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Inledning

För hundra år sedan sa en europeisk bilkonstruktör att det aldrig kommer
att finnas mer än 5000 bilar i Europa. Skälet var att det inte fanns fler per-
soner som hade de egenskaper och kunskaper som erfordras för att fram-
föra en bil. Han – en av Mercedes-Benz grundare – hade en aning fel. Vi
lever i dag i det som brukar kallas kunskapssamhället och det visar sig på
flera sätt och det får många konsekvenser. Jag har under de senaste måna-
derna hört flera tjänstemän på utbildningsdepartementet säga att antalet
doktorander är för närvarande lika många som antalet gymnasister på 50-
talet. Dessa exempel visar på samhällets strävan och individens förmåga
att spänna bågen, om möjlighet ges. Sveriges marsch in i kunskapssamhället
har egentligen pågått under en längre tid, men det är främst under 90-talet
som universitetsvärlden mer påtagligt märkt av detta. Vi går i rask takt
från elit- till massutbildning och målet är nu att 50% av alla unga ska före
25 års ålder ha påbörjat en högre utbildning.

Det är fyra aspekter som bör lyftas fram i samband med den stora
studenttillströmningen. För det första har universiteten inte på långa vägar
kompenserats fullt ut, vilket i realiteten inneburit en betydande reduce-
ring av per capitatilldelningen. För det andra uppkommer pedagogiska
och logistiska utmaningar, när allt större studerandegrupper ska hanteras.
För det tredje ökar heterogeniteten i studerandegruppen som en konsek-
vens av att allt fler studentar antas. För det fjärde minskar den stora till-
strömningen möjligheterna för universitetets personal att använda sig av
ad hoc lösningar, vilket är något av en tradition i det akademiska livet.

Massutbildningen, IT-utvecklingen, pedagogiska idéströmmar mot mer
studerandecentrerade utbildningsformer såsom PBL och projektstudier och
– sist men inte minst – en samhällsutveckling mot mer individuella lös-
ningar på olika problem gör att man med fog kan säga att universitets-
lärare har att möta många och nya utmaningar. Om man ser på undervis-
ning som design är det uppenbart att lärare ofta tänker på undervisning
och hur man ska lägga upp en kurs, vad den bör innehålla, hur den ska
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examineras, vilka krav som bör ställas, och mycket, mycket mer som hör
till undervisningen. Man skissar på en uppläggning och man reviderar,
ungefär som en arkitekt i arbetet med att skapa ett nytt hus. Lärarens grund-
fråga är väl egentligen hur undervisningen på bästa sätt kan stödja och
underlätta studenternas lärande, så att de kan klara kurskraven.

Undervisning och lärande är två sidor av samma mynt och det är
kring dessa båda begrepp och samspelet mellan dem som årets CUP-dag –
den fjärde i ordningen – inriktas. Det är ett tema som naturligtvis är cent-
ralt för alla som på något sätt arbetar med pedagogiska frågor men det är
även centralt för de studerande. Det senare visar sig också i det att grundut-
bildningsstudenter har bidrag denna dag liksom flera doktorander; de se-
nare är ju ofta både studerande och lärare.

Årets bidrag har inordnats i fyra områden: Stöd för lärandet, Former
för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet, IT-pedagogik och
Kontroll, stöd och utveckling. Inom varje område presenteras intressanta
tankar och spännande FoU-arbeten. Min förhoppning är att du ska låta dig
inspireras av läsningen och aktivt delta i samtal som följer.

Ett stort Tack till alla ni som genom era artiklar gjort det möjligt att
publicera denna rapport och att arrangera konferensen, CUP-dagen. Tack
också till IngBritt Grahn Johansson som redigerat och hållit ihop hela
organisationen kring konferensen.

Välkomna alla till en dag med undervisning och lärande i centrum!

Håkan Hult
Centrum för universitetspedagogik
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En modell för självvärdering av ämnen
inom Filosofiska fakulteten

Elisabeth Ahlstrand, Joakim Kindgren
Kvalitetsutskottet, Filosofiska fakulteten

Inom Filosofiska fakulteten arbetar ett kvalitetsutskott i första hand med
grundutbildningens utveckling och kvalitet. Kvalitetsutskottet har ett över-
gripande ansvar att stödja och initiera regelbunden uppföljning och utvär-
dering inom fakultetens verksamheter samt att initiera och stödja pedago-
gisk utveckling.

Som ett led i det långsiktiga kvalitetsarbetet har en rad strategier ut-
vecklats. Bland annat har en databas upprättas för att följa ämnens och
programs söktryck, antagning, betygsnivå på den sist antagne studenten,
examination etc. I denna databas finns kvantitativa data om ämnen och
program som kontinuerligt uppdateras. För att få en bild av t ex grundut-
bildningens forskningsanknytning, internationalisering etc krävs att an-
nan information om program och ämnen samlas in. Här har utskottet valt
att pröva två vägar. Programmen utvärderas av en extern utvärderare och
ämnena med hjälp av självvärdering.

En modell för självvärdering har utvecklats och prövas under inneva-
rande termin av tre ämnen på fakulteten; historia, litteraturvetenskap och
bild. Att just dessa tre ämnen har valts ut beror på att de har olika karaktär
och ligger inom olika institutioner. Historia representerar ett traditionellt
universitetsämne med lång tradition liksom litteraturvetenskap. Båda lig-
ger inom temainstitutionen. Det som skiljer dem åt är att historia har ett
stort antal studenter på A-D nivån och många lärare är verksamma inom
ämnet. Litteraturvetenskap är ett något mindre ämne vad gäller antalet
studenter och lärare involverade. Bildämnet är inget examensämne på
universitet men ingår i flera lärarprogram och ingår också i fristående
kursutbudet som fort- och vidareutbildningsmöjlighet. Det ligger på Este-
tiska institutionen. Många studenter går kortare kurser i ämnet. För närva-
rande är få lärare aktiva inom bildämnet.

Kvalitetsutskottets ambition med självvärderingsmodellen är dels att
verka för att ämnena reflekterar över sin situation i relation till ett antal
kvalitetsaspekter, dels att ämnena aktivt arbetar med dessa aspekter i ett

Stöd för lärandet
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kontinuerligt utvecklingsarbete. Ett annat syfte är att med hjälp av rapporte-
ring från självvärderingarna tillföra fakulteten kunskap om de ämnen som
bedriver grundutbildning, kunskaper som förhoppningsvis kan bidra till att
beslut om utbildningars dimensionering etc sker på ett gediget underlag.

Syftet med presentationen av modellen för självvärderingen under
CUP-dagen är att få diskutera modellen och få synpunkter för att kunna
utveckla modellen vidare. Modellen presenteras kortfattat här. Vid den munt-
liga presentationen hoppas vi förutom att beskriva modellen också redovisa
de första rapporterna från de ämnen som under hösten prövar modellen.

Självvärderingsprocessen
1. Inledningsvis definieras en rad aspekter av ämnet som ska utvärderas

(förslag på några tänkbara sådana presenteras nedan).
2. Därefter görs en positionsbestämning när det gäller de listade aspek-

terna; var befinner sig ämnet nu? Denna fas kan kallas en nulägesbe-
skrivning. Det är här som ämnet slår fast styrkor och svagheter, hur
ämnet t ex efterfrågas och hur ser framtiden för ämnet ut. Om denna fas
genomförs på ett noggrant sätt ökar möjligheten till ett framgångsrikt
utvecklingsarbete.

3. Sedan vidtar en diskussion om huruvida man är nöjd med nuläges-be-
skrivning eller i vilka avseenden som man vill förändra. I denna fas
sätts nya utvärderingsbara mål upp för ämnet i förhållande till de as-
pekter som man gjort nulägesbeskrivningen mot. Av vikt är att de mål
som formuleras är relevanta och att de är möjliga att nå utan orealis-
tiska ansträngningar och resurser.

4. Nu är det dags att välja tillvägagångssätt för att realisera de uppsatta
målen. De angreppssätt man väljer är knutna till vilka mål som formu-
lerats men även till de resurser som står till buds. Här kan också föras
fram önskemål om eventuellt stöd från fakulteten.

5. Tillvägagångssätten prövas och tillämpas under en tid (implemente-
ringsfasen). En förutsättning för detta är att arbetet förankrats bland
lärare, studenter och annan personal inom ämnet.

6. Till sist utvärderas i vilken mån och hur man klarat att förverkliga de
mål man satte upp i fas 3.

Sammanfattningsvis kan sägas om självvärderingsprocessen att den i för-
sta hand är framåtsyftande, den ska kunna sätta fingret på behov av ut-
veckling och förnyelse och därmed verka kvalitetsbefrämjande.

Stöd för lärandet
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Tänkbara aspekter att inledningsvis utgå ifrån
(fas 1 i modellen)
• Forskningsanknytning

Här kan beröras förhållanden som vilka forskningsmiljöer som ämnet
är knutet till, grundutbildningsstudenter som går vidare till forskarut-
bildning, pågående forskning av ämnets lärare, andel disputerade lä-
rare, andel C- och D-studenter i förhållande till A- och B-studenter osv.

• Utbildningens profil
Kan innebära flera infallsvinklar. Exempelvis lärares kompetenser, pe-
dagogisk profil, IT-intensivt, utpräglat genusperspektiv, samarbete över
ämnesgränser, kontakt med omvärlden etc. Vad som kan vara intressant
att få utvecklat här är hur ämnets profil kan ses i relation till hur ämnet
ser ut på andra universitet/högskolor.

• Pedagogisk utveckling
Frågor som kan behandlas är lärarnas pedagogiska utbildningsnivå,
pågående pedagogiskt utvecklingsarbete, forum för pedagogiska dis-
kussioner etc. Intressant är också vilka undervisnings- respektive
examinationsformer som används.

• Efterfrågan
Efterfrågan kan gälla studenters söktryck på olika nivåer, efterfrågan
från näringsliv och offentlig sektor, signaler från statsmakterna om ökat
behov av utbildning från området.

• Jämställdhet
Frågor som kan beröras här är exempelvis hur ett genusperspektiv är
anlagt i undervisning och litteratur. Andra frågor rör kvantitativa för-
hållanden som antalet manliga/kvinnliga studenter på A- och B-nivå
respektive C- och D-nivå. Hur är det på lärarnivå?

• Internationalisering
När det gäller ”internationalisering” är det lite speciellt eftersom det för
detta område finns ett strategidokument beslutat av fakultetsnämnden.
Uppföljning av detta åligger fakultetens internationella utskott. Kvalitets-
utskottet är dock intresserat av hur ämnet ser på hur internationalise-
ring kan utnyttjas som kvalitetshöjande faktor. Ge gärna exempel från
den egna verksamheten.

• Social och etnisk mångfald
Regeringen har uttryckt en ambition om att den sociala och etniska
mångfalden skall öka inom högskolesektorn. Detta för att bättre svara
upp mot mångfalden i samhället. Kvalitetsutskottet är under denna rub-
rik intresserade av om ämnet har någon bild av hur den etniska och

Stöd för lärandet
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sociala mångfalden ser ut bland studenter, lärare och övrig personal.
Utskottet är även intresserat av att ta del av förslag om hur universitet/
fakultet/program/ämne skall agera för att öka mångfalden. Även exem-
pel på hur mångfalden kan utnyttjas som kvalitetshöjande faktor väl-
komnas.

• Studentinflytande (inklusive kursvärderingar)
Regeringen har via propositionen Studentinflytande och kvalitetsut-
veckling i högskolan uttryckt en ambition om att studentinflytandet skall
öka. Under detta avsnitt kan ämnet beröra hur det verkar för att studen-
terna tar aktiv del i arbetet med att planera och vidareutveckla utbild-
ningen. Fakulteten är medveten om att det kan vara särskilt svårt att
engagera fristående kursstudenter i detta arbete. Därför välkomnas
lyckosamma exempel. Kursplanen är ett mycket centralt styrinstrument.
Beskriv hur detta dokument beaktas och används i undervisningen.
Regeringen menar även i propositionen att kursvärderingar bör (ibland
används ordet ”ska”) bli obligatoriska. Därför vill Kvalitetsutskottet
även att kursvärderingsområdet belyses i självvärderingen. Speciellt
intressant är hur studenterna får feed-back på åtgärder vidtagna efter
synpunkter förmedlade i kursvärderingar.

Det finns säkert andra kvalitetsaspekter som är ämnesspecifika och som
ämnet därmed arbetar aktivt med. Utskottet vill därför uppmana ämnet att
i sin självvärdering även beröra, för ämnet särskilt relevanta områden.

Avslutningsvis
Ett annat inslag som Kvalitetsutskottet vill ha belyst är hur den process
sett ut som legat till grund för den text som lämnas till Kvalitetsutskottet.
Utskottet ser gärna att den beskrivs i detalj och kommenteras. På så sätt
kan utskottet genom att sprida dessa exemplar bidra till att processerna
förfinas och att självvärderingarnas kvalitet därmed också ökar.

Det är väsentligt att påpeka att modellen fortfarande är under utpröv-
ning.

Stöd för lärandet
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Interaktion – en väg till lärande
Andreas Fejes, lärarstuderande

Kristin Sjölander, beteendevetenskapliga studier

Vi är två studenter som har studerat vid Linköpings universitet under tre
års tid vardera där vi har haft många erfarenheter av undervisning inom en
rad olika ämnen på grundutbildningsnivå. Vårt syfte med uppsatsen är att
uppmärksamma vikten av interaktion mellan student och lärare, student
och student utifrån våra erfarenheter.

Under de senaste åren har ersättningsnivåerna till grundutbildningen
urholkats, speciellt inom hum/sam området. Konsekvenserna av detta har
blivit att vi studenter har fått färre timmar lärarledd undervisning. Med
lärarledd undervisning menar vi föreläsningar, seminarier, gruppunder-
visning samt handledning. Idag är antalet timmar nere på en så låg nivå
som 4 timmar i veckan. På så få timmar hinner läraren endast med att
föreläsa vilket oftast innebär en repetition av vad som står i böckerna. Det
ges ingen tid för diskussion och reflektion. Dessutom sparar universitetet
in pengar på att ha stora grupper där anonymiteten blir en inkräktande
faktor. Många studenter vet inte namnen på varandra och än mindre kan
de ha någon personlig kontakt med läraren. Denna anonymitet leder ofta
till att studenterna inte vågar ställa frågor och då man gör det är man helt
utlämnad till sig själv och sitt eget kunnande. Vidare finns det ingen egentlig
kontroll på vad studenterna lär sig. Studenterna proppas fulla med infor-
mation under föreläsningar som de sedan spottar upp på en salstenta. Det
viktiga är inte längre vad studenterna lär sig utan det viktiga är att de kla-
rar sina tentor så att universitetet får sina pengar. Universitetet skulle kunna
liknas vid en utbildningsfabrik där studenter på löpande band skyfflas
genom utbildningarna.

Vår önskan skulle vara att universitet istället kom att bli en mötes-
plats. En plats där studenter möter lärare och studenter möter studenter.
En plats där många duktiga människor som besitter en oerhörd mängd
kunskap delar med sig av den kunskapen. Läraren skulle kunna omvand-
las från att vara föreläsare till att vara handledare och resursperson som
handleder mindre grupper av studenter vid möten och seminarier. På så

Stöd för lärandet
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sätt får studenterna möjlighet att ställa frågor och diskutera. Det bör även
ställas högre krav på studenter med kontinuerlig examination i form av
inlämningsuppgifter och grupparbeten som läraren vid mötet skulle kunna
ge feedback på. Det är också viktigt att studenterna får ta del av den forsk-
ning och kunskap som universitetet besitter så att den kunskap som uni-
versitetet vilar på blir en naturlig del i studentens lärande. Genom att skapa
denna mötesplats skulle kvalitén på högskolestudier höjas avsevärt. Man
skulle få fler engagerade studenter samt ett mer givande lärandeklimat.
Dessutom skulle studenternas sociala situation förbättras avsevärt. I dag
när man endast har fyra timmar undervisning i veckan är det många som
inte tar sina studier på allvar. Det som i kurskatalogen utlovas bli heltids-
studier omfattar endast 15 timmar i veckan och många väljer då att lägga
tiden på andra saker än universitetsstudierna. När anonymiteten är stor i
en grupp blir det dessutom lätt att man inte skaffar sig några vänner och
man blir då isolerad från studentlivet. En större integration skulle därför
vara nyckeln till ett bättre lärande och ett bättre studieklimat överhuvud-
taget.

Nu är vi naturligtvis medvetna om att olika ämnen kräver olika for-
mer av arbete men en form som vi tycker borde användas mer, speciellt
inom humaniora, är seminarier. Med seminarier menar vi inte det vanliga
scenariot där läraren delar ut texter som ska läsas in till ett visst tillfälle.
När det är dags för seminariet träffar studerandegruppen, som ofta består
av 25-35 studenter, läraren som ställer ett antal frågor för att försöka få
igång en diskussion. Av de 25-35 studenterna är det möjligen 10 stycken
som säger någonting, och vid seminariets slut är alla godkända. Värt att
notera är även att många av studenterna antagligen inte har förberett sig så
pass väl som de borde. Resultatet av det hela blir att lärandet får sig en
törn bl.a. genom ineffektivitet. Den genomsnittliga kunskap som studen-
terna fått genom seminariemomentet skulle säkerligen kunna ha inför-
skaffats på en mycket kortare tid. Både lärare och studenter slösar bort
värdefull tid. Hur ska vi då kunna förbättra situationen?

 Vi har i något enstaka fall stött på en seminarieform som vi tycker är
riktigt bra. Vid några av dessa tillfällen delade läraren ut ett antal frågeställ-
ningar som skulle besvaras utifrån ett antal texter. Det var sedan fritt fram
att i grupper, efter att man enskilt bearbetat frågorna, diskutera frågorna
och försöka komma fram till ett svar. Gruppdiskussionerna låg sedan som
grund till det seminarium vi hade där antalet studenter endast var åtta
stycken. Alla deltog aktivt i diskussionerna och läraren agerade ”motor” i
diskussionen. Vi kände att vi under seminariet verkligen lärde oss något.
Genom interaktionen i gruppen innan seminariet fick vi ”bolla” våra egna

Stöd för lärandet
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svar med de andra. Alla var inte överens men vi kom slutligen fram till
något nytt, något vi enskilt inte kunde prestera. På seminariet utsattes våra
enskilda svar återigen för diskussion och kritisk granskning, nu under led-
ning av disputerad och kunnig lärare. Även de svar som framkommit i den
tidigare gruppdiskussionen diskuterades. Efter seminariet hade vi alla fått
en djupare, mer nyanserad bild av ämnet. Tillsammans hade vi skapat
något som för oss själva var nytt. Att alla dessutom deltog i diskussionen
berodde till stor del på att gruppens storlek var anpassad till diskussion,
alla vågade säga sin ståndpunkt, men framförallt så var vi alla förberedda
eftersom våra enskilda uppgifter skulle granskas och bedömas av läraren.
Ett sista led i kunskapskedjan för detta enskilda seminarium var den feed-
back som läraren gav på de enskilda skriftligen inlämnade uppgifterna.

Varför upplevde vi seminarier i denna form som lärorika? Det vikti-
gaste var att det blev en studentaktiv inlärningsprocess i många steg. Vil-
ket illustreras i nedanstående figur:

Enskilt arbete  �����  Diskussion i grupp  �����  Enskilt reflekterande  �����  Semi-

narium  �����  Feedback  �����  Enskilt reflekterande  �����  Slutprodukt

För att nå kunskap räcker det inte med föreläsningar och tenta. De enda
steg som då bearbetas är enskilt arbete som följs av en slutprodukt beståen-
de av en salstenta. I seminarievarianten, som illustrerats ovan, finns detta
moment med men vi har gått ett steg längre. Genom aktivt arbete i grupp
kan ny kunskap (med ny kunskap menar vi produkten relaterat till den
enskilda individens förkunskaper) formas och artikuleras, en kunskap man
enskilt inte kunnat artikulera. Produkten i grupp blir oftast bättre än den
som framkommit enskilt. Genom diskussioner får den enskilde studenten
möjlighet att fundera och reflektera kring nya angreppssätt och synvink-
lar, de får kritiskt granska sin egen åsikt och träna på att ändra den om
andra synsätt tycks bättre. Enskilt i grupp kan det vara svårt att få en rik-
tigt klar bild av frågeställningen, därför är det ofta först på seminariet,
som leds av disputerad lärare, som bilden klarnar. Ens egen ståndpunkt
sätts på prov och genom rätt frågor kan läraren få studenterna att se fråge-
ställningen ur ett annat perspektiv. Läraren kan få en grupp som ”fastnat”
i sin diskussion att komma ett steg längre i tankeprocessen. Vi menar inte
att lärarens perspektiv alltid är det rätta, men däremot är lärarens uppgift
att hjälpa studenterna att se andra viktiga perspektiv som studenterna själva
kanske inte har upptäckt.

Naturligtvis är vi medvetna om att en sådan modell som skisserats
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ovan inte passar alla ämnen, men vi tror att det är en väg att gå för att få ett
mer studentaktivt och lärorikt lärande. I tider då hum/sam området är i
ekonomisk kris måste de enskilda institutionerna och lärarna tänka om
och satsa på pedagogisk nydaning. Det gäller att satsa de resurser man har
på ett effektivt sätt som inte urvattnar inlärningsprocessens alla steg. Vår
uppmaning till lärare är att fundera på vår skisserade bild, pröva den gärna
och se vad resultatet blir. För att tiden ska räcka till kanske man är tvungen
att dra ner på de flesta föreläsningar, men vi studenter kan ta in den kun-
skapen genom att enskilt läsa i kurslitteraturen. Satsa hellre på interaktion
och tvåvägskommunikation istället för envägskommunikation. Vi är över-
tygade om att det är ett steg på vägen mot ett bättre lärande.

Stöd för lärandet
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PBL-grupper som grupper:
gruppdynamiken en förbisedd faktor?

Stefan Jern
Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Anders Hempel
Institutionen för beteendevetenskap

Som basgruppshandledare och blockansvariga, har vi hos studenter inte
sällan mött hänvisningar till ”gruppdynamik” som ett problematiskt om-
råde i deras PBL-grupper. Samtidigt har vi funnit få hänvisningar till denna
typ av processer i PBL-litteraturen och i utbildning av basgruppshandledare.
Vi avser att problematisera detta förhållande då vi anser att gruppdynamiska
komplikationer förbisetts i diskursen kring PBL. Utifrån litteraturgenom-
gång och en empirisk studie ställer vi frågor kring om gruppdynamiska
fenomen förekommer i PBL-arbete, vilka dessa i så fall är och hur de skulle
kunna beaktas i forskning och praktik.

Definitioner
Att definiera den pedagogiska metoden i problembaserat lärande (PBL)
har visat sig vara en tämligen svår uppgift (Albanese & Mitchell, 1993).
Allmänt innebär PBL en ombalansering av undervisningen från utbild-
ning till lärande, från lärarstyrning till studentstyrning, från reception till
konstruktion, från generellt och abstrakt lärande till specifikt och kontext-
bundet lärande och, inte minst, från individbaserat till gruppbaserat lärande.

Barrows (1986) hävdar att PBL som metod innebär att en samling
noggrant konstruerade problem presenteras för mindre grupper av stu-
denter. Problemen består vanligen av beskrivningar av observerbara feno-
men eller förlopp (vinjetten) som skall förklaras eller belysas. Genom en
strukturerad arbetsprocess formulerar studenterna preliminära förklaringar
och länkar dessa till underliggande teorier eller processer samtidigt som
de identifierar dilemman, motsägelser och frågor som uppstår under arbe-
tet. Gruppernas uppgift är att genomföra denna arbetsprocess och att pre-
cisera vilka aspekter i det ursprungliga problemet de vill studera. De for-
mulerar inlärningsmål för självstudier. Redovisning av inhämtade kun-
skaper och lösning av det uppställda problemet följer. Varje möte evalueras
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av studenterna och handledaren med avseende på lärprocess och i relation
till inlärningsmålen. Basgruppen handleds av en basgruppshandledare som
ofta arbetar i lärarlag.

Basgrupperna bildas vanligen vid varje termins början antingen
genom extern initierad preformering eller genom självformering. De bas-
grupper vi studerat har 6-8 medlemmar och använder en given, nedskri-
ven, form för att strukturera arbetet. Gruppernas varaktighet är 20 veckor.
För vår fortsatta framställning kommer det faktum att PBL är just en små-
gruppsbaserad metod att stå i fokus. Mångfalden av mål och undermål
utgör en särskild kvalitet i basgruppen. Dessa mål definieras av kontexten,
bl a kursplanemål och mål för aktuellt tema.

Kort översikt över inriktning av tidigare forskning
Trots sin popularitet och relativt snabba spridning och trots en rik och
varierad forskningslitteratur framtonar PBL fortfarande ofta som en kon-
troversiell metod både bland lärare och studenter. Rimligt entydiga svar
på en rad frågor saknas fortfarande. Hur skiljer sig lärandet i PBL från det
i traditionell undervisning? Finns det positiva sidoeffekter av PBL-lärande
– och – finns det negativa? Finns det kvalitativa skillnader i prestation
mellan PBL-utbildade professionella och traditionellt utbildade? (För över-
sikter av dessa och besläktade frågor se: Albanese & Mitchell, 1993;
Schmidt, 1998; Schmidt, Machiels-Bongaerts, Herman, tenCate, Vene-
kamp & Boshuizen, 1996). En del forskning har inriktats på frågor om
lärandets natur (Norman & Schmidt, 1992) annan åter på ekonomiska frå-
gor, läroplans- och implementeringsfrågor samt basgruppshandledarens
roll har granskats (Schmidt & Moust, 1995; Anstett, Glindsjö & Lind-
holm, 1999; Hammar Chiriac, 1999) och motivationella faktorer hos stu-
denterna belysts (Dolmans & Schmidt, 1994). Försök har också gjorts att
vikta den relativa betydelsen av olika faktorer i PBL-processen (Schmidt
& Gijselaers, 1992). Däremot finns litet skrivet om gruppdynamiska skeen-
den i PBL med några få undantag, exempelvis Evensen och Hmelo (2000).

Gruppsykologiska skeenden i PBL-grupper
Av en preliminär forskningsgenomgång framgår att det förhållandet att
PBL innebär lärande genom arbete i mindre grupper antingen förbises,
eller, om det berörs, betraktas som oproblematiskt. Varför detta sker är
oklart. I de flesta andra former av teamsamverkan har genom tiderna både
arbetsgruppens struktur, process och utveckling ägnats avsevärda forsk-
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ningsinsatser (Arrow, McGrath & Berdal, 2000; Hackman, 1990; Jern,
1998, 1999). Andra former av grupphandledning, t ex i grundläggande
psykoterapiutbildning, har i betydligt högre grad fokuserat på gruppernas
interna samspelsproces (Se t.ex. Boalt, Boëthius & Ögren, 2000).

Ett intryck är att forskarna i diskussionen av PBL varken problema-
tiserar gruppsykologiska skeendens betydelse för lärandet eller visar på
arbete med sådana processer som en möjlig del av handledarnas funktion.

Ibland finner man hänvisningar till att basgruppshandledaren ge-
nom sina interventioner kan hjälpa gruppen vid konflikter och stillaståen-
de. Basgruppshandledaren kan alltså betraktas som ett slags processkonsult
och därigenom minskar grupprocessens betydelse just i PBL-grupper. Ofta
framhävs också, utan närmare precisering, betydelsen av basgruppshandleda-
rens kännedom om ”gruppdynamik” eller av ”grupprocesser”.

Ett annat undvikande av gruppsykologiska fenomen försvaras genom
hänvisning till att PBL-grupper har kort varaktighet, från vanligen 6 till
20 veckor och att den upprepade omsorteringen av studenterna skulle ut-
göra en garanti för välfungerande grupper.

En tredje möjlighet att undvika en reell problematisering av grupp-
psykologiska skeenden i PBL-sammanhang är att a priori hänföra god
gruppfunktion till området beroende eller mellankommande variabler när
PBL-fältet beforskas. Som ett exempel på detta kan anföras Gijselaers
och Schmidts (1990; Schmidt, 1999; Schmidt & Moust, 2000) studier av
prestation i PBL-lärande. Dessa författare postulerar i sin kausalmodell
de oberoende variablerna (i) mängden förkunskaper, (ii) problemens kva-
litet och (iii) basgruppshandledarens utförande. Mellankommande vari-
abler är (i) gruppfungerande och (ii) tid som tillbringas i individuella stu-
dier och resultatvariablerna är (i) prestation och (ii) intresse för ämnet.

Metod
I det följande redovisas deltagare, instrument och procedur för den aktu-
ella studien (Se också: Hempel & Jern, 1999; Jern & Hempel, 1999)

Deltagare
Studenter från ett PBL-baserat psykologprograms femte termin och stu-
denter från två PBL-baserade fristående kurser i grupp- och organisations-
psykologi (A-nivå) fördelade på 4 + 4 + 4 basgrupper utgör studiens in-
formanter. Material erhölls från 15 - 24 mötestillfällen per grupp. Samman-
lagt deltog ca 70 studenter (antalet varierade något över terminerna p g a
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studieavbrott, frånvaro och liknande). Deltagandet var frivilligt och bekräf-
tades med ett ömsesidigt kontrakt.

Instrument
Vår avsikt var att bidra till ökade kunskaper om grupprocesserna i PBL-
basgrupper med hjälp av metoder som påverkar eller stör arbetsprocessen
i varje grupp så lite som möjligt. Vi använde oss därför av de gruppdag-
böcker som basgrupperna producerar som ett led i utbildningen. Som komp-
lement till gruppdagböckerna använde vi även ett skattningsformulär med
fokus på gruppklimatet. Resultat från denna del av studien redovisas dock
ej här.

Gruppdagböcker

Dagboksmetoder finns redovisade som metod inom etnografisk och antro-
pologisk forskning (Burgess, 1984; Hammersley & Atkinson, 1995) men
då genomgående individbaserat. De har också föreslagits för användning
inom psykologin (Breakwell & Wood, 1995, sid. 293-301). Vi har funnit
två olika sätt att använda dagböcker: (a) genom skrivna dagböcker
(Zimmerman & Wieder, 1977) eller (b) som dagböcker kompletterade med
intervju (Burgess, 1984).

Dagböcker sammanställda av grupper är däremot oprövade och där-
för av speciellt intresse. I instruktionerna till studenterna föreslår vi att de
låter uppgiften att föra minnesanteckningar cirkulera inom gruppen, men
att de vid sammanställningen av gruppdagboken tillsammans tar ställning
till materialet, så att dagboken speglar gruppens gemensamma upplevel-
ser av skeendet, med återgivande av de punkter där gruppmedlemmarna
eventuellt varit oeniga. Denna genomgång bör ske efter varje basgrupps-
tillfälle Vi ber studenterna spara sitt underlag i form av observationsan-
teckningar, och de får genom avtal med oss ta ställning till om anteck-
ningarna skall bli tillgängliga för vår forskning.

Slutprodukten, gruppdagboken, är en sammanställning av hur arbe-
tet framskridit i gruppen under terminen, som har formen av en skriven
rapport. Den presenteras på ett seminarium för hela kursgruppen, vilket
ingår som ett led i studenternas examination under den aktuella terminen.
Efter seminariet lämnar studenterna in skrivna kontrakt beträffande grup-
pens deltagande i denna studie.
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Gruppsykologisk Förekomst i

faktor Omgång A Omgång B Omgång C Totalt

n = 4 n = 4 n = 4 n = 12

Ledarproblem 4 4 1 9

Konfliktundvikande 1 3 2 6

Oklarhet/konflikt om mål 2 2 1 5

Påverkan av yttre faktorer 1 3 1 5

Kommunikationsbrister 1 1 2 4

Flykt från arbete 4 0 0 4

Stress 2 0 2 4

För kort tid för grupputv. 3 0 0 3

Parbildning/subgrupper 1 2 0 3

Bristande balans arbete / relationer 0 2 1 3

Intergruppfenomen 0 2 0 2

Övrigt 4  8 3  15

TOTALT   26   28    13      67

Tabell 1
Gruppsykologiska fenomen redovisade av sammanlagt 12 basgrupper

Procedur
Beträffande gruppdagböckerna framgår proceduren av beskrivningen ovan.
Gruppdagböckerna samlas in i samband med studenternas terminssemina-
rium. När kontrakt om deltagande efter avslutad examination har lämnats
in av studenterna inleds vårt arbete med analys av innehållet. I syfte att
utröna i vilken grad studenterna själva refererar till gruppsykologiska fe-
nomen av negativ eller komplicerande betydelse, för lärandet i de egna
PBL-grupperna genomgicks de 12 gruppdagböckerna och referenser i tex-
ten till sådana fenomen markerades och tabellerades. Genomgående gjor-
des kontroller och korsläsningar från de bearbetade dagböckerna mot
observationsanteckningarna.

Resultat
Utifrån vår läsning av studenternas beskrivningar av basgruppsarbetet fram-
går (Tabell 1 nedan) att de 12 grupperna totalt redovisar 67 situationer där
gruppdynamiska fenomen utgjort problem för lärandet.
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Ledarproblem är det mest frekventa uttrycket för sådana problem i grupp-
processen. Studenterna har vidare angivit konfliktundvikande som ett feno-
men av betydelse för basgruppsarbetet. Ledarproblem angavs föreligga i
9 av 12 grupper och konfliktundvikande i 6 av de 12 grupperna. Med
relativt hög frekvens förekom även konflikt och/eller oklarhet om målen
(5 av 12) samt påverkan av yttre faktorer (5 av 12). Dessa fyra mest frekven-
ta gruppfaktorer överensstämmer väl med våra erfarenheter som basgrupps-
handledare.

Till gruppen ”Övrigt” har vi fört sådana fenomen som endast upp-
träder i en grupp. Bland dessa finns bl a individualisering av arbetet, norm-
konflikter, syndabocksfenomen, grupptrötthet, snedfördelade arbetsinsat-
ser, starkt växlande närvaro, ovan basgruppshandledare, beroende av hand-
ledare och evalueringsbrister.

Diskussion
Utifrån det empiriska materialet går det att konstatera att gruppdynamiska
fenomen uppträder både i mera erfarna PBL-grupper (grupp C) och i mind-
re erfarna (gruperna A och B). Det kan dock vara värt att observera att de
två omgångar som baseras på förstaterminsstuderande (A och B) uppvisar
dubbelt så hög frekvens av rapporterade gruppdynamiska fenomen som
grupper av femteterminsstuderande (C). En träningseffekt kan alltså inte
uteslutas.

Det framgår också genomgående av texterna att dessa processer på-
verkar basgruppernas lärprocess. I dagböckerna redovisas utförligt mycket
svåra situationer där lärandet för längre eller kortare tid avstannat eller
helt upphört till följd av destruktiva grupprocesser. Jern (2000) har i en
fördjupad studie av parbildningsfenomen i basgrupper visat att beroende
på parets tillkomsthistoria och funktion i gruppen kan det påverka arbetet
både i destruktiv och konstruktiv riktning. Följande citat kan åskådliggöra
destruktiviteten i dess mest extrema form: ”At the end of the group, stillness
and apathy reigns. The group is held together by the hope of the ap-
proaching end, concludes that members never succeeded to agree on
anything and that life in the group has been extremely taxing and also has
influenced the private lives of members” (Jern, 2000).

Om vi ser till vilka typer av processer som redovisas dominerar alltså
ledarproblemen, som oftast tycks ta sig formen av medlemmarnas oför-
måga att delegera ledning till en person samt konfliktundvikande som ytt-
rar sig i att konflikter ”sopas under mattan” för att senare störa arbetet.
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Oklarheter och konflikter om målen handlar i hög grad om olika tolk-
ningar av kurs- och temamål samt åtföljande personkonflikter kring ”den
riktiga tolkningen”, medan påverkan av yttre faktorer oftast rör sig om
förestående tentamens- eller redovisningstillfällen och i något fall om pa-
rallella block. I samtliga fall rör det sig dock om specifika processer eller
problem som mera allmänt behandlas i litteraturen om teamarbete (Jern,
1998).

I annat sammanhang (Jern & Hempel, 1999); Hempel, 2000) har dock
redovisats att det tycks finnas specifika karaktäristika hos PBL-grupper
som möjligen skiljer dem från mera vedertagna föreställningar om arbe-
tande team. Det visar sig nämligen i dagboksstudierna att allmänt omfat-
tade och vedertagna modeller för grupputveckling, s k linjärt progressiva
modeller av Tuckman-Wheelan-typ, inte alltid tycks vara giltiga för PBL-
grupper. Icke-sekventiella förlopp förekommer och det kan då vara intres-
sant att notera att för dessa har ofta betydelsen av en tydlig organisatorisk
ram betonats (Gersick, 1988), vilket i detta sammanhang kan represente-
ras av den närvarande basgruppshandledaren. Detta kan innebära att
handledarens stil påverkar studenternas upplevelse av den organisatoriska
ramens styrka och tydlighet.

Vad gäller gruppdagboken som metod för att studera förlopp över tid,
kan vi konstatera att det i denna preliminära studie varit möjligt att med
hjälp av en tät läsning utvinna ett antal processkategorier. De grupp-
dagböcker som legat till grund för arbetet har emellertid varit av skiftande
omfattning och kvalitet samt ibland haft ett teoristyrt fokus som kan färga
texterna i så hög grad att validiteten kan ifrågasättas. För att i någon mån
validera våra kategorier har vi därför genomgående ställt gruppdagbok-
ens bearbetade text mot de underliggande observationsanteckningarna. Med
två oberoende bedömare ger detta möjlighet att bestämma reliabiliteten,
medan validitetsfrågorna förblir osäkra. Vi har också prövat ett system
med fördefinierade kategorier för gränshantering, förändringsområden,
medvetenhet om organisatoriska ramar och temporala aspekter (Jern &
Hempel, 1999). Vi kunde då konstatera att även om detta ger ett visst
utbyte kan det vara på sin plats att också pröva en holistiskt narrativ ana-
lysmetod.

Vår avsikt är att fortsätta studierna av grupprocesserna i basgrupperna
med hjälp av studenternas gruppdagböcker, eventuellt kompletterade med
ett skattningsformulär angående gruppklimatet. Vi avser också att belysa
olika grupprocessers och utvecklingsförlopps betydelse för lärandets kva-
litet genom att relatera typiska etablerings- och utvecklingsmönster till
lärprocessen. För detta syfte krävs en operationalisering av lärprocessens
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kvalitet – individuellt och/eller kollektivt. Detta kan ske genom (i) utnytt-
jande av examinationsresultat, (ii) inhämtande av basgruppshandledares
skattningar av studenter och grupper och/eller (iii) studenternas
självskattningar.

Förutom att vi förväntar oss att kunna belysa studenternas upplevel-
ser av grupprocesser som påverkar arbetet och därmed lärandet, är vår
avsikt att fokusera på några specifika frågeställningar, exempelvis utvärde-
ringens vikt för gruppens förmåga att reflektera över processernas bety-
delse. Allmänt sett är vår intention att på sikt utveckla metoder för att öka
studenternas medvetenhet om konstruktiva processer i arbetsgrupper, samt
att utveckla gruppdagboken som observations- och dokumentationsmetod.
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Vikten av utmaningar, exemplaritet och
variation hos problem/situationer som

används i PBL
Eva Lund

Institutionen för medicin och vård
Charlotte Silén

Centrum för universitetspedagogik

Inledning
I problembaserat lärande (PBL) utgör basgruppen ”navet i hjulet” i studen-
ternas lärprocess (Silén, 1996). Basgruppsarbetet stimuleras av problem/
situationer som utgör utgångspunkter för alla steg i problembearbetningen.
Att problembaserat lärande utgår från problemställningar (Margetson,
1996) kan anses självklart men flera års erfarenhet av handledning i bas-
grupper visar att vissa problem/situationer (härefter kallade situationer)
stimulerar studenternas kunskapssökande mer än andra.

De situationer som används i PBL är ämnade att stimulera problem-
bearbetning när det gäller aktuellt innehåll, ge möjlighet att upptäcka vil-
ken kunskap om ämnet man redan har och visa på behov att inhämta mer
kunskap. De ska också ge möjligheter att pröva, värdera och undersöka
information/kunskap som har inhämtats på olika sätt. En grundläggande
funktion är att de ger lärandet ett begripligt sammanhang. På något sätt
bör de därför vara verklighetsanknutna eller möjliga att placera in i en
reell kontext. Den som lär har då möjlighet att bilda sig en uppfattning om
en meningsfull helhet. Det skall gå att relatera till den egna erfarenheten
eller kunskap som finns om den aktuella situationen, och få klart för sig
vad man förstår och vad som kräver ytterligare förklaring. Sammanhanget
underlättar för studenterna att bedöma relevansen i förhållande till vad
utbildningen ska leda fram till och egna uppfattningar av vad som är vär-
defullt, intressant, roligt och nyttigt. Genomgående teman i ovanstående
funktioner är att utgångspunkterna ska stimulera motivationen att lära och
ge studenterna underlag för att ta ansvar för och reflektera över sitt läran-
de.

Flera teorier om lärande beskriver någon form av utmaning som inci-
tament för motivation, en drivande faktor att lära.
• Pragmatismen (jfr Charles Sanders Peirce, John Dewey) menar att lärande

startar med att individen stöter på en situation där tidigare kunskap inte
räcker till. En vilja att förstå och kunna hantera situationen väcks.
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• Marton & Booth (1997) menar att variation är lärandets moder. När vi
uppfattar att ett fenomen beskrivs på olika sätt blir man motiverad att
förstå dessa skillnader.

• Undersökningar visar att inre motivation (jfr Long, 1989) rör upplevel-
ser av ”incongruity”. När en situation inte stämmer överens med det
egna tänkandet, föds en vilja att reda ut det.

Mycket talar för att denna utmaning bör stimulera samtliga sinnen, syn,
hörsel, känsel, lukt, smak och rörelser beroende på vilka mål som finns
för lärandet (jfr Merleu-Ponty, 1945; Leder, 1990).

I den här artikeln fokuseras speciellt syftet att aktuella situationer skall
underlätta för studenterna att nå en generell teoretisk nivå att belysa fråge-
ställningar med, samt att specifikt tillämpa de generella förklaringarna.
Det syftet är ett led i att situationer väljs med avsikt att vara exemplariska
(de utgör exempel). Studenterna arbetar med några problem på djupet för
att lära sig det innehåll som direkt aktualiseras, men också för att lära sig
i ett vidare sammanhang. De förväntas lära sig om karaktären på ämnet,
centrala begrepp och relevans i förhållande till disciplinen och/eller en
profession. Kraven på situationerna att utgöra exempel innebär också över-
väganden att de stimulerar till olika slag av problembearbetningsprocesser
och variation när det gäller lärstrategier.

Problembearbetning i basgrupp relaterat till lärstil
Problembearbetningen i basgruppen följer ofta den s k ”blå ovalen”, en
modell i åtta steg. Stegen omfattar (1) identifiering av centrala fenomen i
situationen, varefter studenterna via (2) ”brainstorming” vidgar sin upp-
fattning och gör en förståelse synlig. De (3) identifierar problemområden
som ligger till grund för gemensamma (4) frågeställningar som studen-
terna tar med sig när de enskilt (6) samlar information för att uppfylla de
(5) inlärningsmål de satt upp. När basgruppen återsamlas efter några da-
gar belyser gruppen frågeställningarna (7) generellt med hjälp av den teo-
retiska kunskap de skaffat sig. Bearbetningen avslutas med att (8) teorier-
na tillämpas specifikt på de aktuella frågeställningar och situationen.

Den ”blå ovalen” kan jämföras med Kolbs (Kolb, 1984) cykliska inlär-
ningsmodell i fyra steg som karakteriseras av att i den konkreta erfarenhe-
ten finns den omedelbara förståelsen som grund för reflekterande obser-
vationer. Dessa leder till möjligheten att formulera förståelsen i abstrakta
begrepp från vilka problem kan lösas och nya tillämpningar prövas, aktivt
experimenterande. (jfr Hård af Segerstad et al.,1996) Dessa tillämpningar
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eller hypoteser leder i sin tur till skapande av nya erfarenheter. De två
modellerna: problembearbetningsprocessen i basgrupp och Kolbs lärcirkel
har förts samman i figur 1.

Fig 1.  I denna skiss av Kolbs lärcirkel har de olika stegen från 1- 8 i problembearbetnings-
processen ”blå ovalen” infogats; 1) betrakta situationsbeskrivningen, 2) brainstorming, 3)
systematisera och reflektera, 4) definiera frågeställningar, 5) definiera inlärningsmål, 6)
samla information, 7) belys identifierade problem på generell nivå, 8) tillämpa de ab-
strakta teorierna på specifik nivå.

Den övre halvan av Kolbs lärcirkel karakteriseras av verklighetsanknutna
fenomen där den konkreta erfarenheten har betydelse för förståelsen. Den
nedre halvan står för den abstrakta teoretiska förklaringen till fenomenen.
Förklaringar som är generella och användbara för att belysa andra feno-
men än de exempel man utgått ifrån.

Exempel från basgruppsarbete
Erfarenheter från basgruppsarbete visar att studenter tar sig an problem-
bearbetningen när det gäller en situation på olika sätt. En del studenter har
lättare att induktivt gå från den specifika beskrivningen av problemet till
en abstrakt teoretisk nivå medan andra lättare tillämpar generella teorier
på den specifika frågeställningen. Dessa observationer ledde in på tanken
att utformningen av situationerna skulle kunna påverka lärstilen. De olika
stegen i studenternas bearbetning av olika situationer studerades dels i
den inledande integrationskursen ”Människa och Samhälle” vid Hälsouni-
versitetet, dels i kursen ”Generering av Medicinska bilder”, 4:e året vid
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civilingenjörsutbildningen. Därefter jämfördes studenternas hantering av
situationerna. Båda studentgrupperna har mindre än en termins erfarenhet
av PBL och problembearbetning i basgrupp.

I det följande ges ett exempel av studenternas problembearbetning
från vardera utbildningen. Det första är en situation, som använts både vid
examination och i basgruppsarbetet i kursen ”Generering av Medicinska
bilder”. Det andra en situation bestående av bild och lite förklarande text
som använts i kursen ”Människa och samhälle” både vid examination och
i basgruppsarbete.

Exempel 1   Generering av medicinska bilder

Situation: Är allt du ser i MR-bilden sant?

Misstanken sprider sig bland radiologerna att allt man ser
på MR-bilderna inte är sant. Vid nästa lunchmöte vill dom
ha en genomgång av bildfel vid MR. Man undrar hur man
kan komma ifrån t ex störningar pga andningen i bild-
tagning av bröstryggen och de störande svarta och vita
ränderna vid avbildning av njurarna. Man minns också
försökspersonen som “saknade hjärta” . Ett ganska stort
signalfritt område uppstod strax under bröstbenet där man
förväntar sig att se matstrupe och hjärta. Man misstänkte
att ett ferromagnetiskt smycke orsakade bildfelet men det
visade sig ha uppstått pga av ett bråck där luft stod kvar i
matstrupen och kom att hamna nära bröstbenet. Det där
ville läkarna ha en lista på så att dom inte diagnosticerade
en massa sjukliga förändringar när det var brister i bild-
tagningen, varför felen uppstår och framför allt hur man
kan bli av med dem.

a) När denna situation användes i en examination behandlades den indivi-
duellt av en student på följande sätt:

Studenten genomförde en brainstorming som innehöll ett
stort antal relevanta tekniska termer som:
artefakter, kemiskt skift, ferromagnetism, magnetfält, pe-
riodiska störningar etc
Efter att ha strukturerat dessa formulerade studenten föl-
jande frågeställningar:
Vad är kemiskt skift?
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Vad händer med ett ferromagnetiskt material i ett starkt
magnetfält?

Studenten befinner sig i början av problembearbetningen och skall från
situationen vidga sin begreppsuppfattning till en abstrakt generell nivå
genom frågeställningar som formulerats. Båda dessa har generella teore-
tiska förklaringar men kan knappast användas för att tillämpa de generella
förklaringarna på problemen som beskrivits i situationen.

I tentamen beskrevs kemiskt skift mycket ingående liksom
ferromagnetism och studenten ansåg sig därmed ha löst
uppgiften.

b) När situationen användes i basgruppsarbete kom en grupp, efter en
brainstorming, som mycket liknar den som studenten ovan gjorde, fram
till frågeställningarna:

Vad är förklaringen till de ljusa och mörka ränderna i kan-
ten av njurarna
Hur uppför sig ferromagnetiska material i magnetfältet, kan
det vara något annat som orsakar utsläckningen av signal?
Följande inlärningsmål definierades:
• Teori för kemiskt skift
• Hur skapas MR-bilder
• Ferromagnetism
När studenterna träffades efter att ha inhämtat fakta blev
resultatet en allsidig belysning av problematiken i situatio-
nen med hjälp av teoretiska förklaringsmodeller.

Exempel 2 Människa och Samhälle
I introduktionskursen ”Människa och Samhälle” används ofta situationer
med hög grad av komplexitet för att initiera tankar som gäller de vida
områden kursen har som syfte att stimulera kunskapsinhämtade kring. De
består ibland endast av en bild men ofta som i det här fallet med ”Peter –
tvångsomhändertagen” av bilder med förklarande text.

En bild visar Peter tillsammans med en häst som arton-
åring, och vi ser också ett dagiskort med en tandlös glad 6-
årig Peter.
Texten lyder: När Peter var 6 år blev han tvångsomhänder-
tagen. Han fick inte längre bo hos sin lätt förståndshandi-
kappade mamma utan blev placerad i en fosterfamilj långt
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hemifrån. Han fick ingen förklaring till varför han var
tvungen att bo hos främmande människor förrän han gick i
8:an.
– När jag var fem fick jag en lillasyster men dom tog henne
direkt från BB
– Hon kom inte ens hem: upprepade Peter gång på gång
Han är nu 18 år går på ridgymnasium och planerar att bli
ridlärare när han slutat skolan, eller kanske att jobba i en
blomsteraffär.

a) En grupp gjorde följande reflexioner över utgångspunkten
– Positivt intryck av Peter som 18-åring
– Hur skulle mammans handikapp kunna påverka Peters
utveckling?
– Hjälplöshet
– Människovärde
– Trauma
– Ilska, både Peters och mammans
Brainstormingen omfattade ord som:
lagar, obesvarade frågor, hjälplöshet, livskvalitet, hopp,
rotlöshet, obearbetade känslor, tvång, fosterfamilj, olika
perspektiv, drömmar, ilska, bitterhet, splittrad familj, för-
troende, separation……
Många av dessa ord sorterar studenterna i gruppen
Känslor både Peters och familjernas och andra ord under
en grupp som studenterna kallade: Samhällets skyldigheter.
Basgruppen utnyttjade detta till att formulera följande frå-
geställning:
När får samhället utöva tvångsomhändertagande?
Inlärningsmålen blev:
Lagar och Traumatisk kris
Bearbetningen hamnade på en specifik nivå där lagarna
diskuterades utan att de förklarades generellt.

b) En annan basgrupp hade nästan identisk brainstorming med en gruppe-
ring där följande perspektiv tydliggjordes:

individen Peter omgiven av gruppen fosterfamilj och biolo-
gisk familj och hur deras situation påverkas av samhället.
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Denna basgrupps frågeställningar löd:
Vilka rättigheter och skyldigheter har samhället att ingripa
i ett fall som Peter?
Är det rätt att förståndshandikappade får skaffa och upp-
fostra barn?
Inlärningsmål: Barns utveckling 6-20 år, kriser vid separa-
tion, förståndshandikapp.
Resultatet av problembearbetningen innehöll generella för-
klaringar till tvångsomhändertagandet och diskussioner om
olika alternativ rörande Peters utveckling.

Vikten av utmaningar, exemplaritet och variation
De två exemplen illustrerar hur förmågan att induktivt nå generell kunskap
från specifika exempel och förmågan att deduktivt finna tillämpningar på
dessa stimuleras i olika steg av problemlösningsprocessen. Exempel 1 är
typisk för de situationer som används i kursen ”Generering av medicinska
bilder”. En text som beskriver en situation och i det här fallet är också
några frågor redan formulerade av läkarna. Studenterna tycks ha svårig-
heter att uppfatta tillämpningsnivån. Exempel 2 illustrerar de svårigheter
en del studenter har att använda situationen som ”trigger” för att söka
teoretisk kunskap som skall tjäna som förklaringsmodeller för de speci-
fika fenomenen i situationen.

Enligt Kolb (1984) har man olika lärstilar som kan läggas in i de fyra
kvadranterna i figur 1. Den utpräglat teoretiske med en assimilerande stil
hamnar mellan ”reflekterande observation” och ”abstraktion” (i nedre högra
kvadranten) och har lätt att finna relevanta teorier till sina observationer.
Praktikern med en ackommoderande lärstil som ligger mellan aktivt ex-
perimenterande och konkret erfarenhet (i övre vänstra kvadranten) har
lättare att tillämpa en känd teori på sin frågeställning. Kolb ansåg att lär-
stilen är karakteristisk för individen och håller sig någorlunda stabil. Vi
vill inte se lärstilar som något statiskt utan tror att väl utformade situatio-
ner kan utmana studenterna att utveckla en mindre polariserad lärstil.

Situationerna bör göras så utmanande och stimulerande att studenter-
na tränas i de steg där deras kreativitet är svag. Studenterna skall stimule-
ras på olika sätt och förutom det vanligaste att utmana kognitivt bör vi
tillvarata möjligheten till affektiva utmaningar t ex att provocera och fram-
för allt låta studenterna använda alla sina sinnen att se, höra, känna och
lukta. Kanske hade MR-bilder i exempel 1 med de aktuella bildfelen sti-
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mulerat studenten som examinerades att vilja förklara vad han såg med
sina goda teoretiska kunskaper? Hur skall vi stimulera den blivande civil-
ingenjören att använda sina teoretiska kunskaper? I den framtida profes-
sionen måste ingenjören fullfölja problembearbetningen: kunderna är inte
intresserade av teoretiska beskrivningar utan av en färdig produkt vars
funktion teoretiskt kan förklaras. I exempel 2 tenderade studenterna att
hoppa över abstraktionsnivån. Ett vårdande arbete kan utföras med högre
grad av professionalitet om de som utför det har teoretiska förklarings-
modeller till omvårdnadsproblematiken och människors reaktioner. Ap-
pellerar denna typ av situationer för mycket till verkligheten? Vad utgör
skillnaden i de två beskrivna problembearbetningarna i exempel 2? Var
det möjligen den sista provocerande frågeställningen som var den krydda
som satte igång kreativiteten i den senare basgruppen.

Vi vill hävda att situationerna skall vara exempel. Studenterna skall
tränas att tillämpa sina generella kunskaper på nya situationer genom att
problemen görs verklighetsanknutna. De bör vara utmanande och varia-
tionsrika så att den teoretiskt lagde stimuleras att tillämpa sina kunskaper
och den mer praktiskt lagde att söka teoretiska förklaringsmodeller till
sina konkreta observationer. Situationernas möjlighet till utmaning och
variation bör också utnyttjas för att stimulera reflexion över lärandet.
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Tankeboken – en form för erfarenhetens
och reflektionens gestaltning

Jan-Erik Perneman
Institutionen för beteendevetenskap

Inledning – känsla och tanke…
Känsla och tanke. Vision och verklighet. Vi lever till synes i motsatser, i
spänningsförhållanden mellan vad vi upplever och tänker, mellan vad vi
drömmer om och vad vi faktiskt gör.

Ibland uttrycks detta som motsättningar mellan ord och handling och
mellan fantasi och konkret erfarenhet. Mellan att vilja och att kunna. Mel-
lan att önska och att faktiskt göra. Tankeboken är en form för att överbrygga
och förena och bidra till att utveckla en praktisk klokhet, en kunskapsform
som Aristoteles kallade fronesis.

Lärandet gestaltas på olika sätt av olika personer i olika sammanhang.
I undervisning och i utformning av lärstöd för varje deltagare i ett kurs-
sammanhang kan vi inbjuda till olika former för gestaltning av lärandet.
För mig har det blivit allt viktigare att utveckla en medvetenhet om att den
dikotomisering som vi lätt gör mellan olika kunskaps- och lärandeformer
måste övervinnas. Det vi som pedagoger då bör erbjuda är att bidra till att
forma ett sammanhang och en balans och ett vidgande av lärandets ut-
trycksformer.

När jag skriver denna artikel i oktober 2000 så är det ett försök att
beskriva och teoritisera något kring tankeboken som ett viktigt verktyg
för medvetenhetsskapandet. Det är en förkortad och redigerad version av
den rapport som jag kontinuerligt omformulerar och som fortfarande växer
som en integrerad del av min egen förändring som pedagog. Underlaget
för detta mitt reflekterande är mina egna tankeböcker, men också en mängd
enkäter, intervjuer och gemensamma reflektioner med deltagare och med-
arbetare som använt tankeboken i någon form.
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Bakgrund  – en tankebokshistoria
Tankebok – en bok med tankar i...1  För mig är det ett kraftfullt pedago-
giskt verktyg för reflektion utifrån de erfarenheter vi får som människor,
som studerande och som lärare.

Jag ansvarade under några år i början av 1990-talet för utvecklingen
av distansutbildningen av folkhögskollärare (halvfart) vid Linköpings
universitet. Jag har skrivit en rapport om detta (Perneman, 1997) i sam-
band med en utvärdering av hela Folkhögskollärarprogrammet (Hård af
Segerstad & Perneman, 1997). Ett av de unika bidrag som utbildningen
utvecklade och som uppmärksammats i flera andra sammanhang är vårt
arbete med det vi kallar tankeböcker.

Själva idén med tankeböcker växte fram utifrån ett behov av att se
och värdera den upplevda, ofta ostrukturerade erfarenheten främst hos
yrkesverksamma kursdeltagare. Jag inbjöd i samband med en del fristå-
ende kurser och uppdragsutbildningar att använda detta verktyg både som
en dokumentationsmöjlighet, men främst som ett underlag för reflektion
både som individ och grupp. Mina erfarenheter fick jag till en början främst
i s k överbryggande kurser i vuxenpedagogik och i några uppdragsutbild-
ningar i vuxenpedagogik och religionspedagogik åt Svenska Kyrkan an-
ordnade av Vuxenutbildarcentrum. Nu ingår arbetet med tankeböcker som
en naturlig del i all undervisning som jag ansvarar för; ofta modifierade
distanskurser med en markering av flexibelt lärande, ped C kurser helfart
och halvfart m fl. En speciell funktion får tankeboken när kursen inriktas
på skapande pedagogik.

Syftet med tankeboken är att på ett medvetet sätt ta tillvara på de
erfarenheter som deltagarna får under den tid som man går kursen, både
det som sker i den egna pedagogiska erfarenheten under den tid kursen
pågår och i samband med bearbetningen av litteratur och deltagandet i
seminarier mm.

Jag väljer här att antyda några referenspunkter som jag funnit viktiga
för formandet av mina teoretiska perspektiv med relevans för utvecklandet
av tankeboken som form. Freire med sin bok om de förtrycktas pedagogik
(Freire, 1972) ger grundperspektivet. Jag har i många skrifter och böcker
allt sedan samarbetet med honom i början av 1970-talet försökt att ut-
forma min egen pedagogiska grundsyn och formulerat och omformulerat
grundbegreppen ”se” – en fråga om uppmärksamhet (Molander, 1993) –

1 Jag trodde till en början att jag hade hittat på denna benämning alldeles själv... Men nu har jag
konstaterat att det är många före mig som använt begreppet också på helt andra sätt än det jag
här kommer att använda mig av.
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Abstrakt

Konkret

Process Struktur

Upplevelse och
känsla

Bild och mönster Tankar och ord

Handling och
verksamhet

”benämna”, – kunskapen och kunskapandet som infinit (Perneman, 1999)
– och ”handla” som en handlingsklokhet (Ramirez, 1995). Denna kunskaps-
process står i skarp kontrast till den syn som jag mött i min egen skoltid
och fortfarande möter i mycket skol- och undervisningsväsende.

Förmågan att uppmärksamma ett fenomen, att kunna ge det ett sam-
manhang och att sätta in det i ett mönster och sedan dra slutsatser utifrån
en förståelse och ett meningsfullt och rimligt sammanhang påminner om
den kunskapsform som Aristoteles kallar fronesis (Gustavsson, 2000). Den
förenar den logiska kunskapen (episteme) och den handlingsinriktade
(techne) i en form av balans som är grunden för ett medvetenhetsskapande.
Detta tänkande har jag också tagit starkt intryck av i den tradition som jag
möter bland de ursprungsfolk som jag har förmånen att arbeta tillsam-
mans med både i de andinska länderna Ecuador, Peru och Bolivia och i
Norden bland samerna (Cerruto & Perneman, 1996).

Medvetenhet är för mig att hålla ihop, att balansera de olika formerna
för kunskap. Det innebär att samtidigt förena och vidga. När det inte lyckas
så fragmentiseras kunskapen till att bara bli av ett slag. Det är då vi skiljer
mellan teoretisk och praktisk kunskap eller mellan processinriktad och
strukturerad kunskap. För mig är just fronesiskunskapen en balans av de
olika kunskapsformerna och kunskapandet lika mycket ett medvetenhet-
skapande i hur jag kan förena och hålla ihop ett fenomens uttryck gestaltat
i de olika formerna för kunskap. För att exemplifiera detta så uttrycks den

Stöd för lärandet
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Tankebokens form och innehåll – exempel och
erfarenheter
Vad är då en tankebok?

För många har tankeboken blivit en ny pedagogisk form som också
stimulerat till ett nytt innehåll. Det är inte självklart att den passat alla,
men jag har upplevt att när man erövrat dess möjligheter så blir det ett
oerhört kraftfullt verktyg för både den enskilde som hela grupper.

Jag vill börja med att reflektera över formen, eftersom den har en
avgörande betydelse för vad som sen blir innehållet. Anteckningsboken,
de tomma sidorna, den eget bundna boken, pärmen med lösa sidor, dagbo-
ken med lås på eller persondatorn styr både de inre och yttre förutsätt-
ningarna för vad som sen blir innehållet.

Tankebokens olika former
Tankeboken – detta erfarenhetens och reflektionens instrument – är ofta
ett uttryck för att det är så mycket mer än det verbala språket som fångar
in upplevelsen. Det är bilden, teckningen, gestaltningen i en form som
inte (bara) innehåller ord. Det kan vara ett försök att uttrycka något som
måste formas på olika sätt, få olika språk.

Jag har själv haft många olika former för tankeböcker. Det har varie-
rat över tid och olika behov har fått styra formen. Ibland har jag märkt min
egen frustration när jag inte funnit den optimala formen för den livsfas
som jag varit i. Just nu har jag en liten svart pärm (A6) med lösbladssys-

3 Ett utförligare och mer problematiserat reflekterande kring detta har jag försökt att framställa
bl a i en rapport som jag kallat Effektivt lärande (Perneman, 1995) och i artikeln Kunskapande i
vår tid (Perneman, 1999).

2 Jag vill gärna uttrycka mig med hjälp av olika figurer och modeller, men nöjer mig här med att
bara använda mig av en grundstruktur som pekar på de spänningsförhållanden som tankeboken
kan överbrygga.

Stöd för lärandet

ostrukturerade/processinriktade och konkreta kunskapsformen ofta i upp-
levelser och känslor i motsats till den abstrakta och strukturerade som
uttrycks i tankar och ord. På samma sätt så uttrycks den ostrukturerade
och abstrakta kunskapsformen ofta i bilder och mönster i motsats till den
strukturerade och konkreta som uttrycks i handlingar och verksamhet.2

Detta är ett av grundperspektiven till varför jag ser tankeboken som
en så viktig och effektiv form till att försöka förena olika kunskapsformer.3
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tem. Det innebär en stor flexibilitet. Jag kan skriva ut det jag har skrivit i
min dator och sätta in det i boken, jag kan samla anteckningar från olika
sammanhang, jag kan infoga en almanacka/dagbok (som jag har i ett da-
torprogram också) och sånt som jag stöter på och som jag vill bevara har
jag små fack för. En skiss, en målning och en dikt är också viktiga delar
som kommer in i denna pärm. Jag har en aktuell adresslista kopierad från
den bärbara datorn. En del kopierar (förminskar) jag också från det jag
möter. Denna lilla bok blir snart ju full, men då binder jag ihop det i olika
”böcker”; sommaren 2000, hösten 2000 osv eller i olika teman som ibland
blir underlag för undervisning, artiklar eller böcker.

Men jag har sett många andra former av tankeböcker... Vid de senaste
samlingarna med halvfartsutbildningen inom folkhögskollärarprogrammet
så har man poängterat skapandet av den egna tankeboken och haft med-
verkan av konstnären och folkhögskolläraren Johannes Kvissberg, Söder-
tälje. Det har inneburit en markering av de gestaltande inslagen, att skapa
sin egen bok, att skära till omslag och binda ihop den. Att själv forma en
bok på det sätt som verkligen uttrycker en inre känsla som inte alltid är
lätt att fånga i bara ord.

Här skulle jag kunna exemplifiera från många olika sammanhang och
visa på en mångfald av olika former för tankeboken.4  Jag vill nu bara ge
ord åt en del upplevelser och reaktioner när man arbetat med tankeboken.

”Jag tycker följande är viktigt: tomma blad, (blanka), bra penna, bo-
ken skall vara vacker och skön att hålla i, liten och lätt att ta med, man
skall kunna starta från två håll (anteckningar från träffar/litteraturstudie
och reflektion och metod).”

Många markerar skillnaden mellan att arbeta med tankeboken och att
arbeta med datorn i t ex First Class-konferenser, e-mail el dyl. ”Tanke-
boken är något vi gör delar av själva, t ex pärmarna med jordfärger osv.
Vad som skall fyllas i är viktigt.” Datorkommunikationen är för informa-
tion och publiceringar, diskussion och reflektion, men inte på ett så nära
och personligt sätt som det kan bli i tankeboken, menar många.

Det är ofta svårt att komma igång med att arbeta med en tankebok om
man inte har erfarenhet av det sen tidigare. ”Från början använde  jag den
inte alls eftersom jag tänkte att det skulle vara så djupa och viktiga funde-
ringar som skulle få plats där, men när jag började anteckna i den så blev
boken viktigare och viktigare.” Det börjar ofta med ord, men finner så
småningom helt andra former. Orden och papperet är vi vana vid, men att

4 Det finns också i den utförligare rapport som jag skrivit om tankeboken.

Stöd för lärandet
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öppna för de ovana formerna, färgerna och bildskapandet ger många gånger
ny dimensioner och ny kreativitet.

Tankeboken som privat, personlig och gemensam
Själva presentationen av tankeboken som ett pedagogiskt verktyg har va-
rierat i de olika sammanhang som vi introducerat idén. Vad kan egentli-
gen en tankebok vara? Hur bör idén presenteras så att den blir tydlig? När
låser konkretiseringen formen och innehållet och när frigör den?

Följande grundläggande utgångspunkter finns alltid med i presenta-
tionen av tankeboken. Vi brukar skilja mellan tre olika ”nivåer” i tanke-
boken; privat, personlig och gemensam. Det är på sätt och vis en kon-
struktion, eftersom våra tankar ofta är en kombination av alla dessa olika
inriktningar. Men ibland kan det vara värdefullt att kunna strukturera tan-
karna på förhand. Ibland är denna strukturering nödvändig att göra i efter-
hand.

Oberoende av när struktureringen sker så det är viktigt att avgöra vad
som skall bevaras som mina alldeles egna tankar (privat, ej göras offent-
ligt), personligt (möjligt att göra offentligt och vara underlag för gemen-
sam reflektion) och gruppens teorigenererande (underlag för utvecklandet
av en yrkesteori).

Tankebokens olika funktioner
Tankeboken kan bland annat användas som ett underlag för det reflekte-
rande lärandet, som ett viktigt inslag i undervisningen och som underlag
för ett examensarbete/uppsats.

Tankeboken som underlag för det reflekterande lärandet

Under det senaste decenniet så har många – inte minst skolverket och
andra myndigheter – poängterat ”det reflekterande lärandet” som viktigt i
lärares utveckling och pedagogiska skolning. Tankeboken kan vara ett
viktigt verktyg för ”den reflekterande praktikern” och för att kunna skapa
en metakognition och röda trådar.

”Det är till stor hjälp för att dels så tänker jag till VAD jag skall skriva,
dels så ser jag efteråt och senare VAD JAG REFLEKTERAT över... De
olika perspektiven visar sig om jag går tillbaka och läser igen. Vad/hur
tänkte jag när jag skrev? Hur tänker jag nu? ... Ibland har jag skrivit struk-
turerat, men oftast tar jag bara boken när det är något viktigt jag har att
säga mig. Efteråt ser jag ofta en röd tråd. Jag blir medveten om den när jag
läser i tankeboken.”

Stöd för lärandet
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I en tränad grupp så kan man utveckla ”reflektionsnivåer” som enligt
Hermansen (2000) skulle kunna uttryckas som en reflektion över den re-
flektion som vi gjorde över det vi gjorde... Detta medvetenhetsskapande
ser jag som grunden till ett verkligt kunskapande.

Tankeboken som viktigt inslag i undervisningen

”Tankeboken som ett forum för reflektion, dagbok, eftertanke, analys osv
på olika nivåer – privat, gruppen, storgruppen– är en mycket fin tanke och
kan, om den används rätt, bli en stor tillgång i utbildningen. De olika
grupperna – och individerna – har använt tankeboken på olika sätt: en
kontinuerlig kunskapsbank som man läser ur varje gång, problemlösare
för grupp- eller individuella uppgifter, de blanka sidorna för fri skrivning
och tankar i alla riktningar osv.”

Det finns många olika exempel på hur tankeboken kan vara en viktig
del i innehållet i en undervisningssituation. Man kan be varje deltagare att
vid varje nytt seminarietillfälle ta fram något som man vill dela med sig
av, be en deltagare att fördjupa ett tema vid ett tillfälle, ange ett tema där
de som berört det i sin tankebok delar med sig av sina tankar, osv. Många
poängterar att ”det är viktigt med avsatt tid på schemat för tankeboken”.

Tankeboken som underlag för examensarbetet

Många har gjort enskilda examensarbeten med utgångspunkt i sina tanke-
böcker. Det gemensamma är att de använder den upplevelse man har i
samband med studiesituationen.
Examensarbetet kan då få formen att vara
• processinriktad – hela tiden skriven i nuet,
• tematiserad, sammanfattande, analytisk med utgångspunkt i det som är

gestaltat,
• retrospektiv.
Här skulle jag kunna ge exempel på en stor variation på examensarbeten
utifrån tankeböcker; t ex en grupp på 7 personer gjorde ett examensarbete
tillsammans och använde sina tankeböcker på ett aktivt sätt i sitt skri-
vande, den som gjorde en bilderbok, en annan som använde foton för att
gestalta sin egen process i utbildningen till lärare. Ett annat intressant ex-
empel var ett examensarbete som inriktades på en analys av begreppet
skam. Det blev en ny dimension av hur hon hade tolkat de olika gestalt-
ningarna av skam i relation till olika sätt att uppfatta och beskriva vad
skam var.

Stöd för lärandet
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Tankebokens innehåll
Vad blir då tankebokens innehåll? Jag har medvetet valt att vänta med en
analys av innehållet i tankeboken. Motivet för detta är att vi ofta i pedago-
giska sammanhang poängterar ämnesinnehållet som det viktiga. Det kan
då vara på förhand bestämt i en kursplan eller en bok eller i en lärares
framställning. Här har jag poängterat tankeboken som en form att lyfta
fram den egna och andras erfarenhet. Ett känslans instrument.

Tankeboken kan innehållsmässigt vara en reflektion i förhållande till
• egen erfarenhet, arbetsplats, praktik
• ett tema som man fokuserar och fördjupar
• teoritiseringar, böcker mm.

Ibland har det känts möjligt och t o m nödvändigt att lite tydligare peka ut
innehållet för tankeboken. Det har också i vissa kollegiesammanhang känts
som en möjlighet till att fokusera en del frågeställningar som man sedan
velat följa upp i seminarier, i en IT-konferens eller genom formandet av
olika nätverk/basgrupper eller liknande. Detta ser jag som en fokusering
och tematisering som ändå har kvar kopplingen med den egna erfarenhe-
ten och reflektionen.

En tidsålders uttryck...
Sedan jag i slutet av 1980-talet började att arbeta med det jag i denna
framställning kallar tankeböcker, så har jag mött många människor som
har bejakat, bekräftat och på ett kreativt sätt utvecklat idén om att försöka
gestalta livet, erfarenheten och studieupplevelsen på ett medvetet och struk-
turerat sätt. Vad vi sen kallar det har mindre betydelse.

I en artikel formuleras tankeboken som en ”dubbellogg” (Björk &
Johansson, 1996). Det är samma grundtanke om att utgå från erfarenhe-
ten, verbalisera den, kollektivisera den och sen dra slutsatser som har be-
tydelse för nästa undervisningssituation. Tankeboken ser jag som ett bra
verktyg inom projektarbeten, det problembaserade lärandet, portfolio-
metodik och andra former för flexibelt lärande.
Det mest väsentliga med tankeboken är enligt min uppfattning att den är
• ett verktyg som poängterar den personliga gestaltningen av en erfaren-

het, det personliga reflekterandet och utmanar att även den ännu inte
formulerade känslan och tanken finns det en möjlighet att fånga och
uttrycka i någon form; benämna, gestalta.

Stöd för lärandet
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• en markering av betydelsen av det egna erfarenheten som kan innebära
en reell känsla av bekräftelse och självkänsla och bidra till att man ut-
vecklar en medvetenhet som inte bara är intellektuell (logisk) utan också
innehåller känsla (patos). Det blir på så sätt ett i sanning känslans in-
strument, en form för erfarenhetens och reflektionens gestaltning.
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Workshop om studentsamverkan mellan
olika programutbildningar ur ett

lärarperspektiv
Kjell Granström, Elinor Edvardsson-Stiwne

Lauritz Brännström, Anders Hempel
Institutionen för beteendevetenskap

Med utgångspunkt i ett nyligen startat projekt ”Peer teaching and co-ope-
ration between different study programmes”1 vill vi utveckla och pröva
ett antal idéer som rör effekterna på lärarrollen av en utökad studentsam-
verkan i programutbildningar. Studentsamverkan i detta sammanhang rör
samverkan mellan äldre och yngre studenter inom samma utbildningspro-
gram (i form av grupphandledning t ex), men också samverkan mellan
olika utbildningsprogram med utbyte av kunskaper och erfarenheter för
att befrämja lärandet inom det egna programmet.

Syftet med projektet är att utveckla former för studentledda lärtillfällen
samt att utveckla samverkan mellan PA- och Psykologprogrammen vid
institutionen. Eftersom programmen har ett gemensamt kunskapsområde
i grupp- och organisationspsykologi, finns en naturlig innehållslig och
metodisk grund för samverkan. Studentsamverkan förutsätter organisato-
riskt stöd från lärarna för att den skall kunna bli framgångsrik. Frågan blir
då hur detta stöd konkret skall utformas för att vara effektivt.

I denna workshop försöker vi att lyfta fram och fördjupa diskussionen
kring:
(a) En förändrad lärarroll som följer av att man låter studenterna ta större

ansvar för varandras inlärning. Hur viktiga blir lärarnas sätt att funge-
ra i form av att man sätter mål, organiserar verksamhet, stödjer och
följer upp resultat?

(b) Vilka  hinder (från individrelaterade till organisatoriska) kan man iden-
tifiera som kritiska för samarbete/utbyte mellan studieprogram, res-
pektive vilka möjligheter medför en utökad samverkan mellan stu-
denter respektive mellan studenter-lärare för lärande, kursutveckling
etcetera?

(c) Samverkan lärare-studenter förutsätter att studenterna får ett större
inflytande över den egna verksamheten och dess uppläggning. En viktig

1  Projektet stöds av Högskoleverkets grundutbildningsråd.

Former för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet
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fråga därvid är om läraren i den situationen upplever sig förlora infly-
tande över den egna verksamheten eller om det faktiskt kan vara så,
att såväl studenter som lärare utökar sitt inflytande över verksamhe-
ten, var och en ur sitt specifika perspektiv?

(d) Vilken roll kommer samverkan att kunna få när det gäller att skapa
lärsituationer som kan ha betydelse (leda till positiv transfer av inlär-
ning) långt utanför utbildningslokalernas väggar?

Former för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet
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Föreläsningen som undervisningsform
Helen Lundqvist Gustafsson

Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

Inledning
Hur kan man genomföra en föreläsning så att budskapet når fram på bästa
sätt till de enskilda individerna med avseende på att vi alla har så olika
inlärningsstilar? Vad är det för processer som försiggår vid informations-
överföringen? Hur vet jag som föreläsare att det sker någon överföring
överhuvud taget? Vilka inre och yttre faktorer påverkar inlärningen vid en
föreläsning?

Detta var frågor som jag ställde mig då jag hade förmånen att ge-
nomgå kursen ”Att utvecklas som lärare” med Helene Hård af Segerstad
som kursledare. Jag anser inte att jag har fått några direkta svar på frå-
gorna, men efter litteraturstudier, diskussioner med kollegor samt prak-
tiska övningar i form av nya grepp vid mina egna föreläsningar känner jag
ändå att jag har ökat mitt eget medvetande om vilka processer som egent-
ligen pågår under en föreläsning. Nedan följer en förkortad version av den
rapport jag skrev under pedagogikkursens gång, med fokus på handfasta
tips och knep att ta till i undervisningen.

Kommunikation
Det är nödvändigt att aktivt föra in en tvåvägskommunikation för att stu-
denterna skall få ett så stort utbyte som möjligt av undervisningstillfället.
Ett bra sätt att få en tvåvägskommunikation är att ställa frågor. Dessa frå-
gor bör ha som syfte att aktivera, hjälpa vidare, kontrollera, motivera och
aktualisera. Man kan ställa frågor som studenterna får diskutera i små-
grupper innan förslag på svar ges. Även direkta frågor såsom:
• Vill ni ha fler exempel? Räck upp handen ni som vill.
• Kan jag öka hastigheten? ”
• Vill ni ha paus? ”
• Etc.

Former för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet
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kan underlätta för föreläsaren att veta hur landet ligger. Handuppräckning
minskar risken för att det bara blir de med stark vilja och hög stämma som
gör sig hörda (Boldstad, 1998).

Som föreläsare vill man gärna veta om studenterna har förstått bud-
skapet i föreläsningen. Ett tips är att ställa förståelsefrågor efter varje litet
avsnitt. Låt gärna studenterna skriva ner sina svar och läsa upp dem, det
hjälper dem att fokusera och formulera sig. Man kan även avsluta före-
läsningen genom att testa förståelsen vid slutet av föreläsningen. Detta
ger en god minnesbild och sammanfattar det som har blivit sagt. En metod
som föreslås av Baume & Baume (1996) är att säga:

”Avslutningsvis, skriv ner de tre viktigaste punkterna i presentatio-
nen. Om ni skulle glömma allt annat finns detta kvar” (skriv även ner själv
på en OH under tiden). Jämför sedan. Hur många håller med på punkt 1?
Två punkter? Tre punkter? Poängtera att det ej är en test av deras kunska-
per utan en utvärdering av undervisningen (Baume & Baume, 1996).

Inlärning
Låt hela hjärnan användas vid inlärning, d v s inte endast den vänstra som
främst står för logik och systematik, utan även den högra där känslor och
fantasi har större utrymme. Detta ökar möjligheterna för alla att lär sig.
För föreläsaren innebär detta att han/hon bör tala till både intellekt och
känslor, använda abstrakta begrepp och konkreta bilder. Logik och syste-
matik skall få lika stort utrymme som känslor och fantasi. Detta är en stor
pedagogisk utmaning!!!

Ett knep för att aktivera båda hjärnhalvorna, är att använda tanke-
kartor (mind maps). Den vänstra halvan bearbetar de skrivna orden, den
logiska uppbyggnaden, och tanken bakom kartan. Den högra hjärnhalvan
bearbetar färger, bilder och andra synintryck. Jag har sett en del föreläsare
använda mindmaps då de går igenom material, men det krävs tydliga in-
struktioner, bl a för att studenterna inte skall bli frustrerade över att de inte
får plats med anteckningarna för att de inte visste i förväg hur stor plats
det skulle ta. Ett förslag är därför att i förväg definiera hur anteckningarna
bör se ut i stora drag.

Intressant nog så minns vi även saker genom att sammanlänka minnes-
bilden med en miljö eller doft. Det förstnämnda kan man utnyttja genom
att stå på samma ställe i rummet då man upprepar/sammanfattar det man
tidigare sade på just det stället i rummet. Även skriftliga sammanfattningar
eller repetitioner bör skrivas på samma ställe på tavlan som där man ur-
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sprungligen skrev det för första gången. Jämför detta med en situation vi
säkert alla känner igen: du har glömt vad du tänkte på, och går tillbaka till
platsen där tanken tänktes, den kommer tillbaka!

Inlärningen underlättas om det finns en berättelse att följa. Vad som
kännetecknar en bra berättelse är att den startar med en verklig situation,
hittar problemet och frågor i den situationen för att till sist visa hur proble-
met kan lösas. Berättelsen måste vara relevant och engagerande. Det finns
en berättelse som passar för varje ämne (Baume & Baume, 1996). Inom
läkarutbildningen används ofta patientfall som utgångspunkter för själv-
studier, dessa fall utgör förträffliga berättelser om vanliga människor med
mer eller mindre vanliga åkommor.

Många studenter behöver en översikt till att börja med, för att förstå
detaljerna. Som Bolstad uttrycker det (Bolstad, 1998): ”Det är lättare för
dig att lägga pussel om du först har sett hela pusselbilden än om du inte
har någon förebild att följa. Då vet du ju inte hur pusslet ska se ut. Du har
bara delar, ingen helhet, ingen överblick. Så är det när man studerar också.
Man måste veta vart man är på väg, hur helheten ser ut. Överblicken är
viktig.”

Många konkreta exempel underlättar inlärningen. Informationen bör
sättas in i ett större sammanhang. Återkommande summeringar och repe-
tition av huvudpunkterna hjälper till att befästa det som lärts in. Ibland är
inte logiska sekvenser bäst för studenterna. Ett råd är att gå från enkla till
mer komplexa sammanhang, från vad studenterna troligtvis vet till vad de
troligen inte vet. Generaliseringar kan följas av exempel och applikatio-
ner, en demonstration kan följas av en presentation av mer abstrakta idéer,
termer och principer (Baume & Baume, 1996).

Inlärningshinder
Inlärningsprocessen kan störas p g a olika distraktionsmoment. I en studie
av hur tankeprocessen löper hos studenter under en föreläsning, kom Ben-
jamin Bloom fram till att ungefär en tredjedel av studenternas tankar upp-
togs av andra personer, dem själva, eller av för föreläsningen irrelevanta
ämnen (Bloom, 1953).

Vi tänker oss nu att vi har utformat en pedagogiskt riktig föreläsning,
har förberett oss väl och tänkt på att variera oss så att inlärningen skall bli
så optimal som möjligt. Finns det ändå faktorer som påverkar inlärningen
som ligger utanför vår kontroll?
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Yttre faktorer
Yttre störande faktorer som kan spoliera hela inlärningstillfället är t ex att
studenterna inte hör, inte ser eller att lokalen på ett eller annat sätt är olämp-
ligt utformad. Det är viktigt att kontrollera om alla ser och hör innan man
startar. Ett tips är att skriva något på tavlan med den stil man vanligen
använder och sedan gå längst bak i salen för att kontrollera att texten syns.
Många gånger sprider studenterna ut sig onödigt mycket i salen. Be dem
komma närmre så att de ser och hör. Det blir då även lättare att få kontakt
med dem. Generellt kan man säga att de yttre faktorer som kan störa och
som man inte kan påverka, såsom blinkande lampor, eller störande ljud
(fläktar, förbisusande flygplan, motorcyklar etc) bör man i alla fall fälla
en kommentar om. Då släpper många spänningar. Andra störande faktorer
kan vara att lokalen är mycket varm eller kall, störande småprat från andra
i lokalen, otydligt språk, oläsliga detaljer på illustrationerna etc.

Om individen utsätts för två eller flera stimuli samtidigt interfererar
detta med informationsbehandlingen. Ett vanligt exempel i en föreläsnings-
situation är fallet då föreläsaren lägger på en overhead med text och sam-
tidigt som han/hon pratar till, och inte nödvändigtvis om exakt det som
står i texten. Situationen blir svår att bemästra både för den som läser och
de som lyssnar (Fenton, 1987).

Inre faktorer
Exempel på inre faktorer som kan störa informationsprocessningen är brist
på motivation, trötthet, känslomässiga reaktioner, fördomar, irritation (si-
tuationen eller personen ogillas av ”mottagaren”), enformighet, sociala
komplikationer, fel förväntningar (tala därför alltid om initialt vad som
kommer att tas upp), undervärdering (om förmedlaren inte förväntar sig
att mottagaren skall förstå så gör de inte det. Effektivare inlärning med
inställningen det här klarar ni!) (Boldstad, 1998).

Tid och uppmärksamhet
Många pedagoger är överens om att det är mycket viktigt att både starta
och avsluta i tid. Tänk på att studenternas schema ofta är späckat och att
de kanske har jäktat för att hinna komma i tid. Då kan det ses som noncha-
lant om föreläsaren själv flänger in fem minuter för sent. (Baume & Baume,
1996; Newble et al., 1991).

Kom gärna några minuter i förväg och småprata med studenterna (de
tidiga). Du känner av stämningen och blir mindre nervös. Bryt isen med
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lite småprat i början. Någon minuts tystnad för att alla skall få samla sig i
början av föreläsningen är inte fel. En ovan föreläsare känner kanske kalls-
vetten bryta fram, men faktum är att tystnaden inte känns tillnärmelsevis
så lång för studenterna. Tvärtom kan de bli irriterade om du drar igång
innan alla har börjat rikta uppmärksamheten mot dig (Cox, 1994).

Om du har sagt att du skall sluta, gör det! Slutet är troligen det studen-
terna kommer ihåg, så lägg mycket möda på det (Newble et al., 1991).

Generellt verkar 15-20 minuter vara den längsta tid man kan hålla på
utan avbrott. Vad gör man sedan? Måste man verkligen släppa ut studen-
terna på rast fyra gånger i timmen för att öka inlärningseffekten? Nej, en
paus fyller givetvis funktionen som avbrott, men fem minuter har en för-
måga att bli till tio innan alla har kommit tillbaka till sina platser igen.
Huvudsaken är att man gör något för att bryta av (Baume & Baume, 1996).
Dessa  ”uppmärksamhetsfångare” bör planeras in med jämna mellanrum
(Fenton, 1987).

Exempel på vad man kan göra för att aktivera studenterna och på så
sätt fånga deras uppmärksamhet igen är låta dem:

• läsa sina anteckningar, och ställa eventuella frågor.
• läsa varandras anteckningar och skriva ner en/två frågor
• ställa frågor till medstudenterna tills de fått svar de är nöjda med
• fundera över problem
• läsa något
• diskutera en fråga i par/grupp

OBS! Säg till innan vilken signalen är för  ”återsamlandet” t ex vinkning
med hand el dyl. (Baume & Baume, 1996).

Motivation
För att förstärka studenternas motivation bör man sträva efter att:

• skapa nyfikenhet
• visa nyttan av att kunna detta (varför ska vi lära oss just detta?)
• bygga upp en positiv atmosfär (tänk vi istället för de/jag, skapa

kontakt)
• starta på ett spännande sätt
(Boldstad, 1998).

Några pedagogiska grepp är att:
• gå från känt till okänt, t ex förklara en hyena utifrån en hund
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• gå från lätt till svårt
• gå från delar till helhet
• gå från helhet till detaljer
• gå från regel till exempel (tex trafikundervisning, deduktiv metod)
• gå från exempel till regel (låt mottagaren se sammanhanget och

förklara regeln, induktiv metod)
• gå från problem till lösning (t ex Första Hjälpen-regler)
• konkretisera med hjälp av verkliga händelser, namn (fiktiva) på

personer
• visualisera /åskådliggöra (årlig förbrukning av papper lastas i n

antal långtradare)
(Boldstad, 1998).

Ett sätt att öka studenternas motivation är att börja föreläsningen med
brainstorming, d v s studenterna får själva associera fritt kring ämnet och
någon skriver upp de föreslagna orden och uttrycken på tavlan. På så sätt
känner sig studenterna mer delaktiga om det visar sig att man pratar om
just det som de har föreslagit. Förhoppningsvis hade man ändå planer på
att ta upp just de sakerna (Newble et al., 1991).

Inlärningsstilar – mångfald kräver variation
”Om du har en lärande eller vägledande roll eller är i någon form en som
underlättar inlärningsprocesser, kom då alltid ihåg att din egen tankestil
troligen dominerar ditt förhållande till inlärning, kanhända mycket mer än
du inser. Vi tenderar att lära ut på samma sätt som vi själva lärde in” Karl
Albrecht

Denna devis är viktig att komma ihåg, och visst stämmer det. Vi har
kommit fram till ett vinnande koncept vad gäller inlärning och många av
oss kanske antar att detta koncept är lämpligt även för andra. En annan
tankeställare kan man få av följande judiska ordspråk:

”Begränsa inte dina barn till ditt eget sätt att lära in för de har fötts i en
helt annan tid”

Ju fler sätt kunskapen bjuds ut på, desto större är chansen att den
också fastnar. Om vi tänker på att det alldeles säkert finns personer med
visuell, auditiv och taktil inlärningsstil i rummet så är det ju ingen nackdel
att både tala, skriva på tavlan och skicka runt ett demonstrationsobjekt.
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Taktila personer kan bli mindre rastlösa och få hjälp med koncentra-
tionen om en s k Koosh-boll används. Bollarna (färgglada gumminbollar)
kastas ut bland åhörarna, t ex i samband med frågor och svar. Jag har bara
sett detta pedagogiska grepp användas vid ett tillfälle och jag, som har en
visuell inlärningsstil, förstod inte alls meningen med dessa bollar. I efter-
hand inser jag emellertid att den diskussionsledare som det var fråga om i
det här specifika fallet, som använde bollarna, säkert själv skulle ha haft
stor nytta av Koosh-bollar i sin utbildning. Det är en man som ger ett mycket
rastlöst intryck, och som ständigt fingrar på saker sin omgivning. Mer om
inlärningsstilar kan man läsa i Prashnig, 1999.

Att överbrygga inlärningshinder: att hjälpa studenter att
lära
Var noga med strukturen: tala om vad du skall säga, säg det, tala om vad
du har sagt. Annorlunda uttryckt: Tell, Do Remind. Sätt in sammanhanget
i kursen (Baume & Baume, 1996).

Varje föreläsares fiende är att försöka täcka in hela ämnet. Ofta tar
förmedlaren med ett så stort stoff som möjligt och går igenom det snabbt
för att hinna med det inom de tidsramar som finns. En annan fälla är att gå
igenom ett stort material endast översiktligt. För mycket information för-
virrar (se ovan om ytinlärning/djupinlärning). En tumregel kan vara att
identifiera 3-4 viktiga punkter och fokusera på dessa. Exemplifiera varje
punkt och summera med jämna mellanrum (Fenton, 1987).

Tavelanteckningar
En utbredd uppfattning bland studenter är att det som skrivs på tavlan är
det som är viktigt. Även om man inte själv tycker att man skall behöva
sortera informationen och värdesätta den så kan det vara en fördel att till-
mötesgå studenterna genom att göra viktig information tillgänglig både
auditivt och visuellt.

Vad tycker studenterna?
Slutligen kan det vara på sin plats att se vad studenterna själva tycker
karakteriserar en bra föreläsning. Enligt en studie av Musella och Rush
(1968) anses följande faktorer viktiga (Fenton, 1989):

• den är systematiskt organiserad
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• föreläsaren har förmåga att tala tydligt och klart
• föreläsaren har förmåga att uppmuntra tanken
• föreläsaren har entusiasm för ämnet
• föreläsaren har expertkunnande

Problem med föreläsningen, ur studenternas synvinkel, anses vara
• att målsättningen är oklar
• att relationen med tidigare föreläsning eller med kursen som hel-

het är oklar
• koncentrationsvårigheter
• glömska
• att det inte ges något tillfälle att konfirmera att de har förstått
• att de missförstår/missar något centralt begrepp tidigt i före-

läsningen och därför tidigt tappar tråden.

Avslutande ord
Många har i pedagogisk forskning sett en möjlighet till (eller i varje fall
en förhoppning om) att komma fram till ”råd och anvisningar” om hur
undervisning och studiearbete bör bedrivas. Ju mer forskning som har
bedrivits med föresatsen att komma fram till någorlunda allmängiltiga
”pedagogiska sanningar” desto mer uppenbart har det blivit att det finns
ett enda svar som är generellt giltigt för alla frågor som gäller, om man
skall välja det ena eller det andra handlingsalternativet: ”Det beror på”
(Marton et al., 1999).

Forskningen inom pedagogik kan ge oss som undervisar beskrivningar
av möjliga effekter och nödvändiga förutsättningar, men inga checklistor
över hur det hela skall genomföras i just den kontext som är aktuellt för
den enskilde undervisaren. Detta kan tyckas hårt och svårt, men lämnar
samtidigt ett stort spelrum för individens experimentlusta och kreativitet.

Genom att vara medveten om att alla inte har samma inlärningsstil
som jag kan jag förhoppningsvis hjälpa till i inlärningen. Som i de flesta
sammanhang gäller det helt enkelt att respektera individerna, och att se en
blandad kritik på sina undervisningsinsatser som just det de är: uttryck för
nöjda och missnöjda personer som har uppfattat (eller inte) budskapet på
olika sätt, eller mer eller mindre uppskattat det sätt som ämnet presente-
rats på. Det är förmodligen en omöjlighet att göra alla nöjda, men det är
viktigt att se bort från sina egna preferenser och vidga sina vyer.
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Laborationer och datorvisualiseringar
i mekanik

 En möjlighet till reflektion över mekaniska storheter och begrepp

Peter Schmidt
Institutionen för konstruktion och produktionsteknik

Inledning
Det primära målet vid studier i grundläggande mekanik (partikeldynamik
och stelkroppsdynamik) är att ge de studerande förtrogenhet med de funda-
mentala lagarna för kraft och rörelse, och att de självständigt kan tillämpa
dessa lagar på konkreta mekaniska problem. För att nå ända fram till detta
mål krävs goda teoretiska kunskaper i både matematik och i mekaniska
principer, men även förmågan att se konfigurationer och tvångsvillkor på
rörelsen i termer av verkliga maskintekniska problem. En annan viktig
ingrediens är att känna till de begränsningar och antaganden som gjorts
vid byggandet av en mekanisk modell av verkligheten. De fundamentala
lagarna är i sig få men konsekvenserna av dem, när de appliceras på ett
specifikt problem, kan leda till något väldigt komplext.

Bakgrund
De flesta problem och problemställningar som ges i läroböcker är ofta
förenklade eller tillrättalagda vid modellbygget så att en analytisk lösning
kan erhållas. I praktiken så finns det en stor klass av mekaniska problem
som ofta leder fram till kopplade olinjära differentialekvationer vilka ej
behandlas i någon större utsträckning.  För att råda bot mot detta har av-
delningen för mekanik sedan 1996 utvecklat grundkurserna  i en riktning
där moderna datorprogram såsom Matlab har introducerats för att lösa
olinjära problem. Detta har gjorts genom att låta teknologerna i grupper
om 2 teknologer/grupp självständigt lösa ett problem där följande mo-
ment ingår:

• Formulering av rörelseekvationerna för ett givet större mekaniskt
problem

• Implementering och numerisk lösning av de olinjära differential-
ekvationerna i Matlab
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• Använda Matlab:s plottningsrutiner för att plotta intressanta stor-
heter

• Kritiskt granska och bedömma rimligheten i de numeriska resultaten

I  ovanstående belyser vi dock i huvudsak kopplingen mellan mekanisk
modell, formulering och simulering, vilka i sig är väsentliga byggstenar
vid utveckling av ny teknik, men är mer eller mindre av teoretisk karaktär.
Erfarenheten har visat att för att på ett tillfredställande sätt både kunna
formulera, förstå och ta till sig rörelselagarna, så krävs att de studerande
har någon form av intuitiv känsla för ekvationerna och dess ingående stor-
heter. Detta kan åstadkommas genom att införa en serie fysiska laboratio-
ner på relativt enkla men principiellt viktiga problem.

Fysiska laborationer i mekanik
Uppställandet av rörelseekvationerna för ett givet problem bygger på det
ramverk som spänns upp av kinematik och kinetik. Inom blocket kinematik
så ingår tvångsvillkor på rörelsen (t.ex. rullning utan glidning), och inom
kinetiken så kopplas kraft och rörelse samman i kraft- och momentekva-
tionen som innehåller bl.a. tröghetstermer. De laborationer som beskrivs
här utgör ett första förslag till att stimulera de studerande att börja fundera och
reflektera över några grundläggande mekaniska lagar, definitioner och be-
grepp. Grundtanken här har varit enkelhet i själva utförandet och att teknologen
skall besvara frågeställningen både i ord såväl som med  beräkningar.

Laboration 1
Innehåll: Rullning utan glidning, Konservering av mekanisk energi, Trög-
hetsmoment

Fig 1. Ett  försök med två kroppar med lika massa och radie, men med olika massfördel-
ningar. (Figuren reproducerad från Meriam, Kraige, Eng. Mech. Dynamics, 1993)
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Utförande:

Genom att låta två kroppar med samma massa och radie rulla nedför ett
lutande plan så erhålls olika sluthastigheter. Kropp A har massan koncen-
trerad närmare mittpunkten, medan kropp B har massan fördelad i en ring
enligt Figur 1.

Några frågeställningar:

Varför rullar kropparna nedför planet ? Hur är friktionskraften riktad och
uträttar den något arbete? Hur påverkar tröghetsmomenten sluthastigheten?

Laboration 2:
Innehåll: Rörelselagarna, Absolut och relativ rörelse, Friktion (Coulombs
friktionslag)

Fig 2a. En kabelrulle med en motvikt på
ett lutande plan.

Fig 2b. Ett hjul på en accellererande
vagn.

Utförande:

a) En kabelrulle är placerad på ett strävt lutande plan med en motvikt i
andra änden enligt Figur 2a. Systemet släpps från vila vid några olika
lutningsvinklar q .

b) Ett hjul placerat på en vagn rullar relativt vagnen utan att glida då en
konstant kraft P appliceras enligt Figur 2b.

Några frågeställningar:

Åt vilket håll rullar kabelrullen respektive hjulet ?
Hur rör sig hjulets centrum G relativt en fix observatör, och hur blir rörel-
sen relativt vagnen?
Hur är friktionskraften riktad och hur överförs den mellan hjul och vagn?
När inträder glidning enligt friktionsvillkoret, och hur rör sig kropparna då?
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Laboration 3:
Innehåll: Konservering av rörelsemängdsmoment

Utförande:

En mekanisk modell av en konståkerska som gör en piruett kan realiseras
genom att låta en försöksperson stå på en horisontell skiva som är lagrad
med låg friktion.
Om personen sätts i rotation med utsträckta armar och sedan drar ihop
armarna så kommer rotationshastigheten att öka.

Några frågeställningar:

Kan detta förklaras utifrån de mekaniska grundlagarna?
Tag fram ett uttryck för relationen mellan vinkelhastigheterna.
Hur påverkar friktionen rörelsen?

Fig 3. En konståkerska som gör en piruett. (Figuren reproducerad från Pytel, Kiusaalas,
Eng. Mech., Dynamics, 1999)
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Laboration 4:
Innehåll: Demonstration av gyroskopisk rörelse

Fig 4. Olika försök med gyron vid höga spinnvinkelhastigheter. (Figuren reproducerad
från Meriam, Kraige, Eng. Mech., Dynamics, 1993)

Utförande:

a) Ett gyro sätts igång enligt Figur 4 (vänstra figuren), där spinnaxeln
sedan vrids ned så att den blir horisontell.

b) Ett gyro spinns upp enligt Figur 4 (högra figuren) där en person håller
i snöret så att spinnaxeln ställer in sig horisontellt.

Några frågeställningar:

Hur rör sig personen i a) om hon står på en skiva lagrad med låg friktion?
Åt vilket håll rör sig symmetriaxeln runt vertikalen i fallet b)?
Kan detta förklaras utifrån de mekaniska grundlagarna?
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Datorvisualiseringar av tredimensionell rörelse
En tredimensionell rörelse som består av fleraxliga rotationer  är i många
fall både svår att visa och att förstå. För att öka möjligheten till att i detalj
kunna studera en sådan rörelse har vi i detta projekt samlat tankarna kring
att använda datorvisualiseringar.

Nedan presenteras ett klassiskt tredimensionellt problem där en skiva
roterar med vinkelhastigheten p runt sin symmetriaxel, och samtidigt vrids
kring vertikalen med vinkelhastigheten W, se Figur 5.

Fig 5.
En tredimensionell rörelse där en skiva
påförs två rotationer. Då skivan rullar mot
marken utan att glida så erhålls ett  sam-
band mellan spinnet p och W.

En principiellt viktig storhet för förståelsen av tredimensionell rörelse är
insikten av att kroppen i varje ögonblick roterar kring en ögonblicklig
rotationsaxel. Detta kan matematiskt påvisas genom att visa existensen av
en vinkelhastighetsvektor. Exemplet nedan utgör ett komplement till detta
där man låter Matlab illustrera påtagliga partikelbanor i rummet för några
punkter på kroppen, se Figur 6. I varje ögonblick kan sedan hastighets-
vektorerna för de valda punkterna ritas ut som tangentvektorer till ba-
norna och rotationsaxeln geometriskt visualiseras enligt Figur 7. En dator-
animering av rörelsen kan vidare påvisa hur den momentana rotations-
axelns läge ändras i rummet, vilket har stor betydelse för förståelsen av
fleraxliga rotationer. På motsvarande sätt kan även de valda punkternas
accelerationsvektorer ritas ut och användas för att t.ex. öka förståelsen för
en gyroskopisk rörelse enligt figur 8. De tankar och ideer som har publi-
cerats här baseras till stor del på våra egna erfarenheter av de frågeställ-
ningar som dyker upp på seminarier, lektioner etc. där de studerande ges
möjlighet till problemlösning på egen hand. Förhoppningen här är att med
ett påtagligt ’hands on’ koncept tillsammans med datorvisualiseringar fo-
kusera på att öka den fysikaliska känslan för kraft och rörelse, och de
lagar som är uppställda för att beskriva detta.
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Fig 6. Partikelbanor för skivans mittpunkt samt för en punkt på skivans periferi.

Fig 7. Visualisering (geometrisk tolkning)
av den ögonblickliga rotations-axeln för
en tredimensionell rörelse.

Fig 8. En gyroskopisk rörelse där de
kroppsfasta punkternas accelerationer
kan beräknas och visualiseras med hjälp
av partikelbanorna.
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Hur kan handledarens funktion i basgrupp gestalta sig?
Vi förflyttar oss till en utbildningsmiljö där Problembaserat lärande (PBL)
används som pedagogisk idé och metod och lyssnar till några studenters
röster om vad handledarna i basgrupp gör och hur det uppfattas. Citaten
kommer från en undersökning vid Hälsouniversitetet i Östergötland (Silén,
1996) som rör handledarfunktionen i de basgrupper som används i PBL.
De innehåller några studenters svar på frågor om vad handledaren gör
som underlättar, respektive hindrar arbetet i basgruppen.

Studenterna tycker att arbetet i basgruppen underlättades när handleda-
ren:

”Ifrågasatte oss! Så att man blir tvungen att förklara djupare – eller
så att man/vi inser att vi faktiskt inte kan och får läsa på igen!”

”Avbryter när vi är ute på fel spår. Skrattar och sprider glädje när det
är trött/irriterad stämning.”

”Handledaren har verkligen lyssnat och anpassat sig efter gruppens
förmåga att reda ut problem. I rätt situation har handledaren gått in
och styrt arbetet i rätt riktning.”

”Leder oss på rätt spår utan att exakt tala om vad vi ska läsa. Sitter
inte bara helt tyst utan är med i diskussionen utan att dominera &
styra.”

Följande studenter ger exempel på hur handledaren enligt deras uppfatt-
ning har hindrat arbetet i basgruppen:

”… ger hård, personlig kritik mitt i gruppdiskussioner – utan att vi
hade utvärdering, mitt i alltihopa, mycket dålig människokännare –
dålig på att avläsa situationer/stämningar i gruppen.”

”Övertog initiativet. Gav raka förslag om vad som skulle göras och
blev själv”ordförande”. Som deltagare i gruppen är det då lätt att bli
passiv och vänta på nästa direktiv.”

Handledarens förhållningssätt i basgrupp
(PBL)

Charlotte Silén
Centrum för universitetspedagogik
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”Vår handledare är mycket dominant och har svårt att låta gruppen
ta ett eget ansvar. Hon vill heller inte ägna någon särskild tid åt ut-
värdering och diskutera grupprocessen.”

”Säger ingenting på gruppträffen. Ingen feedback på oss. Redogör ej
sin åsikt om hur en handledare bör vara och frågar oss vad vi tycker.
Är helt anonym och objektiv.”

”Otydlig, man anade att det var ett redan avgjort mål vad vi skulle
komma fram till. Ändå hette det att vi skulle ”brainstorma” kring en
utgångspunkt –  det gällde alltså för oss att lista ut vad handledaren
tyckte vi skulle komma fram till.”

”Vår handledare har själv svårt att ta konstruktiv kritik. Han har även
svårt att reda ut problem mellan gruppmedlemmar då han istället upp-
lever det som ”skitsnack” istället för ett problem som kan lösas. Han
blir upprörd och försöker tysta ner, och det lägger istället en gro-
grund till tissel och tassel.”

Studenternas uttalanden aktualiserar det problemområde jag resonerar om
i den här artikeln, handledarens förhållningssätt i basgrupp. I ovan nämnda
undersökning  (Silén, 1996) identifierades en domän för handledaren som
benämns förhållningssätt. Domänen innehåller aspekter som att handleda-
ren får studenterna att reflektera, låter gruppen ta ansvar, visar intresse för
arbetet, visar respekt för studenterna, inger förtroende, har en professio-
nell relation till studenterna, tar in vad som händer i gruppen och stimule-
rar. Dessa aspekter är ett försök att fånga handledarens ”sätt att vara” i
gruppen, hur handledaren förhåller sig. Den bygger på ett antagande om
att det handledaren säger och hur detta sägs, det handledaren gör, uttrycker
med sin kropp, reagerar på och det faktum att handledaren rent rumsligt är
i basgruppen, är en fundamental del i handledarfunktionen. I citaten från
studenterna framkommer att handledarens sätt att förhåll sig till studen-
terna som personer och det som diskuteras och händer i gruppen, har stor
betydelse för skeendet och upplevelsen av handledaren. Det påverkar i sin
tur studenternas lärprocesser, de blir kanske passiva eller inser att de be-
höver läsa på.

Den teori och praxis som PBL baseras på betonar att lärandet utgår
ifrån den som lär. Det får följder för synen på lärarens funktion. I stället
för en kunskapsförmedlande funktion framträder en lärare som ska väg-
leda studenternas egen lärprocess. I PBL blir denna handledande funktion
särskilt tydlig i de ovan nämnda basgrupperna. Barrows (1988), en nestor
inom området, beskriver funktionen som att den ska underlätta (facilitate),
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stödja och stimulera studenternas eget lärande. Den viktigaste strategin
för handledaren är att utmana studenterna på en metakognitiv nivå. I det
här sammanhanget innebär det att få studenterna att reflektera över hur de
tänker och vad de gör. Reflektionen är relaterad till problemen som bear-
betas i gruppen, lärandet och själva grupprocessen. Syftet är att studen-
terna själva ska bli medvetna om sitt lärande, kritiskt förhålla sig till kun-
skap, bygga upp sin egen förståelse och på så sätt skaffa sig en beredskap
att styra sitt eget lärande i framtiden. Barrows (aa) framhåller också vik-
ten av att det skapas ett positivt lärklimat i gruppen. Det innebär bland
annat att atmosfären är sådan att studenterna vågar erkänna vad de förstår
och inte, samt att de ger varandra återkoppling.

I syfte att fördjupa förståelsen för begreppet förhållningssätt har jag
vänt mig till ett fenomenologiskt perspektiv där människan som helhet
beaktas och där kroppen har en framskjuten plats. Perspektivet innebär att
människan betraktas som en integration av kropp, tanke och känsla, i mot-
sats till ett synsätt där framförallt kropp och tanke utgör en dualism. Ett
dualistiskt synsätt har framförallt tillskrivits Descartes. Känsla förknippas
då med kroppen, det icke rationella och ej förnuftiga. I det följande kom-
mer jag att resonera om vad en ickedualistisk uppfattning om människan,
grundad i fenomenologi, kan innebära och därefter tillämpa det resone-
manget på handledarfunktionen.

Kroppen i ett fenomenologiskt perspektiv
Fenomenologin (jfr Husserl, 1936) utgår från att världen inte kan delas i
en objektiv, den egentliga, och en subjektiv värld, upplevelser. Den förnim-
bara världen, den fysiska, exempelvis lukt och smak är den vi erfar till
vardags. Husserl benämner den livsvärlden. Livsvärlden är en nödvändig
betingelse för erfarenheten. Jag uppfattar detta resonemang som att män-
niskan alltid tolkar ”verkligheten”. Det finns ingen verklighet för männis-
kan utöver den tolkade. En parallell finns här till grundantaganden inom
hermeneutiken (jfr Gadamer, 1960). Merleau-Ponty (1945), en fransk fi-
losof, menar att med ett fenomenologiskt synsätt kan kroppen aldrig be-
traktas som ett fristående objekt. Det är genom själva kroppen som vi
erfar och upplever livsvärlden och det är genom upplevelserna som den
överhuvudtaget finns. Det innebär att en dualistisk uppdelning av männis-
kan som tänkande, kännande varelse och en fysisk kropp mister sin grund
och mening. Människan, ”den levda kroppen”, ”corps propre”, är som
helhet ett subjekt för sig själv, men är ett objekt som upplevs av andra.
”Den levda kroppen” har upplevt och upplever kontinuerligt, bär och är
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därmed i sig sina erfarenheter i en ständig dialog med livsvärlden och sig
själv.

Leder (1990) som har fenomenologin och Merleau-Ponty som utgångs-
punkter, går vidare och undersöker innebörden i ”den levda kroppen”.
Paradoxalt nog, menar han, drar kroppen (i fortsättningen definierad som
”den levda kroppen”) sig undan direkta upplevelser, trots att den är grun-
den för upplevelser. Kroppen karaktäriseras av att hela tiden vara närva-
rande, men också av att vara frånvarande (absent). För att närma sig den
här problematiken inför Leder begreppen ”the ecstatic body” (den utåtrik-
tade kroppen), ”the dys-appearing body” (den dys-framträdande kroppen)
och ”the recessive body” (den tillbakadragna kroppen).

Den utåtriktade kroppen
”The ecstatic body” är den del av kroppen som har direkt kontakt med
omvärlden. Leder har valt begreppet ecstatic för att det innehåller orden
ec = ut och stasis = att stå. Kroppen är en definierad utgångspunkt, men
den är riktad utåt mot livsvärlden. Jag kommer i fortsättningen att an-
vända beteckningen ”den utåtriktade kroppen”. Hit hör människans sin-
nen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak och kroppens rörelser. Det handlar
därmed om den sensomotoriska utsidan av kroppen, perception och rörel-
se. Det är med ”den utåtriktade kroppen” individen tar in upplevelser,
erfarenheter, den är det direkta mediet för detta, men det är också med den
som personen vänder sig utåt, från sig själv, till världen och till andra
människor.

För att kunna rikta sig utåt, överskrida sig själv är det en nödvändighet att
kunna ”bortse” från sin egen kropp, den egna perceptionen och sina rörel-
ser. Leder inför begreppet disappearance, vilket innebär att kroppen ”inte
framträder” i sig själv, när man exempelvis talar med en annan person,
läser eller är upptagen med att förflytta sig med bil eller cykel. Uppmärk-
samheten är då inte riktad mot hur armar, ben, ögat eller munnen rör sig,
eller vad personen ser och känner, och vilka sinnen som används till det.
Det finns två typer av disappearance menar Leder, focal and background
disappearance.

Den fokala är relaterad till att det inte går att uppleva ett sinne samti-
digt som det direkt används för perception eller rörelse. Själva ögat kan
inte upplevas samtidigt som det används att se med. Känselreceptorerna i
handen upplevs inte samtidigt som handen används att känna med. Dessa
delar av kroppen framträder inte eftersom de är fokala punkter som krop-
pen agerar och upplever från. Den andra typen av icke framträdande, back-
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ground disappearance, är relaterad till gestaltpsykologernas undersökningar
och definition av figur och bakgrund i ett perceptuellt fält (jfr Wertheimer,
Koffka, Köhler). Leder för över det resonemanget till uppmärksamhet när
det gäller kroppen. De regioner av kroppen som inte är i fokus när något
görs bildar bakgrund, de försvinner från det direkta medvetandet. I stort
sett kan ”hela” kroppen träda tillbaka, bilda bakgrund, när uppmärksam-
heten exempelvis är inriktad på det som bildar figur, exempelvis ett sam-
tal, att läsa eller ett tävlingsmoment. Kroppen är i allra högsta grad närva-
rande och receptiv och används i de här situationerna, men just förmågan
att bortse (i medvetandet) från kroppen gör att det aktiva medvetandet kan
riktas mot något speciellt. Den levda kroppen har intentioner med sin per-
ception och sina rörelser som är kopplade till tidigare upplevelser. Krop-
pens förmåga att inte framträda innebär att energi och uppmärksamhet
inte tas i anspråk för själva perceptionen och genomförandet av det som
inte är i fokus. ”Den utåtriktade kroppen” kan rikta sig utåt, från den egna
kroppen och ta in upplevelser från livsvärlden. En förutsättning är att krop-
pen ”kan” det som bildar bakgrund, att det sitter i kroppen. Nybörjare på
skridskor måste rikta uppmärksamheten mot kroppens balans och olika
rörelser. Kroppen i sig kommer då i fokus och det går inte på samma sätt
att rikta sig utåt.

Den dys-framträdande kroppen
Leder (aa) för också in begreppet ”the dys-appearing body” (den dys-
framträdande kroppen). Detta begrepp innebär att när kroppen på något
sätt inte fungerar, (dys), då framträder den. Om man går och det plötsligt
börjar göra ont i foten så riktas uppmärksamheten mot foten och hur man
går. Kroppen i sig, eller delar av den, framträder och gör att medvetenhe-
ten riktas mot kroppen och hur den fungerar. För mig framstår det som om
en lärsituation (exempelvis att inte kunna åka skridsko) och dys-framträ-
dande har samma ursprung. När en person ställs inför situationen att inte
förstå eller kunna göra det som behövs riktas uppmärksamheten mot den
egna personen, tankar, vad som inte stämmer, vad och hur något ska gö-
ras. Om något känns fel, exempelvis att det gör ont, händer samma sak.

En jämförelse kan här göras med pragmatismen. En grundtes i prag-
matismen (jfr Charles Sanders Peirce, John Dewey) är att lärande drivs
framåt av att de handlingsmönster (även tankar) vi har inte räcker till i
vissa situationer. Det väcker behov att kunna hantera situationen, manar
kanske till att söka information och olika sätt att bearbeta det som inte
stämmer. Leder använder framförallt begreppet dys-framträdande när nå-
got är fel eller obehagligt. Jag anser att innebörden i begreppet skapar
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förutsättningar att förstå kroppen i relation till lärprocesser i allmänhet.
Leder menar att det också går att tala om socialt dys-framträdande. Vid
tillfällen då människor får en person att känna sig obehaglig till mods, blir
personen medveten om sin kropp, vad han/hon gör och hur han/hon ser ut.
Även i det här sammanhanget utgår Leder från att det är en ”negativ”
situation, något är fel, som gör att kroppen uppmärksammas. Jag förestäl-
ler mig att även en ”positiv” situation kan leda till att uppmärksamheten
riktas mot kroppen, exempelvis blickar som tolkas som uppskattande el-
ler positiva kommentarer om något man gör.

Den tillbakadragna kroppen
”The recessiv body” är de delar av kroppen som inte har direkt kontakt
med omgivningen, de inre organen och dess processer. Den är kroppens
djup, både med tanke på den fysiska belägenheten, men också fenomen-
ologiskt menar Leder (aa). Med ett svenskt begrepp skulle ”the recessiv
body” kunna översättas med ”den tillbakadragna kroppen” (Duesund,
1996). Om den utåtriktade kroppen är riktad utåt så är den tillbakadragna
kroppen riktad inåt. De inre organen har också perception och rörelser,
men de har en annan karaktär än de ”yttre” sinnena. Det går inte direkt att
uppfatta de inre organens perception, exempelvis registrering av blod-
tryck eller en leds läge, och inte heller deras rörelser, exempelvis att tarma-
rna rör sig eller att musklerna i hjärtat drar ihop sig. Perceptionen och
rörelserna sker automatiskt och ligger till stor del utanför möjligheterna
till direkt påverkan. Grunden för den fenomenologiska upplevelsen av
den tillbakadragna kroppen är därför helt annorlunda. Jag utvecklar inte
det resonemanget närmare i det här sammanhanget.

Basgruppshandledarens förhållningssätt sett ur ”den
levda kroppens” perspektiv
Med utgångspunkt från den ovan beskrivna fenomenologiska ansatsen
bedömer jag att förhållningssätt kan ges följande innebörd:

”Förhållningssätt är det samlade budskap som den levda kroppen ut-
trycker i samspel med sin livsvärld.”

 En följd av en sådan innebörd är, enligt min mening, att förhållnings-
sätt inte kan betraktas som ett statiskt tillstånd eller en egenskap. För-
hållningssättet varierar till viss del med situationen personen befinner sig
i och genom det samspel som finns med omgivningen. Det bör ändå gå att
räkna med en viss stabilitet när det gäller en persons förhållningssätt.
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Vad kan detta resonemang betyda för handledaren i basgrupp? Om vi
betraktar handledarskapet som en lärarfunktion, så skiljer den sig i flera
avseenden ifrån en ”traditionell” lärare. I en basgrupp kommer studenter
och lärare nära varandra. Gruppen är inte större än att samtliga deltagare
kan ha kontakt med varandra och det pågår en ständig interaktion dem
emellan. Handledaren har en speciell funktion i gruppen, men är inte den
givna ledaren utan en i gruppen. Handledaren ska vägleda studenternas
lärprocesser, inte förmedla fakta och information och är inte givet den
som ”vet” mest. Funktionen innefattar även vägledning av gruppens pro-
cesser och studenternas utveckling av att lära sig lära. Sammanfattnings-
vis innebär detta att handledaren som person blir mer indragen i en inter-
aktion med studenterna och kommer att ha andra förväntningar på sig än
exempelvis i en föreläsningssituation (där aktiviteten utgår ifrån läraren).
Vad handledarens levda kropp uttrycker i basgruppen öppnar upp för an-
dra och en större mångfald av tolkningar.

En ”närvarande” handledare
Handledarens funktion beskrivs som vägledande, vilket innebär att hand-
ledaren bygger sin aktivitet och sina interventioner på det studenterna gör.
Ett av de viktigaste budskapen från fenomenologin innebär att det då krävs
att handledaren har sin uppmärksamhet riktad mot studenterna och det
som händer i gruppen. Med Leders begrepp skulle det innebära att hand-
ledarens levda kropp måste ”disappear”, inte framträda, för henne/honom.
Då kan den utåtriktade kroppen, med sina sinnen och handlingar, vara
närvarande i gruppen och koncentrera sig på vad studenterna gör och sä-
ger, eller kanske inte gör och säger, och också med en viss distans ta in
atmosfären i gruppen. Kan det vara det som uttrycks i studenternas posi-
tiva uttalanden om handledaren (se citat, s 59): handledaren lyssnar, an-
passar sig, skrattar, sprider glädje, leder utan att dominera eller styra, ifrå-
gasätter vilket leder till djupare förklaringar, går in vid rätt tillfälle? Impli-
cit i dessa uttalanden går det att föreställa sig en handledare som är närva-
rande, som uppfattas att han/hon är med, bygger på studenterna och kom-
mer in rätt. De aspekter som innefattas i domänen förhållningssätt i ovan
nämnda undersökning (s 60), exempelvis att visa intresse och respekt, att
få studenterna att reflektera över sina tankar och det de gör, ställer också
krav på en handledare som har sin uppmärksamhet riktad mot gruppens
verksamhet.

Enligt Leder kan den egna kroppen bilda bakgrund, när det personen
gör sitter i kroppen, ”jag kan”. I det här fallet skulle det kunna innebära att
känna sig säker i sin funktion, att själv tycka att man förstår och ställer
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upp på de grundtankar som finns med PBL och handledarfunktionen. Då
behövs inte samma uppmärksamhet ägnas åt vad som ska sägas eller inte
sägas, att försöka vara tyst eller tankar om hur en intervention ska göras.
Om ”jag kan”, om situationen stämmer med min levda kropp, då visar
individen med sitt förhållningssätt exempelvis intresse, dvs budskapet ges
med hela kroppen. Det kommer att märkas på sättet att sitta, se sig om-
kring, vad som sägs och hur, att personen är riktad utåt, närvarande i grup-
pen och intresserad. ”Jag kan” är knutet till den levda kroppens subjektiva
upplevelse, och är inte en utifrån kommande värdering av vilken kunskap
handledaren har. Källor till handledarens upplevelse av att ”kunna” är dels
den egna föreställningen av vad jag kan, dels hur studenterna tolkar och
reagerar på handledarens budskap, förhållningssätt. Dessa källor är inter-
relaterade.

Den dys-framträdande handledaren
Samma förutsättningar, men med ett ”negativt” innehåll, gäller upplevel-
ser av att ”inte kunna”. Handledaren kanske känner sig osäker på vad hand-
ledarskapet innebär, eller att funktionen som handledare inte stämmer
överens med den egna uppfattningen (det som sitter i den levda kroppen)
om exempelvis lärande. Studenterna kan sända signaler, utifrån sina upp-
fattningar om PBL, som handledaren upplever som ”jag kan inte”. Då
inträffar det som Leder benämner dys-framträdande, den egna levda krop-
pen framträder. Handledaren blir uppmärksam på vad han/hon själv gör
eller ska göra i stället för det som sker i gruppen. Den egna personen blir
medelpunkt, aktiviteten utgår ifrån handledaren.

Det går att tänka sig att det är dys-framträdande hos handledarens
levda kropp, som gör sig gällande i de citat (s 59-60) där studenterna ut-
trycker att handledaren hindrar gruppens arbete: Handledaren uppfattas
som dålig människokännare, dominant, tar över initiativet, har svårt att
låta gruppen ta ansvar, ger ingen feedback, har bestämt vad gruppen ska
komma fram till, har svårt att ta kritik, tystar ner. Det här är studenternas
tolkningar av handledarnas förhållningssätt och det säger naturligtvis inte
vad handledaren upplever. I princip skulle handledaren kunna uppleva att
han/hon ”kan” och att det är studenterna som inte förstår. I mina ögon
talar studenternas uttalanden ändå mycket för att handledaren inte tar in
och bygger på studenternas aktivitet. Fokus är istället handledaren själv.
Handledaren tar över kontrollen, ser till att det kommer med som han/hon
tycker är viktigt, litar inte på att studenterna kan själva. Utmärkande är
också att handledaren inte verbaliserar sin funktion tillsammans med stu-
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denterna. Förutom i de fall handledaren tolkas som att inte vilja tala om
sin handledarfunktion, blir det tydligt i det citat där studenten menar att
det hindrar arbetet att handledaren inte säger något, är helt anonym och
objektiv. Det skulle också kunna vara ett uttryck för dys-framträdande hos
handledaren. Handledaren känner sig kanske hotad och osäker i situatio-
nen, och vill inte ha andras uppmärksamhet riktad mot det som han/hon
själv är upptagen med att bemästra. Det skulle förmodligen kunna skapa
ett ändå tydligare dys-framträdande då situationen också skulle kunna få
innebörden av socialt dys-framträdande. Att få sin upplevelse av ”att inte
kunna” (trots att jag borde vara en auktoritet), ventilerad i ett offentligt
sammanhang kan naturligtvis uppfattas som mycket hotande. Ett val kan
då vara att undvika sådana samtal genom att inte delta i utvärderingar,
eller att helt enkelt försöka att ”inte visa sig”. En situation som upplevs
som ett hot kan också tänkas göra att ”den tillbakadragna kroppen” fram-
träder, exempelvis med svettningar och illamående, vilket då bidrar till att
förstärka obehaget och medvetenheten om den ”okunniga” kroppen.

Resonemanget ovan visar att handledaren alltid kommunicerar ett för-
hållningssätt, ett budskap. Den levda kroppen uttrycker alltid något, i det
sista fallet (tyst handledare) genom kroppens hållning, ansiktsuttryck men
mycket lite verbalt. En intressant jämförelse är de ord studenterna använ-
der för att beskriva vad som underlättar och vad som hindrar basgruppsar-
betet. Det underlättar att bli ifrågasatt, det hindrar att få hård personlig
kritik. Det underlättar att handledaren lyssnar, det hindrar att handledaren
inte säger något. Om endast orden tas i beaktande skulle det vara svårt att
förstå att de kan beskriva motsatser. Detta förstärker intrycket av att ett
förhållningssätt är ett samlat budskap som hela den levda kroppen uttrycker.
Studenterna har troligen tolkat handledarens intention tillsammans med
själva beteendet och det är det som avgör om det upplevs positivt eller
negativt.

Dys-framträdande och lärande
Är det så enkelt att antingen ”kan den levda kroppen” eller ”kan den inte”?
Jag har redan tidigare varit inne på att tolka begreppet dys-framträdande
lite annorlunda än det Leder erbjuder. Han använder begreppet i negativ
bemärkelse, dys, något är fel. Jag föreställer mig att situationen ”att inte
kunna” kan vara en start för och en del av en lärprocess. Upptäckten att
inte kunna behöver inte upplevas som ”fel”. Låt vara att upptäckten fäster
uppmärksamheten på den egna personen och påverkar förmågan att vara
utåtriktad, men det behöver inte betyda att det upplevs som ett hot. Jag
tänker mig att kroppens upplevelse av ”att inte kunna” hänger samman
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med den levda kroppens inställning till lärande. Om situationen uppfattas
som legitim för lärande blir den levda kroppens intention att lära. I det
fallet kanske handledaren ger ett budskap som tolkas som en vilja att få
feedback från studenterna. Om situationen uppfattas som skamlig (en lä-
rare ska kunna) blir kanske intentionen att dölja den upplevda okunskapen.
Det kan visa sig i ett förhållningssätt där handledaren uppfattas ta över.
Med dessa exempel vill jag öppna för en vidare syn på dys-framträdande.
Tidigare gjordes en hänvisning till synen på lärande med pragmatiska för-
tecken (s 63). Med ett sådant synsätt skulle dys-framträdande kunna be-
traktas som själva drivkraften i lärprocessen. Vid upplevelser av att inte
kunna startar en process att hantera situationen. Ett sådant synsätt ger större
möjligheter att betrakta förhållningssätt som något att lära, utveckla och
förändra. Individen tillskrivs på detta sätt en mer autonom funktion. Med
egen vilja kan uppmärksamheten riktas mot kroppen med intention att
vilja lära. När det gäller handledarfunktionen kan det innebära att själv
och tillsammans med andra handledare reflektera över upplevelser, reak-
tioner och handlingar i basgruppen.

Några sammanfattande kommentarer
Min avsikt har varit att analysera vad ett fenomenologiskt kroppsperspektiv
ur några synvinklar kan innebära i förhållande till lärande. Analysen har
utgått ifrån den pedagogiska syn som präglar PBL och har framför allt
fokuserat handledarfunktionen i basgrupp. När det gäller handledarskapet
har begreppet förhållningssätt utgjort fokus för granskning. Utgångspunk-
ten har varit att förstå begreppet i ett sammanhang där människan, tankar,
känslor och kropp, betraktas som en helhet. Framför allt har intentionen
varit att förstå kroppsperspektivet i en sådan ickedualistisk ansats. På en
generell nivå har begreppet förhållningssätt analyserats i ett sammanhang
som innebär ett samspel mellan individer. Resonemanget som förts ovan
borde därför kunna tillämpas i situationer som har en sådan karaktär. Den
specifika nivån som analysen har kretsat kring rör handledarfunktionen i
de basgrupper som används inom PBL. Med andra ord är det handledaren
som har utgjort fokus och inte studenterna i gruppen. I princip föreställer
jag mig att ett motsvarande resonemang skulle kunna föras med studen-
terna som fokus.

Former för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet



69

Referenser
Barrows, H. (1988). The Tutorial Process, Springfield, Illinois: Southern Illinois University

School of Medicine.

Duesund, L. (1996). Kropp, Kunskap & Självuppfattning. Falköping: Liber utbildning.

Gadamer, H-G. (1960). Wahrheit und Methode. Tubingen: JCB Mohr.

Husserl, (1936). Die Krises der europeischen Wissenschaften und die tranzendentiale I
Husserliana: Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Haag 1949, Husserlarkivet i Leuven

Leder, D. (1990). The absent body. Chicago: The university of Chicago press.

Merleau-Ponty, M. (1945). Phenomenologie de la Perception. Paris: Editions Gallimard.

Silén, C. (1996). Ledsaga lärande –  om handledarfunktionen i PBL. Linköpings universitet:
Institutionen för pedagogik och psykologi. (Licentiatarbete).

Former för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet



70

Utomhuspedagogik för hälsa
– lärande och lek

Fysisk aktivitet, viktigt för folkhälsan

Anders Szczepanski
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik

Matti Leijon
Centrum för folkhälsovetenskap

Utomhuspedagogik
Utomhuspedagogik, vill vara ett komplement till den traditionella pedago-
giken, där lärandet oftast sker inom fyra väggar. Utomhuspedagogiken
skall ses som en naturlig del, både inom Campus såväl som i förskola,
grund- och gymnasieskola. Alla ämnen kan praktiseras mer eller mindre i
en utomhusmiljö, för det är en lärande miljö där nyfikenhet, kreativitet
och samarbete lyfts fram. Utomhuspedagogik utgör också en norm-
stödjande struktur för mer rörelseintensiva inlärningsmiljöer.
   Mötet med landskapet tar tillvara helheter och alla sinnena är aktiva i
lärandeprocessen. Utomhuspedagogiken kommer därför oftare i kontakt
med flera olika dimensioner i sitt lärande; estetiska, känslomässiga, bio-
logiska samt kulturella.
   Vi bär ett landskap med oss, något som blivit kvar under ögonlocken.
Det lever sitt liv där vi befinner oss. Kanske steg det in redan i barndo-
men. Slätten, skogen, brukssamhället, storstaden, bergen, fjällen, klipporna
stranden eller havet. Och vi blev själva ett stycke landskap, här och nu.
Landskapet är minnet av människorna. Landskapet är vårt stora rum där
vi hålls en tid. Landskapet är vi.
   Ett inne- och uteperspektiv bör här ständigt stå i växelverkan med var-
andra, för varken det ena eller det andra sättet skall uteslutas.

Utemiljön som kunskapskälla och landskapet som kulturbärare
Utemiljön är ständigt en aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material
för såväl historiska tillbakablickar, som studier av nutid och framtid, inom
olika ämnesområden. Utgångspunkten för lärandet är att verklighets-
anknytningen och utemiljön kan vara av varierande slag, allt från förs-
kolegården, skolgården, parkerna och staden vi bor i, till landsbygdens
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miljöer med dess skogslandskap, sjöar och vattendrag. Syftet är att öka
autenticiteten och den studerandes personliga upplevelser av olika natur-
och kulturmiljöers innehåll och särdrag vilka kan förmedlaen stark tids-
känsla och underlätta inlevelse i situationer. Landskapet är här ofta över-
lägset när det gäller att åskådliggöra det abstrakta omkring oss; där finns
den äkta, råa verkligheten som inte kan beskrivas utan bara upplevas. Det
är där många möten borde börja och frågorna ställas. Förklaringar och
syntes kunde följa i text museernas utställningar, gärna med datateknologin
som hjälpmedel.

   Utemiljön är därför för utomhuspedagogiken en lika självklar lär-
andemiljö som bibliotek, virtuell verklighet, eller klassrum. Utomhuspeda-
gogiken leder till en kunskap som förenar erfarenhet, genom direkt upple-
velse och språkliga begrepp. Att synliggöra människan och samhället i de
lokala och globala kretsloppen är även en viktig del av utomhuspedago-
giken. Här finns utgångspunkter för praktisk miljölära, en bas för under-
visning om vår kropp och hälsa, en plats för estetiska upplevelser, en plats
för reflektion och en ”lärobok” i alla ämnen.

 Att förflytta lärandeprocessen till andra sammanhang, ofta utanför de
formella läranderummen och sedan dra erfarenheter och reflektera kring
dessa sammanhang är en kärna i utomhuspedagogik. Perspektivet och
tematiseringen förskjuts till det omgivande landskapet som inlärningsmiljö.

   Kreativitet utgör den centrala kvalitet i den process vi kallar be-
greppsmässig utveckling. Förmågan att kunna uppfatta sin omvärld ge-
nom sina sinnen är central och grundläggande i denna process. En ökad
kroppslig delaktighet genom att röra, känna och agera i den fysiska miljön
ökar autenticiteten och uppvärderar den sinnliga bildningen i kunskaps-
processen genom att verklighetsanknyta undervisningssituationerna.

   Utomhuspedagogiken blir ett viktigt redskap som kan levandegöra
läroplanens intentioner och platsers budskap. I utomhusundervisningen
blir kunskap inte bara det formulerade som kan skrivas i en text eller for-
mel. Den ”tysta” ännu icke formulerade kunskapen, den som sitter i
muskelns spänning, i äpplets doft, i kroppens rytm, i sinnet för proportioner, i
språkets rikedom bortom grammatikens och ordlistans korrekthet, bär vår
kultur. Och är den synliga kunskapens grogrund. I detta bildningsperspektiv
fokuseras platsens betydelse för lärandet. Den direkta upplevelsen av
fenomenen tillmäts här en stor pedagogisk betydelse. Helhetsupplevelse,
tematisk integration och direktkontakt mellan den lärande och föremålet
för lärandet, utgör betydelsefulla aspekter av utomhuspedagogikens iden-
titet. Här uppstår viktiga frågeställningar kring platsers lärandefunktion.
Utomhuspedagogiken har sin forskningsförankring i både nationella och
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internationella studier av människans relation till den fysiska miljön.
Vi vill i detta sammanhang visa på möjligheterna och hindren att in-

volvera utemiljön, det omgivande natur- och kulturgivna landskapet i en
skola för ”utebildning”. Utomhuspedagogik skapar naturligt, för lärare i
alla ämnen, normstödjande strukturer för en mer fysisk och rörelseintensiv
stimulerings- och motivationsarena. Dessa strukturer kan verka som en
motkraft i utveckling av en ”benlös generation i ett apparatlandskap där vi
lätt kan råka ut för muskelförtvining”! Nedan följer två exempel. Det ena
är hämtat från lärmiljöer, det andra från hälsoarbete.

Exempel på tillvaratagande av utomhuspedagogik och
fysisk aktivitet

Pedagogiska utvecklingsprojekt inom området OED
(Outdoor education)
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik vid universitet i Linköping
startade som ett av flera pedagogiska utvecklingsprojekt kring OED 1998;
”IT som didaktiskt redskap i utomhuspedagogik”. Barn och vuxna på tre
förskolor i Ljungsbro utanför Linköping är med i projektet. Låg- och
mellanstadieskolor i Nynäshamns och Hylte kommun deltar också. De
arbetar med uterummet – landskapet – som en pedagogisk resurs/läromedel.

Det är angeläget att utveckla förskolegårdarna mot större kulturella
och ekologiska värden samt en ökad biologisk mångfald. Det är även vik-
tigt att skapa ett gemensamt engagemang, kring värderingar och förhåll-
ningssätt till utomhusaktiviteter bland barn, personal, ledning, föräldrar,
fastighetsförvaltare och landskapsarkitekter. En ökad förståelse och sprid-
ning av kunskap kring utevistelses effekter på hälsa, motorisk utveckling
och barns koncentrationsförmåga är också viktiga delar i detta projekt.

Grunden för den pedagogiska förändringsprocessen/upprustningen av
förskolegårdarna på dessa tre förskolor har kontinuerligt dokumenterats
med digitalkameror och gjorts tillgänglig på deras hemsida;
http://www.edu.linkoping.se/ljungsbro/vr_boms/

”Sätt Sverige i rörelse 2001”
En allt större del av vår befolkning är fysiskt inaktiv och övervikten är ett
av våra snabbast växande folkhälsoproblem. I Folkhälsoinstitutets rap-
port ”Fysisk aktivitet för nytta och nöje” presenterades den vetenskapliga
dokumentationen kring vikten av fysisk aktivitet. Den visar att regelbun-

Former för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet



73

den fysisk aktivitet förutom en hälsofrämjande effekt också motverkar
uppkomsten av ett mycket brett spektrum av sjukdomar. Den fysiska inakti-
viteten är idag en av de viktigaste bakomliggande orsakerna för vuxnas
och äldres sjuklighet och förtidiga död i Sverige.

Rapporten lade grunden till att regeringen 1999 gav Folkhälsoinstitutet
i uppdrag att planera och genoföra ett fysisk aktivitetsår 2001. Detta sker
i samarbete med en myndigheter och organisationer. Året ska ses som
början på ett långsiktigt förändringsarbete med målet att främja hälsa och
förebygga sjukdom genom ökad fysisk aktivitet. Utifrån regeringsupp-
draget har följande nationella mål formulerats;

Övergripande nationella mål

• Kunskapen, intresset och förutsättningarna för fysisk aktivitet och rö-
relse för alla ökas.

• Hälsan förbättras särskilt för de grupper som är utsatta för de största
hälsoriskerna.

• Alla människor oavsett social position, kön, ålder, etnicitet, och handi-
kapp ges förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse.

Nationella inriktningsmål

• Barn i förskoleåldern stimuleras till rörelse och lek dagligen både inne
och ute.

• Barn och ungdomar stimuleras till ett positivt förhållningssätt till fy-
sisk aktivitet och rörelse, och erbjuds tillfälle att dagligen delta i någon
för dem tilltalande aktivitet.

• Skolan är en stödjande miljö för fysisk aktivitet och rörelse.
• Vuxna uppmuntras och ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet och rö-

relse.
• Boendemiljön utgör en stödjande miljö för fysisk aktivitet och rörelse.
• Fritidens arenor för fysisk aktivitet och rörelse utvecklas ur perspekti-

ven tillgänglighet, jämställdhet, social jämlikhet och integration.
• Arbetsplatsen utgör en stödjande miljö för hälsosam fysisk aktivitet och

rörelse.
• Hälso- och sjukvårdens personal har bred kunskap om förebyggande

effekter av fysisk aktivitet och tillämpar denna kunskap i preventivt
syfte.

• Riktlinjer för fysisk aktivitet används för olika patientgrupper med av-
seende på prevention och reaktivering.
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• Forskningen kring fysisk aktivitet och dess betydelse för folkhälsan sti-
muleras.

Nedan följer ett utdrag ur rapporten, Östgötens hälsa och miljö 2000, som
grundar sig på den befolkningsenkät som skickades ut till 10 000 östgötar
under våren 1999. Svarsfrekvensen var 63%. En noggrann bortfallsanalys
har gjorts och den har lett fram till en bedömning att materialet ger ett bra
underlag för att dra slutsatser om befolkningens hälsa. I rapporten finns i
kapitlet om levnadsvanor och livsstil, ett avsnitt som särskilt handlar om
fysisk aktivitet. Delar av det kapitlet följer nedan.

Fysisk Aktivitet

Människokroppen är byggd för rörelse. Under hela vår arts utveckling har
vi varit aktiva och använt stora mängder energi för att förflytta oss, jaga,
leta mat och i övrigt klara livets vardagliga krav. Idag lever vi ett liv som
skiljer sig mycket från våra betydligt mer aktiva förfäder. Trots att det
moderna samhället uppmanar till stillasittande och inaktivitet har de fy-
siologiska och medicinska behoven av regelbunden kroppsrörelse inte
förändrats.

Internationell medicinsk forskning har under den senaste fyrtioårs-
perioden bekräftat att bristande fysisk aktivitet har stor inverkan på män-
niskors hälsa. Stillasittande individer har dubbelt så hög risk att dö i hjärt-
kärlsjukdom som sina fysiskt mer aktiva jämnåriga. Mycket tyder på att
bristen på fysisk aktivitet kommer att leda till förändringar i vårt nuva-
rande sjukdomspanorama. Det finns en risk för att den idag nedåtgående
trenden för insjuknande i hjärt- kärlsjukdomar planar ut. Det finns även
risk för en ökning i antal kroniska sjukdomar, såsom belastningssjukdomar,
psykiska besvär, åldersdiabetes, benskörhet – sjukdomar som leder till
långa sjukskrivningsperioder, stort personligt lidande och höga samhälls-
kostnader.

WHO fastslår tillsammans med International Federation of Sports
Medicine, i rapporten ”Motion för hälsan”, att regeringar runtom i värl-
den bör betrakta sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa som en vik-
tig del av arbetet för folkhälsan. Dokumentet är en uppmaning till hand-
ling, då det anses vara av stor vikt för folkhälsan att öka befolkningens
nivå av fysisk aktivitet. Lyckas detta kommer det inte bara visa sig i form
av lägre dödstal i en rad olika sjukdomar, utan också genom det faktum att
äldre i högre grad kommer att bibehålla god rörlighet och oberoende längre
in i ålderdomen. Detta kan i sin tur leda till minskade behov av omvård-
nad, institutionalisering och lägre samhällskostnader.
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I 1999 års befolkningsenkät har vi valt att använda frågor utarbetade
av Lars-Magnus Engström, professor vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Frågorna i årets enkät handlar om ”vardagsmotion” och ”frivilligt vald
motion/idrott/friluftsaktivitet”. Dessa har sammanställts till ett motions-
index med fyra nivåer; inaktiv, lite aktiv, ganska aktiv och regelbundet
aktiv. Endast den högsta nivån, regelbundet aktiv, kan anses uppfylla kra-
ven på hälsofrämjande fysisk aktivitet. (Frågorna är nya för året, vilket
gör att några exakta jämförelser med tidigare enkäter inte kan göras.) Den
fysiska aktiviteten som vi frågar efter i årets befolkningsenkät är något
vidare än frågan om frivilligt vald motion. Därför kan exempelvis ande-
len inaktiva bli något lägre än vid andra undersökningar.

Östgötarnas motionsvanor

I årets befolkningsenkät framkommer att 23% av befolkningen motione-
rar regelbundet.
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Fig IV:3. Fysisk aktivitet i befolkningen, uppdelat på kön och motionsnivå.

Nästan var tionde person i befolkningen är helt inaktiv (9%), för männen
är siffran 10% och för kvinnorna 7% (figur IV:3). Männen är alltså i större
grad inaktiva än kvinnorna och andelen inaktiva män ha ökat något sedan
1997. Det finns även åldersmässiga skillnader när det gäller inaktivitet. I
en nyligen presenterad undersökning av Riksidrottsförbundet (RF) och
Statistiska centralbyrån (SCB) framkom att 19 % av östgötarna, enligt
deras definition, kunde klassas som inaktiva. Det framkom stora skillna-
der mellan olika delar av landet. Östgötarnas motionsvanor stämde bra
överens med genomsnittet för riket, alltså varken bättre eller sämre.
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Fig IV:4. Andel (%) inaktiva personer i åldersgrupperna

Den största gruppen inaktiva återfinns bland männen i åldersgruppen 35-
44 år, där hela 15% är inaktiva. Av kvinnorna i samma åldersgrupp är
knappt hälften (7%) inaktiva. Andelen inaktiva män sjunker sedan med
stigande ålder. Den största andelen inaktiva kvinnor återfinns i ålders-
gruppen 65-74 år (figur IV:4). Att det främst är männen som är inaktiva
stämmer bra överens med resultaten från den nationella LIV-90 studien.
Det finns ett starkt samband mellan inaktivitet och övervikt. Befolknings-
enkäten visar att det är 29 % av östgötarna som har ökat med mer än 5 kg
i vikt under de senaste fem åren, bland de inaktiva är andelen högre; 40%.

Studier har visat att högutbildade är aktiva i högre grad än lågutbildade.
Detta stämmer överens med resultaten i årets befolkningsenkät. Bland dem
med universitets- högskoleutbildning är 31% regelbundet aktiva jämfört
med 21% av dem med 2-årigt gymnasium. De som endast har folk- eller
grundskoleutbildning, är äldre, men också i större grad inaktiva, i jämfö-
relse med de andra utbildningsgrupperna. Andelen inaktiva i den gruppen
är 12% och de som motionerar regelbundet är 11%.

Skillnader finns även mellan olika yrkesgrupper. Det klassiska mönstret
att arbetare inte motionerar lika regelbundet som tjänstemän, gäller även
för östgötarna. Andelen inaktiva i tjänstemannagrupperna, t.ex. ledning-
sarbete och arbeten som kräver teoretisk specialistkompetens är cirka 7%.
Bland dem med traditionella arbetaryrken och de som har arbete utan krav
på utbildning är andelen inaktiva cirka 12% .

Personer som inte är födda i Sverige är i större utsträckning inaktiva
(15%) än de som är födda i Sverige (8%). Andelen regelbundet aktiva
skiljer sig också åt mellan grupperna, där 19 % av de som inte är födda i
Sverige mot 24% av de som är födda i Sverige regelbundet är aktiva.
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Invandrares uppfattningar om fysisk aktivitet är ofta p g a traditioner och
religion annorlunda än våra. Detta kan vara orsaken till att invandrare i
högre grad är inaktiva.

Att vara fysiskt aktiv håller på att bli en klassfråga och de redovisade
siffrorna ovan visar att det är många olika faktorer som har inverkan på
hur aktiv en individ är. Det har visat sig att motionsvanorna är tydligt
påverkade av både levnadsvillkor och social position. En nyligen publice-
rad studie visade att av de som hade högskoleutbildning, bodde i stad och
därtill hade många vänner som motionerade, var 62% av kvinnorna och
85% av männen regelbundet aktiva. Av de som endast hade grundskole-
utbildning i kombination med att de bodde på landsbygden och därtill hade
få eller inga vänner var 21% respektive 15% regelbundet aktiva. (Regelbun-
det aktiv definierades här som rask promenad minst en gång i veckan).

Vid en jämförelse mellan de olika grupperna, inaktiv, lite aktiv, gan-
ska aktiv och regelbundet aktiv, finns ett positivt samband mellan den
hälsorelaterade livskvaliteten enligt SF-36 (se kapitel III) och stigande
aktivitetsnivå (figur IV:5, IV:6). Skillnaderna framträder både på de fy-
sisk och de psykiskt orienterade skalorna för såväl män som kvinnor. Det
är endast mellan det två mittengrupperna, ganska aktiv och lite aktiv, som
vissa skillnader inte är statistiskt säkerställda. De som är fysiskt aktiva har
således ett bättre, såväl fysiskt som psykiskt, välbefinnande. De mer ak-
tiva har även en större framtidstro än de inaktiva. Den mest aktiva grup-
pen har något lägre medelålder än de övriga grupperna, men det torde inte
vara den enda förklaringen till skillnaden mellan grupperna.

Fig IV:5. Hälsorelaterad livskvalitet för män i förhållande till motionsnivå.
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Fig IV:6. Hälsorelaterad livskvalitet för kvinnor i förhållande till motionsnivå.
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Goda lokalmässiga förutsättningar för
och i undervisningssituationen

Anna-Lena Vejdal
Studentcentrum/LOKE

Vad betyder lärosalen för din undervisning?

Vad är värdefullt för dig som lärare när du kommer till
en lärosal?

Förändrar du ditt sätt att undervisa beroende på hur
lärosalen ser ut invändigt?

I det ständiga arbetet med att skapa bättre läromiljöer på LiU vill vi ha en
diskussion i ämnet lärosalens betydelse för läraren. Är god lärosalsstandard
till glädje för pedagogiken? Hur kan ny teknik förändra undervisningssitua-
tionen och hur vill du som lärare använda ny teknik vid dina föreläsningar?
Fungerar ny pedagogik och ny teknik i ”gamla” lärosalar? Hur mycket IT
skall det finnas i lärosalarna på ett Campusuniversitet?

Universitetets gemensamma lärosalar är samordnade inom LOKE,
genom beslut Dnr 459/95 A110, som har ansvar för uppföljning och pla-
nering av undervisningslokaler vad gäller användning, inredning, utrust-
ning och arbetsmiljö. Målet som vi har formulerat för LOKE är –”att ge
lärare och studenter goda lokalmässiga förutsättningar för och i undervis-
ningssituationen”.

I arbetet med uppbyggnaden av Campus Norrköping har tillfälle getts
att utveckla och pröva lärosalarnas utformning, inredning och utrustning.
Den lokalstandard för lärosalar, från yta och form till inredning och utrust-
ning, vi har formulerat, baseras på erfarenheter från befintliga lärosalar,
universitetsgemensamma utredningar av lärosalsutformning, arbetsmiljö-
dokument samt synpunkter som framkommit vid ett större antal referens-
möten. Alla lärosalar skall ha en viss grundläggande utformning och ut-
rustning. Det mest grundläggande är att det i lärosalen skall finnas luft,
sittplats, utrymningsväg och goda siktförhållanden för det antal studenter
som den är avsedd för. Det skall också finnas utrustning i form av skriv-
tavlor, OH apparater, LCD projektorer mm och det ska finnas samma eller
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likartad utrustning i alla LOKE salar. Lokalerna skall hållas rena och hela.
Utgångspunkten är att arbetsmiljön skall vara god för lärare, studenter,
AV-personal och lokalvårdare. Lärosalen skall, vid möblering enligt
möbleringsplan, fungera för traditionell undervisning, föreläsning, lek-
tion och för seminarielika förhållanden efter ommöblering (det är
föreläsnings och lektionssituationen som är mest känslig ur fysisk
arbetsmiljösynpunkt). Universitetet har sedan tidigare en standard för be-
lysning, golvmaterial, ljudförhållanden osv. Vi har varit med och tagit fram
en Liu gemensam standard för el och data/teleuttag för olika rum. Vi har
utvecklat en lärosalsstandard med målet att ge läraren och studenten en
god läromiljö.

Nu frågar vi: Har vi goda lokalmässiga förutsättningar för och i
undervisningssituationen?

På seminariet kommer vi inledningsvis att redovisa lärosalsbeståndet
och lärosalsstandarden samt hur du kan få mera information. Vi kommer
också att redovisa resultatet av den enkät som projektgruppen för ”IT i
undervisningsutrymmen” har gjort som underlag för förslag till grund-
standard för IT i undervisningsutrymmen. Christian Krysander, som är
projektledare, kommer att delta i seminariet. Dina synpunkter är mycket
viktiga för det fortsatta arbetet.

Former för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet
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Lärosalsteknik i praktiken

Anna-Lena Vejdal
Studentcentrum/LOKE

Demonstrationsföreläsning
I det ständiga arbetet med att skapa bättre läromiljöer på LiU erbjuder vi
en diskussion i ämnet lärosalens teknik. Är tekniken till glädje för lära-
ren? Fungerar teknik lärosalarna? Hur mycket IT finns det i lärosalarna på
Liu? Vi visar vad LOKE erbjuder i form av lärosalsteknik och du får till-
fälle att pröva på eller boka tid för genomgång av den utrustning du skulle
vilja använda.
Exempel: OH i praktiken, bästa bilden, avstånd till tavlan, skruva på

skruven, fälla spegeln, bruna kanter. Att använda LCD pro-
jektor, behöver man sladdar för att koppla in sig med sin egen
dator, vilken utrustning finns att tillgå vad kan jag fixa själv?
Du får tillfälle att praktiskt prova det senaste. Vi ger även
institutionsvis information och enskild vägledning.

Universitetets gemensamma lärosalar är samordnade inom LOKE, genom
beslut Dnr 459/95 A110, som har ansvar för uppföljning och planering av
undervisningslokaler vad gäller användning, inredning, utrustning och
arbetsmiljö. Målet som vi har formulerat för LOKE är  – ”att ge lärare och
studenter goda lokalmässiga förutsättningar för och i undervisnings-
situationen”. I arbetet med uppbyggnaden av Campus Norrköping har till-
fälle getts att utveckla och pröva lärosalarnas utformning, inredning och
utrustning. Den lokalstandard för lärosalar, från yta och form till inred-
ning och utrustning, vi har formulerat, baseras på erfarenheter från befint-
liga lärosalar, universitetsgemensamma utredningar av lärosalsutformning,
arbetsmiljödokument samt synpunkter som framkommit vid ett större an-
tal referensmöten. Alla lärosalar skall ha en viss grundläggande utform-
ning och utrustning. Det skall finnas utrustning i form av skrivtavlor, OH
apparater, LCD projektorer mm samma eller likartad utrustning i alla LOKE
salar. Vi kompletterar detta med information och vägledning för använd-
ningen.
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Bra föreläsning och bra basgrupp
– det är formen som avgör!

Staffan Wirell
Institutionen för medicin och vård

Föreläsning, basgruppsarbete, laboration och tentamen bör ha liknande
form för att lärandet skall fungera optimalt. Det vill jag hävda, men det
finns ingen forskning som stöder påståendet direkt.

Vad man vet är ändå detta: studenter kan göra bättre tentamenspres-
tation om examinationsformen stämmer överens med den vid inlärnings-
tillfället. Eftersom basgruppsarbetets procedur i ett PBL-curriculum be-
traktas som inlärningsmall har man (Boud 1995; Frondigoun, 1995) stu-
derat utfallet av studenternas tentamen om denna har en utformning som
överensstämmer med basgruppsprocessen. Och de lyckas då bättre än om
rena essäfrågor eller multiple choice-frågor används. En ledande tanke
när man skisserat PBL-pedagogikens vinjett och basgruppsarbetets uppar-
betningsprocedur är att inlärningen sker bäst när motiveringen är hög (Nor-
man & Schmidt, 1992). Vidare har det visat sig, att kunskaper bäst kan
kommas ihåg i den verkliga tillämpningssituationen om inlärningen har
skett i ett sammanhang som så mycket som möjligt liknar denna (Schmidt
& Boshuizen, 1993). Det ter sig därför inte alltför djärvt att anta, att också
andra inlärningsmoment skulle tjäna som bättre inlärningstillfällen om de
hade en liknande struktur. I detta sammanhang har jag valt att diskutera
föreläsningen/lektionen, men resonemanget kunde lika väl tillämpas på t ex
laborationen.

Lektionernas vara eller inte vara har diskuterats flitigt när Hälsouniver-
sitetets terminsuppläggning skisserades ursprungligen. Man fann då att
andelen föreläsningar kunde reduceras avsevärt jämfört med dess andel
vid ett traditionellt curriculum. Funderingarna har fortsatt och pågår stän-
digt. Vid ett besök av den australienske pedagogen Don Margetson för
några år sedan ifrågasatte han allvarligt om man verkligen hade tagit ställ-
ning till om det överhuvudtaget fanns någon anledning att ge föreläsningar.
Det ledde till att man åtminstone inom läkarutbildningen fastslog att man
ville ha kvar föreläsningar, men att det fanns anledning till att granska vad
de hade för innehåll – och man skapade sig en serie kriterier för vad som
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skulle karakterisera en god föreläsning. En sådan borde innehålla:
• Definition av centrala och ofta använda begrepp
• Fokusera på kärnpunkter
• Förklara svårbegripliga passager
• Ge yttre och inre sammanhang
• Ta upp relevanta ting som ej framgår av gängse böcker; praktisk

kunskap
• Stimulera till studier av vetenskapliga skrifter; aktuell kunskap
• Ange aktuella forskningsområden; förväntad ny kunskapsinriktning

Denna innehållsdeklaration har således till stora delar karaktär av att vara
förklarande och framåtblickande. Sådana drag kan mycket väl vävas in i
basgruppsarbetets process, som i sig har liknande syften, men som dess-
utom har en didaktiskt igenkännbar prägel. Det scenario som skall ligga
till grund för en sådan föreläsning skall inte vara inriktat på problem kring
studiet av ämnesinnehållet, utan inrikta sig på vad som finns tillgängligt
för att göra de underliggande problemen begripliga – detta till skillnad
från en vanligt förekommande lärarattityd som skulle kunna beskrivas som:
detta är svårt och okänt, det skall JAG förklara. Hellre då: låt oss tillsam-
mans betrakta ett exempel på en typisk situation och se vad det finns för
bakomliggande fenomen. Det får vi granska tillsammans…, (enligt den
välkända modellen).

1. Identifiera bakomliggande fenomen
2. Systematisera fenomenen
3. Fastställa vad av detta som rimligen redan är känt
4. Deklarera vad som behöver bli känt för att begriplighet skall uppnås
5. Fastställa vilka kunskapskällor som existerar och om de förmår

lösa dilemmat
6. Presentera vad källorna har för förklaringar – eller stimulera till

individuella studier
7. Applicera och pröva tillämpligheten hos denna nya kunskap på

fenomenkomplexet
8. Genom att återgå till det ursprungliga scenariot konfirmera att

– Relevant kunskap hittats
– Se om kunskapsmängden täcker fenomenkomplexet
– Se om kunskapsnivån/-kvaliteten är tillräcklig
– Konfirmera att uppnådd kunskapssituation motsvarar de
   professionella kraven
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För att scenariot skall betraktas som inlärningsmässigt relevant har
Koshman beskrivit kraven på scenariot i termer av

Det skall vara mångfacetterat (ett komplex)
Det skall vara autentiskt (eller åtminstone tänkbart)
Det skall vara entydigt eller tydligt, begripligt
Det skall vara möjligt att beskriva med för åhörarna kända uttryck
Det skall vara överskådligt
Det skall vara gripbart,

eller med sammanfattande termer
Tillämpligt, tillgängligt och tillräckligt.
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Datorstöd i undervisningen
– ett tekniskt eller ett kognitivt verktyg?*

Jonte Bernhard
Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning
Datorstöd i undervisningen kan användas som ett ”tekniskt verktyg” och
som ett ”kognitivt verktyg”. Med exempel från fysikundervisning försö-
ker jag påvisa hur viktigt det är att man gör denna distinktion och att an-
vändande av datorstöd endast som ett ”tekniskt verktyg” verkar ge små
positiva eller t o m negativa effekter på studenternas lärande. Om dator-
stödet däremot utformas så att det även är ett ”kognitivt verktyg”, d v s
hjälper studenterna att skapa mening och förståelse för sammanhang, så
har stora positiva effekter observerats av ett flertal olika forskare.

1. Inledning
Stora förväntningar har knutits till utnyttjandet av datorstöd i undervis-
ningen. Läser man diverse skrifter, från olika organ, så får man intryck av
att datorer och datorstödd undervisning ska kunna lösa ”nästan” alla prob-
lem inom undervisningen och lärandet i skolväsendet och i högskolan.
Fler ska lära sig mer på kortare tid. Ibland får man intrycket att de enda
problemen är att datorerna är så dyra, så att skolor/högskolor inte har råd
med tillräckligt många, och att lärarna är för dåligt utbildade och för kon-
servativa.

Som exempel på förväntningar knutna till användandet av datorstöd
har jag saxat ur några beskrivningar till skolutvecklingsprojekt som har
erhållit stöd av KK-stiftelsen:

”I framtiden måste skolan kunna uppnå lika goda, eller bättre, resul-
tat med mindre  resurser. IT-tekniken kan vara ett verktyg för att för-
ändra skolans arbetsformer och skapa ökad rörelsefrihet.”

*  Delar av den forskning som beskrivs i denna uppsats har bedrivits med projektstöd av Högskole-
verket, Rådet för Högskoleutbildning, och delar av forskningen har bedrivits när författaren var
anställd vid Högskolan Dalarna.
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”Ett  utprövande av IT-tekniken och dess användning /…/ kan komma
att innebära ett nytänkande inom undervisningen. Ett nytänkande som
beaktar teknikens möjligheter att understödja mer flexibla inlärning-
strategier och mer individanpassade  undervisningsmetoder. Den en-
skilde eleven kan i en framtid själv välja mellan olika former för sitt
kunskapsinhämtande och anpassa dem efter sin aktuella livssituation
eller egna  inlärningsstrategier.”

”Projektet syftar till att förändra lärar- och elevrollen och att göra
föräldrar medvetna om att datorn kan användas som ett pedagogiskt
verktyg. När eleverna lämnar skolan ska de klara att använda datorn
som ett hjälpmedel i sina studier och lärarna ska ha utvecklat sin roll
från att förmedla kunskap till att vara handledare.”
I International Herald Tribune (Buerke, 2000) kunde man nyligen läsa:

”In the halls of academia, the Internet has moved rapidly from a con-
tro-versial talking point to a revolution in higher education. Major
universities are scrambling to develop online courses and integrate
Web-based elements into their core curriculums, while private com-
panies are competing to develop  online degree courses and even virtual
universities. The technology is spreading rapidly from early adopters
like business and professional training to tradition-bound areas like
the humanities.

This revolution is likely to leave few things untouched, forcing uni-
versities to re-examine their role and professors to redesign courses
they have been teaching for years.”

Å andra sidan kan vi då och då läsa kritiska rapporter om att man inte har
kunnat se någon skillnad mellan grupper som har arbetat med datorer i
undervisningen och de som inte har gjort det.

Var ligger då ”sanningen” kring datorstöd i undervisningen: Är det ett
verktyg som kommer revolutionera all undervisning och allt lärande eller
är datorn bara en dyr ”leksak” som inte i praktisk undervisning ger och
inte kommer att ge något bättre lärande? I denna uppsats kommer jag att
belysa några aspekter kring datorstöd i undervisningen och jag kommer
att hämta exemplen från fysikundervisning. Mitt svar på frågan om dator-
stöd ger ett ”bättre” och mer ”effektivt” lärande är att det beror på: Det
beror på hur datorn används.
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2. Datorstöd i fysikundervisningen

2.1 Metastudie vid IPN
När termen datorstödd undervisning nämns är det lätt att tänka i termer av
simuleringar på dator och specialgjorda undervisningsprogram. Euler och
Müller (1999) har gjort en meta-analys av olika studier kring lärande av
fysik och datorn. I studien konstaterar man att lite är känt i största allmän-
het kring datorns effekter på undervisning och lärande och än mindre är
känt inom ämnesspecifika områden såsom fysik. Detta är otillfredsstäl-
lande eftersom stora summor satsas på datorstöd i undervisningen.

I sin studie inventerar Euler och Müller (1999) vad som är känt kring
dels simuleringar och dels effekterna av utnyttjande av s k MBL (Micro-
computer Based Laboratory) laborationer i fysikundervisningen. Innebör-
den i begreppet MBL diskuteras utförligare nedan. Som teoretisk modell
för att förstå datorstött lärande använder Euler och Müller (1999) en vida-
reutveckling av en modell utformad av Mayer (1999). I denna modell för-
stås datorstödets potential för bättre lärande i fysik utifrån möjligheten att
fungera som ett hjälpmedel för att integrera dels den verbala och den visuel-
la informationen och dels för att uppnå integration mellan lägre och högre
nivåer i informationsbehandlingen. En följd av denna modell (Mayer och
Andersson, 1991 och Mayer, 1997) är att endast simultana presentationer
av animeringar och den förklarande texten ger signifikanta bidrag till bättre
lärande, medan sekventiella presentationer där texten och det visuella inte
är koordinerade och fristående animeringar inte ger detta. Mayers bud-
skap är att ”animations need narrations”.

Fig 1. En modell för att förstå datorstött lärande i fysik presenterat av Euler och Müller
(1999) baserat på en modell av Mayer (1997).

Vid sin genomgång av litteraturen har Euler och Müller (1999) funnit att
den enda ”metod” där datorstöd utnyttjats i fysikundervisning, som har
givit säkerställda effekter på lärandet var s k MBL-laborationer. Värdet av
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att utnyttja simuleringar som ett inlärningsverktyg är inte säkerställda och
i vissa fall finns negativa lärandeeffekter rapporterade enligt Euler och Müller.

2.2 Microcomputer Based Laboratory (MBL)
Enligt ovan skulle den enda metod för datorstöd som ger säkerställda ef-
fekter på lärandet i fysik vara s k MBL-laborationer. I MBL-laborationer
kombineras ”hands-on” experiment med datorstödd mätteknik. Datorn
kombinerad med ett ”interface” och lämpliga givare/sensorer samlar in
mätdata i real-tid från ”verkliga” experiment och presenterar även dessa i
grafisk form i real-tid. En MBL-laboration är således ingen simulering.
Ett exempel på en laboration som utnyttjar MBL-teknik visas i fig 2 nedan
och med de experimentella resultaten i fig 3.

Fig 2. Ett typiskt MBL-experiment. En vagn med låg friktion knuffas iväg mot en rörelse-
sensor (Motion sensor) som mäter vagnens avstånd från sensorn. På vagnen finns en
motor med propeller monterad som ger en i stort sett konstant kraft i riktning bort från
rörelsesensorn och alltså i motsatt riktning mot den initiala rörelsens. Detta innebär att
vagnen kommer att ändra sin rörelseriktning. Resultaten från detta försök visas i fig 3.

Fig 3.
Mätresultaten från
MBL-experimentet i
fig 2 visat i form av
s(t), v(t) och a(t)
grafer. En vanlig
missuppfattning är
att accelerationen
är noll då vagnen
vänder och en an-
nan vanlig miss-
uppfattning är att
accelerationen är i
rörelsens riktning.
Genom att i labo-
rationen kräva att
studenterna gör för-
utsägelser och i för-
väg skisserar vad
de tror att resultatet
blir så kan olika
missuppfattningar
nås respektive mer
korrekta uppfattningar förstärkas. I detta sammanhang är det av vikt att grafen enligt
ovan visas direkt under pågående experiment, d v s  i real-tid.
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Fig 4. Studenternas ”förståelse” av några olika begreppsområden inom mekaniken, efter
avslutad kurs i mekanik på högskolenivå, mätt med Force and Motion Conceptual
Evaluation (FMCE-testet) utvecklad av Thornton och Sokoloff (1998). Gruppen ”Mechanics
I” har undervisats med bl a MBL-laborationer medan den andra gruppen har erhållit ”tra-
ditionellt” utformad undervisning.

MBL-tekniken gör det möjligt att experimentellt studera många fenomen
som inte tidigare har varit möjliga att studera på ett normalt kurs-
laboratorium. Det gäller såväl hastiga förlopp som förlopp som sträcker
sig över lång tid och tekniken är inte  begränsad till studiet av mekanik.
Under senare år har utvecklingen av MBL för undervisning i t ex kemi,
biologi och miljövård gått snabbt framåt.

Som tidigare har nämnts så anför Euler och Müller (1999) att MBL är
en av de få metoder där datorstöd utnyttjats som ger tydliga effekter för
studenternas lärande. Att MBL, när denna är implementerad på ett peda-
gogiskt sunt sätt, ger tydliga effekter för studenternas lärande är påvisat i
en mängd olika undersökningar (T ex Tinker, 1996; Thornton, 1987, 1989
och 1997; Thornton och Sokoloff, 1998; Hake, 1997; Laws, 1997; ”Bern-
hard, 2000b”). Inom ramen för ett projekt stött av Högskoleverket har jag
utvecklat MBL-laborationer för svenska förhållanden och studerat effek-
terna av dessa för studenternas lärande (Bernhard 1998, 1999, 2000a samt
Hamne och Bernhard, 2000). Se fig 4 ovan. Goda effekter vad gäller studen-
ternas lärande har påvisats för såväl blivande civilingenjörer (Bernhard
2000a) som för blivande 4–9 lärare (Hamne och Bernhard, 2000). Det är
också påvisat att MBL verkar ge bestående och långsiktiga effekter vad
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gäller studenternas lärande av begrepp inom mekaniken (Bernhard, 2000c).
De goda effekterna vad gäller studenternas lärande har förklarats bl a med

• att de experimentella resultaten och därmed förknippade grafer
visas i real-tid.

• att det sker en direkt hopkoppling av det verkliga försöket och den
mer abstrakta representationen såsom grafer.

• att laborationerna har utformats för att befrämja diskussioner mel-
lan studenterna i samma lab-grupp. Studenterna talar om samband
och skapar mening under laborationerna.

• att det är lätt att upprepa och variera ett experiment vilket gör det
möjligt för studenterna ställa frågor av typen ”vad händer om …”

• nya typer av laborationer kan utvecklas som befrämjar studenter-
nas lärande och som utmanar studenternas förförståelse

Forskning pågår (t ex Lindvall och Lindström, 1999 samt Lindvall, Lind-
ström och Bernhard pågående) som syftar till att närmare förstå vad som
gör MBL till en så bra miljö för lärande och hur studenterna kommunicerar
och skapar mening under MBL-laborationer.

2.2 Implementering av MBL: Transformering av didaktiska
intentioner
Det är emellertid inte ovanligt att innovativa undervisningsupplägg trans-
formeras av praktiskt verksamma lärare på gott och på ont. En anpassning
till den kontext som undervisningen sker i måste självklart ske, men det
finns en risk att de mest väsentliga inslagen i ett upplägg försvinner i en
sådan anpassning. Precis som studenterna ”förstår” och ”tolkar” det som
avhandlas i en undervisningssituation utifrån sin förförståelse så ”förstår”
och ”tolkar” praktiskt verksamma lärare ett innovativt undervisnings-
upplägg utifrån sin förståelse av undervisning och lärande. Laborationer i
”traditionell” naturvetenskaplig undervisning är ofta av s k formel-
verifikations typ, d v s en laboration där en känd formel eller lag ska expe-
rimentellt ”bevisas”. En ”bra” laboration med denna syn är en laboration
som ger experimentella data med liten avvikelse från ”teorin”. En annan
typ av laboration är en där värdet av någon naturkonstant ska bestämmas,
t ex g. En ”bra” laboration är då en som ger ett resultat som ligger nära
”tabellvärdet”.

Det går att använda MBL-tekniken till att utforma laborationer med t
ex ett formelverifikationsupplägg. I min uppföljning av hur MBL-labora-
tioner har använts i lärarutbildningen på en av landets högskolor har jag



91

IT-pedagogik

Fig 5. Jämförelse av förståelsen före och efter undervisning för två olika begreppsgrupper
relaterade till Newtons tredje lag enligt FMCE-testen (Thornton och Sokoloff, 1998).
Preserive Teachers 98/99 har inom detta område använt MBL i en formel verifikations lab
medan 99/00-gruppen har haft en lab där MBL har utnyttjats såväl som ett tekniskt verk-
tyg som ett kognitivt verktyg.
Som jämförelsemått har använts ”normalised gain” (Hake, 1997). Normalised gain är
skillnaden mellan efter- och förtestvärden delat med den maximalt möjliga ökningen. T ex
om en grupp har 50% på förtesten och 75% på eftertesten så blir normalised gain (75 –
50)/(100 – 50) = 50%. Detta mått möjliggör en grov jämförelse av ”effektiviteten” av olika
undervisningsupplägg mellan grupper med olika förförståelse.

kunnat konstatera hur en laborationsinstruktör har ”förbättrat” laboratione-
rna till sådana där huvudsakligen formler verifierades. D v s en transfor-
mering från de ursprungliga didaktiska intentionerna från laborationer som
avsåg att ge förståelse för sammanhang och relationer (”menings”-byg-
gande) och som utmanade studenternas förförståelse. Som visas nedan
har detta lett till ett sämre lärande hos studenterna.

Den grupp som benämns ”Pre-service teachers 98/99” i fig 5 och 6
nedan har genomgått laborationer där didaktiska intentionerna har trans-
formerats så att endast ”MBL-tekniken” har använts men inte ”MBL-
pedagogiken”. I gruppen ”Pre-service teachers 99/00” har den laboration
som berörde stöt och impuls och Newtons tredje lag transformerats till-
baka till ”MBL-pedagogik”. Övriga laborationer i såväl  Pre-service
teachers 98/99 som 99/00 var väsentligen av formel-verifikations typ. Som
visas i fig 5. så är det drastiska skillnader i förståelsen av Newtons tredje
lag mellan grupperna. Notera särskilt att ”Pre-service teachers 98/99” en-
ligt testdata har sämre förståelse av kontaktkrafter efter avslutad kurs än
före! Båda har haft en laboration av samma längd och med samma utrust-
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Fig 6. Jämförelse av förståelsen före och efter undervisning för olika begreppsgrupper
relaterade till inom mekaniken enligt FMCE-testen (Thornton och Sokoloff, 1998). Preserive
Teachers 98/99 och 99/00 har inom detta område använt MBL i  formel verifikations lab
medan Mechanics I-gruppen har haft lab där MBL har utnyttjats såväl som ett tekniskt
verktyg som ett kognitivt verktyg. För def av normalised gain se fig 5.

ning som har berört Newtons tredje lag. ”Pre-service teachers 98/99” har
väsentligen använt MBL såsom ett ”tekniskt verktyg” medan ”Pre-ser-
vice teachers 99/00” har använt MBL såsom ett ”tekniskt” och ”kognitivt”
verktyg i denna laboration. I fig. 6 ses att för övriga delar av kinematiken
och dynamiken så kan endast små skillnader i förståelse påvisas mellan
grupperna Pre-service teachers 98/99 och 99/00. Däremot föreligger stora
skillnader mellan dessa grupper och gruppen ”Mechanics I” som har an-
vänt MBL-pedagogik, d v s använt MBL både som ett tekniskt och ett
kognitivt verktyg, i väsentligen alla laborationer. Preliminär analys av data
visar att användande av MBL endast som ett ”tekniskt verktyg” är speci-
ellt ofördelaktigt för lärandet hos studenter med ”dålig” förförståelse, d v
s med låga värden på begreppstest innan kursen, och för flickor. Däremot
verkar användande av MBL som både ett ”tekniskt” och ”kognitivt” verk-
tyg utveckla förståelsen hos alla grupper.
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2.3 CUP-projektet
I det s k CUP-projektet (CUP = Constructed Understanding of Physics)
som har utvecklats av Fred Goldberg och medarbetare vid San Diego State
University utnyttjas också såväl datorstöd som ”hands-on” laborationer. I
de enheter för ellära som har utvecklats inom CUP är dock angreppssättet
annorlunda än i MBL. Man har utvecklat simuleringsverktyg men simule-
ringarna föregås av enkla hands-on laborationer. Studier (Otero, 2000)
har visat att detta är väsentligt och att studenterna utnyttjar laborations-
försöken som ”fenomenologiska verktyg” och simuleringarna som ”kon-
ceptuella verktyg” som hjälpte dem att överbrygga gapet mellan de
fenomenologiska observationerna och de konceptuella förklaringarna.
Simulatorerna är i CUP-projektet utformade så att de ska hjälpa studen-
terna i deras skapande av mening och förståelse snarare än som en aukto-
ritet som ger ”det rätta svaret” och därför har man också medvetet undvi-
kit att göra simulatorerna mer avancerade än den fysikaliska modell som
studeras.

3. Diskussion och slutsatser
Ovan har datorstödet som ett tekniskt och som ett kognitivt verktyg dis-
kuterats. Med den snabba utvecklingen inom området är det väldigt lätt
att bli imponerad och fokusera sig på tekniken och allt ”häftigt” som kan
göras. Det har hänt mycket sedan min mor i början av 1950-talet ”svalt”
en månad för att ha råd att köpa sig en räknesticka när hon började på
tekniskt gymnasium och när jag 1973 började som ”nolla” på civilingenjörs-
utbildningen i teknisk fysik i Uppsala använde jag och mina kursare fort-
farande räknesticka. Dock fick vi lära oss att programmera med hålkort
och hålremsa och en av mina kursare köpte en HP35 miniräknare. Om jag
minns rätt kostade den c:a 4500 kr och som jämförelse var studiemedlet
för en termin c:a 6000 kr, d v s den kostade mer än en avancerad bärbar
dator idag. I doktorandstudierna fick man skriva många av de program
som styrde och samlade in data från den experimentella utrustningen själv.
När det så småningom var dags att skriva färdigt avhandlingen så skedde
detta på en Macintosh med hela 512k i interminne och utan hårddisk. Mot
denna bakgrund är det väldigt lätt att rusa iväg och oreflekterat utnyttja
teknikens möjligheter. Kataloger från leverantörer av utrustning för un-
dervisning brukar oftast fokusera på de mer tekniska aspekterna.

Men en slutsats av mina, och andras resultat, som har presenterats
ovan är att vi måste i undervisningssammanhang vara lika observant på
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hur datorstödet används som ett kognitivt verktyg för att hjälpa studen-
terna att skapa mening och förståelse. Mina, och andras studier, visar att
vi i vår högteknologiska värld inte får glömma betydelsen av att göra enkla
hands-on experiment. I MBL ingår en kombination av hands-on experi-
ment och datorstödd mätteknik och i CUP-projektets ellära del så föregås
simuleringarna av hands-on experiment. I båda uppläggen är hands-on en
oundgänglig del utan vilken lärandet skulle bli sämre samtidigt som dator-
stöd utnyttjas vilket också är en väsentlig förutsättning för lärandet. CUP-
projektet lär oss också att en simulator inte behöver vara ”avancerad” utan
snarare tvärtom. Betydelsen av hands-on leder oss också till insikten att
den modell som visas i fig 1 inte är hela sanningen. Snarare gäller den
gamla didaktiska insikten av att utnyttja så många sinnen som möjligt för
lärandet.

Mina studier visar också att man måste vara observant på hur didak-
tiska intentioner transformeras (se också Monroy et al, 1999 och Sassi,
2000) av de lärare som ska implementera ett undervisningsupplägg och
att dessa kan förvanskas. MBL som av Euler och Müller (1999) beskrivs
som det enda upplägg med datorstöd i fysikundervisning som hade säker-
ställd positiv effekt på lärandet har av mig observerats, när MBL använts
som ett mer tekniskt verktyg, ha mer tveksamma effekter. Tinker (1996,
sid 3] påpekar också mycket riktigt: ”It is not usually advantageous to
simply replace a traditional lab with an equivalent one using MBL. This
kind of ‘substitution’ policy is easiest for schools to implement, but the
result of such a substitution is often a simple lab made more difficult and
expensive by the inclusion of computers with no educational gain. The
MBL context adds capacity and flexibility that, to be exploited requires
the lab to be reconceptualized, giving students more opportunity to explore
and learn through investigations. This, in turn, often requires a change in
teaching style that takes time and institutional commitment”.

För att få positiva effekter på studenternas lärande måste vi, när vi
utnyttjar datorstöd, vara lika uppmärksam på de kognitiva aspekterna som
vi är på de tekniska.

IT-pedagogik
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Bakgrund
Styrelsen för Linköpings tekniska högskola (LiTH) tillsatte i slutet av 1994
en arbetsgrupp vars huvudsakliga uppgift var att utarbeta ett förslag till
fortsatt utveckling av användningen av informationsteknik (IT) i utbild-
ningarna vid LiTH. Förslaget remissbehandlades, och svar och synpunk-
ter lämnades av samtliga utbildningsnämnder, tolv storinstitutioner, Lin-
köpings teknologers studentkår (LinTek) m fl.

Samtliga instanser tillstyrkte att LiTH skall sträva mot ökad använd-
ning av IT i utbildningarna. I nästan samtliga remissvar diskuterades de
pedagogiska aspekterna på IT-användning, och många önskade en ökad
satsning på utveckling av kurser, lärare och administrativ personal.

LiTH:s styrelse tillsatte därefter ett flertal projektgrupper, och en av
grupperna, TEKIT, fick i uppdrag att speciellt arbeta med området IT och
pedagogik. Medel avsattes också för gruppens verksamhet. I TEKIT-grup-
pens arbete engagerades en professor och två lärare från LiTH, en profes-
sor i pedagogik, en student, en representant från styrelsens IT-berednings-
grupp samt en utbildningsledare, vilken också tjänstgjorde som sekrete-
rare. Så småningom utökades gruppen med ytterligare lärarrepresentanter.
Gruppen fick i stort sett fria händer att komma med förslag på mål och
handlingsplan.

Mål
Efter diskussion i gruppen enades man om följande mål:
• Öka lärarnas medvetenhet om arbetssätt där användning av IT är

pedagogiskt fördelaktigt.
• Sätta lärarnas behov av pedagogisk förnyelse i centrum.
• Visa på IT:s möjlighet till individualisering av undervisningen.

TEKIT – Erfarenheter efter fem år
Svante Gunnarsson

Institutionen för systemteknik

IT-pedagogik
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• Stödja pedagogiskt intresserade lärare med seminarieverksamhet,
utbildningsdagar etc.

TEKIT har under den tid gruppen verkat tagit initiativ till ett antal olika
verksamheter för att nå de uppställda målen.

Utvecklingsprojekt
För att uppmuntra och ge möjlighet till att pröva nya former av IT-an-
vändning i utbildningen ger TEKIT ekonomiskt stöd till lärare. Hittills
har denna möjlighet givits en gång per år, och projekten har varit i storleks-
ordning 40, 80 eller 120 KSEK. Förslagen kan lämnas av institutioner,
lärare eller utbildningsnämnder. För att de olika insatserna inte skall bli
isolerade öar uppmuntras samarbete med redan pågående projekt

TEKIT prioriterar förslag som innebär nya pedagogiska former i ut-
bildningen, förslag som är breda så att många kan dra nytta av det arbete
som utförts samt förslag som innebär kompetensutveckling för läraren.
Projekten får också gärna omfatta kurser som ligger på grundläggande
nivå, eftersom dessa ofta är obligatoriska och läses av många studenter.
Oftast är det lättare att göra experiment i spetskurser som har relativt få
deltagare, och de stora tunga kurserna får då stå tillbaka för modernise-
ring. Det är också önskvärt att förslagen också omfattar examinationen.
Förändras undervisningen och de metoder och hjälpmedel som studenter
och lärare använder för att generera kunskap borde detta också speglas i
sättet att examinera. I de fall LiTH har programvarulicenser förordas t ex
vissa verktyg för kursutveckling. TEKIT kan också föreslå att vissa verk-
tyg skall köpas in. När projektet är genomfört kräver TEKIT redovisning
och ekonomisk rapportering.

Nedan ges en sammanställning av de projekt som beviljats projektan-
slag.

1996/97
• Framtidens studiemiljö med IT i centrum.
• Försök med bärbara datorer i utbildningen.
• Matlab-användning i mekanikkurserna.
• Datorstödd undervisning inom fysikområdet.
• Utveckling och förverkligande av multimediasystem som pedago-

giskt instrument inom biologiundervisningen.
• Datorstödd undervisning inom kemiutbildningen.

IT-pedagogik
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1997/98
• Elektroniska interaktiva läromedel.
• Utveckling av interaktivt kursmoment med www och Matlab.
• Begreppsbaserad navigering.
• Anpassning av CFD-kurs.
• Multimediatillämpning inom industriell marknadsanalys.
• Integration av IT i laborationer inom fysikprogrammet.
• Nätbaserat stöd för inlärning av finita elementmetoden.
• IT-baserad utveckling/omläggning av robotteknik.
• Visualisering av olika moment i fysik.
• Nya examinationsformer.
• Pilotprojekt för införande av IT tvärs igenom BI-programmet.
• Försöksplanering.
• IT-stöd i undervisningen.

1998/99
• Produktion av dynamisk kurswebb.
• Interaktiv inlärning och examination med multimediateknik
• Översiktlig presentation av datorsystems uppbyggnad och funktion,

termer och begrepp som datoranvändaren behöver känna till.
• Utveckling av kompetens för ”levande” CASE för att stödja grund-

och forskarutbildningen.
• Visualisering av kursmoment inom biokemi med hjälp av IT.
• Matlab och www inom ekologi och genteknik.
• Att skapa förutsättningar för teknologerna att tänka i nya banor vad

gäller IT-stöd i produkter.
• Rapportposters som examination.

1999/00
• Kunskapstest på kurswebb.
• Utveckling av interaktiva övningsuppgifter.
• Matematisk lungfysiologi.
• Programutveckling i en dynamisk omvärld.
• IT-baserat verktyg inom MatNat.

IT-pedagogik
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• Datorstödd leverantörsbedömning.
• Matlab-uppgifter för examination i numeriska metoder.
• Databasstöd för kursmoment och information via internet.
• Självinstruerande Autocad-kurs för tekniskt basår.
• Economic-Theoretic model playing.

2000/01
• Nytt tentamenssystem.
• IT-pedagogik i kursen Kretsteori i NE-programmet.
• Web-baserad inlärning.
• Integration av CES med sökning i materialdatabaser på internet.
• Laboration i vågrörelse.
• Digitala signaler och system.
• Virtuellt Hermods.

Seminarier
För att ge inspiration till LiTH:s lärare och för att sprida information om
hur IT används i olika kurser har TEKIT anordnat ett antal seminarier.
Framför allt presenteras de IT-pedagogiska projekt som genomförts. Om-
växlande med information om den verksamhet som bedrivs vid LiTH in-
bjuds seminariehållare från andra högskolor, universitet, gymnasieskolor
eller företag. Exempel på seminarier som erbjudits i TEKITs regi är:
• Visualization and delivery of undergraduate course material.
• Matlab-användning av mekanikkurserna.
• Datorstödd undervisning inom fysikområdet.
• Datorstöd för inlärning i matematik.
• Introduktionskurs i Matlab.
• CITU vid Lunds Universitet.
• Interaktiva program på CD-ROM för fysikundervisning.
• Presentation av LUVIT och EVA, två program för att underlätta

kommunikation och återkoppling i distanskurser respektive konti-
nuerlig kursutvärdering.

• Mönsteråsskolan, ett mönstergymnasium.
 • Anpassning av CFD-kurs för individuell kursstart och utformning för

olika studerandekategorier.
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• IT-baserad utveckling/omläggning av Robotteknik.
• Integration av IT I laborationer inom fysikprogrammet.
• Ideerna bakom CHOICE (Chalmers Open Industry Courses in

Electrical and Computer Engineering).

Workshops om programvaror
TEKIT har vid två tillfällen stått som ansvariga för halvdagsseminarier
om några av de programvaror som LiTH har licensavtal för, Matlab, Maple,
Mathematica och LabVIEW.

IT-infrastruktur
Parallellt med TEKIT:s arbete med att utveckla den pedagogiska delen av
IT-användningen har den omgivande IT-infrastrukturen vid LiTH byggts
ut. Många av åtgärderna är förverkligande av förslag från utredningen
1994. Exempel på åtgärder är
• Licenser för programvara.
• Bärbara datorer.
• IT-handbok.
• Elektronisk post.
• Elektronisk studiehandbok.

Licensavtalen omfattar bl a ett flertal programvaror såsom Matlab, Maple
och Mathematica för beräkningar, LabVIEW för insamling och analys av
mätdata, m m. Avtalens utformning varierar mellan olika programvaror,
men generellt innebär avtalen att lärare och studenter får tillgång till pro-
grammen till avsevärt reducerad kostnad.

LiTH har även investerat i ett antal bärbara datorer vilka finns till-
gängliga för lärare som vill ge deltagarna i en viss kurs ökad tillgång till
datorkraft. För närvarande finns 200 bärbara datorer för utlåning och ef-
terfrågan är hög.

För att samla all information om de IT-tjänster som finns tillgängliga
vid LiTH har även en IT-handbok tagits fram.

Ett av de förslag som presenterades i den utredning som nämndes i
inledningen var att varje student vid LiTH skulle ges tillgång till en egen
e-postadress då studierna inleddes. Förslaget har med tiden kommit att
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omfatta studenter vid samtliga fakulteter, och fr o m höstterminen 1997
får samtliga studenter vid Linköpings Universitet en egen e-postadress.
Genom att använda e-postlistor kan en lärare på ett bekvämt sätt nå samt-
liga studenter som är registrerade på en viss kurs.

Successivt förs alltmer information över till elektronisk form och som
ett exempel på detta kan nämnas att LiTH:s Studiehandbok innehållande
läro- och timplaner, kursplaner, m m finns tillgängliga via WWW.

För att jämna ut skillnader i datorvana hos nyantagna studenter togs
1996 initiativ till att inrätta ett s k datorkörkort. TEKIT fick uppdraget att
utforma materialet medan utbildningsnämnderna fick ansvaret för genom-
förandet. Kursen genomfördes för första gången höstterminen 1997. Inne-
hållet var till en början detsamma för alla utbildningsprogram medan det
under senare tid fått något varierande innehåll. Kortfattat ingår i kursen:
• Allmänt om datorer, operativsystem.
• Ordbehandling.
• Kalkylprogram.
• Kommunikation, Internet.
• Informationssökning, www, bibliotek, info från LiU.

På senare tid har även UNIX och Emacs tillkommit för vissa utbildnings-
program. Kursen är obligatorisk, omfattar ca 15 timmar, avslutas med ett
”körkortsprov” och ger ett poäng, och den student som så vill kan ”köra
upp” direkt. Huvudsakligen fungerar äldre studenter som handledare.

Erfarenheter
Efter ca fem års verksamhet inom TEKIT kan det vara av intresse att för-
söka sammanfatta de erfarenheter som gjorts. Då TEKIT:s huvudaktiviteter
varit stödet till utvecklingsprojekt och seminarieverksamheten kommer
endast dessa aktiviteter att kommenteras.

Som redovisats ovan har ett stort antal projekt genomförts under de
gångna fem åren. De är dock svårt att göra en objektiv utvärdering av
projekten med avseende på vilken förändring av utbildningen de innebu-
rit, och några försök att utvärdera de genomförda projekten på detta sätt
har ej gjorts. De redovisade erfarenheterna blir därför tämligen subjek-
tiva.

Det genomgående intrycket är att inblandade projektledare och be-
rörda studenter upplevt projekten positivt. Ett annat genomgående intryck
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bland projektledarna är att arbetet varit tidskrävande, och detta återspeg-
las också i att projekten oftast har inneburit relativt små förändringar av
berörda kurser, även i fall där den högsta anslagsnivån tillämpats. En bi-
dragande orsak till detta är att projektet, för berörda lärare, ofta inneburit
arbete med nya verktyg och nya metoder, och att utvecklingstakten kan
förväntas öka då man blir mera van vid sättet att arbeta.

Det är också intressant att jämföra vilka kategorier av personer som
utfört arbetet i projekten. Oftast har arbetet till stor del utförts av lärarna
själva, och eftersom lärarnas kompetenshöjning är ett av målen med pro-
jekten är detta helt naturligt. Dock kan man se exempel på projekt där
man exempelvis för programmering anlitat studenter vilket ger mera ar-
betstid för de anslagna medlen.

De genomförda projekten kan i stora drag delas upp i två kategorier. I
den första gruppen projekt har målen varit att på olika sätt utveckla
kursernas praktiska genomförande, och att göra studierna mera tids- och
rumsoberoende. Det kan t ex gälla hanteringen av kursmaterial, inlämnings-
uppgifter samt kommunikation mellan lärare och studenter eller mellan
studenterna själva.

I den andra huvudgruppen av projekt har målen varit att utnyttja dator-
stöd för att konkretisera abstrakta och matematiska begrepp. Inom områ-
den där matematiska modeller är viktiga verktyg kan simuleringar and
andra beräkningar kombinerat med visualisering ge ökad förståelse för de
fenomen som de matematiska modellerna beskriver.

Även om, som tidigare nämnts, ett av målen med projekten har varit
att bidra till den enskilde lärarens kompetensutveckling, kan man se en
tendens till att vilja lösa problemen på sitt eget sätt och inte se sig om efter
vad som gjorts tidigare inom området. TEKIT har i vissa fall hänvisat till
existerande verktyg, och även uppmuntrat projektledare inom projekt med
likartade mål att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Då studierna, ur studentens synvinkel, i stor utsträckning styrs av exa-
minationsformen är det intressant att studera i vilken omfattning projek-
ten lett till förändrade examinationsformer. På den punkten kan man dock
konstatera att projekten i relativt liten omfattning medfört förändrade
examinationsformer. Exempel finns dock där man utnyttjat datorstöd i
nyutvecklade eller modifierade laborationer, vilka utgör obligatoriska
moment i berörda kurser.

Ett mål med hela projektverksamheten har varit att erfarenheter från
projekt skall komma andra lärare till godo så att en spridningseffekt upp-
står. Det finns exempel på projekt där detta fungerat som avsett, och där
användningen av ideer och verktyg kommit att omfatta en hel institution.
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TEKIT:s seminarieverksamhet har avtagit i omfattning under de senaste
åren, och orsaken till detta är påtagligt vikande intresse för dessa arrang-
emang. En entydig förklaring till detta är svår att se men en möjlig orsak
kan vara att denna typ av seminarier tidigare hade ett nyhetens behag som
nu har avtagit. Andra orsaker kan vara att LiTH:s lärare har fått ökad ar-
betsbelastning, samt att utbudet av pedagogiskt inriktade seminarier i all-
mänhet har vuxit.

Avslutning
TEKIT-gruppen har varit verksam i fem år och förhoppningen är att de
aktiviteter som TEKIT bidragit till att genomföra utvecklat utbildningen
vid LiTH på ett positivt sätt. Inför framtiden finns det dock ett antal frågor
att beakta. För samtliga i gruppen är deltagandet en ”bisyssla” utöver de
ordinarie uppgifterna som lärare, forskare och administratörer. De upp-
nådda resultaten bör rimligen sättas i relation till detta, och det bör också
påverka ambitionerna inför framtiden. Då TEKIT är en bland flera grup-
pen vid LiTH och LiU som sysslar med IT-relaterade frågor är en ökad
samordning mellan dessa grupper något att beakta inför framtiden.
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Nätmötesplats i TMMV46,
Energiteknik projekt, vt 00

Genomförande och erfarenheter

Johan Hedbrant
Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Sammanfattning
Under vt 00 genomfördes ena halvan av kursen TMMV46, Energiteknik
projekt, 2p, med IT-stöd. I kursen skulle åtgärder föreslås på småhus för
att öka energieffektiviteten i det svenska energisystemet. Deltagarna an-
vände officiell energistatistik samt datormodellen Husima som beräknar
energianvändningen i ett småhus. Modell, projektuppgift, internetlänkar
mm gjordes tillgängliga på nätmötesplatsen eGroups.com.

Kursen resulterade i trevliga rapporter från kursdeltagarna, men kon-
takten med deltagarna, förståelsen för hur arbetet genomfördes, samt möj-
ligheter till spontana samtal begränsades av nätmötesplatsen. Värdet av
en nätmötesplats kan vara att förbättra förutsättningarna beträffande tid,
rum eller fokus. På en universitetskurs med schemalagda lektioner utgör
dessa faktorer sällan några begränsningar.

Bakgrund
För teknologer som är intresserade av energiteknik och värmeöverförings-
problem finns en liten projektkurs på 2 poäng som heter TMMV46, Ener-
giteknik projekt. Kursen består av två halvor. I den första, som leds av
professor Dan Loyd, utförs handfasta beräkningar kring ett värmeöver-
föringsproblem. För den andra ansvarar professor Björn Karlsson, där gäller
det att kunna resonera kring ett energitekniskt system av något slag. Av en
händelse fick jag möjlighet att genomföra den senare halvan under årets
kurs.

Eftersom det finns en stor nyfikenhet kring IT och lärande valde jag
att göra min halva av kursen så ”IT-mättad” som möjligt. Deltagarna fick
använda en datormodell av energianvändningen i ett småhus. Vidare be-
hövdes information om Sveriges energianvändning som fanns tillgänglig
via Energimyndighetens hemsida. För administrationen använde jag en
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”gratis” (reklamfinansierad) nätmötesplats på Internet, eGroups.com, där
filer med projektuppgiften och datormodellen tillhandahölls samt använd-
bara internetlänkar. Under kursens gång höll jag mig tillgänglig via epost.
Kommentarer om deltagarnas redovisnings-PM gjordes också via epost.
Jag uppmuntrade till sist deltagarna att ge en kursutvärdering med hjälp
av universitetets internetbaserade system.

Kursen
Den första kurshalvan handlade om en fjällstuga, i vilken ägaren vid avre-
san glömt att slå på det elektriska element som skulle tjänat som frost-
skydd under kalla perioder. Ävenledes hade ägaren glömt att stänga av
den färg-TV av äldre modell som fanns i stugan. Uppgiften var att beräk-
na temperaturen i stugan och se om färg-TVn räckte som frostskydd. Upp-
giften löstes under ett antal lektioner i vanliga lektionssalar.

I den andra halvan av kursen gav jag deltagarna uppgiften att som
energikonsulter åt regeringen föreslå åtgärder för svenska småhus inför
den kommande energiomställningen. Uppgiften skulle genomföras i tre
steg, varje steg redovisas i ett PM på ett par A4-sidor till konsultens intel-
ligenta men okunniga stab. Tanken bakom detta var att deltagarna skulle
uppmuntras att förklara på ett lättfattligt sätt –  att själva förstå genom att
förklara för andra.

I det första steget skulle energikonsulten sätta sig in i energianvänd-
ningen i ett normalhus. Till sin hjälp hade energikonsulten ett simulerings-
program kallat Husima, där man lätt kunde ändra husets och klimatets
egenskaper samt påverka boendevanor. Konsulten skulle även studera några
extremfall kring varmvattenanvändning och ventilation, och redovisas i
ett PM till staben.

I det andra steget skulle energikonsulten föreslå åtgärder för att effek-
tivisera energianvändningen. Exempel som skulle räknas igenom var bl.a.
hur den nationella energibalansen skulle påverkas av vedeldningen i 70-
talshusens vedspisar samt energivinsten från elsnåla apparater. Som upp-
gifterna var formulerade krävde vedeldningsalternativet avsevärda ytter-
ligare bidrag av el (ventilationen ökar i huset) medan elsnåla apparater
inte ger någon skillnad alls (värmen måste tas från värmesystemet istäl-
let).

I det tredje steget skulle energikonsulten skriva en strategitext för den
framtida energianvändningen i bostadshus i Sverige.
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I Husima studeras energianvändningen i ett småhus. Hustyp och vissa egen-
skaper anges. Det går även att justera modellen m.a.p. isolering, ventila-
tion mm. Se fig. 1. Husets värmekälla kan också anges, t.ex. olja, el eller
fjärrvärme.

I en tabell finns genomsnittliga månadstemperaturer för några orter.
Man kan även justera för inverkan av t.ex. en särskilt kall vår och en varm
höst. Se fig. 2.

Boendevanorna uppskattas genom att antal boende i huset anges. Se fig. 3.

Fig 2. Klimat

Fig 1.
Beskrivning
av huset.

Husmodellen

Husima
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Fig 3.
Boendevanor

Resultatet av beräkningarna är dels energianvändningen (i kWh) och dels
energikostnaden (i kr). Användningen är uppdelad på olika användnings-
områden – hushållsel, varmvatten och uppvärmning – samt på olika tids-
perioder. Se fig. 4.

Programmet består av en enda fil på ca 0.5 MB och laddades ner från
eGroups. En enkel manual medföljde i filen med uppgiften.

Deltagarna rekommenderades att tolka resultaten med en nypa salt.

Fig 4.
Resultat
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eGroups.com nätmötesplats
På introduktionslektionen frågade jag om intresse fanns för att prova en
nätmötesplats. Det fanns det.

En nätmötesplats är ett ställe på Internet där man kan samla schema,
gemensamma dokument, internetlänkar, deltagarförteckningar, epostadres-
ser, sändlistor etc. Mötesplatsen underlättar både att ha öppna diskussio-
ner mellan alla deltagarna, och individuell korrespondens. Fördelen med
att ha en mötesplats på Internet är att man kan kontakta gruppen var man
än befinner sig – från den egna datorn, eller något bibliotek eller internetcafé
el dyl.

Vi använde nätmötesplatsen eGroups, www.egroups.com. En av nack-
delarna är att eGroups är reklamfinansierad. Detta innebär att man tvingas
titta på en liten reklamflagga på varje sida, som ibland rör sig, blippar,
eller distraherar på annat sätt.

Det motmedel jag valde var en s.k. annonsdödare som känner igen annonsrutorna
och förhindrar att de laddas ner. Detta gör websidorna mer vilsamma och snabbar
upp ens internetförbindelse väsentligt då man slipper vänta på massa onödig reklam
(”fattigmans bredband”). Gratis annonsdödare finns på www.webwasher.com eller
www.junkbuster.com. Jag valde den första, den har fungerat utmärkt.

Sändlista
Jag skickade vid introduktionslektionen ut en lista där deltagarna fick skriva
de epostadresser dit de ville ha kommunikationen under kursen. Jag fick
13 adresser. På denna lista satte jag även upp professor Dan Loyd men
inte mig själv.

Det är en fördel om man får tag i maskinskrivna listor, då slipper man läsa fel på
nollor och o:n etc. Adressen i96an0gu@... skrev jag först som i96anogu... Jag fick
ingen felutskrift pga detta. Kanske fanns det nån som hette i96anogu och fick introduk-
tionsbrevet av misstag.

Schema
Det var först vid första lektionstillfället som det bestämdes att vi skulle
använda en nätmötesplats. Lektionssalar fanns därför redan bokade. Jag
använde schemamöjligheten på eGroups nätmötesplats till att lägga in vilka
lektionssalar som var bokade.

Jag missade att ställa in rätt tidszon innan jag matade in de första schematiderna. Om
man ändrar tidszon i efterhand ändras alla tiderna. Vår tidszon är Amsterdam, = GMT
+2 = GMT + 1 timme tidszonskillnad + 1 timme sommartid.
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Jag valde att hålla mig tillgänglig under lektionstiden, även om uppgiften mest innehöll
moment som inte behövde en lektionssal (experiment med Husima-programmet,
diskussion, PM skrivning etc). Jag fick under dessa tider och vid enstaka andra tillfällen
besök med korta frågor och diskussioner. Jag fick dock inte några motsvarande frågor
via epost.

Nyttiga länkar
Jag hänvisade till skriften ”Energiläget” som ges ut av Energimyndigheten,
och rekommenderade att ta hem filen via Energimyndighetens länk http:/
/www.stem.se

Tanken var att deltagarna under arbetet skulle hitta fler länkar. Framtida kurser skulle
kunna använda de länkar som denna kursens deltagare hittat osv. Ingen under denna
kurs lade dock in de länkar de hittat i eGroups.

Filer
Projektuppgifterna skrev jag i Word, och konverterade sedan filen till pdf-
format som inte gick att ändra. Detta format används bl.a. av Adobe Acrobat
läsare, som finns att ladda ner gratis från Internet. Vid konverteringen
använde jag Acrobat Distiller, som översätter en postscript-fil till pdf-fil.
Projektuppgiften och Husima-programmet laddades upp på eGroups server.

Senare ersattes uppgiftsfilen med en ändrad version, då jag upptäckte ett skrivfel i
uppgifterna. Man kan alltså alltid ha senaste version tillgänglig, och tipsa om
felaktigheter och rättningar via sändlistan.

Introduktionsbrev
Jag skickade följande introduktionsbrev via eGroups sändlista.

HEJ!

Vid första lektionstillfället kom vi överens om att prova en emaillista och en s.k. e-group för
kursen. Att använda en e-group innebär att vi har en nätmötesplats på eGroups server
(www.eGroups.com).

(Kolla gärna att även kurskompisarna nåtts av denna inbjudan! Skulle nåt strula, så maila
direkt till mig på johhe@ikp.liu.se)

SÅ HÄR KOMMER MAN IGÅNG:

Gå in på e-groups hemsida www.egroups.com. Följ instruktionerna! Om Du inte har
använt eGroups förut, anger Du ett lösenord vid inloggning (inte samma som på din
dator). Om Du använt eGroups förr men glömt lösenordet, kan Du byta lösenord och
använda ett valideringsnummer som skickas till Din vanliga emailadress. Följ
instruktionerna! Hitta på ett nytt lösenord fyll i och logga in!
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Väl inloggad går du till ”My groups”. Nu ser Du vilka grupper Du är ansluten till. Här bör nu
gruppen TMMV46 komma upp. Man får ”ansöka” om att bli medlem i gruppen (jag har
gjort så för att få en viss koll att jag inte skrivit fel i nån mailadress). När Du blivit godkänd
(kan ta nån dag beroende på när jag kollar min mail) kan Du logga in till kursens
mötsplats.

Pröva att gå in under ”Calendar”. Där finns schemat upplagt. Du kan här växla till en
månads eller årsöversikt för att se övriga kurstillfällen.

Under ”Files” har jag lagt Projektuppgiften (.PDF-fil) och Husima (.EXE-fil).

Under ”Links” finns början till ett länkbibliotek till sidor som kan vara av intresse. Ladda
gärna ner Energiläget 99 (PDF-fil) om Du inte fått den i pappersform på kursen i
energiteknik! Sök i sökfunktionen. Här kan du även själv fylla länkar om du hittar några
intressanta.

För att skicka e-post till hela gruppen använder Du adressen tmmv46@egroups.com.
Dessa meddelanden kommer också att lagras under ”Messages” på servern. Pröva gärna!

Och håll tummarna att allt funkar nu då!! :-)

mvh /Johan Hedbrant

Att sätta upp eGroupsmötet, lägga in schemat, och skicka introduktionsbreven tog ca
45 min.

Jag fick ingen kvittens på att introduktionsbreven hade sänts. Ett framtida knep kan
vara att sätta upp sin egen adress i sändlistan.

En av adresserna var fel (se ovan). Jag fick ingen felutskrift.

Jag tyckte också att jag kryssade i ”skyddad” medlemsantagning. Detta betyder att
man måste ansöka hos mötesledaren om att få tillträde till mötet. De som anmälde sig
på listan kom in utan något sådant godkännande. Jag tänkte att kanske deltagarna
med epostadresser enligt inbjudan fick komma in utan prövning. Men en av deltagarna
som anslöt sig hade en adress som inte stått på sändlistan.

Vartefter kursen fortskred, kunde man se vilka deltagare som anslutit sig, och när.

Resultat

Anslutningar till nätmötesplatsen
Nio deltagare (av 13) anslöt sig till eGroups mellan 00-04-10 och 00-05-16.

Eftersom deltagarna jobbade i grupper behövde inte alla ansluta sig för att de skulle
kunna ladda ner filer etc. Däremot gick det inte att nå alla deltagare genom
eGroupslistan, t.ex. för att flytta lektioner. Ville man nå alla fick man ha en egen lista
i sitt epostprogram.

Jag har ingen aning om vem en av de anmälda deltagarna var (epostadressen var en
privatadress). Var det någon som hellre ville ha listans meddelanden till sin bostad,
nån intresserad kompis, eller någon helt främmande...
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Examination

Vi kom vid introduktionslektionen överens om att alla grupperna skulle
skicka sina rapporter till mig via epost. Jag skulle sammanställa dessa,
och när alla blivit godkända skulle jag lägga ut sammanställningen på
Internet, så att intresserade deltagare kunde se hur andra löst uppgifterna.

En av grupperna lämnade dock en av rapporterna i pappersform, vilket gjorde att jag
inte kunde göra någon sammanställning. Jag undrade lite över papperskopian, men
en kollega trodde att det i nån kursinformation eller studiehandbok stod att
examinationsuppgifter skulle lämnas in i pappersformat. Om man i en kurs vill att
examinationsuppgifter ska lämnas på fil, bör man kontrollera att det inte kolliderar
med formella krav.

I sammanställningar som läggs på Internet bör man ta bort personnummer och
”utpekande” namn.

I min kurshalva godkände jag 12 av de 13 som från början anmält sitt
intresse. En av de anmälda fanns inte med i någon grupp och lämnade inte
in någon redovisning.

Eftersom jag knappast hade några personliga kontakter vet jag inte vem den icke
godkända deltagaren var. Troligen någon som varit på introduktionslektionen men
sedan inte fullföljt kursen. Kanske, kanske inte, skulle deltagaren på en vanlig lektion
haft lättare att diskutera eventuella hinder ansikte mot ansikte.

Rapporterna, PMen, som lämnades in var välgjorda och trevliga att läsa.
De jag skickade tillbaka för förbättringar innehöll oftast något smärre räknefel. Några
grupper var bestörta över att deras resultat inte stämde med deras förväntningar. ”Om
alla 70-talshus med vedspis sparar el genom vedeldning en kall vinterdag krävs att ett
extra kärnkraftverk är igång?!”

Det gick inte att se hur deltagarna fördelade arbetet inom gruppen, eller
vilka individer som egentligen lärde sig något.

Det lär förekomma att deltagare i kurser med grupparbeten delar upp arbetena så att
t.ex. två av fyra gör merdelen av arbetet i den ena kursen och de andra två i den andra
kursen och alla blir ”fullt” godkända. Detta går troligen lättare att genomskåda om en
kurs pågår under längre tid. Men man skulle knappast se om några ”säregna”
arbetsfördelningar förekommer under korta kurser med eGroups-upplägg, eftersom
man sällan träffar deltagarna.

Kursutvärdering
Jag uppmanade deltagarna att skriva en kursutvärdering (LiU har ett sys-
tem för detta på Internet).

IT-pedagogik
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På IKP hade inte detta system fått fullt genomslag, man använde oftare pappers-
formulär. Den forskare på institutionen som fått uppgiften att lära sig kursutvärderings-
systemet hade inte fått lösenordet att fungera och sedan inte gått vidare. Jag mailade
till förvaltningen och blev hänvisad till en studierektorerna som hade åtkomsträttig-
heterna för IKP, som hänvisade till en av Energisystems lektorer. Den (pappers) instruk-
tion han ursprungligen fått hänvisade till en domänadress som blivit ändrad. Till slut
kom vi dock in i systemet.

En av totalt 11 godkända på kursen hade svarat, och givit kursen betyget 5
som helhetsbedömning (och oftast 4-5 som betyg på delfrågorna). Det
fanns inga speciella kommentarer kring IT-användningen eftersom endast
standardformuläret användes.

Diskussion
Min uppfattning är att en nätmötesplats inte är överlägsen en fysisk mö-
tesplats, om man med en sådan menar en grupp människor som delar sam-
tidighet, rum och fokus. På universitetet (rum) finns dagtid veckodagar
under höst, vinter och vår (tid) studenter med liknande förutsättningar –
ålder, grundutbildning, studieinriktning, finansiering etc – som studerar
samma kurser (fokus).

En nätmötesplats skulle kunna förstärka ett bristande rum (som vid
distansstudier, internationell studiegrupp etc), eller bristande samtidighet
(som då möten och andra lektioner konkurrerar) eller ett bristande fokus
(som då diskussionens ämne är brett, otydligt eller varierar). Inget av detta
känns som ett problem i en universitetsmiljö där kurserna hålls i lektions-
salar enligt ett uppgjort schema. Snarare kan bristen på studentkontakt
vara ett problem för lärare som liksom jag undervisar relativt lite. Natur-
liga mötesplatser kan ge idéer och uppslag.

En fördel är att all kurskunskap kan samlas på ett enda ställe. Kurs-
portföljen blir lättare att underhålla och får bättre tillgänglighet. Men detta
går att ordna på enklare sätt.

Spridandet av IT-stöd i universitetskulturen beror av hur kolleger förmår
ta till sig möjligheterna och förstå systemets fördelar. Om någon nyckel-
person inte stöder införandet av den nya tekniken, kommer det att leda till
otydlighet och osäkerhet i rutinerna. Emellertid, trots att förnyarna må-
hända anser att lite sävliga nyckelpersoner fungerar som bromsklossar,
kan det ibland kan vara till fördel med en viss skepsis. Historiskt visade
sig varken LiTHs TV-undervisning (70-talet) eller LiUs satellitsända dis-
tansföreläsningar (80-talet) nå den förväntade tillväxten. Kanske sparade
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den skeptiske stora resurser på att inte rusa åstad för tidigt.
Orsaker som kan få utvecklingen att spåra ur trots en stor potential

kan vara tekniska (strulande utrustning), kunskapsmässiga (användaren
förstår inte hur systemet bäst utnyttjas) eller organisatoriska (oklart an-
svar för användning och underhåll). Många datorsystem som lagts ner
sägs ha fungerat hyfsat men användarna förstod inte hur de bäst skulle
utnyttjas.

När man sätter teknik mellan människor påverkas integritet och ano-
nymitet. Epost kan upplevas obehagligt därför att det inte går att ”tappa
bort” information längre. Förr kunde man alltid säga att ett papper kom-
mit bort i posten eller blev felsorterat, om ärendet var delikat och krävde
eftertanke. Nu kommer all epost upp rakt i ansiktet och går inte att und-
vika. Vill man ha ett nyanserat förhållande till information idag, bör man
hitta sätt att få distans till sin epost.

Men tekniken ger också individen ett större svängrum och en större
möjlighet att vara ifred. Det är lättare vara anonym vid internetkontakter.
Under denna kurs anslöt sig endast vissa deltagare till mötesplatsen, och
någon anslöt sig trots att han kanske inte hörde dit.

IT-pedagogik
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Kursskal – vad är de bra till?

Christian Krysander
Piic

Många håller på och utvecklar IT-verktyg för att stödja kursgenomförandet.
Hur påverkar de planeringen och genomförandet av kursen? Vad är vin-
sterna rent administrativt? Påverkas pedagogiken till det bättre eller sämre
med användning av kursskal? Varför använder vi inte ett väl utvecklat
kommersiellt kursskal? Kan hela universitetet enas om ett gemensamt
kursskal?

Vad är ett kursskal?
Kursskal eller lärplattform är till för att samla information, dokument m.m.
i en kurs och att administrera deltagarna. Man kan t.ex. hantera kurs-
deltagarnas e-postadresser och andra personliga data och skapa olika grup-
per av deltagare. Varje grupp kan få tillgång till en egen kommunikations-
central där man inom gruppen kan chatta, överföra dokument och i vissa
fall också tala med varandra eller t.o.m. se varandra genom överförda bil-
der. Man kan också arbeta gemensamt och samtidigt på ett dokument även
om man sitter på olika platser. På kursnivå finns det också en kommuni-
kationscentral med samma typ av funktioner.

En stor funktion hos ett kursskal är att man med enkla blankettifyll-
anden kan skapa ”hemsidor” på internet, där olika dokument skapade med
de vanliga office-verktygen kan laddas upp till dessa sidor.

För läraren finns det flera funktioner för att sammanställa studieresul-
tat och bokföra närvaro. Ofta kan studenterna på ett enkelt sätt skicka sina
arbeten, som filer, till läraren via en så kallad ”drop box”, som läraren
senare vittjar. Efter analys av arbetet kan läraren sedan skicka tillbaka
filen med kommentarer. Flera system möjliggör också för läraren att via
blankettifyllnad skapa frågor till ett prov eller till en frågebank. De frågor
som är av enklare typ, t.ex. flervalsfrågor, ja- och nejfrågor och ifyllnads-
frågor rättas automatiskt och förs in i studiestatistiken medan essäfrågor
kräver mera aktivt handlande av läraren. Man kan också använda denna
funktion för att göra anonyma enkäter.
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Att bygga upp länkbibliotek till intressanta platser på internet är na-
turligt att skapa för att studenterna ska ha tillgång till annat material än
den traditionella kurslitteraturen. Ofta finns det också uppsättningar av
insamlade länkar som verktygsmakaren tillhandahåller inom olika disci-
pliner, t.ex. algebra, medicinsk teknik och programmering.

Det finns också starka indikationer på att de stora förlagen kommer
att komplettera sina böcker med färdigt material och länkar som är anpas-
sade för dess kursskal, s.k. cartridge.

Hur påverkas undervisningen?
Låt oss utgå från 7 principer för god undervisning som American Associa-
tion for Higher Education lanserat och se hur dessa kan tillgodoses av ett
kursskal.

Principerna är:
– uppmuntra kontakten mellan studenter och lärare
– utveckla samarbete mellan studenterna
– använd aktiva inlärningstekniker
– ge snabb återkoppling
– lägg väl tilltagen tid på varje uppgift
– ha höga förväntningar på studenterna och berätta det för dem
– respektera olika begåvningar och olika sätt att lära på

Alla skal innehåller ett kommunikationscenter, där man enkelt kan skicka
meddelanden till olika grupper och också spara s.k. trådade dialoger om
ett ämne eller fråga. Detta ger en bra grund för att få igång olika dialoger
mellan såväl lärare och studenter som inom studentgruppen själv. Man
måste naturligtvis kräva att man deltar i dialoger på ett naturligt sätt, vil-
ket kräver att dessa integreras med andra aktiviteter.

Att studenterna kan arbeta med eget material i grupper utvecklar sam-
arbetet mellan dem. Grupperna kan nå varandra genom att enkelt skicka
filer emellan sig. Detta kan användas då en opponentgrupp ska få tillgång
till en annan grupps arbete eller då arbeten ska slås samman till större
enheter. Genom att bolla en uppgift fram och tillbaka mellan grupper, kan
en djupare förståelse för ämnet erhållas eftersom man lägger till mer vid
olika analyser av de olika arbetena.
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En snabb återkoppling är också viktig och skalet kan via sin kommuni-
kationscentral även mellan de fysiska träffarna ge möjligheter för lärare
och studenter att samtala om svåra eller intresseväckande frågeställningar.
Dessa kan sparas i de trådade dialogerna, för att senare kunna tas upp och
utveckla andra aspekter. Funktionen kan också användas till att svara på
vanliga frågor eller reda ut vanliga missförstånd i ämnet.

Ett försök att använda kursskalet Blackbard
Universitet har en licens för kursskalet Blackboard för att kunna utvär-
dera vilka funktioner som behövs för att stötta olika typer av kurser. Kur-
ser från de tre fakulteterna med olika ämnesdidaktiska paradigmer prövar
under hösten 2000 och våren 2001 hur bra stödet är. Detta ska leda fram
till en sammanställning av pedagogiska, didaktiska och tekniska krav som
universitetet ska ställa på ett generellt kurskal.

Vi inom Piic, CUP och Unit ska också gå igenom de tekniska förut-
sättningarna för att göra anpassningar till universitets andra befintliga da-
tasystem, t.ex. LADOK, studentportal och schemaserver. Viktiga frågor
om säkerhet och tillförlitlighet likaväl som krav på stor tillgänglighet måste
noga analyseras.

Ett skal av Blackboardtyp har även andra funktioner än de ovan be-
skriva bl.a. för att göra institutions- och universitetsportaler. Ett mycket
stort plus är att studenterna själva kan skräddarsy sin egen portal eller
informationscentral genom att plocka ihop information, länkar och porta-
ler till en väl sammanhållen enhet. Detta är ett sätt att stödja olika lärstilar
och behov för varje student.

Kan vi införa ett gemensamt kursskal för hela
universitetet?
Är kraven för de olika undervisningsstilar och didaktiska synsätt, som
finns representerade på de olika fakulteterna, förenliga med ett kursskals
förmåga? Det skulle vara bra, ty det finns många fördelar för både studen-
ter och lärare men även för administratörer.

Några fördelar för studenten:
– all information om förändringar finns på ett ställe
– bra möjligheter för samarbete i grupper och inom projekt
– enkelt att skicka arbeten till läraren
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– likartad struktur på kursinformation mm.
– tillgång till bredvidläsningsmaterial
 Några fördelar för läraren:
– enkelt att bygga upp kursmaterial till en kurs och att vidareutveckla

det från år till år
– bra att ha kollegor att fråga om hur man gör i verktyget
– förenklar administrationen
– möjlighet att köpa färdiga undervisningspaket från förlag
– tänkbara utvecklingsmöjligheter att använda

Ja, visst finns stora vinster att göra om inte alla invändningar fanns.
Vad har du för invändningar?
Är det för svårt att lära sig att använda för lärare och studenter?
Kostar det för mycket att använda?
Måsta alla ha likartad pedagogik?
Är det ännu ett nytt påfund av teknikfreak?

Frågorna är många. Låt oss ta upp en del under CUP-dagen!
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1Vår egenutvecklade dynamiska webblösning är delvis finansierad med TEKITs IT-pedagogiska

medel.
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Internet – en ny infrastruktur för lärande
Anna Öhrwall Rönnbäck, Kristina Dahlberg,

Fredrik Stahre, Helena Wennberg
Ekonimiska institutionen

Bakgrund
Tidigare bestod universitetets infrastruktur av fysiska byggnader och vä-
gar att ta sig mellan institutioner, lärosalar och bibliotek. Idag finns en
annan infrastruktur tillgänglig – den som nås genom webbläsaren. En helt
ny global infrastruktur för lärande växer fram på internet. Hur kan vi som
arbetar med undervisning dra nytta av den på bästa sätt?

Inom EU har politiker uppmärksammat att Europa måste satsa på att
utveckla internetverktyg för att inte hamna på efterkälken jämfört med
USA. Mångmiljonbelopp satsas nu på att ta fram nya webbaserade verk-
tyg (bl a projektet e-University i Storbritannien, se HEFKE 2000). I Frank-
rike påpekar utbildningsministern att det är dags att lärosätena i icke eng-
elsktalande länder tar greppet om sitt eget innehåll på webben, för att vårda
sina rikedomar i kultur och språk (Jack Lang, september 2000).

Att var och en ska kunna hantera sin egen information på webben är
ett mål vi arbetat mot i snart tre års tid på Ekonomiska institutionen, EKI.
I undervisningen betyder det att vi har  arbetat aktivt med interaktiva,
dynamiska  webblösningar1 . Här redogör vi för hur vår webblösning har
vuxit fram och ger exempel på hur vi använder den idag. Vi berättar om
våra erfarenheter. Slutligen gör vi en jämförelse den med några andra lik-
nande system som är tillgängliga på marknaden (internationellt), utifrån
kriterier som funktionalitet, integrationsmöjlighet till universitetets befint-
liga system och kostnad.

Krav på webblösningen
Ursprungligen kom kravet på en effektiv uppdaterad webbplats från stu-
denter på civilingenjörsprogrammen när de möttes av dåligt uppdaterade
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laddning till webbserver), som kräver speciella redigerings- respektive uppladdningsprogram.
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sidor på Ekonomiska institutionen 1997. Studenterna kom från många olika
klasser och kände inte varandra och inte heller lokalerna. De ville helst att
vi kommunicerade gemensam information via internet, istället för till post-
fack och på anslagstavlor i hus A, där de sällan brukade befinna sig.

Samtidigt fanns stor efterfrågan bland lärarna på insitutionen att kom-
municera mera med studenter via webben, eftersom den tid man har i sal
tillsammans med kursdeltagarna är knapp och mycket dyrbar. Dessa två
var de ursprungliga drivkrafterna; (1) att dra ner lärarens kursadministration
till ett minimum och (2) att underlätta kursdeltagarnas administration ge-
nom att såväl lärare som studenter skulle kunna sköta den helt via en
webblösning. På så vis skulle även institutionens administratörer få mera
tid till annat. Ytterligare en drivkraft var att kunna arbeta med undervis-
ningen bara genom webbläsare och internetkoppling, dvs oavsett tid och
rum, något som är viktigt för de som vill arbeta hemifrån eller på resande fot.

Tanken var att en webbaserad infrastruktur för administration skulle
sättas först, så att lärarens tid i sal ägnas mera åt lärandet. Först när en
struktur byggt upp och implementerats, kan lärarna experimentera med
användandet i pedagogiskt syfte. Det är viktigt att de som arbetar med
undervisning (lärare och studenter) får en plattform utifrån vilken de kan
ställa egna krav på IT-pedagogiskt innovativa applikationer som främjar
lärandet.

De adminstrativa funktioner vi behövde var exempelvis:
– skapande av projektgrupper,
– anmälningslistor,
– kurspresentationer,
– litteraturlistor med länkar.

För att uppfylla kravet på att webbsidorna ska vara lätta att uppdatera,
bestämdes att webblösningen skulle vara dynamisk, dvs interaktiv för både
lärare och studenter. Ingen ska behöva gå omvägen via en webbredaktör
för att ändra innehållet. För att uppfylla kravet på att även användare med
begränsat datorkunnande bestämdes att all kommunikation skulle hante-
ras via vanlig webbläsare, dvs att användare inte skulle behöva kunna
html eller ftp2 .

En viktig grundprincip i utvecklingen har hela tiden varit att använda
tillgängliga verktyg och att inte utveckla något som redan fanns på
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universtitet, utan istället göra direktlänkar till det, t ex till schemaserver
och studenthandbok på Teknisk fakultet. Därför lades exempelvis utveck-
lingen av webbaserad kursutvärdering ner när ett sådant system sattes i
drift våren 2000.

Allmänna erfarenheter
Våra erfarenheter efter knappt tre års användande av dynamiska webb-
platser i undervisningen kan sammanfattas på följande sätt.

Webblösningen användes till att börja med av ett fåtal lärare, men av
så gott som alla kursassistenter på de fyra ämnesområden på EKI där den
först togs i drift. Successivt började vi använda internet i pedagogiska
moment i undervisningen. Dock fanns bristerna vara så stora såväl vad
gällde datormognad som datorutrustning att de flesta lärare svårligen kunde
arbeta med internetbaserad pedagogik (början av 1998). Under 1998-1999
byttes många datorer ut och uppdaterades med nya versioner av webbläsare,
samt kurser i att använda webblösningen anordnades. Dessutom ökade
IT-mognaden generellt i och med att webben blev ett alltmer spritt verk-
tyg i samhället. Det har gjort att användningen har ökat bland lärarna det
senaste året.

Hösten 2000 har en ny webblösning för hela institutionen satts i drift,
där målsättningen är att alla anställda ska administrera sin egen informa-
tion via webbläsare och internetkoppling. Viktigt är att den inte på något
sätt är tvingande, utan den som vill arbeta med gamla statiska hemsidor kan
fortsätta med det. Det ligger dock ett uttalat önskemål hos ledningen för
institutionen att i möjligaste mån presentera ett homogent gränssnitt3  utåt.

Alla på institutionen hjälps åt att hålla informationen uppdaterad. Det
är dock ofrånkomligt att administrativ personal får ta ett större ansvar för
att uppdateringen görs. Hittills har signalerna varit mestadels positiva.
Webblösningen kan förhoppningsvis bidra till att anställda på institutio-
nen diskuterar mera mellan sig om vilken information man vill förmedla
om sin arbetsgrupp. En administratör uttrycker det på följande sätt:

”Det underlättar även för den administrativa personalen när allt väl
är inskrivet, så de känner sig delaktiga. Vi ska inte glömma administra-
törerna och bara sikta in oss på lärare och studenter och deras lät-
tande ”arbetsbördor”. Jag tror nämligen att det är så att det blir admi-
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nistratörerna som kommer att lägga in det som skall in och inte lä-
rarna själva.”

Administratör på EKI

I undervisningen tycker vi oss se att webblösningen har blivit den infra-
struktur, det ramverk, som lärarna behöver för att utveckla pedagogiska
webbaserade verktyg. Ett sådant pedagogiskt verktyg som utvecklades är
webbaserad duggafunktion, som presenteras i figur 1, ett annat var webbaserad
kursutvärdering. Även diskussionsforum med frågor och svar om kursen
har använts som pedagogiskt hjälpmedel, där kursdeltagare bytt erfaren-
heter mellan sig och med kursledningen, både om sakfrågor, kursinnehåll
och undervisningsform. En filarkivsfunktion gjorde det möjligt för stu-
denterna att ladda hem mallar och instruktioner samt att ladda upp
arbetsdokument och färdiga rapporter. Publicering av färdiga rapporter
gjordes i pdf-format på publika webbsidor.

Kursadministrativa effekter av att använda webblösningen var exem-
pelvis:

– Färre e-mail då frågor och svar direkt sattes in på kursens diskus-
sionsforum. Tidigare hade läraren ofta fått flera e-mail om samma
sak.

– Färre frågor av administrativ karaktär på föreläsningar och i pau-
ser, och istället diskussion om kursens eller uppgiftens innehåll.

– Ingen papperskommunikation (inga utskick i postfacken). I några
kurser med studentprojekt har papperskostnaden istället lagts på
att trycka böcker av kursdeltagarnas samlade rapporter.

En kursadministratör på institutionen uttryckte det så här:

”Anmälningslistor hit och dit har varit ett ganska mastigt extra-ar-
bete. Nu slipper vi ju dessa listor på anslagstavlorna där studenterna
måste komma till institutionen för att skriva upp sig.”

En annan viktig erfarenhet var att en ständigt fungerande uppkoppling till
universitetets webbserver, där EKIs webbplats finns, blev verksamhets-
kritisk eftersom så gott som all kursadminstration och kommunikation i
kurserna gavs via den. Kommunikationen kompletterades med utskick via
studentmail4 , som också fick en funktionskritisk betydelse. Timmarna då
någon av dessa inte fungerade blev kaotiska, särskilt om det sammanföll
med exemplevis inlämningsdatum (då studenterna skulle ladda upp filer)

4Studentmail med address kurskod@student.liu.se uppdateras varje natt med anmälda till kursen
enligt registrering i LADOK-systemet.
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eller med ett duggatillfälle. Lärdomen av detta är att satsningen som görs
på högre tillgänglighet på www.liu.se är nödvändig om man vill fortsätta
arbeta webbaserat i undervisningen.

Erfarenheter av mera pedagogisk karaktär är bl a följande:
– Sudentgrupper skapades snabbt och med komplett antal deltagare

tack vare anmälningsfunktionen på webbplatsen. Den fungerar så
att kursledningen bestämmer antal studenter per grupp, exempel-
vis fyra, och sedan får studenterna anmäla sig själva enligt ”först
till kvarn”, och de som tillkommer får ansluta till tomma grupplat-
ser (ev efter godkännande via e-post till redan befintliga medlem-
mar, som också har möjlighet med namn och lösenord att ta bort
och flytta sin egen användare från en viss grupp). Innan webb-
funktionen fanns tvingades vi ofta acceptera icke-kompletta grup-
per, eftersom de i vissa kurser gick i flera olika klasser och inte
träffades för att kunna prata ihop om gruppbildning.

– Granskning kursdeltagarnas arbetsrapporter underlättades, i och
med att rapporterna laddas upp på en webbplats istället för att läm-
nas in i pappersformat. Läraren kan, utan att göra utskrift, snabbt
granska och ge kommentarer på ett tidigt utkast, för att senare
detaljgranska en mera färdig rapport. Fördel vid handledning av
oerfarna rapportskrivare eller ojämna grupper där vissa behöver
mera uppföljning och stöd.

– Med internetkoppling och PC-projektor i handledningsrummet kan
arbetsrapporter projiceras på tavlan. Handledare och studentgrupp
kan tillsammans kommentera eller gå igenom handledarens kom-
mentarer i dokumentet, som vid avslutat tillfälle direkt e-postas till
gruppen. Detta arbetssätt har varit mycket uppskattat av studentgrupper.

– Studentrapporter som publiceras på internet ställer högre krav på
författarna att skriva lättläst och korrekt eftersom vem som helst
kan granska arbetet. Lauoutmässigt höjdes dessutom kvaliteten
på rapporterna för varje år, eftersom föregående års rapporter fanns
tillgängliga.

– Studentrapporterna kan refereras till, exempelvis för företag. Bra
för studenter som ska ut på praktik eller söka jobb.

– Ökad interaktion med näringslivet, eftersom företagen gärna vill
läsa vad studenterna skriver om dem och därför söker sig till uni-
versitetets kurswebbsidor.

– Webbaserad kursutvärdering är uppskattad, fr a för att man fick
mera tid på sig att svara.
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Fig 1. Webbaserad dugga. Kursansvarig fick ”Gyllene moroten” som pris för bäste peda-
gog vid LiTH och där var den internetbaserade duggan som lärtillfälle och examinations-
form en del i motiveringen.

Ett minicase: Webbaserad dugga

I projektet ”Kunskapstest på kurswebb” vidareutvecklades den infrastruktur för kurswebb
som byggts upp för att även stödja olika former av kunskapstest sk duggor. Ett syfte med
duggorna har varit att studenterna ska sätta sig in i kurslitteraturen på ett tidigt stadium av
kursen.

Studenterna har anmält sig til l duggan på nätet, direkt fått ut frågorna, svarat på frågorna
enskilt eller i grupp, fyllt i svaren på nätet och skickat in dem för rättning. En automatisk
rättning ger direkt besked om resultat via mail till både student och examinator. I
förekommande fall  då inlämnad dugga blivit godkänd har nya frågor genererats per
automatik med påföljande upprepning av processen. Examinator har hela tiden kunnat följa
processen med möjlighet till uppföljning av individ- och gruppnivå. Genom att
duggafunktionen varit integrerad med den övriga webbplattformen har det varit enkelt att t
ex koppla studenternas kursanmälning även till duggan och att  duggan varit en av flera
funktioner kopplade till kursens hemsida. Även administrationen av duggaresultatet har
gynnats av den integrerade lösningen.

Duggan har testats i t vå kurser under våren 2000- Teknisk logistik i N orrköping och
Transportsystem i Linköping. Utvärderingen av duggorna för de t vå kurserna visar på
liknande erfarenheter. Framförallt har formen för duggan, dvs via Internet med automatisk
rättning och besked per mail varit uppskattad. Duggan som ett instrument för läshjälp gav
också höga poäng. Ett flertal  studenter har påpekat vikten av att de tidigt kom in i
kurslitteraturen och därför fått en bättre inlärningssituation.

De pedagogiska försöken med duggorna har lagts upp så att ett flertal varianter på duggor
har provats, t ex med avseende på dess omfattning (antal frågor), typ av frågor och svar,
kort eller lång inlämningstid, individuellt arbete respektive grupparbete, besvarande under
lektionstid resp. som hemuppgifter, krav för g odkänt och betygssät tning. Tack vare att
duggafunktionen utvecklats internt på EKI tror vi a t t ett större antal pedagogiska försök
kunnat testas än vid användning av ett kommersiellt/externt program för duggor.
Utvecklingen av duggafunktionen och integrationen med plattformen har varit en del i
lärarnas lärprocess. Målet för skapandet av duggalösningar har varit att göra ett generellt
gränssnitt för att kunna skapa olika varianter av duggor från en och samma tillämpning.
Detta borde borga för en möjlighet till spridning inom LiU men det är ännu inte testat.
Inom institutionen finns det i dagläget möjlighet för samtliga ämnesområden att prova
duggan då den är kopplad som en funktion bland andra till den integrerade plattformen.

– Webbaserad duggafunktion var ett mycket uppskattat inslag som
alternativ examinationsform, se figur 1.
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Om vidareutvecklingen
Erfarenheten är att webblösningen måste vara dynamisk inte bara inne-
hållsmässigt (att de anställda kan ändra text och bilder) utan även till sin
struktur, eftersom organisationen förändras.

Webbstrukturen behöver utgå ifrån organisationsstrukturen, och i takt
med att information läggs in bör organisatoriska diskussioner drivas. Vad
gäller IT-pedagogik krävs att lärarna själva använder internet eftersom det
är den som arbetar med pedagogik som kan vara kravställare i utveck-
lingen av verktyg för internetbaserat lärande.

I takt med att allt fler av institutionens lärare använder webblösningen
diskuteras hur verktyget bäst kan komma till nytta i den egna kursen. Via
institutionens webbråd prioriteras sedan teknisk vidareutveckling utifrån till-
gängliga finansiella och programeringsresurser. Vidare planeras erfarenhets-
utbyte i form av seminarier mellan lärare inom och utom institutionen.

Europeisk offensiv för e-universitet
I en uppenbar strävan att möta den amerikanska offensiven på den virtuella
utbildningsmarknaden pågår nu i ett par europeiska länder en febril akti-
vitet för att organisera högskoleutbildning via nätet. I Storbritannien har
Higher Education Funding Council for England (HEFCE) nyligen lanse-
rat vad man kallar för en ”e-University business model”. Enligt HEFCE
är projektets syfte:

”to establish the UK as a leading player in the market for ‘virtual’
learning over the web, building on its international reputation for
quality and innovation, and the position of English as a world
language”

      HEFCE, 2000

Inom ramen för det nya projektet skall alla universitet och högskolor i
Storbritannien kunna vara med och ge utbildning via nätet. Den anglosax-
iska dominansen på området har naturligtvis inte lämnat fransmännen
någon ro och härom veckan ordnade den franska regeringen en konferens
kring virtuell utbildning vid Sorbonne. Utbildningsminister Jack Lang
pekade i ett avslutningsanförande på den amerikanska utmaningen och
framhöll att de europeiska universiteten borde öka sitt samarbete för att
presentera alternativa modeller. Han framhöll att de tekniska förutsätt-
ningarna nu finns på plats och att det nu närmast handlar om att på allvar
diskutera utbildningens innehåll. (Lang, 2000)
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Omvärlsdanalys: Jämförelse med tillgängliga IT-verktyg
Det finns idag en mängd IT-baserade verktyg som kan användas för att
stödja traditionell undervisning eller för att möjliggöra undervisning på
distans. Universitet runtom i världen provade under senare delen av 1990-
talet på ett flertal olika tekniska lösningar för att kunna erbjuda sina stu-
denter utbildningsinsatser som inte var beroende av tid och rum. Distans-
utbildning, eller ”e-learning”, har blivit en allt vanligare företeelse inom
universitetsvärlden.

Det är dock viktigt att poängtera att det allra viktigaste vid val av IT-
baserade verktyg är att utgå från vad man vill åstadkomma med hjälp av
tekniken. Tekniken skall stödja och inte vara styrande vid uppläggningen
av undervisningen. Användarcentrerad IT-utveckling är något som blivit
allt vanligare och vid utvecklingen av EKI:s nya webbstruktur togs stor
hänsyn till vad blivande användare på institutionen tyckte var viktiga funk-
tioner för att underlätta och effektivisera intern administration, kurs-
administration och extern information till olika användargrupper (studen-
ter, näringsliv etc.).

Det finns en mängd olika typer av IT-verktyg på marknaden och vi
skall försöka kortfattat beskriva några av dessa. IT-verktyg såsom eGroups
syftar främst till att förbättra kommunikationen mellan kursdeltagare och
kursledning inom en specifik kurs, medan andra tekniska lösningar som
LUVIT, eSocrates.com, Blackboard.com och First Class erbjuder kurs-
ansvariga en möjlighet att bygga upp kurshemsidor med en rad inbyggda
funktioner såsom diskussionforum och chat. I allt större utsträckning är
dessa lösningar Internet-baserade och vad gäller First Class, eSocrates.com
och Blackboard.com behöver de enskilda användarna inte ladda ner nå-
gon software för att kunna delta i kursaktiviteterna över nätet.

I tabellen i Bilaga 1 har vi jämfört EKIs webblösning med funktiona-
liteterna hos några redan existerande IT-verktyg; LUVIT (konsortium ut-
gående från Lunds universitet med bl a WM Data och Icon Medialab),
Blackboard.com (från företag med samma namn) och eSocrates.com. Sam-
manfattningsvis kan man av tabellen dra slusatsen att systemen är
funktionsmässigt är likvärdiga. Med de kommersiella systemen kan mäng-
der av funktioner erhållas, och användarna får betala därefter. Med EKIs
webblösning går det att utveckla motsvarande funktionalitet, vilket i så
fall kostar utvecklingstid. Dessutom ger EKIs webblösning möjlighet till
att erbjuda informationen både på svenska och engelska. En fördel med
en ”inhouse”-lösning i förhållande till en extern är att den enkelt anpassas
till Linköpings universitets behov, samt att vi själva bildar oss en uppfatt-
ning om teknikfronten, vilket ställer ökade krav och därigenom uppmunt-
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rar integration över institutionsgränser och mellan lärare och studenter.
Genom att våra egna studenter deltar i arbetet med att utveckla den tek-
niska lösningen tar vi tillvara den kompetens som utvecklas inom ramen
för våra tekniska utbildningar.

Vid andra universitet har det visat sig att den allmänna infrastrukturen
vad gäller informationsteknik har spelat en avgörande roll för ifall sats-
ningar på IT-användning i undervisning och helt IT-baserade kurser skall
kunna lyckas. Bäst har det gått för de universitet som försökt ha ett hel-
hetsperspektiv på IT-frågor och satsat på integration och utveckling av
befintliga system. Ett exempel där denna satsning på helhetssyn har fung-
erat mycket bra är det så kallade CyberCampus vid Golden Gate Univer-
sity. Via detta system kan studenter ansöka till kurser och program, betala
kursavgifter, samt bedriva heltidsstudier i virtuell miljö upp till magister-
nivå (Cybercampus 2000).

Slutsats och diskussion
En av fördelarna med att använda IT-baserade verktyg i undervisningen är
att utbildningsadministrationen kan göras både enklare och mer effektiv.
Lärare kan snabbt nå ut med uppdaterad information  till studenterna, sam-
tidigt som dessa IT-verktyg ger de enskilda studenterna tillgång till kurs-
information dygnet runt. Men det är i detta sammanhang viktigt att poäng-
tera att den tillgängliga informationen bara är så bra som administratörer
och kursansvariga gör den till. Att använda IT-verktyg i undervisningen
ställer också allt högre krav på att informationen på kursernas hemsidor
hålls aktuell genom kontinuerlig uppdatering. Med EKIs webblösningar
sker uppdateringen enkelt och direkt genom användning av webbformulär.

Givetvis kommer den ökande användningen av IT i undervisningen
att påverka kommunikationen mellan kursledare och studenter. Det blir
viktigt att tänka över vilken typ av tekniska lösningar som behövs och
vilken funktion dessa skall fylla i undervisningssituationen. När allt fler
universitetslärare börjar använda IT-verktyg i sin undervisning kommer
det också att bli allt viktigare att hålla en kontinuerlig dialog inom
Linköpings universitet vad gäller IT-pedagogik, det vill säga de speciella
krav som IT-baserad undervisning kommer att ställa på lärarna. Vi måste
säkerställa att IT-verktygen används för att förbättra lärsituationen för stu-
denterna och att vi inte fastnar i rigida strukturer där vi istället för att utgå
från studenternas behov låter tillgänglig teknik styra vårt sätt att under-
visa.
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LUVIT Blackboard.com eSocrates EKI webben
Webbadress www.luvit.com

(version 3.1 släppt
001013)

www.blackboard.com www.esocrates.com www.eki.l iu.se
(version 3, oktober

2000)
Integration med
andra officiella
webbsidor

Skall enligt uppgift
vara möjl igt

Via länk till
Blackboard.com

Via länk till eSocrates Kurssidor
integrerade med
officiella webbsidor

Utseende Plug-in med olika
kursskal finns

Lite amerikaniserad, men
lär kunna anpassas efter
kundens önskemål

Textintensiv, lite trist Utseende har
anpassats efter LiUs
mall, och kan enkelt
uppdateras

Typ av verktyg Modulbaserat
system

Infrastrukturprodukt, med
möjl ighet till
totalintegration med
andra  viktiga
administrativa system

Kursskal Modulbaserat
system
Kopplat  till
befintliga interna
och externa
webbsidor

Betalning Per användare Betalning per användare
och beroende på vilka
rättigheter som varje
användare skall ha

Gratis provhemsida under
en månad, därefter 3 USD
per användare (universitet)
och 10 USD per användare
(privat näringsliv)

Utveckling betalad
med pengar från
TEKIT och
EKI .

Kursanmälan Ja Ja Ja Ja

Deltagarlista Ja Ja Ja Ja

Schema Ja Ja Ja Ja

Nyheter Ja Ja Nej Ja

Kursbeskrvning Ja Ja Ja Ja

Diskussionsforum Ja Ja Ja Ja

Anslagstavla Ja Ja Ja Ja

Café Ja Ja Ja

E-mail Ja
Webbmail

Ja
Koppl ing till universitetets
studentmail kan utvecklas

Ja
Webbmail via kursens

hemsida

Ja
Studentmail

Filarkiv Ja Ja Ja Ja

Webblänkar Ja Ja Ja Ja

Kursutvärdering
och/eller enkäter

? Ja Nej Ja

Dugga/Quiz ? Ja
(ej standard)

Ja Ja
(ej standard)

Personliga
hemsidor för
studenter

Ja Ja Länk till annan hemsida,
men även möjlighet att

skapa nya sidor

Möjlighet att ge
möjl ighet att länka
till annan hemsida

Community Ja Ja Ja Ja
(går att skapa av

anställd)

Bilaga 1

Utvärdering av på marknaden tillgängliga webbsystem för
undervisning
Funktionsmässig jämförelse med EKIs egenutvecklade dynamiska
webbplats

Tabell 1: Jämförelse mellan webbsystem för ”e-learning” och kursadministration
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Preparing for the exam: Students’
strategies and approaches to learning in

computer engineering, physiotherapy
and psychology at Linköpings Universitet

Madeleine Abrandt Dahlgren
Institutionen för beteendevetenskap

Abstract
This paper is part of an ongoing  comprehensive research project with the
general aims of comparing how problem-based learning is realised in three
different professional educational programmes. The PBL programmes are
a Bachelor’s programme in Physiotherapy, a Master’s programme in
Psychology, and a Master’s programme in Computer Engineering. Previous
articles in this series focus on curricular aims and students’ study strategies
in general (Abrandt Dahlgren, 2000), and how the students experience the
meaning of problem-based learning and the studies within problem-based
programmes (Abrandt Dahlgren & Dahlgren, submitted). The specific aims
of this particular study are to describe the impact of assessment on students’
approaches to learning in the three programmes.

Data were gathered through semi-structured interviews, which were
tape-recorded and later transcribed verbatim. The transcribed interviews
were analysed qualitatively. The aim of the analysis was through an analysis
of the total variation arrive at a description of the characteristic similarities
of the answers within each group in order to enable comparisons to be
made between the different programmes. Altogether 58 students agreed to
participate in the study; 20 Physiotherapy students, 20 Psychology students
and 18 Computer Engineering students.

The preliminary results reveal both a common and an idiosyncratic
pattern of categories describing the student’ approaches to learning. The
common pattern is that strategic approaches are the most dominant in all
three programmes. This means that the assessment clearly drives the
students approaches to studying and learning in a strategic way, the students
adjust their preparations according to how they figure the exam will be
carried out. However, these strategic approaches appear to be predomi-
nantly deep approaches. The idiosyncratic strategies Consensus, Con-
fronting of perspectives and Clinical  exemplifies these kind of deep ap-
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proaches. The idiosyncratic categories could also be interpreted as reflecting
fragments of the kinds of knowledge that are valued and requested within
the different programmes. The findings possibly also reflect the taken-
for-granted perspectives of knowledge, embedded in the cultures of the
professional practices and the scientific disciplines to which the programmes
pertain.

References
Abrandt Dahlgren, M. & Dahlgren, L.O. (2000). Portraits of PBL: Significant traits experienced

by students in physiotherapy, computer engineering and psychology. Submitted for
publication.

Abrandt Dahlgren, M. (2000). Portraits of PBL: Course objectives and students’ study strategies
in computer engineering, physiotherapy, and psychology. Instructional Science, 28: 309-
329.
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Bioinformatik
Utveckling av en ny kurs för studenter

från Medicinsk och Teknisk Fakultet
Ahmad Ahmadi, Lena Eklund, Birgitta Eriksson

Institutionen för biomedicin och kirurgi

Introduktion
Vi är några doktorander på Medicinsk Fakultet som är delaktiga i att ut-
veckla en påbyggnadskurs i Bioinformatik för utbildningarna Medicinsk
Biologi (Med Fak) och Teknisk Biologi (Tek Fak). Vi vill här presentera
hur vi praktiskt och pedagogiskt har resonerat när vi har arbetat med att
organisera kursen.

Vad är bioinformatik?
Modern biomedicinsk forskning leder fram till att en enorm mängd data
genereras. Dessa data måste kunna hanteras och vara sökbara. Mängden
tillgänglig information ökar för varje dag. Det är för att tillgodose behovet
av att strukturera all tillgänglig information som bioinformatiken har upp-
kommit. Bioinformatik är då biologiska data samlas i sökbara databaser.
Att ha information samlat i databaser gör det möjligt att

• jämföra egna resultat med redan känd kunskap
• se släktskap mellan olika organismer på molekylär nivå
• kunna förutsäga hur en proteinstruktur ser ut
• studera vissa sekvenser av vår arvsmassa (DNA) för att se om den

överensstämmer med DNA hos en annan organism
• studera om en viss sekvens av DNA innehåller mutationer – för-

ändringar som kan leda till sjukdomar hos en individ genom att
jämföra den muterade DNA sekvensen med normalt DNA.

Listan över tillfällen då det behövs ett hanterbart system för att kunna
arbeta med all känd information som finns inom biomedicinsk forskning
kan göras lång.

Kontroll, stöd och utveckling
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Under evolutionens gång har våra gener förändrats och nya arter har
uppkommit vid olika tidpunkter. Genom att bestämma hur lika våra gener är,
kan man få ett mått på hur nära släkt olika arter är. En viss gen från tio arter
valdes och jämfördes med varandra med hjälp av olika bioinformatikprogram.
Bilden visar evolutionen för denna gen och hur arterna skiljer sig från varandra.
T ex kan man se att dinosaurier och valar tidigt avvek från övriga och att
fåglar hör till samma gren på släktträdet.

Praktiska förutsättningar för kursen
Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Medicinsk och Teknisk Fakultet
vid Linköpings Universitet. Platsgaranti ges för studenter från Medicinsk
Biologi (termin 7-8) och Teknisk Biologi (profilblocket Genteknik). För
de medicinska biologerna är kursen på 5 poäng och för de tekniska biolo-
gerna 3 poäng. Kursen kommer att gå på halvfart parallellt med andra
kurser inom respektive utbildning. Enligt preliminärval kommer ca 20
studenter från vardera utbildningen gå på kursen. Utöver detta kan kursen
sökas av studenter från andra utbildningar som t ex Biologi och Kemi.
Kursspråket är engelska eftersom det sista året på Medicinsk Biologi är

Kontroll, stöd och utveckling
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ett internationellt masterprogram och studenter från andra länder kan tän-
kas söka kursen.

Mål
Målet för kursen är att studenterna ska få en överblick av användbara
databaser och andra internetverktyg för att studera DNA sekvenser och
proteinstrukturer. Det är också ett mål att de ska kunna välja rätt typ av
verktyg för att lösa problem utifrån biologiska och medicinska frågeställ-
ningar.

Planeringsarbetet
Studenterna kommer under kursen framför allt att arbeta med övnings-
uppgifter. Vi som arbetar med att konstruera övningsuppgiftera är
doktorander från Medicinsk Fakultet vid Linköpings Universitet, som alla
har gått en 5 poängs kurs i Bioinformatik som ges vid Uppsala Universi-
tet. Vi har utgått från den kursen och sedan arbetat om materialet utifrån
vår målgrupp och våra förutsättningar. Arbetet har vi fördelat så att alla
har en eller två uppgifter som vi ansvarar för. Planering av föreläsningar
har huvudsakligen genomförts av de två examinatorerna.

Praktik

Övningar via internet
För att studenterna ska få möjlighet att lära sig hantera databaser i prakti-
ken kommer kursen att innehålla tio stycken övningar där studenterna får
använda olika datbaser för att lösa uppgifter med nära anknytning till ak-
tuell forskning. Studenterna får tillgång till uppgifterna samt lämnar in
svaren via internet. Varje uppgift består av följande punkter:

• en introduktion med biologisk bakgrund inklusive länkar till yt-
terligare teori kring ämnet

• själva uppgiften med länkar till de relevanta programmen och verk-
tygen

• en lista med tips för att underlätta uppgiften
• kontaktperson till uppgiften

Kontroll, stöd och utveckling
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Här är ett exempel på hur en övningsuppgift kan se ut i förkortad version:

Assignment 2: Identifying genes with and without a known reading-
frame.
Introduction: Xermoderma Pigmentosum (XP) is a group of skin
disorders due to sensitivity to ultraviolet light. The sun exposed
areas of the skin have a strong tendency to develop tumors because
of genetic defects of DNA repair. Several enzymes are involved in
DNA repair. In XP-patients mutations have been found in at least
seven different genes coding for such enzymes.
Links: Look here for more information about the disease http://
www.ncbi.nml.gov
Assignment: This is first sequence with the redading-frame  starting
from nt 65. Use BLAST to identify the gene. Use Translate to verify
the amino-acid sequence. You do not have access to the reading-
frame of the second sequence. Use BLAST and the six-frame mode
to identify the gene. Then run ORF-finder to verify the results.
Hints: Load the sequence in the FASTA format in the BLAST
searches.
Please contact: Lena Eklund at lenek@mcb.liu.se with questions
and answers.

Seminarier
När studenterna gjort 3-4 uppgifter ges möjlighet till diskussion vid schema-
lagda storseminarier där samtliga studenter och de lärare som är ansvariga
för de aktuella uppgifterna träffas och går igenom eventuella svårigheter.
Studenterna får presentera sina lösningar och jämföra hur de arbetat med
att lösa uppgifterna.

Teori

Föreläsningar
Vi har planerat att ha föreläsningar i 13x2 timmar. Biomedicinskt centrum
vid Uppsala Universitet och Centrum för Bioinformatik vid Stockolms
Universitet kommer att bistå kursen med föreläsare som tar upp grun-
derna inom området. Föreläsningarna kommer att ge en översikt över vilka
databaser som finns, historik och hur man använder databaser. Det kom-
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mer även att diskuteras olika tillämpningar genom att representanter från
ASTRA, Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Rättsmedicinalverket
samt Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet kommer
att föreläsa. I samband med föreläsningarna kommer vi även att lägga in
en etikdebatt.

Litteratur
Rekommenderad litteratur på kursen är Attwod & Parry-Smith: Intro-
duction to Bioinformatics. Longman Harlow 1999.

Examination
Det kommer att vara två olika examinationsformer på kursen:

• inlämning av individuella svar på övningsuppgifterna.
• formulering och presentation av ett förslag på en egen övnings-

uppgift som belyser en biologisk frågeställning som ska lösas med
hjälp av bioinformatiken. Detta görs i integrerade grupper om 6-7
personer (se nedan).

På kursen ges endast betyget godkänd och icke godkänd. Eftersom stu-
denterna kommer från två olika fakulteter så har vi två ansvariga exami-
natorer.

Inlärningsstrategier
Med denna kursuppläggning får studenterna arbeta med olika typer av
inlärningsstrategier för att inhämta och fördjupa sina kunskaper. Studen-
terna får:

• själva pröva på att hantera databaser genom praktiskt arbete med
övningsuppgifterna. De kan då arbeta individuellt eller i grupp.

• diskutera uppkomna svårigheter med varandra genom att det ska
finnas möjlighet till ett diskussionsforum, i smågrupper eller via
internet.

• lyssna på inbjudna experter genom att det erbjuds föreläsningar.
• diskutera övningsuppgifterna genom att vi har storseminarier där

vi lärare och studenter möts.
I arbetet med att utveckla denna kurs har vi sett det som väldigt centralt
och viktigt att studenterna får arbeta självständigt med att utforska de olika
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möljigheterna inom bioinformatiken. Därför har övningsuppgifterna fått
en central roll inom kursen. Som visas i exemplet så är övningsuppgifter-
na uppbyggda med en inledande introduktion som kan liknas vid de ut-
gångspunkter som används vid problembaserat lärande. För övrigt så har
vi inte strikt följt den problembaserade pedagogiken men vi försöker att
uppmuntra arbete i integrerade grupper. Detta gör vi genom att dela upp
studenterna i mindre arbetsgrupper med både tekniska och medicinska
biologer blandat och schemalägga tid då de kan träffas. Vi kommer att
uppmuntra studenterna att lösa eventuellt uppkomna problem i de integ-
rerade grupperna i första hand. Vi ser således det egna problemlösandet
som det viktigaste inlärningstillfället, seminarierna som en möjlighet till
problemlösning tillsammans med andra och föreläsningarna som resurs-
tillfällen. Förhoppningsvis kommer de kunna bearbeta sina kunskaper då
de ska formulera egna frågeställningar.

Presentationsplattform
För att organisera kursen behöver vi en organisationsform – en presen-
tationsplattform. Våra krav som ska tillgodoses är att:

• kunna distribuera övningsuppgifterna till studenterna och ta emot
deras svar.

• kunna kommunicera med studenterna så att vi kan svara på deras
frågor om de har problem med uppgifterna samt om de behöver
komplettera sina svar på inlämningsuppgifterna

• kunna lägga upp länkar till de olika databaserna som de ska ar-
beta med och även till den text vi vill att de ska läsa

• kunna erbjuda studenterna ett diskussionsforum, t ex via e-post,
chat eller e-anslagstavla.

Vi vill ha organisationen kopplad till datorn eftersom det är det viktigaste
redskapet som studenterna behöver för att göra sina sökningar. För att
hitta en lämplig presentationsplattform har vi prövat olika varianter:

• E-group
• Blackboard.com
• Hemsida

E-group och Blackboard.com är färdiga kursskal som finns att tillgå via
internet. Där finns olika faciliteter redan färdiga så att man bara lägger in
information om sin egen kurs. Man kan ha schema, kursinformation, chat,
övningsuppgifter mm utlagda på dessa sidor. Efter att ha utvärderat de
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olika varianterna har vi kommit fram till att det passar oss bäst att arbeta
med en egen hemsida för kursen. I detta format kan vi ha länkar till pro-
grammen integrerat i uppgiften istället för på separata sidor som i de fär-
diga kursskalen. I övrigt kommer hemsidan att innehålla generell kurs-
information samt adresser till studenter och lärare. En annan fördel är att
vi slipper reklamen som finns i de kommersiella varianterna och vi kan
lägga upp sidan enligt våra egna önskemål på design.

Kursen kommer att starta vecka 4 och för oss pågår utvecklingsarbe-
tet och finslipningen för fullt med möten ungefär var 3:e vecka.

De som arbetar med kursen är

Examinatorer:
Universitetslektor Per-Eric Lindgren, IHM
Professor Peter Söderkvist, IBK

Doktorander:
Ahmad Ahmadi, IBK
Lena Eklund, IBK
Birgitta Eriksson, IBK
Charlotte Immerstrand, IHM
Kristina Loinder, IBK
Santiago Parpal, IBK
Jesper Svartz, IBK
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Handledning på väg mot självständig
forskaridentitet

Anna Bjuremark
Centrum för universitetspedagogik

Hur åstadkommer man bra handledning? Räcker det med att man själv en
gång har disputerat och har erfarenhet? Kanske inte. Det sägs att erfaren-
hetskunskap ibland kan fördunkla seendet och det sägs också att det inte
är så säkert att man med automatik blir en bra forskare, lärare eller forskar-
handledare bara för att man har disputerat.

Men om man nu skulle vilja uppmärksamma processen handledning
– hur gör man det? Vänder man sig till handledare som av det ena eller
andra skälet bedömts vara framgångsrika eller vänder man sig till dokto-
rander för att få svar på vad som karakteriserar god handledning? Skiljer
sig handledning i forskningsverksamhet åt från annan handledning och i
så fall på vilket sätt? Frågorna radar upp sig när jag funderar över hur vi
kan lära mera om handledning.

Från beteendevetenskapligt håll finns ibland en förkärlek för att ge
råd, ofta om hur man som individ ska bete sig på olika sätt för att uppnå
vissa förväntade resultat. Det är möjligt att sådant är både intressant och
tankeväckande att läsa. Men det är ofta normativt och jag vill därför redan
nu flagga för att det här bidraget inte handlar om hur man blir en bra
handledare. Min ambition är istället att lyfta fram några av de frågor som
vi inom CUP arbetar med kring ‘processen forskarhandledning’ och jag
börjar med att erinra mig de mål som finns för forskarutbildningen i lag
och förordning: att utveckla förtrogenhet med teorier och metoder i äm-
net, att utveckla förmåga till kritiskt tänkande, att utveckla självständig-
het och att tillgodose samhällets behov av vetenskapligt skolad personal.

Hur rimmar kravet på utveckling av självständighet ihop med kravet
på genomströmning. Dvs, har betoningen av det ena eller andra målet
någon betydelse för hur man som handledare tolkar sitt uppdrag? Jag tror
det och därför borde det vara meningsfullt att söka synliggöra några olika
sätt att tänka, snarare än att försöka fastställa vad som en gång för alla är
givet, neutralt, eller sant beträffande handledning. Mitt bidrag ska därför
ses just som ‘ett bidrag’ till den ‘preliminära’ och ‘ständigt pågående be-
rättelsen’ om vad handledning egentligen ‘är’ eller kan utvecklas till.
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Jag inleder med en kortfattad konstruktion över några olika sätt att
förhålla sig till ‘uppdraget handledning’ och övergår sedan till att skissera
de nya förutsättningarna för handledning i ett nationell perspektiv. Avslut-
ningsvis söker jag ge en bild över den policy och den praktik som vi arbe-
tar med vid LiU/CUP för att förhoppnings bidra till utvecklingen av mer
professionell kompetens i handledarskapet. Med detta antyder jag att god
handledning, vid sidan av att betraktas som en professionell personlig för-
måga, förhoppningsvis också kan ses som en resurs för organisationen i
en vidare mening.

Handledning som akademisk kompetens, personlig
förmåga eller ömsesidig relation
Det finns många sätt att beskriva det stöd som seniora akademiker ‘ger’
till yngre kollegor på vägen mot utvecklingen av en självständig forskar-
identitet. De ‘berättelser’ om hur detta låter sig göras innehåller ofta mytis-
ka drag som vi mer eller mindre medvetet traderar inom våra praktiker.
Jag väljer nu att reflektera över några få utkristalliserade och starkt pola-
riserade diskurser kring vad som karakteriserar god handledning och vil-
ken benägenhet till utveckling som kan anas bakom dessa olika hållningar.

Det första perspektivet rör inställningen att forskarhandledning är en
sådan komplex verksamhet att den i princip inte kan förstås av den som
inte är berörd, än mindre beskrivas (Brockbank & McGill, 1999). Som ett
exempel på denna hållning kan metaforen ‘kattavel’ användas. Att för-
söka analysera en sådan verksamhet låter sig implicit inte göras och
metaforen kan därför ses som ett budskap om det lönlösa i att ens försöka.
Den enda som har insikt är ‘den invigde’, handledaren själv, och den som
förväntas utöva sin handledning i oinskränkt autonomi. Kopplar man sam-
man synsättet med klassiska argument som ‘akademisk frihet’ får budska-
pet en alldeles särskild betydelse. Legitimitet för akademisk verksamhet,
inklusive handledning, får man dels genom egen erfarenhet (rollinlärning)
men i första hand genom att själv disputera (Bjuremark, 1997). Följden
blir att intresset är ljumt för olika strategier eller ‘yttre’ påverkansformer
som har till syfte att utveckla handledningen, bland annat beroende på att
begreppet kompetens huvudsakligen har sin grund i forskningsverksam-
het inom den egna disciplinen. Möjligen kan ‘kollegial review’ komma
ifråga, men risken är stor att eventuella försök förkastas i namn av den
akademiska frihetens utestängningsritualer.

Ett annat perspektiv är det som Hultqvist (1997) kallar för det natur-
kulturella förhållningssättet. Här är den verkningsfulla metaforen ‘hand-
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ledaren som ‘trädgårdsmästare’ och utvecklingen hos en doktorand ses
som ett uttryck för ‘en naturens plan’. Grundförutsättningarna, fröet, finns
inneboende hos doktoranden och sedan är det trädgårdsmästaren som med
sin bevattningskonst bidrar till doktorandens utveckling. ‘Naturens ord-
ning’ är å ena sidan den realitet till vilken kunskap refererar, å andra sidan
en konstruktion eller ett ideal som är värt att sträva efter (Popkewitz &
Brennan, 1998). Med en sådan hållning blir handledarskapet dels någon-
ting som är knutet till den enskilde individen (doktoranden), men som
med fördel också kan utvecklas med olika former av insatser i relation till
andra handledarkollegor (handledarrollen). Ofta uttrycks ett intresse för
hur man får individer, doktorander, att växa (bevattningskonsten), men
också hur man som handledare utvecklar sina egna personliga förmågor.
Utifrån en s.k. instrumentell rationalitet efterfrågas praktiska, hanterbara
verktyg som mestadels utgår ifrån sociala, pedagogiska, och psykologiska
vetenskaper och som den enskilde handledaren ofta önskar använda sig
av i vardagspraktiken.

Ytterligare en möjlighet är att betrakta handledningen som i huvud-
sak relationell, att utifrån egna erfarenheter fråga sig vad det innebär att
‘vara under handledning’ och att som handledare vara beredd på att se sig
själv genom doktoranders ögon. Företrädare för en sådan hållning ser hand-
ledningsprocessen som en gemensam utvecklingsprocess, dvs. den invol-
verar både handledare och doktorand och man kan som handledare aldrig
ställa sig utanför själva skeendet. Med ett sådant förhållningssätt är såväl
handledare som doktorand både objekt och subjekt och har var och en för
sig och tillsammans ett ansvar för hur utvecklingsprocessen bedrivs. Ingen
kan abdikera från detta ansvar.

Med ett relationellt perspektiv kan en utvecklingsinsats innebära att
tillsammans med doktorander och andra kolleger reflektera över vilka makt-
diskurser som verkar i vår akademiska praktik och vilka eventuella ute-
stängningsmekanismer som finns (Michel Foucault, 1973). Det man då
intresserar sig för är hur den ‘rådande ordningen’ ser ut exempelvis uti-
från variabler som makt och kön i praktiker som seminarieverksamhet,
forskarutbildningskurser, grupphandledningssituationer, etc. Syftet med
att fokusera handledningsprocessen (istället för hur forskningen förlöper)
är i första hand inte att bli klar över på vilket sätt man som handledare
eventuellt ‘styr’ över doktoranden, utan mera om att tillsammans med
doktoranden ställa frågor kring hur kunskap ‘konstrueras’ och hur man
som handledare respektive doktorand förhåller här till. Härigenom skapas
möjligheter för handledaren att på samma gång som hon/han guidar
doktorander också får möjlighet att guida sig själv (Tully i Ashenden &
Owen, 1999).
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Forskarhandledning i nytt perspektiv
I den senaste forskningspolitiska propositionen står att läsa under ‘8.8.3
Forskarutbildningens kvalitet’ och ‘Regeringens bedömning’:

Det bör införas en bestämmelse i högskoleförordningen som innebär att varje univer-
sitet och varje högskola som har vetenskapsområde skall anordna utbildning av
handledare inom forskarutbildningen.

Av de nya resurser som riksdagen anvisat för forskning och forskarutbildning bör
Högskoleverket tilldelas medel som Rådet för högskoleutbildning skall disponera
för att utveckla handledarutbildning, handledarprojekt och pedagogiskt utvecklings-
arbete’.

Förslaget har föregåtts av årsvisa diskussioner, och liknande lydelser finns
också som en rekommendation av SUHF (Sveriges universitet och högs-
koleförbund) i ‘En genomlysning av svensk forskarutbildning’ (1999) där
det står att läsa:

Inför en handledarutbildning, till exempel i samband med docentprövningen ( s 7).

Inom handledning finns tydligen ett mycket stort utrymme för förbättringar. Förstärk-
ning av handledarresurserna är en önskvärd åtgärd [..] Förbättring av befintlig
handledning är en annan (s 84).

Flera av landets lärosäten har under många år haft egna interna handleda-
rutbildningar, oftast på frivillig basis och genomförda med hjälp av en och
samma ‘expert’ från den akademiska världen. Eftersom detta börjar bli
alltmer genant och ohållbart för oss själva pågår nu som bäst bildandet av
ett nationellt kontaktnätverk, liknande det man skapade i samband med
den s.k. ‘Grundbulten’ (dvs. i utvecklingen av grundutbildningen). Syftet
är i första hand att låta oss inspireras av varann och utbyta erfarenheter
från olika kurser och utvecklingsprojekt, i andra hand att vi ska kunna
utnyttja denna kunskap och kompetens som vi utveckla utöver snäva
lärosätesgränser.

LiU-erfarenheter

Policy i praktiken
Frågan om ett obligatorium för lärare med olika pedagogiska uppdrag att
också utbildas för dessa uppdrag har ‘stötts och blötts’ under åren. Men nu
när begrepp som kompetens och legitimitet alltmer tenderar att uppfattas
som något som stegvis måste erövras i relation till det uppdrag man axlar,
räcker det inte längre med att disputera för att man en gång för alla ska bli
en fullfjädrad lärare eller handledare.
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Det utredningsförslag som ledningsrådet vid LiU nu tagit ställning
för, och det som återstår för institutionerna att behandla innebär att läraren
i samband med ett handledningsåtagande också genomgår en form av ut-
vecklingsinsats (oftast kurs). Vilken form, inriktning och innehåll som dessa
kurser ska ha i framtiden är någonting som det finns anledning att diskutera
och återkomma till. Men i avvaktan härpå kan det möjligen vara menings-
fullt att delge några erfarenheter ifrån vårt lokala utvecklingsarbete.

Kursen handledning
Linköpings universitet tillhör de lärosäten som kanske längst av alla (mer
är tio år) arbetat för en professionalisering av handledningen, men även vi
har förlitat oss på den nationelle experten som tillika är författare till ‘kurs-
boken’ ‘Handledning av doktorander’ (Lindén, 1998). I ett försök till re-
flektion och självkritik utifrån de olika bilder som jag tidigare beskrivit är
det möjligt att dra den slutsatsen, att vi hittills haft ett något mer
instrumentellt än relationellt synsätt på utvecklingen av handledare. Det
innebär att vi haft goda ambitioner när det gäller pedagogiskt och psyko-
logiskt kunskapande utifrån det vi uppfattat som behov hos handledarna,
medan vi inte varit lika uppmärksamma på mer diskursiva frågeställningar.
Här finns det således utvecklingsmöjligheter som jag ser det.

Den grundläggande utbildning som vi idag erbjuder följer ett fast-
ställt program om tre dagar. De metoder som vi arbetar med bygger på
‘narrativ imagination’, vilket kortfattat innebär en gemensam reflektion
över handledares egna bilder av sina praktiker. Dvs. vi genomför en ‘kol-
legial review’ över processen handledning, där handledaren både blir sub-
jekt och objekt i samma process. Utifrån Hessles ‘Legitimitetstrappa app-
licerad på forskarutbildningen’ (1987) reflekterar vi också över olika val
av handledningsstrategier beroende på var i forskarutbildningen som
doktoranden befinner sig. Den rika empiri som tagits fram/uppstått i sam-
band kurserna såväl på LiU som på andra lärosäten i Sverige har bildat
underlag till kursboken som kan användas som lexikon, uppslagsbok eller
‘en aldrig sinande källa att ösa ur’. Sammanhangen kan variera, alltifrån
enskilda handledare som söker ‘vägledning’ för sitt tänkande i vardags-
praktiken, till sammanhang där man av olika skäl funderar på en mer sys-
tematisk utveckling av forskarutbildningen (på kollektiv nivå).

En ambition med sammansättningen av deltagare på våra kurser har
varit att söka åstadkomma så heterogena grupper som möjligt; av manliga
och kvinnliga handledare, av professorer och oerfarna handledare, från
olika fakulteter osv. Ju större heterogenitet desto mer ‘kunskapande’ och
mer positiva reaktioner hos deltagarna i efterhand, är våra iakttagelser.
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Sedan några år tillbaka är det ett obligatorium att genomgå handledarut-
bildningen för att erhålla docentkompetens vid Hälsouniversitetet. På LiTH
har vi också ett nära samarbete med fakulteten och här finns också exem-
pel på hur enskilda institutioner (exempelvis IKP), mycket aktivt arbetar
för att samliga handledare ska delta i våra utbildningar. För närvarande
och innan den senaste forskningspolitiska propositionen har det även på
filosofisk fakultet diskuterats om en handledarkurs bör vara ett obligato-
rium för att erhålla docentkompetens.

Kursen ‘Att lyckas i sin forskarkarriär’
I samband med kursen ‘Att lyckas i sin forskarkarriär’ (för doktorander)
som också var poänggivande i forskarutbildningen utvecklades ett sär-
skilt ‘instrument för värdering av forskarutbildningsprocessen’ som dokto-
randerna uppmanades pröva i relation till sin handledare. Syftet var att
skapa förutsättningar för en gemensam reflektion över handledningspro-
cessen trots den ‘på förhand bestämda maktobalansen’ (många uppgav en
rädsla för att diskutera själv handledningen med sina handledare). Instru-
mentet har sedan dess i olika varianter kommit att användas i skilda sam-
manhang, bland annat i nedanstående försöksverksamhet på institutionen
för datavetenskap (IDA).

‘Kollegial review’ på IDA
För att fokusera det relationella perspektivet i handledningsprocessen har syf-
tet i det här projektet varit att handledaren och doktoranden på ett metodiskt
sätt, både enskilt och tillsammans, reflekterar över själva handledningspro-
cessen. Reflektionen grundas på det instrument som tidigare tagits fram (från
‘Att lyckas i sin forskarkarriär’) och utifrån ett antal variabler som visat
sig vara väsentliga för hur handledningsprocessen fungerar (exempelvis tid
och tillgänglighet, ledning och planering, etc.) (Fitger & Lindén, 1990).

Uppgiften har sedan varit att utifrån det egna perspektivet (såväl hand-
ledarens som doktorandens) definiera och värdera hur de olika variabler-
na kan anses vara uppfyllda i handledningsprocessen, att presentera ‘re-
sultaten’ för varandra, att diskutera vad man lägger i de olika begreppen
samt diskutera vilka förväntningar som implicit finns och/eller explicit
varit uttryckta. Utifrån den syntetiserade bild som handledare konst-rue-
rat för sig själva, har vi sedan genomfört en ‘kollegial review’ (med andra
handledare som talat med ‘sina’ doktorander), som bandats, skrivits ut
och som nu håller på att bearbetas för att bli en rapport som vi hoppas kan
publiceras i början av 2001.
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Kursen ‘Att handleda forskning’
För närvarande genomförs en helt intern kurs för forskarhandledare. Här
fokuseras forskarutbildningen (istället för enbart handledningsprocessen)
och de tema som berörs är; ‘Från forskande doktorand till handledare för
doktorand’, ‘Att vara handledare i forskningsmiljö’, ‘Forskningshandled-
ning som pedagogisk process’, ‘Från reflektion till handledning’, ‘Hand-
ledning – ett individuellt åtagande och en angelägenhet för fakulteten’.
Här är också syftet att problematisera hur kulturella aspekter (miljöer)
påverkar vad som blir möjligt att forska om.

För att bidra till en kompetenshöjning över den vardagliga ‘know-
how’-nivån (Lindén, 1998:39) är vårt arbetssätt; att använda oss av per-
sonliga ‘narratives’ utifrån den egna vardagspraktiken (som beskrivits inom
kursen ‘Forskarhandledning’), att använda oss av ‘instrumentet’ för ref-
lektion (som beskrivits under kursen ‘Att lyckas i sin forskarkarriär’), men
i modifierad form. Vår ambition är att bidra till en ökad reflektionsför-
måga kring forskarutbildningen som helhet, utifrån tankar om ‘Semina-
riet som ideal och verklighet’ (Åström, Christer 1995). Vi lägger stor vikt
vid att vid sidan av erfarenhetskunskap tillföra ‘ny’ kunskap genom att
också läsa artiklar som berör området handledning liksom om olika meto-
der att analysera och bearbeta praktiken. Tanken är att komma bort från
seminariet som konversation, läxförhör eller terapeutiskt samtal och istäl-
let tillsammans med handledarkolleger göra nya upptäckter.

Avslutningsvis
I det goda samtalet kring forskarhandledning ökar graden av meningsfull-
het om tankar bidrar till nya frågor eftersom det ju inte finns några abso-
luta sanningar eller tydliga svar. Jag vill därför avsluta på samma sätt som
jag inledde, att mitt bidrag ska ses just som ett bidrag till den preliminära
och ständigt pågående berättelsen om vad handledning egentligen är eller
kan utvecklas till.
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Portfolio som metod i akademisk
grundutbildning

Kajsa Borg
Sie Kronberg

Estetiska institutionen

På senare tid i konsekvens med det vi numera känner till om hur vi lär oss
att lära, växer behovet av att förändra arbets- och examinationsformer i
skolor och utbildningar. Dagens studenter träffar inte sina lärare lika ofta
som tidigare, de behöver få möjligheter att arbeta mera på egen hand eller
i grupper. Vår erfarenhet är också den att studenterna har en större bered-
skap för att själva söka kunskap och de har ett intresse av att vara med och
påverka innehållet i utbildningen. I vår undervisning eftersträvade vi att
studenterna skulle ta ett större reellt ansvar för sina studier och att de även
skulle bli delaktiga i bedömningsprocessen. Med dessa förutsättningar och
med inspiration av vår dåvarande gästprofessor Lars Lindström, LHS,
Stockholm har vi under året 1999-2000 arbetat med portfolio som exa-
minationsform i ett par kurser med olika karaktär.

Portfolio som begrepp är inte något nytt. Inom konstnärliga utbild-
ningar finns en lång tradition av att samla sina arbeten, eller bilder av
arbeten, i någon form av mapp, som sedan kan användas när man söker
uppdrag och tjänster. Mappen kan kompletteras med texter, betyg, merit-
förteckning, förteckning av studieresor, deltagande i utställningar, offent-
ligt placerad konst osv. I den aktuella formen kan portfolion användas på
olika sätt. Vi har valt att använda portfolio som examinationsform, vilket
innebär att vi har föreskrivet vad för slags material som skall redovisas i
portfolion. Ett annat alternativ skulle kunna vara att studenterna själva
väljer ut det som på något sätt varit betydelsefullt för dem i kursen och
därtill fogar texter där de förklarar och problematiserar varför de vill bli
bedömda på just detta underlag.

Kurs ”Kunskap och vision 10p”
Kursen är den sista ämnesdidaktiska kursen i grundskollärarporgrammets
fjärde år för studenter som har slöjd och annat ämne i sin ämneskombina-
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tion. Kursens innehåller både litteraturstudier och textilt skapande arbete
med integrerad formgivning. Vår strävan var att så långt möjligt samman-
binda kursens olika delar till en gemensam helhet där studenten skulle
studera sitt eget och andras lärande, enskilt och i grupp med fokusering på
textil slöjd. Vi presenterade vårt förslag till kursupplägg för studenterna
och de fick också möjlighet att delta i ett seminarium med Lars Lindström,
för att de skulle förstå vad arbetet med portfolio skulle föra med sig.

Portfolion blev synnerligen innehållsrik, den kursiverade texten anger
de obligatoriska innehållsdelarna. Kurslitteraturen bearbetades i form av
föreläsningar och seminarier som sedan redovisades i en läslogg, där rena
referat avvisades och egna reflektioner och försök till analyser efterfråga-
des inklusive vedertagen källhänvisning. Studenterna var under hela tiden
indelade i mindre grupper som skulle träffas vid minst 5 tillfällen under
kursens gång. Varje student skulle redovisa någon form av anteckningar
från gruppsamtal i sin portfolio. Studenterna styrde själva innehållet i
gruppsamtalen, i vissa fall utvecklades de till litteraturseminarier, i andra
fall arbetade man gemensamt med andra kursuppgifter. I kursen ingick ett
antal obligatoriska föreläsningar. De flesta givna av externa föreläsare.
Dessa skulle kommenteras i s.k. one-minute-paper. Alltså några snabba
reflektioner eller frågeställningar generade genom föreläsningen. Det tex-
tila skapande arbetet dokumenterades i en processlogg. I den texten, som
med fördel kunde åtföljas av skisser och arbetsprover uppmanades stu-
denterna att reflektera över sin egen process i mötet med nya utmaningar
i textila tekniker och material. Det var då viktigt att hantera både kognitiva,
konstnärliga och textila processer. Processloggen redovisades i sista kurs-
veckan i form av en utställning med vidhängande texter.

Förutom själva arbetet med portfolion arbetade studenterna med att
formulera sina egna bedömningskriterier i kursen. Betyg och bedömning
ingick som en ämnesdidaktisk del av kursinnehållet.

Det som vi beskrivit ovan har vi viss erfarenhet av i många tidigare
kurser, även om det inte förekommit i en samlad struktur på samma sätt.
Det som för oss lärare var ett helt nytt inslag var studenternas själv-
värdering. Där skulle studenterna själva reflektera över portfolion som
helhet och sitt eget sätt att arbeta med kursens olika delar. När kursen
närmade sig sitt slut fick sedan studenterna enligt en kedjeprincip lämna
sin portfolio till en kamrat, som i sin tur skulle gå igenom den och därefter
skriva ett gensvar. De uppmanades att beskriva portfolions starka och svaga
delar och de olika delarnas inbördes sammanhang. Detta gensvar lades
sedan till portfolion. Vid redovisningen av de ovan nämnda utställning-
arna fick sedan den kamrat som skrivit gensvaret också presentera utställ-
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ningen för resten av gruppen. Detta förfarande kan kanske jämföras med
hur en opponent sammanfattar det arbete som skall diskuteras.

Kurs ”Eget val – ämnesbreddning 5p”
Den andra kursen hade en annan karaktär. Här kan studenterna välja att
bredda sin kunskapsbas genom att studera och arbeta med sådant som inte
tidigare förekommit i utbildningen eller som endast berörts översiktligt.
Vårterminen 2000, valde vi tillsammans med studenterna att arbeta med
en portföljmetod. Leif Ulriksson, Jönköpings högskola, som tidigare arbe-
tat med portfolios i bildundervisning önskade utöka ett redan pågående
projekt med en slöjdportfölj där studenter och professionella konsthant-
verkare skulle ingå. Studenter med studieinriktning mot ett fördjupat
ämneskunnande i trä respektive textil kom att ingå i studien tillika fyra
yrkesverksamma konsthantverkare från Linköping. De olika grupperna
fick samma metod att arbeta med, men i övrigt bedrevs arbetena individu-
ellt. Studenterna hade gemensamma lärarledda handledningstider samt egna
referensgrupper inom kursen som möttes vid två tillfällen varje vecka.

Innehållet i portfolion blev den här gången något annorlunda. Logg-
boken skulle göra det möjligt att följa hur ett arbete vuxit fram. Tankarna
under arbetets gång formulerades i såväl ord som skisser och förstudier.
En grundmodell för detta var att läraren i slutet på varje längre lektions-
pass satte av tio minuter för att låta de studerande besvara frågor av typen
Vad har du gjort? Hur har det gått? Hur tänker du fortsätta?

Portföljen skulle inte bara innehålla färdiga arbeten utan också skis-
ser och förstudier. Då de studerande arbetade tredimensionellt var det lämp-
ligt att använda digitalkamera för att dokumentera viktiga steg i arbetet.
Digitalkameran kunde även komma till användning vid dokumentation av
vad som verkat inspirerande under arbetets gång, t ex egna tidigare arbe-
ten, medstuderandes arbeten, kända formgivares verk, osv. Loggboken
borde innehålla reflektioner över sambandet mellan det egna arbetet och
andra arbeten (förebilder, inspirationskällor) som det förhåller sig till. En
skriftlig självvärdering och processbeskrivning bilades där nedanstående
frågor gavs som hjälp.

1. Vilken uppgift har du arbetat med?
2. Välj ett arbete (eller del av ett arbete) som du tycker om. Förklara

varför.
3. Välj ett arbete (eller del av ett arbete) som du är mindre nöjd med.

Varför tycker du sämre om det?
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4. Välj ett arbete (eller del av ett arbete) som säger något om ditt eget
formspråk. Hur ser man att det är du som har gjort det?

5. Vad har du velat uppnå med ditt arbete?
6. Varifrån fick du idéer eller uppslag till ditt arbete?
7. Vilka problem och svårigheter stötte du på under arbetet? Hur bar

du dig åt för att lösa dem?
8. Har du prövat att göra något du inte kunde innan? Hur gick det?
9. Välj ett arbete (eller del av ett arbete) där du lärt dig något nytt om

hur man kan göra. Vad lärde du dig?
10. Välj ett arbete (eller del av ett arbete) som du skulle vilja ändra

eller göra om. Vad skulle du i så fall göra?
11. Hur mycket hjälp har du fått? Vem har hjälpt dig och på vad sätt?

Dessutom avkrävdes samtliga deltagare i projektet ett gensvar på en med-
studerandes portfölj, vilket skulle innehålla reflektioner över en studie-
kamrats process, produkt och resultat.

De fyra konsthantverkarna som också ingick i studien fick komma till
ESI med sina arbeten och muntligen besvara samma frågor. Vid frågetill-
fället för både studenter och konsthantverkare medverkade projektledaren
Leif Ulriksson, en lärare i kursen, en lärare från ESI som inte ingått i kur-
sen samt en gästprofessor i formgivning vid ESI. Studenterna kunde efter
avslutad kurs ta del av varandras portföljer tillika de yrkesverksamma
konsthantverkarnas när portföljernas innehåll arrangerades i en utställ-
ning. Förutom möjligheten att reflektera och värdera sin egen process kunde
de också se och reflektera över processen mer generellt genom övriga
medstudenters arbeten samt de professionella konsthantverkarnas process.

Sammanfattning
Erfarenheterna från de båda kurserna är positiva och det känns angeläget
att arbeta vidare för att utveckla och anpassa arbetet med portfolios i grund-
utbildningen. Både lärare och studenter ansåg att det blev ett krävande
arbetssätt, men det gav också många positiva och intressanta erfarenheter.
Studenterna var väl informerade i förväg och hade samtyckt till att vara de
första grupperna som arbetade på detta sätt, men de blev tidvis frustrerade
av allt som skulle dokumenteras och reflekteras över. De skrev i sina
utvärderingar att de efter avslutade kurser var nöjda med att få ha provat
att arbeta på detta sätt. De såg också möjligheter att använda portfolios i
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sitt eget lärararbete. De trodde också att en hel del problem hängde sam-
man med att det var första gången de arbetat på detta sätt. Att skriva gen-
svar till en kamrat visade sig kännas mycket svårt – men nyttigt. Det fung-
erade som en spegling av det egna arbetet och väckte mycket reflektioner
över hur olika olika personer kan ta till sig ett kursinnehåll. Hur olika
moment kan ha så skilda betydelser och innebörder för de enskilda män-
niskorna.

Citat från en utvärdering:

”Att arbeta med portfolio känns till en början som att driva till havs
på en flotte. Man vet kanske vad uppgiften är, men man upplever inte
att man har några förkunskaper eller verktyg som hjälper en att ta sig
i rätt riktning – in i rätt hamn. Så småningom får man land i sikte och
hittar lite drivved, som man kan använda till åror – och sedan är det
bara att paddla framåt i jämn takt tills man nått sitt mål. Allt som
händer längs vägen visar sig vara användbart i slutändan. Man lär
sig massor av att se möjligheter i svårigheterna och av att stegvis
närma sig, sedan kritiskt granska det som från början kunde te sig
vara utom räckhåll.”
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A Follow-up of Medical Graduates
from a PBL-Programme

Erica Domeij, Wolfram Antepohl, Pia Forsberg, Johnny Ludvigsson
Läkarutbildningen

Introduction
The Faculty of Health Science at Linköping University started its pro-
blem-based, community-oriented curriculum in 1986 in order to respond
to the new demands on medical education (Bergdahl B, 1990; Svedin CG,
1990). The new curriculum comprises problem-based, self-directed
learning in tutorial groups as well as extensive patient contact in the
community from the first year of medical school.

Initially, evaluations have focused on undergraduate self-assessment
and undergraduate performance (Hammar M, 1995). In 1996, the first four
classes that had graduated from the new curriculum were included in a
study examining to which extent the graduates felt prepared for their work
during their preregistration period (PRP) (Hård af Segerstad et al., 1996).
In 1997, a National Evaluation of Medical Education was performed in
Sweden in order to identify strengths and weaknesses of Swedish under-
graduate medical education (Högskoleverket, 1997). Results showed that
Linköping graduates in comparison to graduates from other Swedish
faculties felt well prepared for working as doctors during their PRP.

However, monitoring the graduates ’further career and performance
is an important element in maintaining standards of education as is the
graduates’ own perception of their undergraduate education from their
new point of view as physicians. This presentation focuses on several
aspects concerning the ”product” of a problem-based, community-oriented
curriculum: Which specialities do graduates from Linköping turn to? Have
the expectations concerning a higher rate of family physicians and other
primary-care-oriented specialities been met? To which degree are Linkö-
ping graduates involved in research? How do they evaluate their own
undergraduate education from a professional’s point of view? Are there
differences between graduates originally admitted to the medical
programme via the centralised Swedish admission procedure vs. gradua-
tes admitted via a local, interview-based admission procedure?
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Methods
A survey questionnaire was designed with 31 questions in different cate-
gories. It was distributed to all graduates of the new Linköping curricu-
lum. The questions were formulated as open questions, dichotomous
questions or with answers to be provided on a six point Likert scale.
Questions addressed completion of PRP, choice of specialisation and PhD
education and research activities; teaching experience; prior working
experience; medical education abroad; involvement in student represen-
tation; (plans for) choice of speciality; retrospective satisfaction with the
graduates’ own undergraduate education, with career development and
with present working situation. In addition, questions about demographical
data were asked (sex, age) and space for open comments was provided.

Results
436 graduates were included in the study, a total of 336 (77,1%) responded.

Among the respondents, 151 were male and 183 were female (2
provided no information). The average age upon starting medical education
was 23.7 years. Before entering medical school, 68% (228) of the gradua-
tes had had experience from working in a hospital or in the health care
service. 74% (250) did also work in the health care sector during their
education.

In May 1999, 201 respondents had completed their PRP and 77%
(153) of those had started their specialist training. They were asked which
speciality they intended to choose or had chosen. The most popular career
choice was family medicine; 27.8% (62) of the graduates who had not
finally chosen a specialist training programme intended to choose this
speciality. Of those, 24 were male and 38 were female. Among the graduates
who had entered specialist training, 28.8% (44) had chosen family medi-
cine (23 male, 21 female).

Among all respondents, 13% (43) had entered a PhD programme and
19% (62) were planning to. 25.6% (84) had published scientific articles.
Among the graduates planning to become family doctors, 19.6% (12) had
entered or planned to enter PhD education. Among the physicians doing
specialist training in family medicine the interest in research was lower:
13.6% (6) had started or planned to start PhD education.

We also wanted to examine whether the graduates had other meriting
experiences besides undergraduate education per se. 50% of the graduates
had ”any teaching experience” before or after graduation. 33% and 31%
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respectively had experience from working in student representation and
from medical studies abroad.

Graduates’ retrospective evaluation of their own undergraduate education:
Concerning the statement “My undergraduate medical education has

prepared me well for later prp and specialist education”, the mean rating
on a six-point Likert scale (not at all – to a very high degree, 0 – 5) was
4.02 (SD 0.75), median 4. Regarding the statement “My undergraduate
education has helped me to develop my ability to collaborate with other
health professionals”, the mean rating was   3.46 (SD 1.09), median 4.
Mean rating for the statement “My undergraduate medical education has
helped me concerning my ability to communicate with patients” was 4.11
(SD 0.91), median 4. For the statement “My undergraduate medical
education has helped me to develop critical thinking and a scientific
attitude” the rating was 3.85 (SD 0.83), median 4. Finally, for the state-
ment “My undergraduate medical education has prepared me for taking
care of acute patients” the rating was 2.9o (SD 1.04), median 3.

Differences between graduates originally admitted via the centralised
Swedish admission procedure vs. graduates admitted via a local, interview-
based admission procedure:

Out of the 336 graduates who responded, 60 (17.9%) had originally
been admitted via the local admission procedure. Concerning demo-
graphical data, graduates originally   admitted via the local procedure were
significantly younger when beginning their studies than their traditionally
admitted counterparts (mean 22.1 vs. 24.0 years, p<0.001). Apart from
this, there were no other significant differences in demographic data or
response rate between the two groups. There were, however, differences
concerning activities during undergraduate education: Graduates originally
admitted via the local procedure were to a significantly higher extent active
in student representation or the student union (50% vs. 30%, p<0.01
Fisher’s exact test) and were more likely to spend part of their under-
graduate education abroad (48.3% vs. 29.8%, p<0.01). There were no
significant differences or even trends concerning retrospective evaluation
of the medical programme.

Conclusion
Among graduates from Linköping, family medicine was the most popular
career choice. 28.8% were doing specialist training in family medicine

Kontroll, stöd och utveckling



155

compared to an average of 27% in the general population of physicians in
Sweden (Läkarförbundet, 1999). This difference is statistically not
significant (P=0,69, chi2-test). It is interesting to notice that the share of
female graduates intending to choose family medicine is remarkably higher
than the share of female graduates who finally embarque on family medi-
cine as a speciality.

Only concerning anaesthesiology, there is a significantly higher ten-
dency among Linköping graduates as compared to the general population
of physicians in Sweden to choose this speciality (p<0,001). Concerning
research interest, 32% of the graduates had entered or planned to enter
PhD education. We consider this a high level of research interest, but
comparisons with other medical faculties have to be performed. Among
those graduates doing specialist training in family medicine, research
activity was lower. However, we still consider the share of future family
physicians engaged in research to be high. Factual information as to the
share of family physicians engaged in research in the whole country is
currently not available, hence there is still much research to do. We can
only speculate why future family physicians tend to engage in research to
a lesser degree than their fellow graduates who have opted for other
specialities.

Overall, the graduates show what we consider to be a very high degree
of contentness concerning the usefulness of their undergraduate education.
At least one are, taking care of acute patients, is rated significantly lower.
It needs to be further discussed whether undergraduate medical education
can provide “sufficient” preparation for the care of acute patients or whether
this can only be achieved in the early years of professional practise. The
large degree of overall contentness and the high scores concerning “pa-
tient communication” and “critical thinking & scientific” attitude indicate
that the programme’s approach in these fields may be considered successful.
Comparison with other faculties is necessary however to better validate
these results.

Several graduates had experience from working within the health care
sector, from working in student representation, from teaching and from
studying abroad (31-74%). This may indicate   a high general interest in
the community and the environment “outside” the narrow path of medical
school. Potentially, this provides future physicians with broader perspec-
tives. It is not   astonishing that the share of graduates innitially admitted
via the local selection process is higher in some of these categories –
activities in the social field areimportant selection criteria. It is encouraging
that the locally selected students perform as well as their centrally selected
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colleagues when it comes to study time and success in practise.
In summary the above results have provided us with interesting infor-

mation concerning the further career of Linköping graduates. Together
with other results from the same study they are a valuable tool for quality
and outcome control in medical education. Further studies are needed to
compare these results to those from other medical faculties and to put
them into a larger context.
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Attitydutveckling genom
medvetandegörande – lika väsentligt för

studenter som för lärare
Staffan Wirell

Institutionen för medicin och vård

Vid en pedagogisk kurs i Maastricht sommaren 1993 presenterades en
kurs som gavs som erbjudande inom, såvitt jag minns, läkar-, psykolog-
och juristutbildningarna. Den hade börjat som ett gemensamt projekt mel-
lan en gynekolog och en psykolog som båda var involverade i universitets-
utbildningen. Idén hade uppstått som en avläggare till deras behandling i
klinisk verksamhet där det gällde kvinnohälsa, bl a hantering av förloss-
ningsskräck. Man hade också sett likheten med tentamensskräck och hur
vissa studenter hanterade sina studier – eller misslyckades med att hantera
dem. Det man också hade noterat var att det fanns en litet uppnosigt själv-
god och på intet sätt professionellt användbar attityd hos en del av de stu-
denter som var ”lyckosamma” i sina studier likaväl som bland en del av
dem som misslyckades. Man erbjöd därför studenterna att delta i en serie
kvällsmöten där temat skulle vara Medvetenhet om attityd och där två i
studentkretsar mycket uppskattade företrädare var ”affisch-namn”. Mö-
tena blev redan från början välbesökta. Och det visade sig snart att det inte
gick att identifiera någon karakteristisk grupp bland deltagarna. Det blev
ett genomsnitt av studenter. Intresset var stort redan från början och snart
blev dessa ett särskilt tema. Först inom läkarutbildningen, och snart även
i övrigt inom universitetet.

Det som skedde vid dessa möten var att en lärare och en studie-socialt
engagerad psykolog tillsammans handledde en grupp om 10-12 studenter.
En i taget fick studenterna beskriva en personligt svårhanterbar situation.
En självupplevd sådan. De fick försöka att själva strukturera vad som var
det centrala dilemmat – vilket möjligen skulle kunna lösas. De fick för-
söka identifiera om deras inställning till dilemmat var reellt eller om det
möjligtvis kunde vara ett konstruerat antagande utan säker realitets-
bakgrund, dels skulle de försöka finna en lösning till situationen.

Proceduren var sedan att man i ett rollspel tog upp detta centrala di-
lemma och vände och vred på det för att tydliggöra för studenten att det
kunde finnas flera olika möjligheter – både till att dilemmat hade uppstått,
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var ansvaret kunde ligga och vilka lösningar som kunde stå till buds.
Grundidén var alltså att de flesta problem hade sin upprinnelse i att

man gjort antaganden om omgivningen, som inte nödvändigtvis varit kor-
rekta, och att det bara finns ett sätt att försäkra sig om hur det verkligen
ligger till, nämligen att pröva antagandet och att vara medveten om sin
egen attityd. Genom att finna möjligheter till att – och hur – man kan
känna igen och förändra sin attityd tyckte sig studenterna lösa sina pro-
blem. Studenterna ansåg sig lättare kunna tackla sin vardag och stärktes i
sin självkännedom och sin självuppfattning. De fordrade snart att detta
skulle vara ett eget tema inom det ordinarie utbildningsprogrammet. Från
lärarhåll och bland dem som arbetade aktivt med studie-sociala frågor
märkte man snart en klart förändrad attityd bland studenterna i gemen –
mindre uppnosig och mer konstruktiv. Avståndet mellan lärare och stu-
denter minskade.

När jag kom i kontakt med detta hade jag nyligen hört den nuvarande
rektorn vid Umeå Universitet tala över ämnet ”Studenternas attityd-
bildning”, något som han beskrev ungefär som oroande, svårhanterligt
och nödvändigt att lära sig hantera. I Maastricht stod man just i begrepp
att visa lärarkollegiet hur temats möten gick till – för att få fler handledare
vid gruppmötena, men också med avsikten att låta även lärare få känna
tillfredsställelsen av att lära sig mer om det egna förhållningssättet…

Resultatet av den fortsatta verksamheten där känner jag inte till i detalj.
Vid PBL-konferensen i september 2000 berördes frågan om attityd-

bildning, igen.
Ofta träffar jag lärarkollegor som besväras av att den lilla andelen av

studenterna som misslyckas tar orimligt stor andel av vår tid, bl a genom
att vi måste ordna med omtentamen …… etc. Vilken är vår roll i förhål-
lande till dessa studenter? Vari ligger problemet? Är vår undervisning så-
dan att den saboterar för vissa studenter, eller är det något fel på intaget?
Eller på gymnasieskolan? Det vill jag hävda är i högre grad en attityd-
fråga än en sakfråga!

Det är min attityd. Eller mitt antagande.
Det är ändå oomtvistligen så, att våra studenter blir fler och fler och

de blir i ökande grad lämnade åt sig själva att hantera denna sin situation.
Våra studenter tvingas leva sitt studentliv med alltför glesa och ytliga-

kontakter med oss lärare. Få sammanhang i vårt samhälle är så ålders-
kategoriserat som det, i vilket våra studenter lever och förbereder sig för
sitt vuxenliv. Och det sker utan tydliga möjligheter att få vägledning av
mer livserfarna medmänniskor.

Kontroll, stöd och utveckling
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Insatser görs, på sina håll till och med ganska stora. Men här finns
alldeles säkert ytterligare möjligheter att förbättra studiesituationen för
våra studenter, gynna deras utveckling och möjliggöra ett smidigare in-
träde i yrkeslivet. Detta är ju faktiskt en av de uppgifter universitetet har.
Och vi har också möjligheter att samtidigt åstadkomma förbättringar i vår
egen situation. Hur går vi vidare?

Låt oss inte lämna studenterna i sticket – och inte oss själva heller!

Kontroll, stöd och utveckling


