktiva 
arbetsformer som praktiseras. Dock kvarstår under hela utbildningstiden viss 
kritik mot att den återkoppling som ges till studenterna från lärarna är bristfällig 
och för liten. Det framstår som rimligt att studenterna ställer krav på ökad kon‐
struktiv kritik från lärarnas sida, men det är knappast möjligt för programmets 
lärare att avsätta mer tid för återkoppling i olika former givet de resurser som 
finns vid SKA.  

Kritiken mot grupparbeten, forumexaminationerna och andra studentaktiva 
arbetsformer3 avklingar förvisso successivt under programmets gång och många 
studenter framhåller, redan under det första året, olika fördelar med ett mer 
långsiktigt lärande i grupp jämfört med vad enbart individuella studier och en‐

                                                 
3 Begreppet ”studentaktiva arbetsformer” har inom GrundSIPA‐projektet successivt ersatts av 
begreppet ”studentcentrerade arbetsformer”. Det motiveras av att arbetsformerna skall utgå från 
studenternas perspektiv, vilket, utöver studenternas aktiva roll, utgör en vidare pedagogisk tan‐
kemodell. Vi har dock valt att i denna rapport behålla det på SKA, bland både studenter och lära‐
re, välkända begreppet ”studentaktiva arbetsformer”. 
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skilda tentamina i regel innebär. Många studenter har erfarenheter från mer tra‐
ditionellt uppbyggda högskoleutbildningar.  

Ett annat tungt vägande skäl att hålla fast vid de studentaktiva arbetsformerna 
är att färdiga SKA‐studenter, i de alumniundersökningar som genomförts, sär‐
skilt framhåller den nytta de har av den kompetens som de studentaktiva arbets‐
formerna givit dem. Genomgående i undersökningarna är också alumnernas po‐
sitiva värdering av det kritiska tänkande som de utvecklat under utbildningen. 
Studenterna utvecklar självständighet, analytisk förmåga, vetenskapligt tänkan‐
de och forskningskompetens. Slutsatsen blir att det pedagogiska förnyelsearbetet 
således bör fokusera på att underlätta studenternas omställning till de krav som 
studierna vid SKA ställer, snarare än att minska dessa krav. De studentaktiva ar‐
betsformerna bör alltså bevaras och utvecklas i syfte att kritiken mot bristande 
läraråterkoppling skall minska. Det kan ske genom att studenterna själva kom‐
penserar för den återkoppling de tycker sig sakna. Detta måste givetvis ske med 
studenternas aktiva medverkan. 

Från programmets start har studentaktiva arbetsformer varit framträdande 
och varit en bärande del i SKA:s pedagogik. Det är därför vi kallar vår rapport 
”Tradition och förnyelse”.  

Definition och motiv 
I vårt arbete med att utveckla, förnya och förstärka de studentaktiva arbets‐
formerna vid SKA har vi utgått från denna stipulativa definition: ”En studentaktiv 
arbetsform är när studenten aktivt och självständigt, enskilt eller i grupp, tillägnar sig 
nya kunskaper och färdigheter. Studentaktiva arbetsformer innebär också att studenterna 
genom konstruktiv kritik hjälper varandra framåt.” Det överordnade syftet med och 
motivet för studentaktiva arbetsformer skulle vara ”att studenten utvecklar sin 
förmåga att inhämta och producera kunskap, lär sig att analysera och tänka kritiskt samt 
samverka med andra.” Dessa färdigheter antas vara värdefulla både inom olika ut‐
bildningar och inom arbetslivet och kanske särskilt vid SKA, eftersom SKA är en 
tvärvetenskaplig utbildning. Studenterna förbereds inför att samverka med 
människor med annan utbildningsbakgrund och utvecklar sin förståelse för att 
det finns olika kunskapsområden och perspektiv. Vi skulle vilja hävda att stu‐
dentaktiva arbetsformer därför är särskilt viktiga på gränsöverskridande utbild‐
ningar.  

Ytterligare ett motiv för att arbeta med studentaktiva arbetsformer är att stu‐
denterna tillägnar sig nya kunskaper på ett mer aktivt sätt och därigenom, för‐
modar vi, faktiskt minns mer av vad de lärt sig över tid.4 Genom studentaktiva 

                                                 
4 Hult, Håkan, Examinationen och lärandet – en översikt, analys och värdering av examinationens roll 
inom högre utbildning, CUP rapport 1998:01, Linköpings universitet 1998. Hult diskuterar bland 
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arbetsformer föreställer vi oss också att studenternas analytiska förmåga vad 
gäller olika samhällsfrågor och kulturella processer ökar, likaså deras engage‐
mang i och intresse för det samhälle som omger dem. Ett mål att sträva efter 
skulle vara att förmedla ett vetenskapligt förhållningssätt som är realiserbart i 
analyser av kultur och samhälle. 

Att arbeta med studentaktiva arbetsformer är förvisso också ett sätt att göra 
dygd av nödvändigheten. SKA är ett relativ stort, men resurssvagt, program och 
utan studenternas aktiva arbetssätt skulle undervisningstillfällena bli få. De stu‐
dentaktiva arbetsformerna tillämpas således även i syfte att kompensera och 
komplettera den lärarledda undervisningen. Studentaktiva arbetsformer skulle 
även kunna leda till att lärare fick sammanhängande tid för kompetensutveck‐
ling. En preliminär erfarenhet av studentaktiva arbetsformer är dock att de, åt‐
minstone på kort sikt, fordrar åtminstone lika stor omfattning av lärarnas in‐
satser som mer traditionella undervisnings‐ och examinationsmetoder. För att 
studentaktiva arbetsformer skall fungera i de lägre årskurserna krävs väl ge‐
nomtänkta uppgifter, noggrann information och handledning. 

Studentaktiva arbetsformer syftar också till att skapa förutsättningar för stu‐
denterna att ta större ansvar för det egna lärandet och för andras lärande. Stu‐
denterna skall i olika konstellationer förberedas för att hjälpa sig själva och andra 
fram till större kunskaper och kritiskt tänkande. Att ge konstruktiv kritik och 
föra vetenskapliga diskussioner med kurskamraterna skall komplettera lärarnas 
insatser. Lärarrollen kommer att i vissa sammanhang bli mer av en mentorsroll. 

Genom ökad demokrati, bland annat genom utvidgad dialog mellan lärare 
och studenter, vill vi förstärka studenternas inflytande över utbildningens inne‐
håll, exminations‐ och arbetsformer. Det gäller alltså att finna former för att öka 
studenternas aktiva medverkan i utbildningsprogrammets pedagogiska utveck‐
lingsarbete. Denna rapport och arbetsgruppens arbete är i sig ett led i en sådan 
process. 

Studentaktiva arbetsformer – lärarnas perspektiv 

Akademiska studier – föreläsningsserie under första terminen 2004 
Under hösten 2004 genomfördes i åk 1 en föreläsningsserie, som vi kallade 
”Akademiska studier” vars målsättning var att underlätta studenternas övergång 
till akademiska studier. Föreläsningsserien skulle även vara meningsfull för de 
studenter som bedrivit högskolestudier tidigare. Det betyder att vi utgick från de 
arbetsformer som utgör tunga inslag i SKA. Utbildning gavs bland annat i skriv‐

                                                                                                                                                 
annat examinationsformernas betydelse för yt‐ respektive djupinlärning i rapporten, se till exem‐
pel s 41f. 
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ande, till exempel i formuleringskonst, och i olika skriftliga genrer. Detta brukar 
efterfrågas av studenterna som till en början givetvis är osäkra på hur de upp‐
gifter de får skall genomföras.  

Vid det första tillfället tog vi upp frågan om vad studentaktiva arbetsformer 
egentligen är. Syftet med detta är att höja studenternas medvetenhet om att så‐
dana arbetsformer praktiseras och att det finns en pedagogisk tanke bakom det. 
Som exempel tog vi upp grupparbeten och forum som studentaktiva arbetsfor‐
mer. Vid samma tillfälle tog vi också upp studieteknik på en mycket grund‐
läggande nivå. Det handlade om att söka, finna och systematisera information, 
samt att läsa kurslitteratur genom att göra sammanställningar, diskutera littera‐
turen i grupp och referera texterna med egna ord. Vid samma föreläsning dis‐
kuterades också hur man på bästa sätt för anteckningar vid en förläsning och hur 
man skall gå tillväga för att planera ett arbete eller projekt. 

Nästa föreläsning handlade om grupparbeten som studentaktiv arbetsform 
och grupprocesser. Här motiverades varför grupparbete praktiseras inom SKA, 
vilket syftet och målen är med denna arbetsform och vad den innebär. För‐ och 
nackdelar med grupparbeten togs upp, likaså det som kan hända i gruppen, 
både psykologiskt och socialt, under ett grupparbete. 

För nya studenter vid SKA framstår utbildningsprogrammet som komplicerat 
– i värsta fall godtyckligt –  och de uppfattar inte omedelbart den struktur som 
finns. För att tydliggöra programmets struktur och de tankar som fanns vid dess 
start och uppbyggnadsfas hölls en föreläsning om SKA:s historia och samhälle‐
liga kontext. 

Någon vecka senare genomfördes en föreläsning om hur man skall gå tillväga 
då man står inför skriftliga uppgifter och muntliga presentationer. Under en rad 
år och vid flera tillfällen har studenterna framfört kritik mot att tydliga instruk‐
tioner saknas i detta avseende. Detta hoppas vi nu vara avhjälpt genom att stu‐
denterna får instruktioner för vad olika skriftliga arbeten inom skilda genrer 
skall innehålla för att motsvara de krav som ställs vid SKA. Detta inslag i utbild‐
ningen skall kompletteras med kunskaper om grundläggande retorik, vilket kan 
komma till nytta vid muntliga presentationer. 

Den sista i raden av föreläsningar inom ”Akademiska studier” behandlade 
hur man skall gå tillväga då det gäller att granska och bedöma en text, särskilt en 
annan students text. Kriterierna och kraven på skriftliga arbeten vid SKA repe‐
teras. Föreläsningen tar upp hur man opponerar på, kommenterar och diskuterar 
andras arbeten. Vid detta tillfälle diskuteras också olika psykologiska aspekter 
på att ge och ta kritik och även feed back/återkoppling som pedagogiskt instru‐
ment. I anslutning till föreläsningen behandlas också kursvärderingar och hur de 
skall göras till meningsfulla pedagogiska instrument. Helt avgörande för kurs‐
värderingars användbarhet är ju hur studenternas svar formuleras. 
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Föreläsningsserien ”Akademiska studier” pågick under hösten 2004. Under 
2005 arbetas ”Akademiska studier” om till en kurs, ”Framställning och reflek‐
tion”, 5 poäng, som läses i slutet av den första terminen på programmet. För det 
finns flera skäl. Ett av dem är att arbetet med portfolio inom SKA realiseras inom 
”Framställning och reflektion”; ett annat skäl är att inför studenterna tydliggöra 
och samla innehållet från föreläsningsserien. Det var svårt för studenterna att 
uppfatta att föreläsningarna hängde ihop och hur. Frågor som behandlats utför‐
ligt kom upp igen, eftersom en del av förläsningarna inte behandlade det som 
var mest aktuellt för studenterna vid just den tidpunkten. För att omställningen 
till akademiska studier skall underlättas för studenterna måste vissa inslag ligga 
exakt rätt i tiden. En föreläsning om hur man kommenterar en text, exempelvis, 
måste ligga i anslutning till att man verkligen skall kommentera en text. Till den 
portfoliomodell, som vi prövar, återkommer vi. Ytterligare ett skäl för att ut‐
veckla en kurs i ”Framställning och reflektion” har varit ett från både lärare och 
studenter länge framfört önskemål om att problematisera och medvetandegöra 
språkets betydelse för lärande, tänkande och analys. 

Grupparbeten som studentaktiv arbetsform (Karin Osvaldsson) 
Att läsa på universitet innebär alltid att till stor del lära i grupp. Den traditionella 
föreläsningen är förstås också en form av grupplärande. Vad som är speciellt för 
SKA är snarare betoningen på arbete i smågrupper och det studentstyrda i det 
arbetet. Under hela utbildningstiden är studenterna indelade i grupper där en 
stor del av arbetet sker. I de specifika kursavsnitten kan målen med gruppens 
arbete handla om att skriva allt från en mindre essäuppgift till det större projekt‐
arbetet med en antologi som utgör en stor del av studenternas arbete under år 2. 
Vad som är specifikt studentaktivt med detta arbetssätt handlar främst om att 
målen med grupparbetet är tydliggjort för studenterna, men att de själva väljer 
vägen dit. Syftet med detta arbetssätt är flerfaldigt och från utbildningens sida vill 
vi att smågruppsarbetet för studenten skall bidra till:  

• självständighet och egenkontroll i studenternas lärande 
• att studenterna skall se och uppskatta den kompetens deras kurskamrater 

besitter och vad man kan lära av varandra 
• att studenterna utvecklar sin flexibilitet  
• att studenterna utvecklar sin förmåga att lyssna till andra. 
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Målen för detta arbete presenteras på SKA:s hemsida5: 
Utbildningen präglas till stor del av arbeten i grupp, vilket kombinerat med indivi‐
duellt ansvar för det egna lärandet, ger både projektkompetens och flexibilitet – en 
god förberedelse för det framtida yrkeslivet. 

För att studenterna skall kunna uppnå dessa mål är det viktigt att de också skaf‐
far sig en förståelse för grupparbetets två ansikten; dels själva gruppens dynamik 
och arbetsprocess, dels målet med grupparbetet, dvs. den produkt som arbetet 
skall resultera i. För de studenter som är speciellt intresserade av grupprocesser 
och gruppdynamik finns en kurs med sådan inriktning.  

Grupparbetet är mycket givande, men kan också vara mycket krävande. För 
att underlätta för studenterna skriver de kontrakt med varandra inför större 
grupparbeten. I och med detta tvingas de att verbalisera vad de själva tycker är 
viktigt och förhandla fram en samsyn kring detta i sitt arbete. Om ändå konflikter 
och kriser skulle uppstå  finns det ett krishanteringsprogram utarbetat vid SKA 
som både studenter och lärare är informerade om. 

Kurslitteraturcirklar  
Av en del kursvärderingar framgår att inläsningen av kurslitteratur kunde ha 
genomförts på ett mer aktivt och ambitiöst sätt. Studenterna är vad gäller inläs‐
ningen av litteratur självkritiska och anger ofta dålig självdisciplin som orsaken 
till att man inte lyckats läsa mer, trots god vilja och stort intresse. Av detta följer 
också ånger över att man inte tagit tillfället i akt, eftersom försummade insatser 
är svåra att ta igen.  

Förvisso är litteraturen på många kurser vid SKA omfattande. Våren 2004 föd‐
des bland studenterna idén att bilda litteraturcirklar, i vilka kurslitteraturen skul‐
le diskuteras. Studenternas förslag innebar att man skapar frivilliga littera‐
turseminarier, där kurslitteraturen diskuteras. Seminarierna skulle organiseras 
helt av studenterna själva och kunde ske i andra grupper än de så kallade pro‐
jektgrupperna. Programmets resurser medger dock inte att den modell som ur‐
sprungligen föreslogs kan införas fullt ut. Studenterna föreslog nämligen att dis‐
kussionen skulle dokumenteras och lämnas in till kursansvarig för kommentarer, 
men den arbetsuppgiften har lärarnas inte kunnat ta på sig. Studenterna upp‐
muntrades att ta saken i helt egna händer, vilket de också delvis gjorde. Student‐
ernas initiativ har dock tagits upp och uppmuntrats av lärare inom ”Akademiska 
studier”. Hur många studenter som engagerat sig i kurslitteraturcirklarna är 
okänt. 

Syftet är alltså att studenterna själva, gärna med stöd av studenter i högre års‐
kurser, bildar särskilda studentgrupper för litteraturdiskussioner i syfte att moti‐
                                                 
5 www.ituf.liu.se 
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vera till flitigare läsning av kurslitteraturen. Införandet av kurslitteraturcirklar är 
efterfrågad av studenterna och är alltså deras idé. Det skulle vara möjligt att 
koppla kurslitteraturcirklar till mentorskapsprogram. 

Fältstuder 
Metodundervisningen vid SKA sker tillämpat och integrerat inom ramen för 
kurserna. Studenterna har ofta i uppgift att självständigt undersöka något feno‐
men. Fältstudier måste av det skälet i allra högsta grad också räknas till de stu‐
dentaktiva arbetsformerna. Här ansvarar den enskilde eller gruppen för att ob‐
servera och/eller intervjua människor för att kunna besvara frågeställningar eller 
lösa någon uppgift. 

Uppsatsunderstödjande kurser som studentaktiv arbetsform: magisteruppsatsen (Mari‐
anne Winhter Jørgensen) 
Under år fyra vid SKA är det en huvuduppgift för studenterna att skriva sina 
magisteruppsatser. Arbetet kring uppsatserna har hittills primärt understötts av 
handledning, vilken oftast är individuell. Uppsatsarbete återfinns även på andra 
delar av utbildningen och är, enligt vår erfarenhet, en väldigt bra studentaktiv 
arbetsform, där studenterna själva är huvudansvariga för att ringa in den fråga 
som ska undersökas och sedan både metodiskt och teoretiskt designa och utföra 
ett projekt som ger ett lämpligt svar på frågan. Ändå har vi inte varit riktigt nöj‐
da med uppläggningen av magisteruppsatsarbetet. Dels har den individuella 
handledningen varit mycket resurskrävande och dels har det stora (i regel) indi‐
viduella magisterarbetet för en hel del studenter blivit en ganska ensam och tung 
process. Studenterna har varit ganska utlämnade till sina respektive handledare. 
Vi vill också se att fler studenter avslutar och examineras på sina magisterupp‐
satser. 

Därför experimenterar vi med ett annat upplägg som delvis ersätter den indi‐
viduella handledningen. En del av detta nya upplägg är introduktionen av kur‐
serna ”Samhälls‐ och kulturanalytiska metoder” och ”Aktuella perspektiv på 
samhälls‐ och kulturanalytiska teorier”, vardera 5 poäng. Designen av de två 
kurserna är snarlik och den förstnämnde får här tjäna som exempel. Utifrån val 
av metod till magisteruppsatsen delas studenterna in i grupper om ungefär 10 
personer. Till varje av dessa gruppen knyts en handledare som träffar gruppen 
ungefär fyra gångar under kursens lopp. Emellan dessa såkallade grupphand‐
ledningar uppmanas studenterna att träffas i gruppen 2‐3 gånger för att diskute‐
ra 1) kurslitteraturen, 2) litteratur de själva letar fram utifrån intresse och 3) eget 
eller andras empiriska material. Inför träffen med handledaren ska studentgrup‐
pen ta fram en dagordning för vad som ska diskuteras på grupphandledningen. 
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Kursen examineras genom en inlämningsuppgift som knyter nära an till den en‐
skildes uppsatsarbete.  
 
De syften vi försöker uppnå genom denna kursdesign är följande: 

• Studenterna har ett stort inflytande över kursernas innehåll och kan i stor 
utsträckning göra sitt lärande på kursen direkt relevant för de individuella 
magisteruppsatserna. 

• Den kollektiva formen ger en större perspektivrikedom kring den valda 
metoden/teorin. 

• Den kollektiva formen erbjuder studenterna diskussionsfora där de sins‐
emellan kan söka både intellektuellt och socialt stöd i det annars så indi‐
viduella uppsatsarbetet. 

• Kurserna är resursbesparande jämfört med individuell handledning. 
 
Resultaten av denna omläggning är ännu preliminära. Det har visat sig att stu‐
denterna har rätt lätt för att diskutera metod och forskningsetik, vilket säkert be‐
ror på den ʺmetodtyngdʺ som finns vid SKA sedan åk 1. Däremot är de mycket 
mer osäkra vad gäller att leta efter och välja litteratur. Några har uttryckt önske‐
mål om att få en individuell handledare tidigare under uppsatsarbetet. Inte alla, 
men ändå en hel del, vill gärna ha handledare innan de skriver sina PM. Stu‐
denterna är i stort sett nöjda med sina metod‐ respektive teorigrupper. De upp‐
muntras att aktivt ta stöd av och lyssna på sina medstudenter. 

Forum som studentaktiv examinationsform 
Forum är examinerande obligatoriska seminarier som kan sägas utgöra navet i 
kursverksamheten och löper under hela utbildningen. I forum får studenterna 
möjlighet att exempelvis redovisa sina kunskaper i ett område, eller att ventilera 
frågor som uppstår i ett projektarbete. Varje forum består av cirka 15 deltagare 
och en lärare. Verksamheten i ett forum varierar med kursens innehåll och mål.  

Håkan Hult redogör i sin rapport ”Examinationen och lärandet” på ett klar‐
görande sätt för alla de skilda syften och mål som finns för examinationer inom 
högre utbildning.6 Examination inom den högre utbildningen handlar förvisso 
på ett ytligt plan om kunskapskontroll. Dock visar den pedagogiska forskningen, 
enligt Hult, att helt andra syften, ibland dolda, styr examinationen. Examina‐
tionens olika funktioner kan bland annat vara: 

• inlärningstillfälle 
• tillfälle till återkoppling 

                                                 
6 Hult, Håkan, Examinationen och lärandet – en översikt, analys och värdering av examinationens roll 
inom högre utbildning, CUP rapport 1998:01, Linköpings universitet 1998 
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• sållning bland studenterna 
• kvalitetssäkring av utbildningen 
• rekryteringstest (till andra studier eller yrken) 
• pedagogiskt styrinstrument och 
• maktutövning.7 

 
Hult menar att man i tidigare forskning underskattat den betydelse som exami‐
nationsformerna har för lärandet, alltså som pedagogisk styrinstrument.8 Det be‐
tyder att arbetsformerna på en viss utbildning i hög grad påverkas av examina‐
tionsformerna på densamma. Har man skriftliga tentamina, så kommer student‐
erna att förbereda sig för tentan; har man på utbildningen en skiftlig uppgift 
kommer studenternas arbete att styras av den. Av det följer att om en utbildning 
kräver av studenterna att de skall arbeta i aktiva arbetsformer, så bör även exa‐
minationen vara studentaktiv. Forum strävar efter att vara en sådan aktiv form 
för examination och är den vanligaste examinationsformen vid SKA. Forum syf‐
tar till att stödja och öka studenternas förmåga till kunskapssökande och kritisk 
analys. 

Principerna för forum är följande: 
• Forum skall vara en studentaktiv arbetsform. 
• Forum skall vara ett inlärnings‐ och övningstillfälle. 
• Forum skall fungera som examination. 
• Forum skall vara ett framåtsyftande kvalificerat seminarium. 

 
För närvarande prövar vi att utveckla forum mot att bli ännu mer studentaktivt. 
Under det första året vid SKA sker detta gradvis och önskemålet är att studenter‐
na under programmets fjärde år har förvärvat en sådan kompetens att de själva 
kan, helt eller delvis, ansvara för genomförandet av forum (se nästföljande av‐
snitt).  

I kursen ”Framställning och reflektion” genomfördes en så kallad kamrat‐
värdering på ett mindre moment som gällde muntlig framställning. Kursvärde‐
ringen visade att studenterna förhöll sig relativt positiva till sådan värdering, 
förutsatt att den inte kommer att bli ett alltför omfattande inslag på programmet. 
Studenterna ställde sig emellertid ganska kritiska till kamratvärdering som exa‐
minationsform, men mer positiva till kamratvärdering som ett bland flera inlär‐
ningstillfällen. Man behöver inför framtiden klargöra skillnaden mellan mer tra‐
ditionell opposition och kamratvärdering. Kamrat‐, liksom självvärdering, bör 

                                                 
7 Hult, s 7 
8 Hult, s 5 
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även kunna ha ett examinerande syfte, eller åtminstone utgöra en del i examina‐
tionen. 

Studenterna har själva tagit initiativ till en enkät bland programmets studenter 
just vad gäller forum som examinationsform. Undersökningen har genomförts 
av studentrepresentanterna Andreas Rångeby och Raija Tuipelehake‐Muagutu‐
tia. Av enkätsvaren framgår att många studenter upplever att varken forum‐
ledaren eller studenterna är tillräckligt aktiva på forum. Det går som student att 
”sitta av” ett forum och ändå bli godkänd. Ett förslag från studenternas sida är 
att forumledarens roll tydliggörs och fastställs i samråd med studenterna inför 
varje kurs. Ett annat krav från studenternas sida är att informationen om hur fo‐
rum skall genomföras skall bli bättre. Informationen, menar studenterna, måste 
vara konsekvent i olika dokument och på hemsidan samt stämma överens med 
den muntliga informationen.  

Föreläsningar och forum som studentaktiva arbetsformer: experimentet Tolk‐
ningens konflikt (Marianne Winhter Jørgensen) 
I kursen Tolkningens konflikt, 5 poäng, under det fjärde årets studier experimen‐
terade vi med studentledda föreläsningar som varvades med mer traditionella 
lärarledda föreläsningar. En studentgrupp om ungefär 5 studenter ansvarade vid 
ett sådant tillfälle dels för hela undervisningens förlopp (hålla tider, talarlista, få 
igång diskussion, etc.) och dels för undervisningens innehåll under den första 
hälften av kurstillfället. Gruppen skulle presentera, diskutera och problematisera 
ett givet tolkningsperspektiv. Under den andra hälften av kurstillfället presen‐
terade två andra studentgrupper kort egna empiriska applikationer av tolk‐
ningsperspektivet. Kurstillfället avslutades med en reflektion kring modellens 
form och innehåll. 

”Forum” är, som framgått, i olika utformningar en vanlig examinationsform 
vid SKA. Syftet med den ovan presenterade modellen är att på utbildningens sis‐
ta år etablera ännu ett progressivt steg i utformningen av forum. Vad gäller foru‐
mens form möter studenterna här en utmaning i förhållande till de tidigare, mera 
lärarstyrda forumen. Studenterna själva ansvarar för planering och disponering 
av tiden och skall realisera sin presentation för och med en stor grupp medstu‐
denter. Även till innehållet är en progression inbyggd, där studenterna nu gans‐
ka fritt får utforma sin presentation och därför måste reflektera kring frågor som: 
vad behöver introduceras och förklaras, vilka problemställningar ska diskuteras, 
hur förhåller sig litteraturen till det övergripande syftet med kursen, etc.? 

Den här beskrivna pedagogiska utvecklingsinsatsen utvärderades under vår‐
terminen‐05 med gott resultat. Utöver utvärderingen av själva kursen, ska vi 
även fortsätta arbetet med att utreda hur vi, på tidigare årskurser, kanske på ett 
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ännu bättre sätt kan utveckla sådana förmågor hos studenterna att de på år fyra 
faktisk är kapabla att sköta undervisningen själva på ett forum.  

Strimmor 
För närvarande gör vi en översyn och ”reformering” av strimmorna, dvs. de ti‐
digare valbara kurserna. Nya strimmor, som kommer att omvandlas till ordi‐
narie kurser, dock inte nivåbestämda, utarbetas. Strimmorna är alltså på väg att 
förändras inom programmet och skälen till det är både administrativa, pedago‐
giska och ekonomiska. Vår ambition är att förändra strimmorna och göra en del 
av dem mer praktikorienterade, vilket är en anpassning till bolognaprocessen. 
De kurser, som ersätter strimmorna, utformas i samråd med studenterna. Stu‐
denternas önskemål om kursernas innehåll och form beaktas särskilt noga. En 
målsättning är att utveckla och pröva studentaktiva arbets‐ och examinations‐
former inom ramen för dessa kurser och då involvera studenter tidigt i den pro‐
cessen. 

Portfolio (Ann‐Margret Grewin och Lotta Holme) 

Inledning 
En av de åtgärder vi vill redogöra för är våra ansträngningar för att återinföra 
portfoliopedagogik vid SKA. Att arbetet med portfolio avstannade för ett antal år 
sedan berodde på att det var svårt att genomföra en viss pedagogisk metod som 
sträcker sig över hela programmet och dessutom inte ger några kurspoäng. En 
helt genomförd portfoliomodell bygger på att alla kursansvariga lärare och alla 
studenter engagerar sig i metoden programmet igenom. Vi erfor dock genom att 
ta del av andra projekt inom GrundSIPA att portfolio kan innebära flera olika ar‐
betssätt och fylla olika funktioner, på varierande ambitionsnivåer. De fyra mest 
framträdande möjliga funktionerna uppfattar vi som följer: 

• examination 
• kursvärdering 
• reflektion över det egna lärandet 
• CV – meritsammanställning 

Vid SKA valde vi att endast arbeta med reflektion över det egna lärandet (under 
år 1‐3) och med meritsammanställning (under år 4). Det såg vi som en realistisk 
satsning under förutsättning att det huvudsakliga ansvaret lades på studenterna. 
Vad gäller kursvärderingar och examinationer anser vi att vi redan har tillräck‐
ligt bra former som vi vill behålla. Vi blev heller inte övertygande om att reflek‐
tion i portfolio‐mening bör vara examinerande. Däremot tror vi att arbete med 
portfolio vad gäller systematisk reflektion över det egna lärandet kan utgöra en 
del i att underlätta omställningen till akademiska studier.  
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Skäl till att ställa samman en Portfolio  
I SKA:s utbildningsplan finns inskrivet att studenten förväntas sammanställa en 
”/.../ dokumentation över genomförda projektarbeten och gestaltning av resultat 
från dessa som en form av arbetsprov i en kompetensportfölj /…/”. 

Att sammanställa en Portfolio (från latin: bära blad) eller en kompetensportfölj 
under SKA‐utbildningen innebär att kontinuerligt under utbildningens gång dels 
dokumentera samtliga arbeten som genomförs och dels att skriftligen doku‐
mentera de reflektioner man gör kring sina olika arbeten och sitt eget lärande. 
Samtliga dokument samlas och sparas och utgör en Portfolio vilken i abstraherad 
form, det vill säga i förkortad, ordnad och sammanfattad form, kan läggas till ett 
framtida CV (curricula vitae; ett latinskt uttryck vilket betyder ungefär levnads‐
lopp). CV är en kort redogörelse för vilken utbildning man genomgått, vilka kva‐
lifikationer man har samt vilka arbeten eller anställningar man haft. 

Att sammanställa en Portfolio kan för studenten vara givande och ändamåls‐
enligt på olika sätt. Det är tänkt att vara ett redskap för studenten att stärka sin 
förmåga att reflektera över sin egen lärandeprocess och göra sig medveten om 
hur egna förväntningar, kompetenser och utbildningsmål förändras och ut‐
vecklas under utbildningens gång.  Det är även tänkt att vara ett redskap för stu‐
denten att göra sig medveten om möjligheterna att styra sitt eget lärande, att 
stärka sitt eget ansvarstagande för hur man som student utnyttjar och väljer kur‐
ser och projekt. 

En Portfolio kan utgöra en ”minnesbank” över de kompetenser studenten 
kontinuerligt tillägnar sig samt de val studenten gör under utbildningens gång. 
Som slutdokument ger en Portfolio en samlad bild av den utbildningsprofil stu‐
denten valt att utveckla, genom att den innehåller de arbeten studenten genom‐
fört under sin utbildning, visar vilka kompetenser och färdigheter studenten valt 
att utveckla under sin utbildning samt visar på viket sätt studenten genom re‐
flektion över egna mål och programmets mål valt att skapa sin specifika utbild‐
ningsprofil.  

Att reflektera över sin egen utbildningsprocess handlar om att reflektera över 
hur och vad ”jag lär mig”.  Reflektionerna kan röra sig om funderingar kring vil‐
ka förväntningar och förutsättningar man har inför utbildningen i sin helhet och 
inför olika moment i utbildningen. Det kan handla om funderingar kring hur 
man förhåller sig till och går tillväga för att tillägna sig ny kunskap och nya in‐
sikter. Det kan handla om reflektioner kring vilka utbildningsmål man har ini‐
tialt och hur man ska kunna realisera dem, men det kan även handla om hur de 
egna utbildningsmålen förändras under utbildningens gång genom nyvunna 
kunskaper och insikter. Vid återkommande tillfällen under utbildningen sam‐
manfattar studenten sina reflektioner kring dessa och liknande teman. Vid ut‐
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bildningens slut har studenten på så sätt författat ett dokument som visar hur 
studenten har format en sammanhållen utbildningsprofil som visar vilka kom‐
petenser och förmågor han eller hon har satsat på att utveckla.   

Portfoliomodell vid SKA 
Portfolioundervisningen introduceras under programmets första år och är då 
poänggivande. Portfolio som metod för inlärning, reflektion och dokumentation 
är en del i kursen ”Framställning och reflektion”, 5 poäng. Men för det fortsatta 
arbetet med portfolio ansvarar varje enskild student. En möjlighet är givetvis 
även här att bilda diskussionsgrupper, eventuellt under ledning av studenter i 
högre årskurser. Under år 4 kommer studenterna göra en meritsammanställning 
och andra arbetsmarknadsinriktade insatser kommer att förbereda studenterna 
för deras kommande arbetsliv. En representant från Programrådet vid SKA 
kommer att bjudas in för att ge sina synpunkter på hur och på vilket sätt en Port‐
folio kan vara intressant för en arbetsgivare. 

Resultatet av arbetet med portfolio 
Resultatet av arbetet med portfolio var utan tvekan mycket positivt, om än pre‐
liminärt. Vi har av studenterna inhämtat ett omfattande skriftligt material bestå‐
ende av intressanta reflektioner över den egna lärandeprocessen. Återkoppling 
har skett till studenterna i form av sammanställningar. Ett resultat, som styrker 
vår uppfattning om att bibehålla och utveckla de studentaktiva arbets‐ och exa‐
minationsformerna, är att många studenter, i sina portfolioreflektioner, formule‐
rar sig i termer av en bildningsresa, där pusselbitar läggs på plats, där det egna 
ansvaret för utbildningen görs tydligt, där nya insikter vinns, där den inledande 
förvirringen ersätts av en större säkerhet och förståelse för vad högre utbildning 
innebär i form av självständigt och kritiskt kunskapssökande. Grupparbetenas 
betydelse för denna utveckling framhålls också. Reflektionerna som görs av stu‐
denter under år 1 skiljer sig från de som görs av 2:orna och 3:orna vad gäller de‐
ras språkliga utformning. Till innehållet kan bildningsresan sägas fortsätta. 

Kursvärderingar 
Kursvärderingar är obligatoriska och genomförs i anslutning till samtliga kurser. 
Kursvärderingarna, som tillmäts stor vikt vid SKA, har utvecklas till ett bra pe‐
dagogiskt instrument för programmets utveckling, bland annat genom att frågor 
ställs som syftar till självreflektion. Syftet är att höja studenternas medvetenhet 
om det egna ansvaret för det egna lärandet. Detta formuleras som påståenden i 
vilka studenterna får instämma i högre eller lägre grad. Påståendena lyder som 
följer: 

1. Jag har tillägnat mig kurslitteraturen på ett för mig tillfredsställande sätt. 
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2. Jag har varit närvarande vid föreläsningarna, forum och vid övriga under‐
visningstillfällen i en utsträckning som jag känner mig tillfreds med. 

3. Jag känner mig nöjd med min arbetsinsats i grupparbetet. 

Vidare skall återkoppling ske genom att studenterna får ta del av kursvärde‐
ringarnas sammanställningar och även delges de åtgärder som vidtagits med an‐
ledning av tidigare värderingar. Genom kursvärderingarna kommer varje in‐
dividuell students synpunkter på utbildningen fram, vilket är viktigt med tanke 
på att lärarna under de två första åren mest träffar studenterna i grupp. 

Tillsammans med studenterna arbetar lärarkollegiet för att införa KURT, ett 
webbaserat kursvärderingssystem som utarbetats vid Linköpings universitet. 
Preliminära erfarenheter av systemet är både goda och dåliga. En tendens som vi 
kan se är att svarsfrekvensen blir något lägre och att svaren är något mer kritiska 
i meningen negativa. Det är möjligt att de mest nöjda studenterna inte bryr sig 
om att fylla i kursvärderingen. En positiv sak är att arbetet med att sammanställs 
kursvärderingarna sker automatiskt. KURT sparar resurser. KURT saknar dock i 
dagsläget möjligheter att härbärgera studentenkäter av litet mer genomgripande 
slag, vilket vi och studenterna uppfattar som en brist, eftersom SKA är ett fyra‐
årigt program som dessutom är uppbyggt i block, vari flera kurser ingår. 

Studentaktiva arbetsformer – studenternas perspektiv 

Synpunkter och reflektioner från diskussionsmöte med studenter. Mentorskap (Sara Dah‐
lén och Anna Åström) 
Vi som studentrepresentanter, Sara Dahlén och Anna Åström, träffade två stu‐
denter från ettan och en från trean för att diskutera studentaktiva arbetsformer. 

De två studenterna från årskurs ett hade ett behov av att ventilera sina åsikter 
om programmet och dess arbetsformer. Detta behov formulerades i termer av be‐
kräftelse och återkoppling genom mer lärar‐feedback och individuella uppgifter.  

Dessa ovannämnda åsikter känner vi igen sedan tidigare. Vi gav som förslag 
att en sådan feedback kanske skulle kunna ges av studenter från senare årskur‐
ser, i någon form av mentorskapsprojekt som kunde ha både studiemässiga och 
sociala funktioner. Studenterna från ettan tyckte att en sådan feedback kunde 
vara ett bra alternativ. Exempelvis skulle det kunna handla om att äldre stu‐
denter håller i läsgrupper, diskussionsgrupper, skrivgrupper, eftersom detta 
skulle kunna tillfredsställa olika behov av återkoppling utan att för den skull 
kräva mer lärartid. Vi tänker oss också att mentorsprojektet kunde underlätta 
kontakterna mellan årskurserna och på så sätt ytterligare tydliggöra utbildning‐
ens ʺröda trådʺ.  
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Något som framkom var att för att arbetsformerna skall vara studentaktiva 
krävs också att de är läraraktiva, i den mening att pedagogiken måste vara tydlig 
och tillgänglig. Det är viktigt att man tydligare motiverar från lärarnas sida var‐
för man väljer vissa arbetsformer och att man presenterar detta på ett övertygan‐
de sätt.  

Vi ska utveckla de idéer som diskuterades ytterligare, framförallt i form av 
olika mindre mentorsprojekt. Vi tänker oss att vi och den grupp som kommer att 
formulera detta projekt tydligare och sätta igång det, i dialog med lärarna, kan ta 
fram material att utgå från i de olika grupperna (diskussionsfrågor till läsgrup‐
per, ämnesförslag till skrivgrupper, etc.). Ett förslag är att bilda läsgrupper som 
skulle kunna handledas av studenter från högre årskurser. Dessa studenter skul‐
le ha ett tydligare ansvar för att få igång diskussioner och skapa ett öppet klimat 
i grupperna m.m. utifrån de behov som uppkommer.  

En tanke som uppkommer hos oss, när det talas om ”studentaktiva arbetsfor‐
mer”, är att det bör handla om att studenten står i fokus och ska uppmuntras att 
vara aktiv i sitt lärande. Att programmet är studentaktivt borde syfta till att stu‐
denter uppmuntras i en anda där egna initiativ utanför kursplanen och schemat 
är något självklart och positivt. Vid behov skulle små eller stora grupper kunna 
bildas utifrån olika syften. De skulle kunna handla om allt från praktiska ”verk‐
städer” om hur man skriver en viss typ av text eller hur multimediaproduktioner 
framställs, till diskussionsgrupper om specifika ämnen.  

Denna studentaktiva ”anda” ställer, som vi skrivit om tidigare, vissa krav på 
läraraktivitet. Att gå från ett icke studentaktivt sätt att lära till ett studentaktivt är 
inget som kan läggas enskilt på varje individ. Så det vi skulle önska att lärarna 
bidrog med, förutom att fortsätta att utveckla de studentaktiva arbetsformerna, 
är främst att uppmuntra och ge stöd till de projekt som studenter, enskilda eller i 
grupp, tar initiativ till.  

Tradition och förnyelse vid SKA. Diskussion om studentaktiva arbets‐ och ex‐
aminationsformer 
Att skapa förutsättningar för aktivt lärande är en ständig aktivitet, eller kanske 
snarare process, som måste inbegripa både lärare och studenter. Arbetet bör ske 
långsiktigt, men inbyggt i systemet är det faktum att vi varje år får en ny årskull 
studenter. Det betyder att kollegiet vid SKA kontinuerligt måste bearbeta och 
tillsammans med studenterna motivera och utveckla de pedagogiska arbets‐ och 
exminationsformerna. En implementeringsfas föreligger alltså årligen. Denna fas 
fullföjs under följande terminer med fördjupade praktiker och insikter om vad 
studentaktivitet kan innebära. 

Lärarsituationen har varit relativt permanent under de senaste två åren vid 
SKA, vilket är en fördel om man avser att praktisera någorlunda likartade peda‐
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gogiska arbetsformer. Det betyder inte att alla kurser inom programmet måste 
tillämpa studentaktiva arbetsformer eller att alla lärare måste vara lika engage‐
rade i programmets pedagogiska arbete. Vi har dock upplevt det som berikande 
att utgöra ett kollegium, där bland annat pedagogiska frågor dryftas kontinuer‐
ligt och långsiktigt. Vi anser att det är viktigt att lärarna även i fortsättningen be‐
reds möjlighet att samråda kring pedagogiska frågor, bland annat studentaktiva 
arbetsformer, och då kanske särskilt med inriktning mot studenternas eget 
lärande och reflektion. 

Vi har också haft mycket givande diskussioner med studenterna, vilka också 
tagit egna initiativ till diskussioner om programmets arbetsformer, särskilt exa‐
minationsformerna. Studentsektionens och studentrepresentanternas kritik och 
engagemang är värdefullt och har utgjort en drivkraft i vårt arbete, även om vi 
som kolleger, anställda på ett resurssvagt program, blivit uppmärksammade på 
otillräckligheten och omöjligheten i att genomdriva studenternas förslag, vid de 
tillfällen då förslagen varit alltför resurskrävande. 

Vi har alltså under det senaste året praktiserat vårt uppdrag och vår tradition 
av studentaktiva arbetsfomer och arbetat för att förnya desamma. GrundSIPA‐
projektet har varit en viktig del i det arbetet. Projektet har i sig hållit frågorna ak‐
tuella och hjälpt till att öka medvetenheten bland studenter och lärare. Att arbeta 
med GrundSIPA‐projektet har förvisso givit resultat under processens gång, men 
vi måste nu finna långsiktiga former för att bibehålla både tradition och förnyelse 
vid SKA vad gäller studentaktiva arbets‐ och examinationsformer. 

För att studentaktiva arbetsformer skall fungera krävs mycket väl genomtänk‐
ta kurser och uppgifter, god information om de krav som ställs och handledning. 
Vi har kommit fram till att arbetsformerna knappast kan sägas vara resursbespa‐
rande; det är i alla fall en osäker motivering för att bibehålla och förnya student‐
aktiva arbetsformer. Skälen är pedagogiska, inte ekonomiska. Arbetsformerna 
kräver en hel del vad gäller information, motivering och tydlighet, som man inte 
kan göra avkall på. Det är till och med möjligt att studentaktiva arbetsformer – 
om de skall genomföras på ett bra sätt – slukar mer resurser än så kallade tradi‐
tionella undervisningsformer. 

En möjlighet att hos blivande studenter tidigt informera om och arbeta med 
studentaktiva arbetsformer skulle kunna vara under det ”collegeår” som SKA är 
delvis ansvarigt för. Collegeåret, i samarbete med Norrköpings kommun och ut‐
bildningsbolaget SENSUS, skall förbereda blivande studenter inför högskolestu‐
der och ges för första gången under detta läsår. 

I framtiden kommer vi att i ännu större utsträckning räkna med studenternas 
medverkan både vid planeringen och genomförandet av utbildningen. Detta 
handlar om en ömsesidig aktiv samverkan, som kräver engagemang från både 
student‐ och lärarhåll. Här anser vi att vi redan har en relativt stark tradition att 
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bära och förvalta, även då det gäller studenternas inflytande och programmets 
inre demokrati. Sådana traditioner måste både värnas och förnyas. Två exempel 
på former för detta arbete är att vi infört mitterminsmöten, där alla i programmet 
inblandade parter deltar, och att utbytet mellan lärarkollegiet och SKA‐sektionen 
intensifierats. En ökad dialog om arbetsformerna med studenterna, genom deras 
representanter, kommer också öka den ömsesidiga förståelsen för de olika per‐
spektiv som studenter och lärare ibland har. 

Inför framtiden tror vi att vi måste öka studenternas medvetenhet och kun‐
skaper om SKA:s arbetsformer. Varför praktiseras studentaktiva arbetsformer 
och vad innebär de? Programmets pedagogiska idéer skulle kunna tydliggöras 
och framföras i samverkan med studenter från de högre årskurserna. Syftet är att 
medvetandegöra studenterna om de studentaktiva arbetsformerna och att disku‐
tera dessa med hjälp av studenter från högre årskurser och ta del av deras erfa‐
renheter. 

Vi måste också utveckla metoder för att uppmuntra studenterna att ta egna 
initiativ till olika aktiviteter på programmet. Det kan ske genom att till exempel 
finna olika sätt för att stödja studenternas initiativ till olika former av utåtriktad 
verksamhet som stärker banden med det omgivande samhället. Arbetsmark‐
nadsinriktade aktiviteter skulle kunna vara ett exempel. Ett annat projekt som 
redan är under utveckling och kommer att drivas av studenter är mentorskap. 
Ambitionen är att erbjuda mentorer, bestående av studenter från de högre års‐
kurserna, till samtliga ettor. 

I framtiden måste vi satsa på att de olika formerna för studenternas självstän‐
diga kunskapssökande utvecklas. Det gäller information och utbildning om tek‐
nik, ökad omvärldskunskap, bibliotekskunskap, handledning etcetera. Studen‐
terna måste bli bättre på att leta efter och värdera/kritiskt granska litteratur. 

Studentaktiva arbets‐ och examinationsformer kommer alltså att bibehållas 
och utvecklas på programmet i sin helhet. De två inslag i detta arbete, som vi 
kanske främst ser framför oss idag, är att vi måste ta ett välgrundat ställningsta‐
gande till huruvida programmet skall införa själv‐ och kamratvärderingar i nå‐
gon utsträckning och hur sådana modeller kan utvecklas och genomföras.9 En 
annan fråga, kopplad till våra arbets‐ och exminationsformer, och då främst fo‐
rum, är hur vi skall förhålla oss till genusfaktorer och kön. En diskussion skulle 
här kunna föras utifrån Bondestams10 och Hults11 böcker. 
                                                 
9 Hult, s 35ff 
10 Bondestam, Fredrik, Könsmedveten pedagogik för universitets‐ och högskolelärare – en intro‐
duktion och bibliografi, Liber 2004 
11 Hult, Håkan, Examinationen och lärandet – en översikt, analys och värdering av examinationens roll 
inom högre utbildning, CUP rapport 1998:01, Linköpings universitet 1998, s 32ff ”Kön och examina‐
tion” 
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