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Förord

I år är det femte gången som den universitetspedagogiska konferensen
anordnas vid Linköpings universitet. Denna dag ägnas åt tankar och idéer
om pedagogisk verksamhet, erfarenhetsutbyte och diskussioner. Dagen
brukar gå under benämningen CUP-dagen, där CUP står för Centrum för
universitetspedagogik. Det kan ses som ett tidens tecken att konferensen
nu ändrat namn till CUL-dagen, där CUL står för Centrum för undervisning och lärande. Bakom förändringen ligger en omorganisation och det
är den som ska ses som ett tecken i tiden. Under några år fanns det vid
Linköpings universitet främst två enheter som ägnade sig åt stöd och utveckling av den pedagogiska verksamheten. En var CUP och den andra
var enheten för vad som skulle kunna kallas IT-pedagogik (det s k Piic).
Det var när respektive enhet startade logiskt och kanske nödvändigt att ha
två enheter, men den utveckling som sker både i fråga om universitetsundervisning och IT gör det alltmer uppenbart att vi går mot att mer och mer
utgå från lärandet snarare än undervisningen i den högre utbildningen, att
flexibilitet har blivit något av ett nyckelbegrepp och att IT är ett verktyg
som på många sätt ingår i och används inom den högre utbildningen. Vi
kan inte längre tala om campusförlagd undervisning och distansundervisning utan snarare om flexibla former i utbildningarna. Det var mot denna
bakgrund logiskt och rimligt att slå samman de två enheterna och namnet
på det nya blev Centrum för undervisning och lärande (CUL).
I regeringspropositionen 2001/02:15 Den öppna högskolan tar man
upp ett antal åtgärder för att göra högskolan än mer tillgänglig för fler studerande och för nya studerandegrupper. En av åtgärderna är tillskapandet
av ett nätuniversitet. Tanken är dels att det ska finnas möjlighet att studera
var man än bor dels att kombinera campusförlagda studier med distansutbildning, om man finner det intressant. Ökad tillgänglighet och ökad
flexibilitet är det som gäller. Möjligheterna ska vara många och hindren få.
Årets konferens har rubriken Process och produkt. Vi vill lyfta fram
både det som sker i utbildningarna och de resultat som uppnås. Precis som
föregående år är bidragen av skiftande karaktär. En del presenterar tankar
om utbildning och undervisning, andra redovisar något som har genomförts och resultaten av detta och åter andra beskriver vad de skulle vilja
5

göra. Bidragen har organiserats under fyra rubriker och gemensamt för
många av bidragen är att de ökar möjligheterna och minskar hindren. Nya
former för det pedagogiska mötet, nya och/eller mer utvecklade stöd för
lärandet och en ökad användning av IT i utbildningarna. De fyra rubrikerna är:
Stöd för lärandet
IT-pedagogik
Former för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet
Kontroll, stöd och utveckling
Inom vart och ett av områdena 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, CUL-dagen. Tack
också till IngBritt Grahn Johansson som redigerat och hållit ihop hela
organisationen kring konferensen.
Välkomna till en dag med fokus på processer och produkter inom
undervisning och lärande!

Håkan Hult
Centrum för undervisning och lärande
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Planera för lärande i praktiken
Studenters erfarenheter av inlärningsplaner
i sjukgymnastutbildningen vid Hälsouniversitetet i Linköping
Anna-Karin Kihlstrand
Institutionen för nervsystem och rörelseorgan
Madeleine Abrandt Dahlgren
Institutionen för beteendevetenskap

Abstract
The aim of the present study is to describe and analyse physiotherapy
students’ experiences of learning plans for clinical education placements
at the Faculty of Sciences in Linköping. The learning plan is a simple
document where the students, with the overarching objectives of the semester as a point of departure, formulate their personal learning needs and
their planned learning strategies to reach their goals. The learning plan is
later used as an instrument for self evaluation and dialogue with the clinical supervisor. Six strategically chosen students participated in the study.
Data was analysed qualitatively and comprised the students’ written learning plans before the periods of clinical education, tape-recorded and transcribed semi-structured interviews. The results show that the incentive
and procedure for writing a learning plan varied, the learning plan was
viewed as an assignment in its own right or as a tool for reflection and the
procedure was either reproductive or constructive. The planned strategies
for learning was a model oriented approach; ”To watch the supervisor”
an experimenting approacah; ”To try for myself first”, and a reflecting
approach; ”To think for my self first”. Four out of six students changed
their ways of describing planned learning strategies during the course of
the programme. The direction of the change was from a model oriented
approach to an experimenting or reflecting approach.
Key words: Learning plans, clinical education, physiotherapy students,
strategies, qualitative analysis

Inledning
I problembaserat lärande, som är den gemensamma pedagogiska ansatsen
vid Hälsouniversitetet (HU) i Linköping sedan 1986, är studentens eget
ansvarstagande, självständighet och undersökande förhållningssätt centrala utgångspunkter liksom betoningen på att utveckla förmågan till ref7
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lektion över det egna lärandet. Den pedagogiska ansatsen som tillämpas
här baserar sig på grundantagandet att meningsfull kunskap skapas genom aktivitet hos den lärande. Men aktiviteten i sig själv räcker inte för
att kunskapen skall uppstå hos den lärande. Aktiviteten måste kopplas till
teoretisk reflektion (1). Detta gäller även förhållningssättet till den kliniska utbildningen, där den studerande engageras i att aktivt bedöma sitt lärande och sin utveckling med hjälp av särskilda bedömningsunderlag (2).
I sjukgymnastutbildningen ingår klinisk utbildning om sammanlagt
20-25 poäng. Denna är förlagd till sjukhus, vårdcentraler, kommunala enheter och andra institutioner som kan utgöra sjukgymnasters arbetsplatser. Perioder med klinisk utbildning omfattar mellan fem till sju veckor
och är förlagda till terminerna tre, fyra och fem. Under termin sex kan
studenterna under en valfri period om 10 poäng, välja att kombinera fem
poäng teoretiska studier med 5 veckors kliniska studier inom ett specifikt
område. Under sin kliniska utbildning har studenterna handledare som är
sjukgymnaster med lärarfunktion i klinisk utbildning. Studenterna förväntas
också att själva styra och planera sitt lärande inför den kliniska utbildningen och i detta arbete används inlärningsplaner som hjälpmedel. Syftet
med att använda inlärningsplaner i sjukgymnastutbildningen är att utveckla
och understödja självstyrt lärande samt att sätta fokus på studentens eget
ansvar för sin kunskapsutveckling. Inlärningsplanen är också avsedd att
vara ett hjälpmedel för att aktivt kunna utnyttja de möjligheter som varje
enskild placering i klinisk utbildning kan erbjuda.
Även om man inte finner många svenska erfarenheter om inlärningsplaner som instrument för lärande och reflektion redovisade i litteraturen,
är inlärningsplaner eller inlärningskontrakt (learning contracts) ett hjälpmedel för självstyrt lärande som internationellt sedan länge använts inom
vuxenutbildningen och den högre utbildningen (2). En inlärningsplan kan
definieras som en skriftlig överenskommelse mellan en student och en
lärare som specificerar vilka mål som studenten skall uppnå, vilka strategier som skall användas, hur studenten skall visa att målen uppnåtts och
vilka kriterier för utvärdering som skall användas (3). Det speciella med
en inlärningsplan är att studenten här ges stort utrymme att forma sitt eget
lärandeprojekt – läraren står för ramarna i termer av övergripande kursmål, etc. Anderson, Boud och Sampson (2) har i sin genomgång av litteraturen om inlärningsplaner pekat på några av de fördelar och nackdelar
som framhållits. Inlärningsplaner sägs öka engagemanget hos den lärande
och därmed motivationen för lärandet (4, 5); de anges stimulera självstyrning och problemlösningsförmåga (6); vara flexibla för olika lärandebehov
och lärande stilar (7); samt utveckla den kompetens som den lärande behöver för att kunna styra sitt lärande självständigt (8). Anderson och
8
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kollegor pekar också på problem som framhållits i användandet av
inlärningsplaner och citerar en studie av Buzzell & Roman (9) där inlärningsplanen kom att uppfattas som ett självändamål och uppgiften som att
producera den mest perfekta planen, istället för att ses som ett redskap för
lärande i praktiken. Det finns också studier som pekar, enligt Anderson et
al (2), på att studenter och lärare kan vara negativt inställda mot användningen av inlärningsplaner och understryker vikten av noggrann förberedelse hos både studenter och lärare innan man inför inlärningsplaner i utbildningen. Å andra sidan finns det många studier som visar att lärare och
studenter är positivt inställda till att använda inlärningsplaner. Ett exempel från sjukgymnastutbildning vid MacMaster universitetet i Kanada är
en survey-studie av 59 kliniska handledare för sjukgymnaststuderande (10).
Studien visar en överväldigande positiv inställning till användandet av
inlärningsplaner. De fördelar som framhålls var att inlärningsplanen sågs
som ett objektivt utvärderingsinstrument som hjälpte till att fokusera studenternas styrkor och svagheter samtidigt som det stimulerade lärandet.
Endast tre handledare angav att de inte såg inlärningsplanen som ett användbart instrument i undervisningen. Bjerknes och Björk (11) fann i en
undersökning där studenterna fick göra upp veckoplaner för planering av
praktiktiden att planen fungerade som ett bra hjälpmedel för bättre utnyttjande av praktiktiden, samt att studenterna upplevde att de arbetade mer
målinriktade och kände sig mer självständiga och ansvarstagande.
I den här studien kommer vi att koncentrera oss på svenska studenters
erfarenheter av att arbeta med inlärningsplaner och vi ger i det följande en
beskrivning av hur de används vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Inlärningsplaner på sjukgymnastutbildningen vid
Hälsouniversitetet
Inlärningsplanen är ett instrument som utgår från rubrikerna: ”Mina inlärningsmål” och ”Mina strategier för att nå målen”. Det är en öppen och
dynamisk plan där studenten kan formulera sina egna tankar om mål och
strategier för att planera sitt lärande. Studenterna får innan de skriver sin
första inlärningplan en genomgång av syftet med att skriva den och diskussioner förs om tänkbart innehåll och utförande.
Studenten formulerar sina inlärningsmål med utgångspunkt i studiehandledningens övergripande mål för terminen. I målen är teoretisk och
praktisk kunskap integrerad. Mot bakgrund av vad som formulerats i
inlärningsplanen, kan handledare och student gemensamt förhandla fram
vad som kan vara realistiska målsättningar och strategier för den aktuella
praktikplatsen. Samtidigt är inlärningsplanen utgångspunkt för utvärde9
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ring och bedömning av studentens prestationer och ligger till grund för ett
gemensamt samtal vid slutet av den kliniska utbildningsperioden. Således
fungerar inlärningsplan och utvärderingsinstrument som integrerade.
Inlärningsplanen har också karaktären av ett portfoliodokument. I dokumentet som följer studenten genom utbildningen, samlas fortlöpande
inlärningsplaner och sammanfattningar av bedömningssamtal.
Syftet med föreliggande undersökning är att beskriva och analysera
hur de studerande ser på arbetet med inlärningsplaner samt hur de beskriver planerade strategier för sitt lärande inför den kliniska utbildningen
med hjälp av inlärningsplanen. Vidare avser vi att studera om sättet att
beskriva strategier förändras under utbildningens gång.

Metod
Design
Undersökningen är upplagd som en longitudinell kvalitativ studie, inspirerad av en fenomenografisk ansats (12). Studien är baserad på ett strategiskt urval av sex studerande vid sjukgymnastutbildningen vid HU. Studien inkluderar sex datainsamlingstillfällen under terminerna tre, fyra och
fem. Data utgörs av skriftliga inlärningsplaner före klinisk utbildning samt
av bandinspelade och transkriberade semistrukturerade intervjuer efter
klinisk utbildning.

Genomförande
Efter informerat samtycke från de studerande i den kurs som vid första
datainsamlingstillfället befann sig i termin tre, samlades samtliga studenters inlärningsplaner in, sammanlagt 22 . Ur detta material gjordes ett strategiskt urval, baserat på en grov kategorisering av hur de studerande förhållit sig till uppgiften. Somliga tycktes mer eller mindre ha skrivit av
studiehandledningens mål, medan andra tycktes ha uttryckt sina personliga mål mer oberoende av studiehandledningen. Mot bakgrund av denna
första skattning och med syftet att få variation i undersökningsgruppen,
drogs slumpmässigt sju inlärningsplaner, fyra ur den förstnämnda något
större gruppen som tycktes ha skrivit av studiehandledningens mål och tre
ur den mindre gruppen som tycktes ha förhållit sig mer fritt till uppgiften.
En student kom sedan att göra studieuppehåll under termin fem och uteslöts därför ur studien. Denna student tillhörde den större gruppen ur vilken ursprungligen fyra inlärningsplaner drogs.
Datainsamlingen genomfördes vid sex tillfällen med varje studerande,
före och efter ett sammanhängande block om fyra till sex veckors klinisk
utbildning i terminerna tre, fyra och fem. De skriftliga inlärningsplanerna
10
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lämnades in innan studenterna gick ut för klinisk utbildning. Intervjuerna
genomfördes så snart studenterna slutfört den kliniska utbildningen.
Ingångsfråga vid intervjuerna var ”Varför skriver du inlärningsplan?”.
Följdfrågor var: ”Hur gick du tillväga?”. ”Hur använde du dig av den?”.
”Vad lägger du för betydelse i självstyrt lärande?”. Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum i sjukgymnastutbildningens lokaler och samtalen
hade en längd som varierade mellan 15 och 60 minuter. Intervjuare var i
samtliga fall en och samma person (A-KK). Sammanlagt 18 intervjuer, tre
med varje studerande genomfördes.

Analys
Data analyserades kvalitativt i flera steg som bygger på varandra och som
resulterade i beskrivningar på såväl grupp- som individnivå. Det första
steget innebar en analys av de skriftliga inlärningsplanerna. Analysarbetet
startade efter tre terminer då allt material var insamlat. Arbetet innebar en
iterativ process och en ständig växling mellan läsning och reflektion för
att få en uppfattning om de studerandes tänkta strategier för lärandet. Alla
ord som handlade om strategier markerades och liknande ord grupperades. Genom dessa beskrivningsord framstod olika mönster av strategier.
Dess mönster utgör grund för de skilda kategorier som nedan presenteras.
Nästa steg utgjordes av analys av de insamlade intervjuerna. Fokus
var här huvudsakligen att beskriva vad arbetet med inlärningsplaner betyder ur studentens perspektiv. Analysen validerade också de kategorier som
framkom vid analys av de skriftliga inlärningsplanerna.
Därefter följdes studenternas skriftliga och muntliga utsagor individuellt från termin tre till termin fem för att utröna om det skedde någon
rörelse över tid mellan kategorierna avseende sättet att beskriva strategier
för lärande. En och samma person utförde samtliga analyser (A-KK).

Resultat
Resultatredovisningen är uppbyggd i tre delar. Först har vi valt att presentera studenternas syn på arbetet, i del II deras tänkta strategier för lärandet
och förväntningar på handledaren och i del III förändring av sätt att arbeta
med inlärningsplanerna under utbildningens gång.

I. Studenters syn på arbetet med inlärningsplaner
Resultaten kan grupperas i tre övergripande områden; motiv för att skriva
en inlärningsplan, tillvägagångssätt samt syn på inlärningsplanens funktion.
11
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Motiv
Här framträder huvudsakligen två kategorier, inlärningsplanen som självändamål respektive inlärningsplanen som reflektionsinstrument
Inlärningsplanen som självändamål
Det typiska för denna kategori är att man ser inlärningsplanen enbart som
en uppgift som skall fullföljas för skolans räkning, man ser inget samband
mellan inlärningsplanen och det egna lärandet. En student kommenterar:
”Varför jag skriver en inlärningsplan? Vi ska ju göra det, det är väl därför
jag har gjort den. Jag tror inte att jag behövt det. Det tog en halvtimme att
skriva den. Sen kom jag inte på något mer, och det har jag inte gjort sen heller”.

Inlärningsplanen som reflektionsinstrument
I denna kategori ges uttryck för att studenterna använder inlärningsplanen
för aktiv reflektion. De kopplar inlärningsplanen både till terminens målsättning och sina egna mål. Två citat illustrerar kategorin:
”Jag fick tänka efter vad jag ville ha ut av praktiken, vad jag kunde och vad
jag ville lära mig”
”…så tänkte jag efter vad jag behövde träna mig på, det jag ville poängtera
var ju just det här med handlaget och hur jag skulle nå det målet”

Tillvägagångssätt
Av intervjuerna framgår två olika sätt att gå tillväga då man utarbetar sin
inlärningsplan och sätter sina mål för den kliniska utbildningen. Dessa
kan benämnas reproducerande och konstruerande.
Reproducerande
Det typiska för denna kategori var att studenterna fått synpunkter från
lärare på ett sätt som föranledde dem att skriva om sin inlärningsplan för
att reproducera de målsättningar som uttryckts i studiehandledningen. Studenterna kom då att uppfatta det som att det i själva verket inte fanns
utrymme för några egna målsättningar eller vägval, utan att det som skulle läras under den kliniska utbildningen var helt styrt i förväg. En student
kommenterade detta såhär:
”Jag tycker tanken är jättebra om man får skriva som man tycker själv och
så. Jag kände att det blev inte riktigt mina mål, eftersom jag fick skriva om
min… ja det är fel att målen ska styra så mycket. Att det inte får vara ens
egna mål ”

I denna kategori finns också en osäkerhet om inlärningsplanens innehåll
12
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och form. Följande exempel visar hur studenterna söker ledtrådar för hur
de skall gå tillväga för att fullfölja uppgiften på ett tillfredsställande sätt.
”När jag skulle göra den var det svårare… Man hade inget att gå efter utan
att kolla studiehandledningen. Som det nu var gick jag till äldrekursare och
frågade dem. Jag fick alla möjliga svar, det var lite flummigt…/…/ inlärningsplanen ska vara ett stöd, nu kändes det som en belastning. Jag viste inte
riktigt hur mycket jag skulle skriva heller, för som det såg ut på papperet
skulle jag bara fylla en sida. Och sen tittade jag på andras inlärningsplaner
och såg att de hade skrivit hur många sidor som helst”

Konstruerande
Studenterna berättar här om att de använt studiehandledningens mål för
att få riktlinjer, men att de själva aktivt bearbetat innehållet så att de tänkt
över och konstruerat sina egna personliga mål för terminen. Ett illustrerande exempel:
”När jag först hörde talas om det så kändes det jobbigt… när jag väl fick den
i mina händer så tyckte jag att det kändes bra. Jag fick tänka efter vad jag
ville ha ut av praktiken, vad jag kunde och vad jag ville lära mig. Så först
satte jag mig ner och tänkte efter och sen tittade jag i studiehandledningen
på alla mål. Och sen jämförde jag. Så skrev jag ner mina mål och strategier”

Funktion
Studenterna såg inlärningsplanen som ett medel för att underlätta kontakt
och kommunikation med handledaren, ett medel för att summer och utvärdera lärandet under den kliniska utbildningen samt som en möjlighet
att synliggöra deras professionella utveckling över terminerna.
Underlätta kontakt och kommunikation med handledare
När studenterna kom ut på sin praktikplats gick de igenom sin inlärningsplan tillsammans med sin klinikhandledare. De fann att den fungerade som
ett kommunikationsmedel mellan student och handledare och gynnade ett
nära samarbete vilket gav god möjlighet till återkoppling och reflektion.
En student berättar:
”Det var väldigt lätt att få kontakt med handledare, sitta ner och diskutera.
På första platsen fick jag ta mera ansvar. Det var bra för handledaren att ha
inlärningsplanen att prata omkring. Så jag bad honom sitta jämte för att ge
feedback. Inlärningsplanen var något vi samlades kring, så upplevde vi det.
Jag tror att det var bra”

Summera och utvärdera lärande
Inlärningsplanen sågs också som ett hjälpmedel att summera och utvärde13
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ra sitt lärande med tanke på fortsatta studier. Detta underlättades av att de
studerande skrev ner hur de tänkt gå vidare och vilka strategier de tänkt
använda för att fortsätta utvecklas.
”Efter praktiken satte jag mig ner och skrev ner vad jag hade fått med och
vad jag hade kvar, som jag tar med mig till nästa praktikperiod. Vad jag har
utvecklats i och vad jag behöver träna på. Det känns som en bibel som man
har med sig till nästa ställe”

Synliggöra professionell utveckling
Genom att studenterna sparar sina inlärningsplaner från alla terminer, uppfattar de att de kan se sin utveckling. Av intervjuerna framgick att deras
medvetenhet hade ökat vad gäller förmågan att sätta mål och finna olika
strategier. De anger också att de nått en högre grad av självständighet och
fått ett reflekterande förhållningssätt. Några exempel illustrerar:
”Förr gjorde jag som man sa till mej och tänkte inte så mycket på det… så
den tankeverksamheten… det känns bra att ha klättrat ett steg”
”…och från varje praktikplats, att se hur man har utvecklats, se hur man
tänkte då och hur jag tänker nu… I ett sådant perspektiv tror jag att inlärningsplanen är bra”

II. Strategier för lärande och förväntningar på handledare.
I det följande presenteras en kategorisering av studenternas tänkta strategier för lärande under den kliniska utbildningen samt förväntningar på
handledaren som de uttryckts i de skriftliga inlärningsplanerna.
Att se hur handledaren gör
Denna strategi utmärks av att studenterna önskar delta och observera hur
något går till innan de närmar sig att utföra handlingen själva. I sina inlärningsplaner ger några studenter uttryck för att de vill ha en modell för sitt
handlande, att få regler och föreskrifter för uppgiften de skall utföra. De
ger också uttryck för tro på auktoriteter och deras förmåga och skyldighet
att ange vilken kunskap som är nödvändig och viktig. Nedan följer några
exempel på hur studenter uttrycker att de önskar en modell för sin inlärning:
”…iaktta handledaren, titta på befintliga behandlingar, söka faktakunskaper
om hur man gör”
”se hur handledaren jobbar, vara med vid behandlingen”
”att vara med min handledare, titta på olika program…”

Förväntningarna på handledaren är i denna kategori att vara en auktoritet som kan förmedla den rätta kunskapen som sedan kan imiteras.
14
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Att själv få pröva på först
Nyckelorden i denna kategori är att experimentera, att själv pröva på, att
aktivt undersöka och upptäcka. Prövandet fyller flera funktioner. En består i att studenten får testa sina teoretiska kunskaper i praktiken, en annan
att studenten själv och handledaren får möjlighet att kontrollera vad som
lärs in och med vilken kvalitet arbetet utförs. Studenterna i den här kategorin ger uttryck för ett självständigt förhållningssätt gentemot handledaren, de beskriver hur de tar egna initiativ och använder det handlingsutrymme de har. Några studenter skriver i termin tre om detta på följande sätt:
”att kasta sig ut och pröva på själv..träna mig i att själv göra, tänka efter
varför och sen få feedback”
”få känna själv, slå upp i en bok, bolla idéer… man måste få uppleva det
själv”

Från termin fem är följande citat hämtade:
” jag vill arbeta självständigt… själv utföra kvalitetssäkring, själv skriva
journal, träna på att själv lägga upp individuella träningsprogram och sedan
få feedback av handledare och patient”

De aktivt undersökande/prövande studenterna har förväntningar på handledaren vad gäller att få feedback. Studenterna önskar att handledaren finns
med vid mötet med patienten, men denna skall inte agera förrän efter det
att studenten själv genomfört undersökningen eller behandlingen.
Att först inventera mig själv
Vissa studenter skriver att de vill analysera och värdera var de befinner
sig vad gäller kunskap och personlig utveckling, vad målen i studiehandledningen innebär i den aktuella inlärningssituationen och vilka strategier
som skall användas för att nå målen. Detta kan tolkas som ett reflekterande förhållningssätt där studenten gör sig själv och sitt handlande och sin
kunskap till objekt för studium. De skriver om den egna personliga utvecklingen och om reflektion över sitt handlande. Några exempel:
”tänka igenom vad, varför och hur jag möter och behandlar mina patienter”
”att kunna analysera och bedöma problem och resurser… och i samverkan
med patienten sätta upp mål… att vara lyhörd själv och reflektera själv och
tillsammans med handledare”

Studenterna i denna kategori förväntar att handledaren skall vara diskussionspartner. De vill föra en dialog med handledaren för att testa sina tankar och idéer.

15
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III. Förändring av sätt att beskriva strategier för lärande under
utbildningens gång.
En analys på individnivå visar att fyra av sex studenter förändrar sitt sätt
att beskriva sina strategier för lärande från termin tre till termin fem. Förändringen går i riktning från modellinlärning mot experimenterande eller
reflekterande förhållningssätt. En student bibehåller modellinlärning som
strategi och en student har ett reflekterande förhållningssätt vid samtliga
datainsamlingstillfällen (tabell 1).
Tabell 1. Förändring i sätt att beskriva strategier för lärande under utbildningens gång

Student nr
1
2
3
4
5
6

Temin 3
Modell
Modell
Modell
Experimenterande
Experimenterande
Reflekterande

Termin 4
Experimenterande
Experimenterande
Modell
Experimenterande
Experimenterande
Reflekterande

Termin 5
Experimenterande
Reflekterande
Modell
Reflekterande
Reflekterande
Reflekterande

Av inlärningsplanerna och intervjuerna framgår också att studenternas
fokus förändras under utbildningens gång. I termin tre skriver och talar de
mest om handledaren som blir en central person: ”fråga handledaren”,
”se hur handledaren gör”, ”få feed-back av handledaren”. I termin fyra
är patienten i fokus: ”få feedback av patienten”, ”efterhöra patientens
önskan”, I termin fem är det studenten och den egna yrkesrollen som framträder: ”se hur jag utvecklas”, ”jag vill arbeta självständigt”, ”att se hur
jag tänkte då och hur jag tänker nu”. Flera studenter i termin fyra och fem
tycker att det nu är lättare att skriva inlärningsplan. De menar att den blivit mer personlig, de har ett friare förhållningssätt och ser inlärningsplanen som ett hjälpmedel.
”det var lättare att skriva den här gången, att känna att det här är jag bra på,
det här är jag mindre bra på, det här måste jag verkligen lägga mer tid på.
Framför allt känner jag i termin fem att jag fick ord på mina tankar att det
här behöver jag utveckla mig inom ”

Diskussion
Studenterna i denna undersökning ger uttryck för självreflektion i olika
hög grad, vissa ser en möjlighet till egen utveckling av tankar och uttalar
egna motiv för att skriva en inlärningsplan, andra anger som motiv för att
skriva att de måste göra det och ser studiehandledningen och äldre studen16
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ter som modeller för hur en inlärningsplan skall skrivas. En viktig fråga
detta aktualiserar är hur arbetet med inlärningsplaner introduceras i utbildningen och hur lärare ger hjälp till självreflektion och stöd till utveckling av personlig och meningsfull kunskap. Silén (13) menar att handledning och återkoppling till studenten är ett fundament i självstyrt lärande
och att det krävs olika strategier och förhållningssätt i handledningen för
att studenterna skall utmanas och därmed utvecklas i sin förmåga till självstyrt lärande och problemlösning. En del av förklaringen till hur studenterna uppfattar arbetet med inlärningsplanen kan sökas i hur den introduceras till studenterna. Syftet med inlärningsplanen är att målen i studiehandledningen skall ligga som ram för utbildningen, men att studenten
gör en inventering av sig själv för att bedöma och formulera sina individuella inlärningsbehov. Om läraren blir alltför styrande i hur dessa skall
formuleras kan det personliga och individuella lärandeprojektet äventyras
och uppgiften uppfattas som ett ändamål i sig själv.
I denna studie introducerades arbetet med inlärningsplanerna för studenterna av den person som varit studenternas kursansvariga lärare under
termin två och också var den person som sedan genomförde alla intervjuer. Det är svårt att veta hur detta kan ha påverkat resultatet i studien.
Under termin tre till fem fanns ingen undervisningsrelation alls mellan
intervjuaren och informanterna. Den typiska resultatbilden visar en variation i hur de studerande tagit sig an uppgiften och hur de uppfattar meningen med det hela. Denna variation talar för att studenterna inte påverkats i någon bestämd riktning.
Studenternas möte med kliniken kan ofta präglas av osäkerhet med
många nya intryck som är svåra att sortera. Därför blir handledaren en
viktig person som skall vägleda dem framåt mot målen. De strategier som
studenter och handledare använder sig av kan vara avgörande för hur studenten utvecklar sitt lärande. Studien visar att vissa studenter uppvisar ett
modellinriktat förhållningssätt till lärande. Detta kan understödjas eller
motverkas av de handledningsstrategier som handledaren tillämpar. En
modellinriktad handledningsstrategi utmärks av att vikt läggs vid demonstration, övning och korrigering. Denna handledningsform kan man finna
i det klassiska förhållandet mästare-lärling som kan vara en bra relation
när en helt oerfaren student skall lära sig en handling. Men om handlingen
blir oreflekterad menar Lauvås och Handal (14) att denna form av praktisk kunskap blir konserverande och kreativitet och nytänkande utvecklas
inte inom yrket. Det framstår därför som viktigt att även det modellinriktade
lärandet måste innefatta reflektion. Benner (15) har beskrivit sjuksköterskors kunskapsutveckling från novis till expert som en form av ökad
handlingsberedskap. Det första stadiet i Benner’s modell (novis) karakte17
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riseras av att den lärande styrs av att handla enligt regler och föreskrifter,
modeller som finns tillgängliga för uppgiften. Detta kan också märkas i
denna studie när hälften av studenterna i termin tre i sina skriftliga inlärningsplaner uttrycker att de önskar en modell för sin inlärning. I termin
fem är det endast en student som planerar ett modellinriktat lärande. Å
andra sidan visar resultaten också att ett mer aktivt förhållningssätt till
lärande genom experimenterande eller reflekterande är vanligt i termin
tre. Att vilja experimentera och undersöka kan ses som en lärandestil där
aktivitet är en väsentlig ingrediens. Kolb (16) talar om lärande som en
cyklisk process; konkret erfarenhet, reflekterande observation, abstrakt
tänkande och aktivt experimenterande. De studenter som planerar en strategi att aktivt pröva själva först, startar sin inlärning med aktivt experimenterande för att skaffa sig konkret erfarenhet som ger en omedelbar
uppfattning. Genom feedback från handledaren kan studenten sedan granska och reflektera över olika perspektiv och lösningar. Kolb menar att
genom reflektion i efterhand får den lärande hjälp att finna ord för den
konkreta erfarenheten på ett djupare sätt som innebär att förståelsen kan
formuleras i abstrakta och generaliserande begrepp.
Den tredje strategin som kunde urskiljas i denna studie var det reflekterande förhållningssättet, ”Att först inventera mig själv”. Den har naturligtvis likheter med den aktivt experimenterande strategin i det att den
också innefattar reflektion. Det specifika för denna kategori är att lärande
processen tycks starta i reflektion över den egna kunskapen istället för att
som i strategin ”Att själv få pröva först” där experimenterandet tycktes
föregå reflektionen. Omfattningen av denna studie är dock alltför begränsad för att säga oss något om vilken strategi som är vanligast i olika skeden av utbildningen. Vi kan bara konstatera att studenternas planerade
strategier och förväntningar på handledaren kan vara värdefull kunskap
att ta del av och diskutera för den kliniska handledare som tar emot studerande i klinisk utbildning. När det gäller förändring av sättet att planera
strategier för lärande över terminerna visade analysen på det individuella
planet en förändring som gick i riktning från ett modellinriktat förhållningssätt till ett experimenterande eller reflekterande förhållningssätt. Det
framgår också att studenterna under utbildningens gång tycks flytta fokus
från handledaren till patienten och slutligen i viss mån till sig själva. Bendz
(19) beskriver i sin avhandling hur sjuksköterskestuderande uppfattar vårdsituationer och sitt handlande i dem samt hur deras uppfattningar förändras under utbildningen. Intervjuerna genomfördes under andra, tredje och
fjärde terminen. Dessutom gjordes en intervju två år efter utbildningen.
De kategorier som Bendz fann var: I. ”Iaktta och lära sig om vård”, II.
”Delta i vårdarbete”, III. ”Genomföra sjuksköterskeuppgifter” samt IV:
18
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”Hjälpa och underlätta för en patient”. Hon finner att studenterna i början
av sin kliniska utbildning följer handledaren, flyter med och lär sig att
genomföra vissa väl avgränsade uppgifter, kategorierna I-II, medan de
senare i utbildningen har flyttat fokus till patienten och ger uttryck för ett
holistiskt tänkande, kategori IV. Abrandt (19) intervjuade sjukgymnaststuderande i början och i slutet av utbildningen samt efter 18 månaders
yrkesverksamhet för att studera hur uppfattningar av centrala begrepp inom
sjukgymnastik förändrades över tid. Hon fann motsatt Bendz att studenterna var mer patientcentrerade vid början av utbildningen för att i slutet
av utbildningen vara mer fokuserade på det egna agerandet som sjukgymnast. Vid intervjutillfället 18 månader efter utbildningens slut uppvisade
de flesta ett patientcentrerat förhållningssätt. Resultaten tolkades som att
de studerande, genom betoningen av patientcentrerade kommunikationsstrategier tidigt i utbildningen, lär sig ett patientcentrerat förhållningssätt
långt innan de har säkerheten att kunna genomföra det i praktisk handling,
man kan tala om att utbildningseffekten är fördröjd och inte visar sig fullt
ut förrän en tid efter utbildningens slut. En ökande komplexitet vad gäller
behärskandet av tekniska färdigheter under utbildningens gång skapar en
fokusering kring den egna rollen och agerandet som sjukgymnast inom
ramen för utbildningstiden. I viss mån kan resultaten i den här studien
sägas vara i samklang med båda de refererade studierna.
Ett genomgående drag är att studenterna efterfrågar tydligare återkoppling från handledaren på sitt lärande. Dialog kan ses som en viktig
förutsättning för att ett meningsfullt och djupinriktat lärande skall äga rum
och blir i det här sammanhanget någonting att vara uppmärksam på då
inlärningsplaner introduceras och används i klinisk utbildning. En viktig
uppgift för handledarna är att med utgångspunkt från studenternas
inlärningsplaner stimulera dem till eget sökande efter kunskap och till
reflektion över sin erfarenhet och sitt handlande. Att lära sig reflektera
över sig själv har beskrivits av Bengtsson (21) som distansering i första
person. Han menar då att studenten gör sig själv, sitt handlande och sin
kunskap till objekt för studium och utvecklar självkunskap, något som
antyds i kategorin ”Att först inventera mig själv”. Distansering i andra
person innebär enligt Bengtsson en dialog, att student och handledare gör
det gemensamma arbetet till objekt för kritisk granskning och diskussion.
Därigenom kan en kunskap utvecklas som inte varit möjligt utan dialog.
Det är rimligt att anta att arbete med inlärningsplaner för att bli lyckosamt
kräver distansering i såväl första som andra person. Det går inte att dra
några långtgående slutsatser av denna studie på grund av den begränsade
omfattningen, men resultaten kan ändå bidra till förståelsen av självstyrda
lärandeprocesser hos studerande. Studenternas beskrivna planerade stra19
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tegier för lärande i den kliniska utbildningen skulle också kunna tas som
utgångspunkt för diskussion i samband med träning av kliniska handledare.
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PBL och högskolemässighet i de kliniska
studierna i sjuksköterskeutbildningen vid
Hälsouniversitetet i Linköping
Ulla Larsson
Institutionen för medicin och vård

”Högre utbildning kan ibland beskrivas som handledda självstudier. Detta aktualiserar frågan om vad som karaktäriserar god handledning. Vad
avser såväl traditionella som studerandeaktiva undervisningsformer är
det således angeläget att öka våra kunskaper om lärarens handledande
funktion, exempelvis vilka handledarstilar som förekommer och vilka effekter dessa har på de studerandes arbete.”
(Universitetspedagogiskt forskningsprogram, CUP.)

Teoretiska och kliniska studier vid sjuksköterskeutbildningen, Hälsouniversitetet, är fördelade enligt EU´s direktiv, vilket betyder att cirka hälften
av den treåriga utbildningen består av kliniska studier. Den huvudsakliga
delen är förlagd på olika kliniska studieplatser inom landsting och kommun. Under de kliniska studierna är det inte utbildningens lärare som handleder utan representanter för den kommande yrkesfunktionen och den enda
gemensamma nämnaren för dessa är att de är sjuksköterskor. Dessa handledare saknar många gånger kunskap och erfarenhet av problembaserat
lärande vilket påverkar deras handledning. Det bidrar till svårigheter att
skapa högskolemässighet i den kliniska delen av utbildningen. Handledarfunktionen i basgrupp har undersökts ett flertal gånger och mycket visar att kunskaper om både lärprocess, problembearbetning (metod) och
innehåll är av vikt för att uppnå hög kvalitet och studenttillfredsställelse.
De handledare/sjuksköterskor som saknar erfarenhet av PBL har ofta kunskap om innehåll i studentens utbildning men saknar kunskap om framför
allt process och metod. Studenterna tar ett stort ansvar för innehållet i de
kliniska studierna men eftersom handledarna inte alltid har alltid insikt i.
PBL förblir handledningen traditionell och med betoning på mästare-lärling. Handledarrollen på klinik har varit föremål för många studier men
dessa studier har utgått från en annan pedagogik än den problembaserade.

Den klassiska bilden
Svårigheter att förena teoretisk och klinisk del av sjuksköterskeutbildning
har beskrivits långt innan utbildningen blev en universitetsutbildning. De
finns rikligt beskrivna både nationellt och internationellt (ex Grahn, 1978;
21
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Mogensen & Thorell-Ekstrand, 1988; Lindberg-Sand, 1996). Ibland har
de beskrivits som ett gap mellan teori och praktik, ofta grundad på antagandet att den teoretiska kunskap som sjuksköterskestuderanden tillägnande sig omedelbart skulle kunna omsättas i praktiska omvårdnadshandlingar på klinik (Allmark, 1995) utan hänsyn taget till om det kan röra sig
om olika typer av kunskap. I andra fall har olika kulturer inom utbildning
och yrkesorganisation belysts (Linder, 1999) där utbildningens bild av
hur sjuksköterskan bör arbeta inte överensstämmer med den verklighet
som studenterna möter under de kliniska studierna. I utbildningen ingår
en stor del beteendevetenskap medan den kliniska verksamheten många
gånger endast efterfrågar den naturvetenskapliga kunskapen. Linder (1999)
beskriver i sin avhandling att det hos studenter fanns en önskan att den
teoretiska kunskapen skulle kunna prövas i den praktiska vården, men att
det inte blev möjligt eftersom handledaren/ sjuksköterskan ofta fokuserade på den praktiska kunskapen. Studenterna ville då inte ifrågasätta den
som kunde påverka betyget från praktikplatsen.

PBL i teori och praktik
Förutom ovanstående mer klassiska beskrivning av problem att skapa en
syntes av teori och praktik tillkommer de svårigheter studenterna vid Hälsouniversitetet (HU) möter när den pedagogik som genomsyrar de teoretiska delarna av utbildningarna inte fungerar under den kliniska delen.
PBL är ett pedagogiskt arbetssätt som haft speciellt stor genomslagskraft
vid olika typer av vårdutbildningar världen över. Lärandet utgår från verklighetsanknutna problemsituationer som skall bearbetas/lösas i mindre
basgrupper. Studenterna i basgruppen identifierar tillsammans problemen
i den givna situationen, identifierar vilka kunskaper de behöver inhämta
för att kunna lösa problemet och återsamlas efter kunskapsinhämtningen
för gemensam diskussion och värdering av olika lösningsalternativ. Studenterna har därmed ett stort ansvar för det egna lärandet. I basgruppen
har studenterna stöd av en handledare som i de flesta fall har kunskap om
både lärprocess, problemlösning som metod och innehåll i den aktuella
kursen.
I den teoretiska delen av utbildningen finns således ett mycket medvetet arbetssätt som skall bidra till att studenterna skall uppnå handlingsberedskap i sin kommande yrkesprofession. En förutsättning för att uppnå
denna handlingsberedskap är möjligheten att tillämpa/pröva sina kunskaper i verkliga situationer, vilket studenterna får möjlighet till under de
kliniska studierna. Som handledare fungerar de sjuksköterskor som arbetar på de aktuella praktikplatserna. Krav på kunskap om PBL, pedago22
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giska färdigheter eller annan form av handledareutbildning har inte funnits. Att handleda ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter och har varken
ansetts meriterande eller gett någon form av ersättning. I allmänhet har
inte heller handledaruppgiften inneburit att sjuksköterskan avlastats andra arbetsuppgifter utan handledningen av studenten skall ske parallellt med
ordinarie arbetsuppgifter. På senare år har det också skett stora förändringar inom vården med högre tempo, kortare vårdtider och brist på sjuksköterskor, alla faktorer som missgynnar både student och handledare.
Handledarrollen i problembaserat lärande har studerats med perspektiv på
basgrupp under teoretiska studier men inte med perspektiv på de kliniska
studierna.

Studenternas bidrag till högskolemässighet
En central tanke i PBL är det självstyrda lärandet; att studenterna tar ansvar för sitt lärande bland annat genom att identifiera vad de kan och inte
kan i förhållande till de krav som ställs inom både den teoretiska och kliniska delen av utbildningen. Det sker exempelvis med hjälp av den inlärningsplan som studenten gör varje termin med hjälp av den för terminen
aktuella studiehandledningen och som är en individuell planering för hur
studenten med hjälp av teoretiska och kliniska studier skall uppnå sina
mål för terminen. En förutsättning för att den skall fungera som studentens styrinstrument är att handledaren förstår syftet med den. Studenten
behöver hjälp av handledaren med att bedöma inlärningsplanens relevans
för de kliniska studierna men måste också få känna att den då får fungera
som utgångspunkt för studentens lärande. En stor risk när handledaren
inte är insatt i PBL är att handledningen förblir traditionell och med betoning på modellinlärning och mästare-lärlingförhållande.
En annan central tanke i PBL är att träna förmågan till självbedömning.
I samband med bedömning (formativt och summativt) av kliniska studier
förbereder studenten skriftligen en utvärdering av det egna lärandet i relation till inlärningsplanen. Den skriftliga självbedömningen bildar underlag för det samtal som äger rum mellan student, handledare och lärare.
Studenten gör en konklusion av starka sidor, ytterligare inlärningsbehov
och fortsatta strategier. Det formulär som används har sin utgångspunkt i
Forslunds modell av komponenter i professionell kompetens (Forslund
2000) där modellens olika delar utgör grund för de områden som ska bedömas. Områdena är: Problembearbetning (Systematisk teorigrund), Praktiska färdigheter (Uppsättning av metoder), Professionellt förhållningssätt (Personlig profil, Yrkesetik, Mål) samt Självstyrt lärande (Utvärdering och reflektion).
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Yrkesetik

Beslutsfattande/
val av handling

1

3
2
1 = reflection in action
2 = reflection on action
3 = reflection for action

Figur. Komponenter i professionell kompetens (Forslund K., 2000)

Om de kliniska studierna skall uppfylla de mål som anges i Högskolelagen, nämligen att
”den grundläggande utbildningen skall utöver kunskaper och färdigheter
ge studenten förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att
självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutveckling, allt
inom det område som utbildningen avser” (SFS 1992:1424 §9)

är det en nödvändighet att även handledarna har goda insikter i PBL. Om
studenten exempelvis skall kunna tillägna sig förmåga att självständigt
lösa problem i ett kliniskt sammanhang, måste studenten ges möjligheter
att först kunna identifiera problem. När förutsättningarna för handledningen
är att den ska ske parallellt med sjuksköterskans ordinarie arbetsuppgifter,
är det lätt att servera studenten de färdiga problemen och i stället träna på
praktiska lösningar/färdigheter. Risken är då att oavsett om studenten blir
aldrig så duktig på olika lösningsalternativ är ändå en förutsättning för att
dessa skall komma till användning att studenten själv kan identifiera patientproblemen (fysiskt, psykiskt, socialt och andligt) vilket han/hon inte
fått träna på. Förmåga till högt tempo och snabba beslut har ofta setts som
bevis på en kompetent sjuksköterska medan förmåga till problembearbetning och reflektion hamnat i bakgrunden. Om studenterna skall kunna
utvärdera sin professionella utveckling krävs tid för reflektion individuellt
och tillsammans med handledare in action, on action och for action. Att ha
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tid att göra detta tillsammans med studenten innebär ger även handledaren en möjlighet till kritisk reflektion runt omvårdnadsarbetet (Almtun,
2000.)

Förändringar på gång
Inget av dessa problem är nya och under flera år har olika faktorer vidtagits för att skapa förändringar. Utveckling av basgruppsarbete för studenter och handledare i kliniska studier på klinik och patienten i centrum är
exempel på projekt som tidigare presenterats inom CUP (Almtun, 1998;
Almtun, 2000). Det projektet bildar idag underlag för ett förändrat arbetssätt i termin 3 på sjuksköterskeutbildningen. Studenterna har basgrupp på
klinik och hämtar utgångspunkter för lärandet där de har praktik. Till basgruppen är även handledarna välkomna. Lärande i handling – Brobygget
(1998) är ett annat projekt där syftet var att stärka integrationen mellan
utbildning och verksamhet. En samverkansgrupp mellan Universitetssjukhuset (US) och HU har skapats för att förbättra kommunikationen mellan
de olika aktörerna och öka möjligheterna att skapa högskolemässighet i
den kliniska delen. Under hösten 2001 tillsätts också de första tjänsterna
som kliniska adjunkter. Under hösten och våren 2000-2001 genomfördes
också tre handledarutbildningar i problembaserat lärande. Från dessa kurser finns ett material bestående av reflektioner från kursdeltagarna över
hur kunskapen om PBL kommer att påverka handledningen. Detta material är ännu inte bearbetat. Spontana kommentarer från deltagarna var dock
en lättnad över att inse att de inte hade hela ansvaret för vad studenterna
fick ut av den kliniska utbildningen utan att studenterna själva tog och
skulle ta ett stort ansvar för det.
I en nyutkommen bok från McMaster i Canada (Rideout 2001), det
universitet som varit en av förebilderna för HU, beskrivs en likartad problematik för kliniska studier och både intressant och glädjande är att de
olika lösningsförslag som läggs fram är mer eller mindre identiska med de
förändringsarbete som pågår vid Hälsouniversitet.
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Det reflekterande skrivandet
– ett verktyg för lärande?
Ulla-Britt Persson
Institutionen för beteendevetenskap

Inledning
Två grupper av lärarstudenter (sammanlagt drygt 40 studenter) som påbörjade sina studier 1999 och 2000 enligt ett reformerat program är deltagare i denna studie. Studenternas skriftliga kursuppgifter har samlats in
för att utgöra underlag för studien. Kursuppgifterna är så formulerade att
de inbjuder till reflektion över kursinnehåll, tidigare erfarenheter och de
erfarenheter som studenterna gör under den verksamhetsförlagda delen
av utbildningen. Det huvudsakliga syftet med studien är att utröna om
denna typ av skrivuppgifter befrämjar studenternas lärande. Härur kommer ett antal frågor. Har studenterna lättare att ta till sig vetenskaplig litteratur när de förväntas bearbeta den både skriftligt och i diskussioner med
kamrater? Främjar arbetssättet studenternas observationsförmåga och deras förmåga att beskriva sina observationer? Utvecklas studenternas förmåga att uttrycka sig i skrift? Har arbetssättet några andra utvecklande
effekter för studenterna? Min intention är att studera såväl innehålls- som
formaspekter på de skriftliga alstren.

Det reflekterande skrivandet
Trots alla tekniska hjälpmedel har kraven på skrivförmåga i yrkeslivet
knappast minskat under senare år. Tvärtom har det visat sig att kraven
ökat i takt med att nya datorbaserade rutiner införts. Kontaktnäten har
vidgats och detta har medfört att man i många yrken har kontakt med snart
sagt hela världen – via det skrivna ordet. Mängder av information finns
tillgänglig och ”hämtas hem” på Internet, vilket lett till ytterligare krav
när det gäller det skrivna ordet, nämligen att man måste kunna sovra och
välja ut den information som är relevant i ett visst sammanhang. Det betyder att man måste kunna läsa kritiskt och reflekterande. Inte minst för
lärare är detta viktigt. De förväntas sedan bibringa sina elever denna förmåga, som dessa i sin tur förväntas besitta när de kommer till högskolor
och universitet. Detta påtalas inte minst i Lärarutbildningskommitténs
betänkande (SOU 1999:63):
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Tillägnar de sig inte förmågan att kritiskt granska och sovra i informationsflöden i skolan lär de sig kanske inte det överhuvudtaget. Läraren har därför
en strategisk position i barns och ungdomars liv. (SOU 1999:63, s 80)

Eftersom elever och studenter på olika nivåer inom skolsystemet numera
också förmodas kunna arbeta mycket självständigt med att söka information ur olika källor och omvandla denna information till kunskap, enligt
ett numera vanligt synsätt, blir det inte minst viktigt att behärska det skrivna
språket (Säljö, 2000). Skriftliga tentamina, där studenterna själva formulerar sin kunskap, tycks bli allt vanligare, och detta gäller inte bara distansutbildningar. (Möjligen är det vanligare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området.) I dessa tentamensuppgifter ingår inte sällan
diskuterande och reflekterande moment. Det är alltså inte bara en fråga
om att redogöra för vad man ”lärt” i en kurs utan också att ta ställning till
innehållet, resonera kring olika synsätt och jämföra med egna och andras
erfarenheter.
I LUKs betänkande framhålles vikten av att lärare utbildas till att bli
”reflekterande – och kritiska – praktiker” (a.a., s 63) och till att inta ett
vetenskapligt förhållningssätt till yrkeskunskap och till läraryrket. Detta,
bland annat, har regeringen tagit fasta på i propositionen angående en förnyad lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135).
Den nya informationstekniken öppnar möjligheter till nya former av information. Lärarens uppgift blir att handleda och att ge barn och elever förutsättningar att utvärdera, kritiskt granska och bearbeta inhämtad information till
användbar kunskap. Kunskap finns inte i förpackad överförbar form utan är
något som den enskilde själv tillägnar sig. Lärarens uppgift är att på bästa
sätt försöka stimulera en sådan process. Detta ställer, förutom kunskap om
lärandet och lärprocesserna, krav på lärarens egen förtrogenhet med
informationstekniken i kombination med förmåga att stimulera till reflektion i
förhållande till kunskapsbildningen. (a.a., s 10)

Genom att redan från början i utbildningen ”skola in” studenterna i detta
arbetssätt, hoppas vi att de senare som lärare ska kunna leva upp till kraven på ”analytisk förmåga, kommunikativ kompetens och ett reflekterande arbetssätt”, som LUK menar ingår i det nya läraruppdraget (SOU
1999:63, s 63).
Uppsatsskrivande har sedan lång tid tillbaka varit ett sätt att värdera
elevers och studenters kunskaper på högre stadier i utbildningssystemet,
men det har nog snarare använts som ett utvärderingsinstrument än som
ett instrument för lärande – ett sätt att mäta kunskap, inte att tillägna sig
kunskap. Hounsell (1984) ger exempel på hur man i Storbritannien sedan
länge betraktat uppsatsskrivandet som instrument både för lärande och
betygsättning. Detta synsätt kan man spåra även i andra engelsktalande
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länder, där universitetskurser ofta avslutas med en större uppsats. I Sverige
har det också blivit allt vanligare att man avslutar en utbildning med ett
examens- eller specialarbete, inte bara på universitetsnivå. Detta talar för
att man alltmer inser vikten av att kunna uttrycka sig självständigt i skrift.
I många discipliner har det också blivit vanligt att man formulerar examensfrågor på ett sådant sätt att de inte enbart inbjuder till ”ett rätt svar” utan
de kräver också resonemang ur olika synvinklar. Det är den typen av frågor som förordas av t ex Bowden och Marton (1998): öppna för olika
perspektiv och inte fokuserade på specifika fakta utan istället på fenomen
och principer som är centrala för studenternas kunskapsområde och som
är viktiga för deras förmåga ”att hantera de situationer i framtiden som vi
försöker att förebereda dem för” (a.a., s 184).
Men hittills har det nog inte varit så vanligt i Sverige att man betraktat
själva processen ”att skriva” som ett sätt att lära sig. I kurserna i Pedagogiskt Arbete i Linköping har detta emellertid lyfts fram, att det reflekterande skrivandet är ett sätt att lära sig, både att lära känna sig själv och att
lära sig om sitt framtida yrke.
Internationellt sett tycks trenden, i varje fall inom lärarutbildningen,
vara densamma som i Sverige: mot större självständighet i studierna, ett
mera vetenskapligt förhållningssätt och ett reflekterande arbetssätt (ex.
Leysen & Stroobants, 2000; McLaughlin & Vogt, 1996; Sillam & BirglinDubant, 2001; Timothy & Jacobson, 2001).

Pedagogiskt Arbete – ett nytt ”kunskapsområde” i LUKs anda
Höstterminen 2001 startade ett nytt lärarprogram enligt det beslut som
togs av riksdagen hösten 2000. Beslutet följde i stor utsträckning det förslag som lagts fram av Lärarutbildningskommittén (LUK) i betänkandet
Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling (SOU
1999:63). I Linköping har ett av ämnena inom det allmänna kunskapsområdet fått benämningen Pedagogiskt Arbete. I detta ämne ingår bland annat en del av de moment som i den gamla lärarutbildningen betecknats
som pedagogik och metodik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
I Linköping startade egentligen reformeringen av lärarutbildningen redan
tidigare – höstterminen 1999 antogs lärarstudenter till en utbildning som
hade mycket gemensamt med den nya. Dessa studenter började med att
läsa en 10-poängskurs i Pedagogiskt Arbete och läste ytterligare en sådan
kurs i slutet av vårterminen. Uppläggningen i dessa båda kurser har bibehållits i det nya lärarprogrammet.
I målbeskrivningen för kunskapsområdet Pedagogiskt Arbete ingår
fyra dimensioner:
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1. Studenternas utveckling av ett vetenskapligt kunnande
Att kunna förhålla sig kritiskt till den egna verksamheten och dess
ramar, att kunna använda vetenskapliga metoder, att kunna utnyttja
forskning, att kunna redovisa förhållanden i former som går att pröva
av andra.
2. Studenternas utveckling av lärarkunnande – hantverksskicklighet
Att kunna hantera en komplex skolverklighet och leda andras lärande
3. Studenternas personliga mognad
Att utveckla självkännedom och att kunna stimulera och understödja
andras utveckling
4. Studenternas förvärvande av ämneskunnande och utvecklande av
ämnesdidaktisk medvetenhet
Att behärska ett kunskapsområde, att kunna fördjupa kunnandet och
veta vad som är värt att veta
Det är framför allt den första och i viss mån den tredje dimensionen som
berörs i Block 1 och 2 av Pedagogiskt Arbete, medan den andra och fjärde
i varje fall påbörjas under det första året.
Arbetssätten i kurserna varierar men bygger mycket på studenternas
aktiva deltagande. Där ingår ett antal skriftliga uppgifter och examinationsuppgiften i vart och ett av blocken består i att studenterna ska skriva en
uppsats där de sammanfattar och reflekterar över innehållet i respektive
kurs. Den första kursen, Block 1, har som huvudrubrik ”Utbildning som
lokala verkligheter” och syftar till att
lägga grunden för studenternas fortsatta utveckling till lärare, vilket innebär
förtrogenhet med olika pedagogiska miljöer, redskap och sammanhang.

Den andra kursen, Block 2, har rubriken ”Kunskapsbildning, undervisning och lärande”. Dess syfte är att
problematisera skolans innehåll genom att ställa frågor om olika kunskapsformer och hur de gestaltas i olika pedagogiska miljöer, undersöka hur man i
skolan väljer ut och omformar kunskap för undervisning samt pröva att själv
transformera kunskap och kommunicera denna till elever i olika lärandesituationer.

Ramen för respektive kurs finns i en ”blockbok” där kursens olika teman,
kursuppgifter och examinationsuppgift är beskrivna, liksom obligatorisk
litteratur, gemensamma föreläsningar och de idéer som är utgångspunkter
för innehållet. I övrigt utformas kursen av ”tutorn” och gruppen tillsammans. Mentorer (handledare) på fältskolorna har ansvar för VFU (den verksamhetsförlagda delen), och i detta arbete är varje seminariegrupp om
högst 25 studenter knuten till samma fältområde under det första året.
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Många olika kanaler utnyttjas i lärandet: textstudier (fakta och skönlitteratur, dagspress), filmer, samtal och diskussioner, föreläsningar, grupparbeten och redovisningar i ord och bild, musik och dramatiseringar osv.
”På denna arena uppövas det kritiska tänkandet, det självreflekterande
sinnelaget och på sikt den känslighet som kännetecknar hantverksskickligheten.” (Blockboken Pedagogiskt Arbete Block 1, s 9). Skrivandet blir en
viktig del i lärprocessen. Dagböcker, loggböcker, portfolios, fältanteck-ningar
utgör underlag för diskussioner och examinationsuppgifter. Skrivandet som
instrument i läroprocessen blir föremål för diskussioner redan från början.
Skrivuppgifterna behandlar teman som t ex
– Vad innebär det att vara lärare idag och i morgon?
– Hur är en bra lärare? Vad behöver en lärare kunna?
– Vad är undervisning? Vad sysslar läraren med utöver undervisning?
– Vad lär sig eleverna? Vad beror det på om de lyckas/misslyckas i
skolan?
– Vad är kunskap? Hur bildas den?
– Vad är skolans uppgift i dagens och framtidens samhälle?
(Se bilaga 1)
I litteratur och föreläsningar belyses skolan, läraryrket och elevers lärande ur olika perspektiv, historiska och filosofiska såväl som didaktiska och
pedagogiska. Studenterna får både enskilt och i mindre grupper observera, ifrågasätta, beskriva och kommentera det de läser i litteraturen och det
de upplever ute på fältet (i skolan). Tankarna bakom arbetssättet är att få
studenterna att reflektera över sin utbildning medan de går igenom den,
att reflektera över sin utveckling till lärare, och att göra dem medvetna om
såväl sig själva som vad det innebär att vara lärare. Förhoppningsvis kommer de också att bli skrivande lärare, genom att de blir vana vid att både
dokumentera själva och använda dokumentation för olika ändamål. Skrivande lärare är något som efterlyses i skolan idag, då det ställs stora krav
på att lärarna själva ska kunna utvärdera och beskriva sin verksamhet,
formulera mål och upprätta handlingsplaner som föräldrar och politiker
ska kunna ta del av. Att lärare behöver bli bättre på att dokumentera sitt
arbete framkom bland annat i skolverksprojektet Skola i utveckling (Blossing m fl, 1999; Boglind m fl, 1999).
Förutsättningarna för det ovan beskrivna arbetssätt är, enligt min mening, bland annat:
• ett fungerande samarbete mellan tutorn och studenterna, liksom mellan
studenterna och då framför allt i de mindre studiegrupperna (4-5 studenter
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• ett gott samarbete mellan tutorerna i de olika seminariegrupperna och
mellan tutorerna och mentorerna på fältet
• kunskaper hos tutorerna i forskningsmetoder, pedagogiska och didaktiska teorier, samt gärna egen lärarerfarenhet från någon av skolformerna i ungdomsskolan.
I blockboken för block 1 beskrivs arbetet på följande sätt:
Studierna i pedagogiskt arbete präglas av studenternas undran, undersökning och undervisning. Lärarnas – tutorernas och mentorernas – arbete sker
huvudsakligen i rollen som medlärande, vilket innebär att en stor del av verksamheten organiseras som ett gemensamt läroprojekt, där flera parter är involverade i sökandet efter den professionella kunskapen. (Blockboken Pedagogiskt Arbete, Block 1, s 8)

Den teoretiska utgångspunkten är socio-kulturell, dvs sammanhanget, situationen, miljön är avgörande för vad som lärs (Säljö, 2000). Studenterna studerar både sin egen och andras lärprocesser. Det betyder att dynamiken mellan ”samspelande motpoler”, såsom teori och praktik, forskningen och fältet, process och produkt, elever och lärare, osv, står i fokus i
kursen. I blockboken kallas detta med en fotbollsterm ”det pedagogiska
mittfältet”. I delkurs 1 påbörjas studierna av detta pedagogiska mittfält
genom att studenterna får observera olika pedagogiska miljöer, samtala
med olika aktörer i dessa miljöer och reflektera över sin egen framtida roll
som pedagog. I delkurs 2 fokuseras alltså kunskapen; den betraktas ur olika
perspektiv, inklusive lärarens och elevens. Kursuppgifterna i varje kurs är så
formulerade att de kan utgöra delar av den slutliga examinationsuppgiften.

Mina egna reflektioner – så här långt
Arbetet med analys av studenternas skriftliga alster har ännu inte börjat på
allvar. Det betyder att jag inte slutgiltigt har bestämt vilken analysmetod
jag ska använda. Redan efter det att den första kullen gått igenom de två
första delkurserna i Pedagogiskt Arbete var signalerna från såväl studenter som tutorer/universitetslärare positiva. Även från de fältområden där
organisationen har fungerat väl har omdömena varit goda när det gäller
detta arbetssätt. Den grupp som började utbildningen 1999 framhöll följande drag i kurserna som särskilt värdefulla:
• ansvarstagade
• tydlig progression i kurserna
• anknytning till fältet
• varierande arbetsformer
• kursuppgifterna, särskilt i Block 2
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De uppskattade alltså skrivuppgifterna, samtidigt som de ibland tyckte att
allt skrivande var arbetsamt och att det kunde vara svårt att arbeta så mycket
i smågrupper, inte minst när något skulle skrivas tillsammans. Och ändå
gav just detta arbetande i smågrupper nyttiga erfarenheter, det var de flesta överens om. Nästan alla ansåg också att deras skrivförmåga utvecklats
under det första året, och flera var smått imponerade av vad de åstadkommit.
Det framkommer inte minst i examinationsuppgifterna att många av
studenterna inser att den skriftliga reflektionen verkligen kan användas
som ett instrument för lärande men också för insikter om sina tidigare
kunskaper och sitt eget tänkande.
Ex. 1 … jag fann den första kursuppgiften1 extra intressant och väldigt tänkvärd, då det inte alltid under kursernas gång finns tid till sådan reflektion
eller eftertanke. (Examinationsuppgiften Block 2)
Ex 2. En bra idé för att lyckas med detta /att bli och förbli en bra lärare, min
anm/ är att föra en dagbok över undervisningen, där man kan föra in vad som
händer, hur man går tillväga och också reflektera över varför. Dessutom ger
det kontinuitet och möjlighet att se hur man utvecklats. Genom att läsa dagboken kan man se mönster. Den gör att man blir medveten om den egna praktiken. Man reflekterar över sina metoder och attityder så att man inte bara går
på utav gammal vana utan faktiskt blir medveten om vad man gör och varför.
Det ger en möjlighet till ständig utveckling. Först genom självreflektion kan
läraren alltså få en distans till sig själv och sina aktiviteter, vilket i sin tur ger
läraren kunskap om sig själv och sin praxis. Fördjupad kunskap kan också
medföra att nya idéer, ny förståelse, nya kunskaper och nya handlingsmönster
växer fram. För att man ska kunna öka och fördjupa förståelsen kring sina
handlingar behövs regelbundet återkommande tillfällen för reflektion.
(Examinationsuppgiften Block 1)
Ex 3. Jag har verkligen fått tänka till vad begreppen kunskap, undervisning,
lärande och ledarskap innebär. Som blivande lärare är det viktigt att förstå
och sätta sig in i ordens betydelse för att kunna göra ett bra arbete. Att skriva
det här arbetet har varit mycket lärorikt. Jag har verkligen läst, funderat och
reflekterat medan jag jobbat med uppgiften och det har givit mig en hel del i
mina tankegångar kring läraryrket. (Examinationsuppgiften Block 2)

De iakttagelser jag hittills har kunnat göra i materialet ger vid handen att
de flesta studenterna ändrat sina förställningar om vad det innebär att vara
lärare i dagens skola. Detta är vanligast bland de något äldre studenterna,
som lämnat skolan för en del år sedan och inte haft någon direkt kontakt
1

Kursuppgift 1 i Block 2: Reflektera över olika kunskapsformer och det skiftande
lärande som du mött så här långt i utbildningen.
34

Stöd för lärandet

med den sedan dess. Men också de något yngre uttrycker att de inte riktigt
”känner igen” den skola de själva gick i. I grundskolan lägger de t ex
märke till att man arbetar mera självständigt och med individuella uppgifter idag, att eleverna får ta mera ansvar för sitt lärande. Men de lägger
också märke till att eleverna inte alltid är mogna detta ansvar. Vissa studenter har en känsla för vad som är ”lämpligt” att skriva, dvs vad jag som
tutor väntar mig att det ska stå i deras papper, något som väl i alla tider har
karakteriserat en ”framgångsrik elev”.
Det finns studenter som visserligen förstår vad ”reflektion” innebär
men som inte vet vad det innebär att skriva en ”tät, sammanhållen och
välformulerad text”, som det står i Blockboken. Istället plockar de citat ur
böcker, artiklar, föreläsningar och gör en betraktelse över vart och ett.
Sedan använder de kursmanualen som struktur för att få med alla kursens
delar. Ofta ger de intryck av att inte ha läst litteraturen ordentligt utan
snarare bara ha gjort nedslag i den allteftersom den behandlats i kursen.
Dessa studenter skulle förmodligen må väl av individuell handledning i
sitt skrivande.
Å andra sidan finns det studenter som gör en helt egen struktur och
kanske använder sig av ett genomgående tema som inte är detsamma som
kursens, utan att för den skull missa något av kursens innehåll. Dessa
visar ofta prov på en imponerande beläsenhet. Ett exempel är en student
som utgick från ett feministiskt perspektiv och belyste kursens innehåll
med hjälp av feministisk litteratur – förutom kurslitteraturen. En annan
student använde de estetiska ämnena som replipunkter genom hela uppsatsen.
Studenter med vissa språkproblem ser det här arbetssättet som extremt ansträngande och svårt. De flesta av dem har goda muntliga kommunikationsfärdigheter men misslyckas i skrivandet, trots de hjälpmedel
som finns i form av datorprogram och trots den extra handledning som jag
har erbjudit (men som de sällan har utnyttjat). Delvis beror detta på ren
ovana vid att skriva (i dessa fall upptäcker studenterna ganska snart att de
faktiskt kan skriva), dels kan det bero på läs- och skrivsvårigheter. Det har
hänt att någon student har avbrutit utbildningen på grund av alltför stora
språkliga svårigheter. Att alla typer av lärare ska gå igenom samma utbildning och tvingas läsa och skriva mycket, kan för dessa studenter tyckas
som överkrav, i synnerhet om de tänker sig att undervisa i ämnen där
skriftlig kommunikation sällan eller aldrig förekommer.
Jag kommer att försöka granska det insamlade materialet när det gäller både innehåll och form/struktur. Nästa steg i arbetet blir att bestämma
vilka analysmetoder som är bäst lämpade för detta material. Ett relativt
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enkelt mått på studenternas ordförråd och hur det eventuellt utvecklas
genom det myckna skrivandet kan vara antalet olika ord som de använder,
men det finns säkert andra språkliga mått som kan komma i fråga. Det
gäller också att ringa in de frågor som kan vara mest intressanta att undersöka närmare när det gäller vad studenterna skriver om, eller vilka uppfattningar och föreställningar de har om lärares kunskap och yrkesroller.

Referenser
Blossing, U., Henckel, B., Henningsson-Yousif, A., Wallqvister, T. & Österberg, J.
(1999) Samtal för förändring. En rapport om 43 skolors arbete med mål och
resultat. Skola i utveckling. Stockholm: Skolverket.
Boglind, A., Dahl, E-M., Mattsson, A., Persson, U-B. & Wellton, L. (1999) Att upptäcka språket. En rapport om 44 skolors arbete med läs- och skrivutveckling.
Skola i utveckling. Stockholm: Skolverket.
Bowden, J & Marton, F. (1998). The University of Learning. Beyond quality and
competence in higher education. London. Kogan Page.
Hounsell, D. (1984). Learning from Essay-Writing. in F. Marton, D. Hounsell, & N.
Entwistle (Eds.) The Experience of Learning. Edinburgh: Scottish University
Press.
Leysen, H. & Stroobants, H. (2000). Using action research in teaching practice as an
instrument for stimulating reflective practice. Paper presented at the ECER Conference, Edinburgh, Scotland, Sept 2000.
McLaughlin, M. & Vogt, M. E. (1996). Portfolios in Teacher Education. Newark, DE:
International Reading Association
Regeringen (2000). En förnyad lärarutbildning. Regeringens proposition 1999/
2000:135. Stockholm: Riksdagens tryckeri.
Sillam, M. & Birglin-Dubant, M-J. (2001). Co-Writing the Professional Dissertation
by Student Primary School Teachers: New Perspectives for a Profession Undergoing In-depth Changes. Paper presented at the ECER Conference in Lille, France, Sept 2001.
Statens Offentliga Utredningar (1999). Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling. SOU 1999:63. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Säljö, R. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.
Timothy, M. & Jacobson, M. (2001). Learning Partners: Entry-Level, Preservice
Teachers Experiences in a Tutoring Field Experience. Paper presented at the 12th
European Conference on Reading, Dubiln, Ireland, July 2001.
Blockböcker i Pedagogiskt Arbete, Block 1 och Block 2.

36

Stöd för lärandet

BILAGA 1
Kursuppgifterna i Block 1 och 2 av Pedagogiskt Arbete
Block 1 (första 10-poängskursen)
Huvudrubrik: Utbildning som lokala verkligheter
Syfte: Att lägga grunden för studenternas fortsatta utveckling till lärare, vilket
innebär förtrogenhet med olika pedagogiska miljöer, redskap och sammanhang.
Tema 1. Om olika perspektiv på skola och utbildning – filosofiska frågeställningar
Uppgift: Reflektera över egen och andras syn på skola och utbildning
Tema 2. Om att studera pedagogiska miljöer – metodiska frågeställningar
Uppgift: Observera och intervjua elever och skolpersonal och rapportera era
iakttagelser.
Tema 3. Om skola, lärare och lärarutbildning – praktikgrundade frågeställningar
Uppgift: Beskriv eller gestalta livet på en skola utifrån exempelvis elevers, lärares och andra funktionärers upplevelser.
Tema 4. Om skola och utbildning i ett samhällsperspektiv – historiska och organisationsteoretiska frågeställningar
Uppgift: Jämför egna iakttagelser från den professionella sfären med utsagor i
dokument från den politiska sfären.
Tema 5. Utbildning som lokal verklighet – syntes och nya utgångspunkter
Examinationsuppgiften: Vad behöver en lärare kunna? Utgå från de fyra huvudförmågorna som anges som mål för lärarprogrammet och bearbeta skriftligt
kursens innehåll utifrån dessa. Reflektera därvid över ditt lärande till lärare.

Block 2 (andra 10-poängskursen)
Huvudrubrik: Kunskapsbildning, undervisning och lärande
Syfte: Att problematisera skolans innehåll genom att ställa frågor om olika kunskapsformer och hur de gestaltas i olika pedagogiska miljöer, undersöka hur man
i skolan väljer ut och omformar kunskap för undervisning samt pröva att själv
transformera kunskap och kommunicera denna till elever i olika lärande-situationer.
Tema 1. Kunskap och lärande
Uppgift: Reflektera över olika kunskapsformer och det skiftande lärande som du
mött så här långt i utbildningen.
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Tema 2. Ledarskap och lärande i klassrummet
Uppgift: Beskriv och analysera ditt eget ledarskap i förhållande till villkoren för
lärande.
Tema 3. Undervisning och lärande
Uppgift: Bestäms av mentorerna på fältet och som är gemensam för respektive
seminariegrupp.
Tema 4. Perspektiv på lärande – det meningsfulla lärandet
Uppgift: Intervjua elever om deras syn på kunskap och eget lärande.
Tema 5. Didaktik och lärande
Uppgift: Undersök olika dokument (läromedel, kursplaner, betygskriterier) och
analysera synen på kunskap och lärande.
Examinationsuppgift: Reflektera över olika kunskapsformers förekomst i och
utanför skolan och analysera villkoren för lärande i förhållande till resp kunskapsform. Använd litteraturen och dina egna erfarenheter och diskutera villkoren för lärande och hur undervisning kan organiseras för att möta olika behov.
Skriv en tät, sammanhållen och välformulerad text där du redovisar dina egna
reflektioner utifrån de kursuppgifter som du genomfört under kursen.
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Forskning för att lära att lära
och att lära att undervisa
Helge Strömdahl
Nationella Forskarskolan i Naturvetenskap och Teknik

Inom loppet av tre dagar i mitten av september 2001 har jag mött dem. I
texter som ligger 212 år från varandra. Identiska – ja åtminstone som ord
– men åtskilda av två sekler. Begreppen som söker fånga vad som krävs
för framgångsrikt lärande.
Uppmärksamhet, skriver Liedman (2001, 25) ”… har nära samband
med kunskap. Om vi skall lära oss något, måste vi vara uppmärksamma.
Det helt nya och det svåra kräver odelad uppmärksamhet…”.
Det fordras av en student ”särskild flit och uppmärksamhet” för att
lära sig att skickligt utöva musik slår J.J. Quantz (1789, 11.§) fast in sin
Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen.
Lideman (2001, 26) fortsätter ”Uppmärksamhetens bästa vän är intresset.” [min kursivering] ”Varje människa vet det: det man har intresse
för, det lär man sig snabbt, lustfyllt, nästan omärkligt” […]. Han skriver
om fotbollsälskaren och popexperten som glupskt lär sig allt inom sitt
område, som utvecklar encyklopediskt vetande och som närmast med
Linneansk klassifikation kan urskilja alla finesser och nyanser i spel och
musik, där den oinvigde inte finner något att urskilja. ”Tvånget står de
själva för, och det är omärkligt: för att deras intresse skall mättas måste de
oavlåtligt söka sig vidare”.
Det är inte svårt att med Liedman instämma att den studerandes intresse är en nyckelfråga för modern pedagogik. Hur skapas intresse för ett
kunskapsområde? Går det att skapa? Quantz (1789, 3.§) menar att intresse
(dragning) närmast har endogen karaktär:
Skulle man emellertid flitigt ge akt på unga människors dragning, skulle
man söka utforska var de av egen drift brukar syssla mest, skulle man lämna
dem friheten att själva välja till vad de har största lust, så skulle man finna
såväl fler nyttiga som lyckliga människor i världen.

Vår tids svenska utbildningsideologi föreskriver att utgångspunkten för
undervisning och lärande i det formella institutionaliserade utbildningsväsendet skall vara den lärandes egen livssituation och vardag. Det kanske är en nödvändig, men med största sannolikhet inte tillräcklig, grund
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att ha som utgångspunkt. Kunskapens växt frodas i det från början okända. I gränsområdet där det kända och okända möts. Exkursion i främmande marker där nya upptäckter kan göras stimulerar till ytterligare lust att
beträda okända vägar.
Genom kursplaner på alla utbildningsnivåer föreskrivs emellertid vad
som skall läras, i undervisningen ges indikationer på vad som lärs och i
examinationen blir det uppenbart vad examinatorn bedömer är acceptabelt för att formellt bli godkänd. Överensstämmelsen mellan kunskapsinnehållet i de olika leden är inte heller självklar. ”Den lärandes egen livssituation och vardag” är nog gott och väl men den som inte är ”cue-seeker”
kommer att ha svårt att ta sig igenom det formella utbildningssystemet.
Den svenska politiska utbildningsdebatten har under en följd av år
bekymrat sig över ungdomars sviktande intresse och motivation för
utbildningar i naturvetenskap, teknik och matematik. Sviktande, i förhållande till vad? Ja, frågan är om det är ett reellt sviktande intresse bland
presumtiva studerande eller om det snarare handlar om att det är ett samhälleligt intresse att fler ungdomar än tidigare behöver rekryteras för att
Sverige skall kunna hålla stånd i den internationella konkurrensen på det
tekniska/naturvetenskapliga området.
”Det borde väl inte vara så svårt att få ungdomar att förstå att de skall
utbilda sig inom de fält som leder till civilingenjör- medicin- och naturvetarexamina. Det är ju där FRAMTIDEN och PENGARNA ligger. Ändå
väljer de annorlunda. Det är ju sååå… intressant med natur och teknik.
Man får ju experimentera och ”forska”. Ändå vänder de ryggen till – förstår de inte sitt eget bästa?”
Ja, så där brukar det låta i propagandan. Bortsett från ideologiska övertoner och schabloner som vidlåder området kan man fråga sig: Hur ser
den undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik ut som kan framkalla intresse, motivation, lust och glädje och inte minst det oproblematiska
inre tvång som Liedman finner hos popexperten och fotbollsälskaren? Är
det möjligt att göra en jämförelse mellan lärande i en personlig kontext,
med ett eget lärandeprojekt, som inte överhuvudtaget uppfattas som ett
lärande och lärande av föreskrivna lärandeprojekt i det formella utbildningssystemet?
Sådana frågeställningar kan vara föremål för forskning inom det
disciplinära fält som långsamt växt fram i Sverige sedan ett 30-tal år och
som gradvis etableras under benämningen naturvetenskapernas och teknikens didaktik (Science & Technolgy education). Efter tröttsamma strider om hur didaktiken avgränsas, nöjer jag mig med att konstatera: Med
didaktik avses undervisning och lärande. Alltså, naturvetenskapernas och
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teknikens didaktik handlar om undervisning och lärande i och om naturvetenskap och teknik.
Ett erkännande av detta fälts betydelse är inrättandet av en Nationell
Forskarskola i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik omfattande
åtta lärosäten. Linköpings universitet har av regeringen utsetts att vara
värduniversitet i denna forskarskola, geografiskt placerad vid Campus
Norrköping. Om Forskarskolans inriktning kan man läsa i skriften Program för den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (2001). För vidare information hänvisas till Forskarskolans
hemsida www.liu.se/ffk/fontd
Det är väsentligt att inte fragmentarisera perspektivet på barns, ungas
och vuxnas lärande. Med den politiska målsättning som råder, att minst
50 % av en årskull skall ha kommit i högskolestudier före 25 års ålder, ter
det sig rimligt att forskarskolan öppnar sig för frågeställningar som rör
undervisning i teknik och naturvetenskap i hela utbildningsväsendet. Ur
studerandeperspektivet hänger utbildningen samman från förskola t o m
högskola och vidare mot fortsatt livslångt lärande. Låt oss därför alla arbeta med uppmärksamhet och intresse för att Forskarskolan blir navet i en
forskningsverksamhet som kan förse utbildningsväsendet med vetenskapligt grundad kunskap om lärande och undervisning i naturvetenskap och
teknik till gagn för lärare och elever på alla utbildningsnivåer.
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Att utgå från det egna lärandet
– lärandedag för alla nya studenter på HU
Margaretha Wilhelmsson
Tomas Faresjö
Institutionen för medicin och vård

När hälsouniversitetet startade sin verksamhet 1986 beslutades, att den
pedagogiska ansatsen skulle vara problembaserat lärande samt att alla programmen skulle starta med en för alla utbildningsprogram gemensam 10poängskurs, vilken kallades ”Människa – Samhälle”. Kursen har av tradition haft en utgångspunkt främst i samhälls- och beteendevetenskap. Denna integrerade kurs har ständigt varit under utveckling. De två senaste
terminerna har den bytt namn till ”HEL-kursen”, vilket står för begreppen
”Hälsa, Etik och Lärande”. Innehållsmässigt har också kursen skiftat karaktär för att nu betona både lärande, hälsa och livskvalitet, folkhälsa,
prevention och etik.
PBL som pedagogisk metod liksom idén om att integrerat starta alla
utbildningar, utgör fortfarande viktiga hörnstenar i HU-konceptet. Idag
femton år senare är båda dessa lika högaktuella och har en bred förankring på HU. I ett vidare perspektiv stöds integrationstanken av bl a WHO
och Europaparlamentet som båda framhåller att integration mellan vårdprogrammen i grundutbildningarna är ett viktigt steg för att stimulera
multiprofessionellt samarbete i vården (Översyn av integrationen mellan
Hälsouniversitetets utbildningsprogram, 1999).
Att samla flera utbildningar i en inledande integrerad kurs är unikt i
universitetsvärlden. Det övergripande motivet med detta är naturligtvis
att skapa en gemensam plattform för de kommande studierna på Hälsouniversitetet. Det är idag en vanlig uppfattning att studentens första tid på
universitetet är avgörande för hur väl han eller hon kommer att lyckas
under studietiden (Studentperspektivet Högskoleverket, 1999). Processtanken, som kan indelas i de tre faserna in-, genom- och ut ur universitetet
har styrt forskningen om hur studenter utvecklas i högskolan (Studentperspektivet Högskoleverket, 1999).
I dagsläget är det åtta utbildningar som genomgår den integrerade
HEL-kursen vid HU. Det är sociala omsorgsprogrammet med inriktning
mot äldre respektive en socialpedagogisk inriktning, arbetsterapeutprogram, sjukgymnastprogrammet, läkarprogrammet, utbildningen i medi42

Stöd för lärandet

cinsk biologi, sjuksköterskeprogrammet, receptarieprogrammet samt folkhälsoprogrammet. Kursen innehåller både basgruppsarbete, seminarier,
fältstudie och gemensamma föreläsningar. Studenterna på HEL-kursen är
jämt fördelade mellan lärosätena i Norrköping och Linköping och uppgår
till totalt närmare 400 under HT 2001.
Inom HEL-kursen har redan tidigare en del övningar som tog sin utgångspunkt i det egna lärandet utförts i kursen, inspirerat från CUP konferensen 1997 och Peter Anderssons bidrag ”Studenter lär lära om att lära”.
Det blev alltså naturligt att börja kursen med lärandebegreppet och den
tredje dagen vid lärosätet anordnades en lärandedag för alla nya HU studenter. Syftet med lärandedagen var att starta en reflektion om eget lärande, samt att beakta begreppet lärande ur olika perspektiv. Lärandedagens
aktiviteter och de reflektioner som dokumenterats utgjorde sedan det första scenariot/utgångspunkten för det vidare basgruppsarbetet.
Praktiskt gick lärandedagen till på följande sätt, studenterna satt stilla
i en lokal och utförde sju aktiviteter, vilka alla berörde lärandet på olika
sätt. Aktiviteterna pågick under ca 30 minuter och efter detta fanns det tid
för ca 15 minuters reflektion och dokumentation av aktiviteten. Dagen avslutades sedan med en sammanfattning av eget lärande dels i förhållande till
aktiviteterna under dagen och dels i förhållande till det som du tycker är
mest betydelsefullt för ditt egna lärande.
De aktiviteter som genom fördes kom från följande områden.
1. Beskriv en bra/dålig lärsituation. Hur gick det till när jag lärde mig
mycket/litet? Vad var det mest väsentliga? Vilka känslor väckte det
hos mig?
2. Lärstil. Vilken lärstil har jag? Analys enligt Kolb´s modell (Hård af
Segerstad, 1996).
3. Kommunikation. Genom aktiviteten försöktes att simulera, envägs
kommunikation mellan sändare och mottagare och tvåvägs kommunikation mellan sändare och mottagare.
4. Läsa en text djup eller ytinriktat. Vilken kunskap får jag om jag
läser djup eller ytinriktat? Skillnad mellan förståelsekunskap och faktakunskap? Hur är de relaterade till varandra?
5. Hälsouniversitetets studentkår Consensus svarade på studenternas frågor om PBL. Handledarna intog en passiv roll om de inte
behövde bryta för förtydligande, samt dokumenterade vilka frågor som
studenterna ställde.
6. Traditionell examination. Studenterna uppmanades dagen innan, att
noga läsa det PBL häfte som delats ut. Nu skulle de examineras på
den fakta som häftet innehåller. Frågorna var så konstruerade att de
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bara tog upp faktakunskap. Exempelvis; I vilket land har PBL utvecklats och vilket år startade det?
7. Kritiskt förhållningsätt – att problematisera. Studenterna fick tre
texter, en löpsedel från en kvällstidning, samma text inne i tidningen
samt ett utdrag ur en vetenskaplig artikel som belyste samma problem. De fick sedan reflektera över de tre olika texterna om samma
ämne och anta ett kritiskt förhållningsätt till texterna. Vad har författaren för avsikt med texten och hur skall jag förhålla mig till den?
Dagen avslutades med att studenterna skriftligt fick besvara dessa båda
frågor;
– Hur ser du på ditt eget lärande efter de aktiviteter du utfört idag?
– Gör en sammanfattning av det du tycker är mest betydelsefullt för
ditt eget lärande.
En första utvärdering av lärandedagen visade att handledarna ansåg att
studenterna mer ingående än tidigare kopplat lärandeteorier till verkligheten efter lärandedagen. En del basgrupper hade även diskuterat vetenskapsfilosofi efteråt, ett ämne som varit svårt att nå med det tidigare kursupplägget. En del studenter upplevde en frustration över att sitta stilla en hel
dag (kl. 08.15-15.30) med avbrott endast för lunch och förmiddagsfika,
samt att tiden var väl tilltagen för en del av aktiviteterna. Tidsaspekten på
de olika aktiviteterna hade noga diskuterats vid upplägget av dagen och
ansågs nödvändiga för att nå en djupare reflektionsnivå. Studenternas frustration över att behöva sitta stilla hela dagen hade också förutspåtts.
Studenternas sammanfattande skriftliga dokumentation av det mest
betydelsefulla för eget lärande har kopierats och samlats in. Detta material utgör data som kommer att analyseras och presenteras senare. Redan
idag kan redovisas att många av studenterna beskriver att de vill ha tyst
och lugnt omkring sig samt att de behöver tid till sitt lärande (jämnför
frustrationen över att sitta stilla och väl tilltagen tid). De flesta av studenterna var positiva till lärandedagen och en del uttryckte sitt tack, ”– jag
har lärt mig mycket om mitt lärande idag” medan andra tyckte att de fick
bekräftelse på vad de redan visste.
Efter genomförd lärandedag kom denna att helt enkelt utgöra kursens
första scenario/utgångspunkt i basgruppsarbetet. Det var inga svårigheter
att använda lärandedagen på detta sätt. Handledarna upplevde t ex att studenterna applicerade sitt egna lärande i olika pedagogiska teorier och att
de kunde gå från specifik till generell nivå. Dock var det svårare att tilllämpa de inhämtade kunskaperna på scenariot/utgångspunkten (dvs. att
gå från generell till specifik nivå) då scenariot blev en summering av egna
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upplevelser och därmed mer subjektivt än scenarier/utgångspunkter som
studenterna ej själva deltagit i.
Lärandet och reflektioner om det egna lärandet är en viktig del av
HEL-kursen och initierandet av en särskild lärandedag tidigt i utbildningen
kommer att fortsätta.

Referenser
Anderson Peter. Studenter lär lära om att lära. CUP konferens november 1997.
Hård af Segerstad, H., Klasson, A. & Tebelius, U. Vuxenpedagogik – att iscensätta
vuxnas lärande. Lund Studentlitteratur, 1996.
Studentperspektivet på verksamheten vid universitet och högskolor – utveckling och
helhet. Högskoleverket National Agency for Higher Education. ISBN 91-8887434-6.
Översyn av integration mellan Hälsouniversitetets utbildningsprogram. Rapport
LiU706/96-10.
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BILAGA
LÄRANDEDAGEN
Syftet med lärandedagen är att studenten skall starta egen reflektion om
lärande, samt beakta begreppet lärande ur olika perspektiv. Dagen börjar
med en reflektion om en bra och en dålig lärsituation, vilken dokumenteras. Därefter kommer olika aktiviteter (se schema nedan), som berör lärandet att behandlas under 30 minuters intervaller, varje sådan aktvitet
avslutas med egen reflektion och dokumentation. Dagen avslutas med att
studenten gör en summering av sina intryck. Salar se schema.

Aktivitet
Aktivitet 1
kl. 8.15-8.45

Reflektion över en bra och en
dålig lärsituation.

Aktivitet 2
kl. 8.45- 9.15
15 min för egen reflektion och
dokumentation

Hur jag lär. Enskilt test enligt
Kolb

Aktivitet 3
kl.9.30-10.00
15 min för egen reflektion och
dokumentation Fikapaus!

Kommunikation
Förmedla och ta emot ett
budskap

Aktivitet 4
kl.10.45-11.15
15 min för egen reflektion och
dokumentation
kl.11.30 Info. bibliotek!
Aktivitet 5
kl.13.00-13.30
15 min för egen reflektion och
dokumentation
Aktivitet 6
kl.13.45-14.15
15 min för egen reflektion och
dokumentation
Aktivitet 7
kl.14.30-15.00
15 min för egen reflektion och
dokumentation
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Att läsa en text.
Yt/djupinlärning

Pedagogisk diskussion med
Consensus

Examination PBL häfte

Kritiskt förhållningsätt till
kunskapskällor
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Intercontinental Masters Programme
in Adult Learning and Global Change
– ett unikt samarbetsprojekt och ett äventyr i cyber-space
Madeleine Abrandt Dahlgren
Institutionen för beteendevetenskap

I Augusti 2001 startade ett nytt, web-baserat och i sitt slag unikt internationellt magisterprogram vid Linköpings Universitet. Det unika består i
att programmet har utvecklats gemensamt av ett team av lärare och forskare vid fyra samverkande universitet över fyra kontinenter. Detta lärarteam genomför sedan gemensamt undervisningen. Programmet är också
unikt i den meningen att innehållet handlar om lärande och globalisering
på samma gång som samarbetet mellan de olika universiteten i sig själv är
ett lärandeprojekt och ett exempel på vad globalisering kan innebära. De
samverkande parterna är Universitetet i Linköping, Sverige; University
of Western Cape, Kapstaden, Sydafrika; University of Technology, Sydney, Australien och University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
Det finns i dag många exempel på stora universitet i västvärlden som erbjuder internetbaserad utbildning i global konkurrens med varandra om
presumtiva studenter från hela världen. Utvecklingen av det här aktuella
programmet skiljer sig från andra internetbaserade utbildningar i det att
det bygger på uppfattningen att de fyra parterna är jämlika och tar ett
solidariskt ansvar för utbildningens uppläggning och innehåll samt för att
fylla utbildningsplatserna. Det betyder också att programmet inte är dominerat av något av de anglosaxiska universiteten, utan idén och genomförandet är resultatet av ett konkret och gemensamt utvecklingsarbete som
tagit hänsyn till kulturella förutsättningar och olikheter mellan parterna.
En ledande tanke i planeringen har också varit att examen ska kunna tillgodoräknas vid samtliga fyra universitet. Utvecklingsanslag för planering
och implementering av programmet har erhållits från filosofiska fakulteten, LiU samt från Distansutbildningsmyndigheten, DISTUM.
Programmet vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom olika
områden, t ex utbildning, vård, teknik etc. som på olika sätt berörs av
globaliseringens konsekvenser för lärandet. Genom programmets uppläggning blir det därigenom möjligt att skapa mötesplatser för studerande från
olika kontinenter. Genom den internationellt sammansatta studerande47
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gruppen möjliggörs också medvetenhet om kulturella skillnader och medel
att överbrygga dessa.
Studenter antas vid vart och ett av de samverkande universiteten och
utgör tillsammans en gemensam studerandegrupp. Programmet omfattar
40 poäng och ges på halvtid under två år med början 2001. Den första
omgången av programmet omfattar 8 studerande på halvtid vid respektive
universitet. Planeringen för programmets utbyggnad är att successivt öka
antalet studerande under de närmaste åren och att det skall ingå i det ordinarie utbudet av internationella magisterprogram vid filosofiska fakulteten. 2002 planeras att anta 12 studerande och 2003 beräknas programmet
vara fullt utbyggt till att omfatta 20 studerande på halvtid vid respektive
universitet. En sådan utbyggnad av programmet skulle innebära att 160
studerande per år deltar i programmet i något skede.

Varför ett magisterprogram på detta tema?
Vuxnas lärande och globalisering som tema för en internationell magisterutbildning har sin grund i ett flertal utgångspunkter. Vuxnas lärande
kan sägas ske i en rad olika sammanhang såväl inom som utom det formella utbildningssystemet. Den ökande globaliseringen medför nya utmaningar inom en rad områden för såväl den högre utbildningen som arbetslivet, som ju båda är exempel på sammanhang där vuxna lär. Några
exempel på utmaningar är nya ekonomiska förhållanden och ny teknologi
som leder till nya former för kommunikation. Den nya tekniken gör det t ex
möjligt för universiteten att erbjuda sitt utbildningsutbud internationellt
och därmed konkurrera med det lokala utbudet. För arbetslivet ökar möjligheterna till nätverksarbete på distans över kulturella och nationella gränser. Dessa utmaningar inkluderar också krav på ökad effektivitet och produktivitet samtidigt som de aktualiserar komplexiteten i och behovet av
befordrandet av social rättvisa och jämlikhet i den globaliserade världen.
I den industrialiserade delen av världen har globalisering tämligen
reservationslöst uppfattats som en positiv utveckling. Hanteringen av globaliseringens konsekvenser – positiva såväl som negativa – framstår som
ett nytt och angeläget område också för utbildningssystemet. Huvudfrågan som vi arbetat med under realiseringen av detta projekt är hur man
genom samverkan mellan universitet från olika kontinenter kan utforma
en ny utbildning som har globalisering och flexibelt lärande i fokus och
där globaliseringen utgör både innehållet i och formen för utbildningsprogrammet. Utbildningens mål är att de studerande skall utveckla ett kritiskt perspektiv på konsekvenser av globalisering och dess påverkan på
vuxnas lärande och de sammanhang i vilka lärande sker. Utbildningen
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syftar också till att utveckla förmågan att kunna hantera osäkerhet och
förändring samt att kunna samarbeta över kulturella och nationella gränser via nya medier.

Vad handlar det om?
Innehållet i utbildningen är upplagt som åtta kursmoduler om 5 poäng.
• Locating oneself in Global Learning,
• Adult Learning: Perspectives and contexts,
• Work and learning,
• Fostering learning in practice,
• Understanding research,
• Global/local learning samt
• Local options 1-2.
Locating oneself in Global Learning är den första kursen i programmet
och är på samma gång en övergripande och integrerande kurs som löper
under hela programmet. Här får den studerande möjlighet att lära mer om
de möjligheter som det web-baserade mediet erbjuder. Kursen introducerar globalisering som tema och de studerandes uppfattningar och erfarenheter tas som utgångspunkt för diskussioner. Ett viktigt led i den första
kursen är också att de studerande utformar en portfolio. Denna innehåller
bl a personliga mål för lärandet som de ska utveckla under kursens gång.
Adult learning: Perspectives and contexts behandlar samtida teorier för
vuxnas lärande i olika kontexter. Den studerandes personliga lärandekontext tas som utgångspunkt för analyser med hjälp av centrala begrepp inom
olika teoretiska perspektiv på lärande. De globala dimensionerna av lärandet synliggörs och görs till föremål för analyser och diskussioner i internationellt sammansatta grupper. Work and learning behandlar arbetslivets lärande och fokuserar på de förändrade relationerna mellan ekonomi,
lärande i arbetslivet och vuxenutbildning i ett globalt perspektiv. Fostering learning in practice är uppbyggd kring tanken att praktik innehåller
en särskild dimension av lärande som är viktig att synliggöra. Att kritiskt
kunna granska och förstå lärandedimensionen i den egna yrkesverksamheten i ett globalt perspektiv är ett centralt mål för denna kurs. Understanding research är en kurs som syftar till att den studerande skall kunna läsa
och kritiskt ta del av forskning om vuxnas lärande som är genomförd inom
ramen för olika forskningsperspektiv. Den utgör också första steget på
vägen till att genomföra en magisteruppsats, vilket är innehållet i de båda
delkurserna Local options 1-2. Global/local learning fokuserar särskilt på
begreppen globalisering och utveckling. De studerande analyserar och
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diskuterar rivaliserande tolkningar av dessa begrepp. Förhållandet mellan
den globala och den lokala nivån är också ett viktigt inslag i kursen.
Arbetsformerna bygger huvudsakligen på distansutbildning och flexibla former för lärande. Grundtanken att kursens innehåll och former för
lärandet ömsesidigt skall berika varandra avses uppfyllas genom att i kursens olika avsnitt skapa en dialektik mellan de studerandes egna sammanhang och frågeställningar som används som utgångspunkt för studierna
och olika teoretiska perspektiv som kan anläggas på dessa. De självständigt genomförda uppgifterna i kursen avses sedan att användas för dialog
och diskussion mellan studerande från olika världsdelar. Kommunikation
över Internet med hjälp av kursskalet Blackboard är de huvudsakliga formerna för samverkan och kontakt mellan studenter och mellan studenter
och lärare.

Något om erfarenheterna så långt
När detta skrivs har den första kursens inledande del avslutats och kurs
nummer två skall just börja. Det vi har lärt oss är att många av de problem
vi befarade i själva verket inte visade sig vara några problem. Vi befarade
att det skulle vara stora skillnader i hur studenterna skulle vara vana vid
och klara av den web-baserade undervisningsmiljön och vi hade därför
lagt ganska stor tyngd vid att träna de studerande att navigera inom ramen
för Blackboard. Vi befarade också att det skulle vara stora tekniska problem att överkomma för de sydafrikanska studenterna på grund av den begränsade bandbredden in till Sydafrika och den begränsade tillgången på
utrustning. Det visade sig att studenterna snabbt fann sig tillrätta och lärde
sig använda kursskalet utan alltför stora svårigheter. Genom ett forskningsanslag via SIDA fick vi också möjlighet att utrusta de sydafrikanska studenterna med laptop-datorer, vilket underlättade en hel del. I våra planeringsdiskussioner hade vi också förutspått att den helt dominerande skriftliga kommunikationen inom programmet skulle verka hämmande på många
studenter och försvåra diskussioner, eftersom många inte har engelska som
modersmål. Även denna farhåga visade sig vara överdriven. Studenterna
har i sina diskussioner så långt hjälpt varann att förtydliga det som varit
otydligt och på så sätt skapat ett gemensamt lärande. Det återstår att se
vad de verkliga stötestenarna kommer att utgöras av när programmet pågått en tid.
En erfarenhet vi har gjort under planeringsprocessen är att det i flera
avseenden varit en komplicerad process att få våra respektive universitetsbyråkratier att komma i samklang. Här har vi också erfarit stora skillnader beträffande procedurer för att få nya kurser accepterade och god50
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kända vid de olika universiteten, liksom beträffande examinationssystem
och därtill hörande kriterier för bedömning. Vi har också konfronterats
med att vi själva i många stycken haft olika synsätt, vilket kanske också
ibland kan tillskrivas kulturella skillnader mellan oss. Processen har dock
i sin helhet präglats av en gemensam vilja att överbrygga olikheter och
finna konstruktiva lösningar på de olika svårigheter vi stött på under planeringens gång.

Planerad forskning
Vi planerar också att bedriva forskning omkring projektet med hjälp av
medel från SIDA för projektsamverkan mellan Sydafrika och Sverige.
Syftet är bl a att beskriva och analysera djupare vilka faktorer som påverkar den slutliga utformningen av programmet, beskriva strategier för samverkan och konsekvenser av kompromisser, identifiera ramfaktorer; reella och upplevda, samt hur de påverkar programmets utformning. Detta
forskningsprojekt är ännu i sin inledningsfas och arbete pågår nu med en
första analys av planerings- och implementationsprocessen som genomförs i samarbete mellan alla de fyra samverkande parterna. Som ett led i
detta forskningsprojekt kommer vi också att genomföra en serie om tre
workshops i samarbete med University of Western Cape där de studerande engageras och får möjlighet att mötas och diskutera programmet. Den
första workshopen i serien kommer att äga rum 8-12 december 2001 i
Linköping. Det är ännu för tidigt att dra några övergripande eller slutgiltiga slutsatser om programmets utfall eller resultatet av forskningen. Vi är
ännu bara i början på detta äventyr i cyberrymden.
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EDIT Educational Development using
Information and Communication Technology
Beskrivning av ett pedagogiskt pilotprojekt
Margareta Bachrach-Lindström
Institutionen för medicin och vård
Ann-Christine Persson
Hälsouniversitetets kansli

I juni 1999 fattade Hälsouniversitetets (HU) fakultetsnämnd beslut om att
införa utnyttjande av IT-teknologi för att stärka HU:s pedagogoiska grundidé det Problem Baserade Lärandet (PBL) för att därigenom ytterligare
utveckla fakultetens studentcentrerade pedagogik. Till grund för detta beslut låg bland annat ett studiebesök vid Sydney University, Graduate Medical Program som den pedagogiska enheten vid HU genomförde under
vårterminen 1999 för att studera användandet av IT i den Problem Baserade Läkarutbildningen där.
Huvudsyftet med EDIT-projektet är att genom web-baseringen av fall/
scenarier åstadkomma en pedagogisk förnyelse och utveckling av PBL
samt en uppgradering av HU-utbildningarnas innehåll. Projektet ska också
leda till att den integrerade undervisningen stöds och att ett lätthanterligt
(interaktivt) utvärderingssystem skapas.
Enligt planerna kommer införandet av web-baserade scenarier successivt att ske på samtliga HU:s utbildningar inom de terminer/teman som
bedöms ha mest nytta av IT-teknologin. Scenarierna presenteras som hemsidor bestående av en kombination av text-, video-, bild- och ljudmaterial
vilket möjliggör mer verklighetsnära och realistiska scenarier jämfört med
de hittills använda pappersversionerna.
Genomförandet av EDIT-projektet leds av en styrgrupp med ordförande dekanus Rolf Andersson, och företrädare från olika verksamheter
som läkar- och sjuksköterskeutbildningen, enheten för Medicinsk pedagogik, landstingets IT-enhet, UNIT och HU:s studentkår Consensus.
Arbetet genomförs av en projektgrupp ledd av Björn Bergdahl med
samverkan med HU:s IT-grupp, HU:s bibliotek samt projektgruppen för
utbildningslaboratoriet. UNIT ansvarar för systemutvecklingen och ett
samarbete med utbildningen för kultur, samhälle och mediegestaltning i
Norrköping avseende medieproduktion har inletts. För fall/scenarie konstruktionen ansvarar terminsansvariga och de lärare som är involverade i de
utbildningar där EDIT tillämpas.
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Ansvar för projektets tekniska delar har IT-ansvarig på HU, fakultetens
web-master, en produktionsassistent samt en systemutvecklare på UNIT. I
uppdraget ingår bland annat att ta fram en programvara för att hantera en
databas, att skapa mallar för produktionen av scenarierna, att ta fram en
grundstruktur för ett (interaktivt) databaserat utvärderingsinstrument samt
att utprova detsamma.
De grupprum som används behöver utöver standardutrustning förses
med en dator med Internetuppkoppling, högtalare, projektor, projektorduk (alternativt en Smart-Board). Möjlighet att projicera upp de olika dokumenten i ett scenario på väggen har framhållits som en stor fördel av
studenter och lärare på pilotterminen vårterminen-01 (T5 vid läkarutbildningen), jämfört med att alla trängs runt en dataskärm vilket minskar läsbarheten. Då denna utrustning är kostsam är det viktigt att de utbildningar
och terminer som deltar i EDIT-projektet samordnar sina teoridagar och
basgruppsträffar för att maximera utnyttjandet av lokalerna.
Basgrupperna bestående av 7-9 studenter och en handledare arbetar
som tidigare enligt problembearbetningssprocessen. Däremot är tiden för
varje basgruppsträff förlängd till 120 minuter. För läkarutbildningen har
EDIT också inneburit schemalagda basgruppsträffar och en förutbestämd
ordning på scenarierna. Mellan basgruppsträffarna har studenterna möjlighet att arbeta via datorer på Örat, Birgittaskolan, Hälsouniversitetets
bibliotek och datasalen i anslutning till utbildningslaboratoriet.
Utvärderingen av pilotterminen (grundad på svar från 29 av 31 studenter) visar att EDIT-konceptet jämfört med papperskonceptet har varit
roligare, mer dynamiskt, lett till ökad aktivitet i basgruppsarbetet, att scenarierna har varit mer genomarbetade, upplevts som mer realistiska och
lett till diskussioner på en djupare nivå än tidigare.
Vilka är då nackdelarna? Framförallt har det rört sig om när tekniken
inte har fungerat optimalt, när det inte har gått att skriva ut, eller mejla
hem till exempel inlärningsmål. Studenter som inte har dator med Internetuppkoppling hemma har upplevt begränsade möjligheter att titta på aktuellt
scenarie mellan basgruppsträffarna. Några tycker att innehållet har känts
för styrt och att det är för mycket material som presenteras.
Under vårterminen -01 startade EDIT-projektet på T5 vid läkarutbildningen och 23 scenarier producerades. Under höstterminen -01 används
EDIT-konceptet på tre av HU:s utbildningar, i Linköping på läkarutbildningen i T5 och T6, på sjuksköterskeutbildningen i T4 och i Norrköping
har social omsorgsutbildning startat i T3.
Välkomna att ställa frågor och prova på hur det är att arbeta med EDITkonceptet! Internet adress: http://huweb.hu.liu.se/edit/
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Webbaserade kurser med introduktion till
IDA:s datorsystem
Peter Johansson
Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: En enkel programvara för att hantera webbkurser har utvecklats på IDA. Programvaran, kallad STONE (Simple Tool for Online Education), erbjuder automaträttande diagnoser och viss anpassning av kursmaterialet efter studenternas förkunskaper. STONE testas under hösten 2001 med en
introduktionskurs till IDA:s datorsystem som följs av 500 studenter.

1. Bakgrund
Institutionen för datavetenskap (IDA) erbjuder ett hundratal grundutbildningskurser för studenter vid tekniska fakulteten. I de flesta av dessa kurser ingår laborationsuppgifter som ska utföras i institutionens datorsalar.
För detta ändamål finns ett hundratal Sun-arbetsstationer fördelade på ett
antal programutvecklingslaboratorier (PUL). Dessa lokaler utnyttjas flitigt och är i princip alltid fullbokade för undervisning under kontorstid.
De utnyttjas också på kvällar och helger.
Undervisningssystemet på IDA har 6000 aktiva studentkonton och
varje läsår måste 1000 nya studenter introduceras till systemet för att kunna
utföra de laborationsuppgifter som kurserna kräver. Introduktionen sker
på olika sätt på olika utbildningsprogram. På vissa utbildningar börjar
man med en allmän orienteringskurs, medan man på andra utbildningar
lägger introduktionen i början av den första programmeringskursen.

2. Problem
Syftet med introduktionen till IDA:s datorsystem är att studenterna efter
kursen ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i hantering av
systemen så att deras fortsatta arbete underlättas i så stor utsträckning som
möjligt. Det finns i huvudsak tre problem när det gäller att introducera
nya studenter till IDA:s datorsystem.
• Studenternas förkunskaper är mycket olika. Idag kan vi anta att de flesta har en grundläggande datorvana från gymnasieskolan men skillnaderna är ändå stora. För att en introduktionskurs ska ha något att ge till
alla studenter måste den kunna differentieras, dvs i någon mån anpassas till den enskilde studentens kunskapsnivå.
54

IT-pedagogik

• Många studenter verkar lära sig precis så mycket om systemen som de
behöver för att klara av laborationerna. De når sällan någon djupare
förståelse, vilket faktiskt är önskvärt om de ska kunna arbeta effektivt.
En introduktionskurs måste därför ge studenterna tid att uppnå förtrogenhet med systemet.
• Det har tidigare inte funnits något fullständigt utbildningsmaterial för
IDA:s datorsystem. Inom ramen för olika grundkurser har olika övningar utvecklats, men det har saknats en central informationsresurs.
Det vore därför önskvärt med ett kursmaterial som kunde användas av
så många som möjligt och som dessutom samlar all nödvändig inforamtion på ett ställe.

3. Inledande försök
Som ett första försök att lösa ovanstående problem utvecklades under våren och sommaren 2000 ett webbaserat kursmaterial. Materialet bestod av
vanliga statiska webbsidor och enklare instruktionsfilmer. Examinationen
skedde bland annat med skriftliga duggor och via e-post till handledarna.
Vissa försök med att anpassa kursmaterialet till studenternas förkunskaper gjordes också genom att vissa delar av materialet fick två olika framställningar som studenterna själva fick välja mellan.
Kursmaterialet fungerade bra och många studenter använde det som
referens även efter avslutad kurs. Examinationen var dock mer arbetsam
än nödvändigt för en kurs av den här storleken och därför väcktes tankarna på att automatisera detta moment.
Under våren och sommaren 2001 designades och implementerades
en programvara för att hantera webbkurser. Programvaran fick namnet
STONE (Simple Tool for Online Education). Det redan framtagna kursmaterialet importerades och strukturen på detta förändrades inte nämnvärt. Det som STONE tillförde var möjlighet att automatiskt generera och
rätta diagnoser, samt möjlighet att lättare övervaka studenternas resultat.
Det finns redan många verktyg för att arbeta med webbkurser på marknaden och syftet med att utveckla STONE var inte att konkurrera med
dessa produkter. Syftet var att skapa ett enkelt och lätthanterligt verktyg i
vilket det redan existerande kursmaterialet kunde importeras.

4. Struktur för kurser i STONE
Kursmaterialet för en kurs i STONE delas in i olika steg som kan sägas
motsvara webbsidor. Varje steg förklarar i text och bild en väl avgränsad
del av kursmaterialet och föreslår egna övningar. Ett steg kan ha ett eller
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flera andra steg som förkunskapskrav, dvs studenten kan inte komma åt
steget förrän de tidigare stegen är avklarade. Stegen grupperas i moduler
för att göra kursmaterialet mer överskådligt.
Till de flesta steg hör diagnoser. Dessa genereras utifrån en uppsättning olika frågor och rättas automatiskt av systemet. Från det att studenten har begärt en diagnos har han eller hon en viss begränsad tid på sig att
svara, i annat fall räknas diagnosen som misslyckad. Studenten måste också
ha ett visst antal rätta svar för att bli godkänd. Om diagnosen godkänns
räknas också det tillhörande steget som godkänt och studenten kan gå
vidare till nya steg. I annat fall måste man vänta ett visst antal minuter
innan man får försöka igen, detta för att man ska få tid att läsa på och för
att man inte ska kunna försöka upprepade gånger.
Figuren på nästa sida visar ett exempel på hur en översikt över en kurs
i STONE kan se ut. Varje ruta i kursöversikten representerar ett steg. Färgen på stegen, vilket ej kan återges i detta dokument, anger deras status.
De tre stegen längst upp i vänstra hörnet är avklarade och markeras med
grönt. Stegen i anslutning till dessa är åtkomliga och markeras med blått.
Övriga steg är ännu ej åtkomliga och visas i grått.
Kursmaterialet är i viss utsträckning differentierat genom att varje
användare kan välja två olika inställningar i STONE. Inställningen
Presentationstyp anger om man vill ha summariska eller normala presentationer. De summariska styckena innehåller samma information som de
normala, men är mer kortfattade. Denna inställning kan alltså användas
om man redan har viss erfarenhet av det som kursmaterialet behandlar
och bara vill kontrollera sig själv. Det är dock inte alla stycken som har
alternativa presentationer.
Om inställningen Visa extra presentationer är aktiverad så visas ibland
extra stycken med överkursmaterial. Det rör sig om sådant material som
man inte behöver kunna och som inte ingår i diagnoserna, men som kan
vara intressant om man vill förstå helheten.

5. Tekniken bakom STONE
Kursmaterialet för en kurs i STONE lagras i XML. Detta gäller även diagnoserna. Programvaran består av en Java-servlet som transformerar kursmaterialet till HTML. För att hålla reda på användare och deras resultat
används en MySQL-databas.
XML (Extensible Markup Language) har vid första anblicken stora
likheter med HTML – det språk för att märka upp text som används för
webbsidor – men är mer generellt. Med XML kan man separera innehållet
från presentationen och därmed fokusera mer på textens struktur.
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Figur 1: Exempel på kursöversikt för en kurs i STONE

Eftersom kursmaterialet lagras i XML är det mycket lätt att ändra i
materialet under kursens gång, t.ex. för att korrigera felaktigheter. Det är
inte heller svårt att utveckla nytt kursmaterial för andra kurser i STONE.

6. Resultat
En introduktionskurs till IDA:s datorsystem körs i STONE under hösten
2001 och pågår alltså fortfarande. Studenterna verkar inte ha haft några
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Figur 2: Exempel på ett steg i STONE

problem med webbgränssnittet och de enda klagomål som har inkommit
har handlat om att diagnosrättningen är för sträng. Eftersom examinationen i STONE sker automatiskt har antalet handledare kunnat minskas till
en per klass vilket har fungerat bra.
Studenterna har i stor utsträckning valt att arbeta med kursen hemifrån. En undersökning av antalet inloggningar i STONE under en typisk
dag visade att 46% loggade in från IDA:s datorsalar, 13% från andra datorsalar på universitetet och hela 40% från datorer utanför universitetet.
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Om vi återknyter till de tre problem som formulerades i avsnitt 2 ovan
kan vi konstatera följande:
• Det finns möjlighet att differentiera kursmaterialet i STONE, men det
har visat sig vara svårt att ta fram två olika typer av framställningar.
Det har skett i liten omfattning och det är heller inte helt klart hur många
av studenterna som har utnyttjat möjligheten att ändra inställningar.
Detta är något som behöver undersökas och utvärderas.
• Förtrogenheten är fortfarande ett stort problem. Studenterna genomför
webbkursen relativt snabbt och frågan är hur mycket kunskap som består. Kanske borde man dela upp kursen så att den sträcker sig över
flera perioder där kursmaterialet för den andra perioden inte görs åtkomligt förrän vid periodens start.
• Den punkt där projektet har lyckats bäst är att sammanställa information och göra den tillgänglig för många. STONE har använts i kurser
för C1, D1, Di1, Ei1 och Y2, dvs totalt över 400 studenter. Det behövs
dock rutiner för att hålla materialet uppdaterat eftersom förutsättningarna ofta förändras.
Kursverktyget STONE och den kurs i vilket verktyget har använts har
ännu inte utvärderats, men reaktionerna från studenterna har på det hela
taget varit positiva. När det gäller vidare arbete är det naturligtvis viktigt
att förbättra kursmaterialet för introduktionskursen till IDA:s datorsystem
men också att se över om det har varit bra att inte visa hela kursmaterialet
på en gång. Det skulle också vara intressant att se om STONE kan användas för delmoment i andra kurser, såväl poänggivande som icke poänggivande.
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Kursskal eller aktiv kurshemsida?
Sammanfattning av några erfarenheter av kursskal
i teknologkurser
Sten Johansson
Johan Hedbrant
Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Bakgrund
Möjligheten att kommunicera med hjälp av datorer har funnits i mer än 20
år och ur denna möjlighet har ett antal idéer om hur en sådan kommunikation kan utnyttjas vid undervisning realiserats. Istället för att ersätta konventionella brev med elektroniska varianter blev det istället vanligt att
skicka korta meddelanden eller att man tog i anspråk de datorstödda sk
konferenssystem som utvecklades. Centrala funktioner i dessa system innebar att man inte bara kunde utbyta meddelanden med kort svarstid utan
även kunde skapa möten eller aktiviteter, nyhetskontroll och organisation
av lästa och olästa meddelanden i en struktur [1]. Dessa konferenssystem
kan kompletteras med funktioner som formellt behövs för att kunna bedriva distansundervisning elektroniskt. Exempel på sådana funktioner är:
• Elektroniska gruppdiskussioner
• Databaser där elever kan söka, läsa och kopiera information och även
ladda ner undervisningsprogram
• Datorstöd där läraren växelverkar med studenten
• Datorstöd för distanstentamen
Kursskal
En lösning som svarar upp till dessa krav är de sk kursskalen [2, 3]. Kursskalen är en lärplattform som utvecklats för att samla och distribuera information, dokument och administrera deltagarna dvs hantera verksamhet
av administrativ karaktär inom ramen för en kurs inklusive examination.
Vid utvecklandet av dessa skal har man kombinerat alla de system och verktyg som nämnts ovan inklusive webbrowserfunktioner på internet. Detta innebär att läraren kan göra sin persondator till en kommandocentral där alla
aktiviteter som bedrivs i kursen kan kontrolleras och styras dygnet runt.
Att använda kursskal i undervisningen har utifrån lärarens perspektiv
uppenbarligen stora fördelar eftersom administrationen i kurserna underlät60
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tas samtidigt som möjligheten till direktkommunikation kraftigt utökas.
Läraren kan också ge service på distans till de studenter som behöver
detta. Förutsättningen för att detta verktyg ska fungera är givetvis att studenterna ur sitt perspektiv ser fördelarna och aktivt använder programmet.
Aktiv kurshemsida
En annan möjlighet när det gäller kommunikation är att utnyttja befintliga
internetlösningar. Mycket stora investeringar i datorsystem och nätverk
har gjorts under ett stort antal år vid många universitetsinstitutioner och
centrala administrativa enheter. Varje institution och avdelning har numera hemsidor där verksamhet inom forskning och undervisning beskrivs.
Studenternas organisationer har också på senare tid fått tillgång till
portaler där de kan anmäla sig till kurser och tentamina, fylla i elektroniska kursutvärderingar och liknande. Detta innebär att man med enkla
medel i form av länkar [4] skulle kunna få en del av kursskalens funktionalitet med redan befintliga resurser. Detta i sin tur har stora fördelar eftersom utveckling av IT-resurserna sker kontinuerligt inom institutionernas
normala arbete. Underhållskostnaderna hålls därmed nere.
Syftet med denna text är att belysa några erfarenheter och diskutera
vilken av de två lösningarna kursskal eller aktiv kurshemsida genom utnyttjande av befintligt internetstöd som fungerat bäst vid institutionen.

Praktiska erfarenheter från lärare vid IKP
I samband med en årlig pedagogisk konferens för lärarna vid Institutionen för
konstruktions- och produktionsteknik presenterades kurskalet Blackboard.com.
Då genomgången skedde genom uppkoppling via nätet kunde samtliga
funktioner visas. Konferensdeltagarna fick sedan efter gruppindelning
kommunicera med varandra via dator i syfte att utvärdera såväl lärar- som
studentfunktioner. Många lärare var uppenbart positiva till kursskalet och
kände sig mogna att på prov introducera programmet i egna kurser.
Kursskalet Blackboard.com provades i följde kurser:
• Grundkurs i Konstruktionsmaterial för I3
• Projektkurs i Konstruktionsmaterial/Hållfasthetslära för M4
• Fortsättningskurs i polymera material för M3
• Kurs i lätta konstruktionsmaterial för M4
• Digitalteknik M2
• Elektroteknik I3
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Förberedelser
Att sätta upp kursskalet Blackkboard.com för användning är enkelt eftersom skalet finns tillgängligt på internet och alla funktioner i form av knappar, från anslagstavla, kursinformation, information om personal och plats
för kursdokument, är fördefinierade. Därutöver finns funktioner som innebär växelverkan med/mellan studenter och lärare samt länkmöjligheter.
Läraren når redigeringsfunktionerna inkl. examinationsdelen via en egen
lösenordsskyddad kontrollpanel. När man väl är inloggad är det således
mycket lätt att lägga ut information och kursmaterial på skalet.
För att informera studenterna om att kursskal skulle användas skickades ett epost via respektive kurslista på studentportalen. De teknologer
som berördes i varje kurs fick instruktioner och uppmaning att ansluta sig.
Studenternas deltagande
Studenten kan ansluta sig till skalet på flera sätt, men det alternativ valdes
som innebär att studenten själv introducerar sig på skalet och då anger ett
eget lösenord. Studenten ser efter inloggning samma knappar som läraren
och har tillgång till en uppsättning verktyg såsom kalender, svart tavla,
”drop-box” för inlämningsuppgifter, mm.
Vid en löpande utvärdering av resultat från de olika kurserna visade
det sig att det första steget som innebar att studenterna skulle logga in på
en speciell plats i sig innebar ett problem. I en av kurserna anslöt sig huvuddelen men inte alla studenterna. I andra kurser anslöt sig endast ett
fåtal eller mycket få.
I de fall anslutningen var god utnyttjades endast de enklaste funktionerna som innebar att man kunde hämta kursinformation och kursmaterial medan kommunikationen uteblev liksom användandet av testskrivningar med flervalsfrågor. Flera studenter påpekade att det räckte
med epost för kommunikationen, och att man hellre lämnade in papperskopior på rapporter än lade elektroniska dokument i drop-boxen.

Alternativ till kursskal
De IT-baserade alternativ till kursskal som finns är befintliga möjligheter
inom ramen för epost och webbaserad information, t ex en aktiv kurshemsida samt studentportalen.
Kurshemsidan kan utformas så att varje kurs innehåller en mapp med
allt material som delas ut i kursen. Denna mapp delas av samtliga lärare i
kursen och kan nås av studenterna via en webbrowser. Tillgängligheten
kan vid behov begränsas till att gälla t.ex. endast användare inom univer62
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sitetet. Kursledning och lärare når mappen mycket enkelt då informationen kan läggas eller hämtas direkt via en genvägsmapp i den egna datorn.
All kommunikation med studenterna kan skötas via studentportalens
epostlistor. Man har därigenom upprättat en robust kommunikationslänk
mot studenterna och kan säkert nå alla som registrerat sig på kursen.
På detta sätt har man säkrat de flesta av de funktioner som av många
lärare uppfattas som viktigast – att administrera kursinformationen och
att nå studenterna på ett enkel sätt.

Jämförande analys
Det är svårt att göra en objektiv, kvantitativ analys av skillnaden mellan
de båda modellerna ovan. Man kan möjligen få en fingervisning om skillnaderna genom att räkna antal knapptryckningar (eller klickningar) som
läraren behöver för att lägga ut ett dokument så att det blir tillgängligt för
studenten. För Blackboard kan det bli fråga om ca 12 steg medan det för
en aktiv hemsida endast handlar om att spara dokumentet i kursmappen
vilket är ett steg. Det bör betonas att detta exempel inte på något sätt är
allmängiltigt men ändå kan ge viss information om tillgängligheten.
Man kan misstänka att själva inloggningen utgjorde en tröskel. Studenterna i den kurs som använde universitetets egen version av Blackboard
hade större problem med inloggningen än de övriga som använde den
gratisvariant av programmet som finns på nätet.
Ett problem var att överhuvudtaget hitta universitetets egen version
av kursskalet. Gratisvarianten av Blackboard hade adressen http://
www.blackboard.com/ vilken är relativt lätt att erinra sig. Universitetet har
en egen adress som är svårare att komma ihåg. Möjligheten att i webbrowsern använda en personlig uppsättning s.k. bokmärken som pekar
mot en viss adress står inte alltid till buds, eftersom studenter ofta använder datorer i datorsalar etc vid kontakt med internet.
Att hitta en aktiv kurshemsida kan göras genom att man surfar via
institutionens hemsida och ämnesområdets hemsida. Även detta kan kräva
några extra knapptryckningar, men man behöver inte komma ihåg en adress,
endast känna igen den.
En mera kvalitativ utvärdering baserad på åsikter om kursskalet inhämtades genom enkäter och intervjuer med studenter och lärare. De lärare som tillfrågades klagade på komplicerat gränssnitt, krånglig inloggning
och problem med svarstider vid vissa tillfällen. Liknande synpunkter från
studenter har redovisats i avsnittet ovan.
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Diskussion
Man kan konstatera att den entusiasm som många lärare visat i sitt första
arbete med skalet inte förekom hos studenterna som lade kritiska nyttighetsinriktade aspekter på skalet. Det förefaller som om avsikten att bringa
ordning genom att bygga ett skal runt varje kurs medför negativa konsekvenser som motverkar syftet.
Den enkla analysen ovan baserad på endast ett fåtal fall av användning av kursskal och aktiv hemsida pekar för konventionell kursverksamhet klart i riktning mot att ett kommersiellt kursskal inte kan konkurrera
med den funktionalitet som kan erhållas från befintliga funktioner i ett
modernt datornätverk vid ett universitet. Man når huvuddelen av funktionaliteten med en mycket liten insats. Detta förhållande bygger på den utveckling av nätverken och deras funktioner som skett under ett antal år.
En aktiv kurshemsida är enkel, ligger mycket nära informationskällan och
kan därför underhållas inom befintliga resurser.
Fördelar med ett kursskal är att det kan uppvisa sofistikerade funktioner och att det fungerar självständigt om man inte har tillgång till den
service som ett universitetsnätverk kan ge. Kursskal kan därför t ex användas i distansutbildningssammanhang där en lärare och elev som enda
resurs behöver ett telefonmodem.
En funktion som inte funnit sin lösning vare sig inom kursskal eller
aktiva hemsidor är grupplistor där studenterna kan anmäla sig till laborationer, grupparbeten, projekt eller liknande. Tekniska lösningar för detta
finns [4], men ingår då som en komponent i ett större koncept för informationshantering.

Slutsatser
Två principer för att uttnyttja datorbaserade hjälpmedel i undervisning
och administration av undervisningsverksamhet, kursskal och aktiv kurshemsida, har jämförts.
Följande slutsatser kan dras:
• Studenterna har svårt att acceptera kursskal i konventionell kursverksamhet.
• Aktiv kurshemsida har begränsad funktionalitet men är ett bra stöd för
studenter och lärare i samband med konventionell undervisning.
• Aktiv kurshemsida är utvecklingsbar och kräver inte mycket underhåll.
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IT som aktivt stöd
till studenters lärande?
Lasse Kvarnström
Institutionen för tema

Under en lång rad år har den tid som via anslag möjliggör undervisningstid i form av föreläsningar, seminarier, handledning och annan lärandeaktivitet ständigt urholkats. För många ämnen och program har denna urholkning över en kort tid handlat om en 25%-ig neddragning.1 Både lärarpersonal och studenter har i olika sammanhang uppmärksammat detta
sorgliga faktum.
I projektet ”IT som aktivt stöd till studenters lärande” ville vi, utifrån
denna verklighet, pröva modeller för att använda modern informationsteknologi som ett supplementerande verktyg i lärandeprocessen. Projektet syftade till att skapa en interaktiv nätbunden modell för studerandediskussion kring litteraturförståelsens problem.

Probleminventering
Vad som i det offentliga samtalet definieras som humanioras kris utgjorde
en utgångspunkt för detta projekt. Inledningsvis bör därför en allmän reflektion kring denna göras. Det bör poängteras att följande resonemang
har en mer empirisk än teoretisk grund.
Humanioras kris har oftast beskrivits i termer av minskad undervisningstid, där det talats om maximalt 4-6 timmars lärarledd undervisning
per vecka, påståenden som blivit något av ”offentlig egendom”. Denna
situation är i sig ett sorgligt faktum. Resurserna för föreläsningar, seminarier, handledning med mera har kraftigt minskat de senaste åren. Antalet
föreläsningar har därför minskat. Resurserna för seminarieverksamhet har
drastiskt nedskurits och på bland annat C-nivå går i nuläget alla tilldelade
resurser åt till att handleda kandidatstudenternas uppsatsarbeten, alldeles
1

För en beskrivning av realiteterna se exempelvis rapporten ”Grundutbildningens struktur, innehåll och pedagogiska former” (GrundSipa), Filosofiska fakulteten, Linköpings
universitet, 2001-03-16. För konkretion se exempelvis verksamhetsberättelserna för
Enheten för historia 1999 och 2000, www.tema.liu.se/history/
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oavsett att detta arbete omfattar endast hälften av de poäng dessa skall ta
under en termin.
Denna prekära situation har dels försämrat lärandemöjligheterna för
studenterna, dels kommit att allvarligt hota lärarpersonalens fysiska och
psykiska hälsa i form av akuta hot om utbrändhet, då lärarnas ansvar gentemot studenterna på ett sätt fortfarande är detsamma alldeles oavsett resurstilldelning. Dessa faktiska nedskärningar har inga ”vinnare”.
Samtidigt är det väl känt att det studenterna själva efterlyser är just
lärarledda aktiviteter, inte minst då i form av fler föreläsningar, en synpunkt som i och för sig är fullkomligt berättigad. Men det som ”gör” kursen är så mycket mer. En föreläsning kan vara fullkomligt lysande, men
kan aldrig ersätta studentens eget ansvar för och aktivitet i lärandet. Att
studera humaniora innebär en stor portion eget läsande och reflexivt bearbetande av föreläsningar och kurslitteratur. Studenterna förväntas ta ett
stort eget ansvar för lärandet, om inte skulle, något drastiskt uttryckt, humaniora inte längre vara humaniora.
Den pedagogiska utmaningen härvidlag ligger bland annat i hur lärosätena kan underlätta och bidra till detta studenternas egna ansvar för lärandet.

Projektets syfte och mål
Projektet ”IT som aktivt stöd till studenters lärande” syftade till att initialt
upparbeta och pröva modeller för en kombination av campus- och distansbaserat lärande.
Distansöverbryggande tekniker har inom både Linköpings universitet
och exempelvis Nationella konsortiet för distansutbildning setts som ett
tänkbart och ibland dessutom självklart alternativ till eller substitut för
lärandeprocessen. Distanskurser, där avståndet mellan lärare och student
har setts inte bara som en förutsättning för universitetsstudier för de som
av olika skäl ej kunnat delta i ordinarie campusutbildning, utan rentav
som någonting positivt i sig, har därför bejakats liksom retoriken kring
det moderna IKT-universitetet. Samtidigt är det väl känt att distanskurser
generellt sett har en betydligt lägre genomströmning2 och dessutom innebär en tyngre arbetsbörda för alla inblandade parter.
Utgångspunkten för detta projekt var därför istället att se den ”nya”
tekniken som ett komplement till lärandeprocessen i övrigt och inte en
ersättning för annan pedagogik. Alf Westelius vid Institutionen för data2

Se ex.vis Göran Melander ”Socialt studerandestöd i distansutbildning”, Distansutbildning i utveckling, rapport nr 8 (1994), s 5.
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vetenskap, Linköpings universitet, hävdar, bitvis i samma anda, att ”Jag
blir lite trött på onyanserade visioner av IT-samhällets fantastiska distanskurser där ingen länge behöver träffa någon annan. Jag ser i stället den
goda virtuella eller imaginära kursen som en parallell till den virtuella
eller imaginära organisationen: den bör bestå av en kombination av möten i fysisk närvaro och av IT-medierad kommunikation”3 .
Med projektet ville vi skapa en interaktiv nätbunden modell för
studerandediskussion kring litteraturinläsningens problem, en modell där
en ständig diskussion mellan studenterna själva och mellan lärare och student skulle kunna öka litteraturförståelsen och samtidigt finna en pedagogisk brygga mellan den traditionella föreläsningen och modern informationsteknologi. Här ingick också att kanaler för frågor, förtydliganden med
mera, på en officiell mötesplats skulle kunna diskuteras i samma fora.
Modellen skulle prövas på ett av grundkursens delmoment, den modernhistoriska ”Tiden efter 1815” omfattande 8 poäng. Projektet syftade så till
vida att både befordra den enskilde studentens egna ansvar och att studenterna skulle kunna lära av varandra.

Projektets genomförande
Projektet förbereddes i historiekollegiet vårterminen 2000 och genomfördes i en första omgång hösten samma år. Våren 2001 återupprepades projektet.
En diskussionsweb konstruerades (utan att här gå in på de mer tekniska lösningarna) och introducerades för berörda studenter. Under projektets genomförande fanns, utöver ansvarig webmaster, berörda lärare
till hands för kontinuerlig uppföljning. Inom lärarlaget turades man bland
annat om att bevaka webben.
Projektet baserades på de erfarenheter som vunnits under dels vårt
arbete inom Nationella konsortiet för distansutbildning, som finns sammanfattade i kvalitetsrådets skriftserie ”Långt borta och ändå nära”4 , dels
arbetet kring Det svenska historikermötet i Linköping i april 1999. Dessa
hade letts och genomförts av samma ansvariga och personal ur både IKTteknisk och ämnesmässig synvinkel. Förutsättningarna för projektet var
alltså synnerligen goda.
3
Alf Westelius, ”Kursen som virtuell organisation”, Helene Hård af Segerstad (red) I
Teori och Praktik – 2:a universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet
12 november 1998, (CUP-rapport Linköping 1998:2)
4
Susanne Kvarnström (red) ”Långt borta och ändå nära. Erfarenheter från distansutbildning vid Linköpings universitet, Kvalitetsrådets skriftserie nr 12 (1997).
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Projektets resultat
Förvånande nog var intresset från berörda studenter fullkomligt obefintligt, trots att behoven av sådant stöd är lätta att identifiera. Ingen (!) student använde sig av diskussionswebben. Inga frågor till medstudenter eller lärare ställdes under projektperioden. Inte heller har projektet närmare
berörts i de utvärderingar som skett.
Projekt av detta slag kräver, oavsett resultat, en grundläggande utvärdering. Bristen på studerandemedverkan i både genomförandeprocess och
utvärdering utgör givetvis ett allvarligt problem. Av dessa orsaker behövs
en mer tentativ diskussion kring projektet som sådant, inklusive dess framtida implikationer. Hur skall studenternas ovilja att använda sig av webdiskussions-sajten förklaras?

IT-projektet som fiasko eller som en framtida investering?
– en diskussion
Den enkla förklaringen är givetvis att vår information till studenterna varit
otillräcklig. Visst kan det vara så, men samtidigt förefaller en sådan förklaring
vara alltför enkel och dessutom faktiskt förutsätta att studenterna i gemen inte
”bryr sig” eller lyssnar, att studenterna inte är intresserade av olika typer av
studerandeaktiva lärandeprocesser, utan tvärtom förväntar sig att bli ”istoppade” kunskaper. En sådan ”förklaring” förefaller vara alltför enkel.
En alternativ förklaring skulle kunna vara att studenterna finner att
möjligheten till direktkontakt med lärare och medstuderande är tillräcklig, det vill säga att interaktiva kontakter med medstudenter och berörda
lärare via nätet inte är tillräckligt substituerande och/eller attraktiva i förhållande till vad som finns i övrigt. Nyttjandet av e-post-funktionen, som
i och för sig är distansöverbryggande, eller direktkontakt med lärarna har
inte på något sätt minskat eller ökat under projektets gång. Denna förklaring förefaller i nuläget den mest troliga.
Enkelt uttryckt innebär detta att när man befinner sig på campus förväntas de flesta lärandeproblemen kunna lösas via direktkontakt med
medstuderande (genom formellt bildade och/eller informella studerandegrupper) och lärare (då framför allt via telefonsamtal, direktsamtal och epostfunktionen). Andra specialarrangemang förefaller inte alls lika aktuella för dagens studenter. Vid historieämnet förekommer så kallat ”öppet
hus”, det vill säga att tillgängligheten till lärarkollegiet inte har begränsats
i form av telefon- eller mottagningstider. Websajter och motsvarande arrangemang kan därför uppfattas som långt liggande från denna verklighet
och verkar inte svara upp mot de eventuella ytterligare önskemål dagens
studenter ställer.
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Det förefaller istället vara nödvändigt att diskutera IKT-användning
ur ett mer allmänt och måhända samtidigt provokativt perspektiv. Faktum
är att genom utbyggnaden av högskoleväsendet i Sverige under senare år
har avstånden till relevant lärosäte, och därmed behovet av IKT som komplement till ”face-to-face-lärande”, minskat. Är det inte mer än några få
mil till närmaste universitet eller högskola är kanske behovet av distansövebryggande lärandemedel inte lika starkt. En timmes resväg är exempelvis
inte ovanligt för studerande vid Stockholms universitet. ”Den pedagogiska lösningen ligger kanske inte i tekniskt avancerade studiecentra i
exempelvis Mjölby eller att alla studenter är anslutna till datornätverk.
Den pedagogiska formen är inget självändamål eller något statiskt, oföränderligt”. Dessa realiteter är, som bekant, framför allt påtagliga i landets
södra delar.5
Att många distansstudenter än idag förutsätter parallella Hermodsliknande system (det vill säga traditionellt pappersbaserad information/
instruktion)6 kommer under en försvarlig tid fortfarande att vara en realitet – oavsett våra egna ambitiösa anslag. Det finns idag också flera campusstudenter som finner det besvärligt nog att anmäla sig till tentamen via
nätet och ber våra administratörer om hjälp därvidlag. Att kräva av studenterna att dessa har samma IKT-kompetens som lärosätenas lärare och
administratörer rimmar illa med parollen ”att sätta studenten i centrum”.
Möjligtvis är det dessutom så att universitetens IKT-visioner är just
universitetsbundna och långt ifrån den realitet som gäller de studenter som
befolkar samma universitet? Kanske är det också så att den moderna
informationsteknologins främsta användningsområde för humanistiska
studier ligger i det fortsatta uppbygget av forskningsbara internetportaler
och databaser, som exempelvis Kulturarv Östergötland och Linköpings
historiska databas, vilka spelar en stor roll för bland annat uppsatsarbeten
på olika nivåer.
Behovet av särskilda insatser på IKT-området skulle därför kanske
mer kunna koncentreras till kurser riktade till;
– en internationell publik,
– specialnischade kurser på ett nationellt plan liksom kurser där det lokala underlaget i sig är alltför litet (till exempel på forskarutbildningsområdet),
– fort- och vidareutbildningskurser till redan yrkesverksamma inom exempelvis skolområdet.
5
6
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Här föreligger flera uppenbara fördelar på grund av avståndsfaktorn i sig.
IKT-baserade inslag blir i ett sådant sammanhang ett både substansiellt
och fullkomligt naturligt inslag i kursverksamheten.
Samtidigt kan den fortsatta IKT-”revolutionen” på sikt innebära att
även dagens campus-studenter kan tillgodogöra sig de möjligheter som
finns och som säkerligen dessutom tillkommer, vad gäller användning av
den nya tekniken i en rad lärandesammanhang. Exakt i vilka aspekter en
sådan slutsats är relevant återstår att se.
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Erfarenheter från arbete med
lärplattformen FirstClass
Ylva Schultzberg
Centrum för undervisning och lärande
Margareta Sjöqvist
Institutionen för utbildningsvetenskap

I mitten av 90-talet drev Fortbildningsavdelningen (FBA) vid Linköpings
universitet ett antal skolutvecklingsprojekt i E- F- D- och H län. Man ville
i dessa projekt använda ett distansverktyg för information, handledning
och diskussion. Valet föll på distansverktyget FirstClass (FC), som är ett
av de äldsta kommersiella programmen för flexibelt lärande. Programmet
är användarvänligt och styrkan hos FC är gruppkommunikationen, som
på ett lätt och naturligt sätt leder till kunskapsutbyte. Det är ett system att
växa i. Strukturen kan till att börja med vara mycket enkel, för att uppmuntra till användning, och sedan lätt förändras beroende på kursledarens
och deltagarnas önskemål. För några år sedan tog plattformen ett steg framåt, då gavs möjligheten att logga in både via webbläsare och klientprogram.

Figur 1. FC-skrivbordet för Gymnasielärarprogrammets distansutbildning 2001

Under åren har FirstClass-servern, förutom av FBA, också använts för
distanskurser anordnade av Vuxenutbildarcentrum, Centrum för tekniken
i skolan och Gymnasielärarprogrammet (exempel på FC-skrivbord för
Gymnasielärarprogrammets distansutbildning 2001 visas i figur 1). I samt72
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liga fall har FirstClass använts för utbildning eller fortbildning av lärare.
När man tittar i backspegeln upptäcker man helt naturligt att en hel
del har hänt när det gäller hur man använder distansverktyget. I skolutvecklingsprojekten hade skolorna till att börja med inte tekniken, lärarna inte tillräcklig datorvana och projektledarna hade inte den tid, som
då krävdes för att ge inspiration till användande. I många fall blev dock
distansverktyget en inkörsport till datoranvändning eftersom programmet
var lättanvänt. När Centrum för skolutveckling, fd Fortbildningsavd, senare startade kursen Specialpedagogik 20p, var en av förutsättningarna att
deltagarna hade viss datorvana, eftersom FC skulle användas för handledning, redovisning och information. Då blev det en helt annan aktivitet i
gruppkommunikationen.
Ända sedan FC-servern togs i bruk för distansutbildning har FC använts som stöd i Gymnasielärarprogrammets distansutbildning och genom åren har man utvecklat programmets möjligheter. Tillsammans med
kursledaren planeras kurskonferensens startutseende. Vid kursstart presenteras verktyget för deltagarna och de får uppkopplingsanvisningar och
manual. De har sedan ett par veckor på sig att bekanta sig med verktyget,
innan vi träffas för ett övningstillfälle. Viktigt är då att kursledaren i
övningskonferensen har skickat in en diskussionsuppgift som har med
utbildningen att göra. Detta för att direkt inspirera till effektiv användning. Under hela kurstiden finns tillgång till support för frågor som rör
FC. Övningstillfället med FC fyller också uppgiften att det skrivna ordet
får ett ansikte, vilket har betydelse när support ges.

FirstClass som stöd i gymnasielärarutbildning
Lärarutbildningen vid Linköpings universitet har sedan många år utbildat
gymnasielärare genom distansundervisning. Från början av 80-talet gällde
det vårdlärare. Vi arbetade med studiehandledningar, vanlig post, fax och
telefon. Förutom distansundervisning ingick regelbunden närundervisning
i Linköping och dessutom gruppsamlingar på olika studieorter. Utbildningen, som omfattar 40p, har sedan utvecklats successivt mot mera renodlad distansutbildning och den är nu öppen för studerande med inriktning
mot allmänna ämnen och olika yrkesämnen.
1995 började utbildningen ges på halvfart och vi introducerade samtidigt FirstClass (FC). De första åren var det frivilligt för studenterna att
ansluta sig till FC. Under dessa år lärde vi oss vilka pedagogiska möjligheter FC hade och från 1998 är det obligatoriskt för studenterna att ha
tillgång till Internetansluten dator för att kunna delta i diskussioner, sända
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dokument och ta emot information mm via FC. Gruppaktiviteterna mellan närundervisningstillfällena vid universitetet sker nu helt via FC. Varje
läsår finns fem obligatoriska träffar vid universitetet (totalt ca 15 dagar).
Dessa tillfällen används till kursintroduktioner, färdighetsträning, tid för
planering av studiegruppernas arbete samt redovisning/uppföljning av
uppgifter.
Varje lärarkurs har sin konferens i FC och ett ganska stort antal underkonferenser. Studenterna är indelade i studiegrupper och varje studiegrupp
har egna FC-konferenser som gäller olika kurser och kursuppgifter. (Se
figur 2.)

Lärarkurs
Studiegrupp A Studiegrupp B

Kurs 1

Huvudmoment 1

Studiegrupp C

Kurs 2

Kurs 3

Huvudmoment 2

Studiegrupp D

Kurs 4

Huvudmoment 3

Figur 2 Struktur för FC-konferenser i Gymnasielärarprogrammets distansutbildning

För att FC-diskussionerna ska fungera måste samtliga deltagare regelbundet läsa och skriva – helst dagligen. Varje datorkonferens har en ordförande, som har ansvar för att diskussionerna flyter på och att tidsramarna
hålls. Som lärare gäller det att regelbundet följa inläggen i de olika konferenserna, uppmuntra och ställa frågor för att fördjupa och utveckla diskussionerna. För att bli godkänd på en kurs måste studenten ha varit aktiv
i FC. (Dessutom finns individuella examinationsuppgifter i varje kurs.)
Som stöd för studierna finns ett antal studiehandledningar – en allmän och en för varje kurs som ingår i utbildningen. Studiehandledningarna fyller en mycket stor uppgift i utbildningen. De ger ramar och riktlinjer
för studierna. För att underlätta arbetet både för lärare och studerande måste
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studiehandledningarna vara tydliga, samtidigt som de ska ge frihet i studierna.
Den allmänna studiehandledningen beskriver hela utbildningens syfte,
mål och organisation, samt distansstudiernas uppläggning och tänkta genomförande. Där framgår tydligt att distansutbildningen inte kan likställas med brevkurs. Studiehandledning för en enskild kurs innehåller syftet
med kursen samt huvudmoment, litteraturförteckning, kursuppgifter och
examinationsuppgift. För varje kursuppgift finns tydliga anvisningar vad
som ska redovisas och/eller diskuteras i FC och om uppgiften ska lämnas
in för bedömning.
Utvärderingar av utbildningen visar att studenterna är nöjda med utbildningen, såväl innehåll som organisation och genomförande. Studenterna uppger att de känner sina lärare bättre i denna distansutbildning med
FC-stöd, än man tidigare gjort i reguljära utbildningar. FC har betydligt
underlättat kommunikationen mellan studenterna och mellan lärare och
studerande. Lärarstödet har upplevts tydligt och frågor har snabbt fått svar.
Anmärkningsvärt många menar att de aldrig i någon utbildning tidigare
upplevt en så påtaglig personlighetsutveckling.
Vi har funnit ett antal fördelar med FC:
• Visuell tydlighet i konferensuppläggning.
• Möjlighet att ge skrivbordet olika utseende beroende på kurs.
• All information lagras på central server.
I och med möjligheten att ansluta sig via webben kan servern nås
från vilken Internetansluten dator som helst.
• Historikfunktion finns som gör att man kan se vem som läst meddelandet och när.
• ”Göra osänt”, en möjlighet att ta tillbaka redan sänt meddelande.
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E-learning för vem?
Målgrupper för e-learning
och några tankar om metod och implementering
Göran Wendelhof
Centrum för undervisning och lärande

Tre viktiga förhållanden påverkar mer eller mindre agendan för all högre
utbildning: behovet av livslångt lärande samt den snabba teknikutvecklingen och utvecklingen på medieområdet.
Teknikutvecklingen skapar nya förutsättningar för gamla medier och
har dessutom gett upphov till nya. Genom snabbt förbättrade tekniska
möjligheter för electronic learning eller e-learning – öppnas också nya
möjligheter för det livslånga lärandet.
Jag tänker närma mig svaret på frågan e-learning för vem genom att efter
en definition av e-learning översiktligt behandla drivkrafterna för ett användande. Därefter tar jag upp några tankar om metod och implementering.

Vad menas med e-learning?
E-learning är ett begrepp som i vid mening omfattar olika former av elektroniska hjälpmedel för utbildning och lärande – t ex CD-rom, nätverk,
intranet eller internet. I dagens språkbruk definieras e-learning vanligen
som webbaserad utbildning (WebBased Traning–WBT) med en hög grad
av interaktivitet och i mera avancerad form samordnad med användning
tex av videoclips, animerade filer, tillgång till databaser. Vid många universitet använder man som stöd särskilda kursskal/lärplattformar som är
system för att både administrera kurser och att lägga ut material på internet och samtidigt är system för att erbjuda en tids- och lokaloberoende
kommunikationsmiljö. Exempel på sådana kursskal är de amerikanska
skalen Blackboard och Web CT och de svenska Lektor, Luvit och Ping
Pong. En lär- och konferensmiljö med stora likheter är kanadensiska First
Class.
17 universitet och högskolor, däribland Linköpings Universitet, har
gemensamt tecknat ramavtal om förutsättningarna för upphandling av Ping
Pong licenser, Ping Pong används idag för kurser vid KI, KTH, Uppsala
och Umeå universitet.Vid flera andra svenska universitet och högskolor
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använder institutioner som alternativ olika egna skal/lärmiljöer med liknande uppbyggnad och funktioner som de nämnda.
I de länder där internet och bredbandsutbyggnad har tagit fart sker en
snabb utveckling av webbaserat lärande vid högskolor och universitet.
Det sker som hos oss både som komplement till seminarier och bunden
undervisning i lektionssal och som distansutbildning. I Sverige har frågan
hamnat i fokus bl a genom EU-kommissionens aktionsplan för e-learning
(2001-03-28) och regeringens förslag i september 2001 om ett nätuniversitet och en ny högskolemyndighet för detta (Prop 2001/02:15 – Den öppna
högskolan).

Kort om kursskalens resurser
De flesta skal erbjuder informations- och dokumentytor där läraren utan
särskilda kunskaper i webbpublicering fortlöpande kan ge aktuell information om kursens innehåll och dess lärare. Kalenderfunktion brukar också
finnas. Läraren får också stöd för enkel administration av kurs dvs antagning och upprättande av deltagarlistor, tentamensjournal och statistik. Hjälpmedel för kommunikation med epost och chat eller röst liksom hjälpmedel
för provkonstruktion och rättning finns ofta också. Ett viktigt redskap i de
flesta kursskal är asynkrona konferenssystem där lärare och deltagare presenterar olika diskussionsfrågor och gör inlägg på tid och plats som passar.
I avancerade kursskal finns gemensamma arbetsytor – virtuella klassrum – där man kan samtala och arbeta på samma ritning och dokument
och där läraren eller deltagare kan spegla in material från internetsidor
som ses samtidigt av alla oberoende av plats.
Läraren och studenterna har i t ex Blackboard och Web CT dessutom
möjlighet till stöd i specialdesignade läromedel från alltflera av de stora
internationella bokförlagen och läromedelsföretagen. Dessutom erbjuder
producenter av skal artikelservice och länktips samt communities (samtalsfora på nätet) för idéutbyte.
Ledande producenter av kursskal samarbetar idag i ett par olika projekt för att enas om gemensamma standards för e-learning. Flera samarbetar också med företag inom multimediaområdet i syfte att på sikt kunna
erbjuda en god integration av grafiska lösningar, streaming media (video
live och video on demand) och videokonferenser.
Av betydelse för användarna är möjligheterna att integrera kursskalen
med befintliga system och databaser på fakultets eller universitetsnivå typ
LADOK. Alltflera erbjuder i varierande grad sådana möjligheter t ex
Blackboard, Luvit och Ping Pong.
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Universiteten och det livslånga lärandet
För att nå allmän acceptans av inriktningen mot livslångt lärande måste
studenter möta, men också i tidigare utbildning ha mött, en studiemiljö
inriktad mot att skapa lust för lärande och träning i att hantera alla redskap
för information, kommunikation och lärande.
Upplevelsen av en universitetsexamen skall vara att den är en del i ett
livsprojekt, inte en färdig utbildning. Det moderna samhället behöver människor som kan ställa bra frågor, inte folk som har ”alla” svar. Det behövs
människor som lär sig snabbt och samtidigt har en värdegrund och det
som många lägger i begreppet bildning.
Livslångt lärande innebär också att högre utbildning måste bli mer
lättillgänglig och flexibel. Att människor får lära sig VAD man vill, NÄR
man vill och VAR man vill. De som varit ute några år och har familj samt
bor ”fel” i förhållande till campus skall inte behöva avstå. ”Gamla studenter”, alumni, bör erbjudas naturliga inkörsportar till kompletteringar.

Svensk utbildningspolitik och livslånga lärandet
”Målet för utbildningspolitiken är att Sverige skall vara en ledande
kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt
lärande för tillväxt och rättvisa” (s69).
Enligt Högskoleverkets bedömning i nyssnämnda proposition (s 72)
är redan i dag ungefär häften av de universitetsstuderande att hänföra till
den gruppen som läser för att fördjupa eller bredda sin kompetens och
som oftast utgörs av något äldre. Frågan om att på olika sätt främja livslångt lärande är av hög prioritet internationellt bl a inom EU och OECD. I
dessa sammanhang ges användningen av modern informations- och
kommunikationsteknik en framskjuten plats. Propositionen innebär ett
direkt uppdrag till universiteten att fortsätta att utveckla sin roll i livslångt
lärande. För att stödja en samordning av dessa insatser föreslås bl a inrättandet av ett nätuniversitet.
I propositionen sägs i detta avsnitt bl a: ”Regeringen anser av flera
skäl att en ökad tillgänglighet till utbildning är eftersträvansvärd. Med
hjälp av nätuniversitetets utbud bör människor kunna läsa kurser eller längre
utbildningar när det passar dem själva. Det är studentens egna villkor,
efterfrågan och livssituation som skall styra denna utveckling. Nätuniversitetet bör också kunna underlätta för personer som är intresserade av fortbildning och vidareutbildning, t.ex. i form av en kompetenshöjande högskolekurs. Distansutbildningens flexibilitet i tid, rum, studietakt och metod, öppnar nya möjligheter för kompetensutveckling på högskolenivå.”
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Slutsats:
Att nå fler studerande och effektivt kunna stödja dessas livslånga lärande
ligger i samhällets uppdrag till universiteten men blir också en konkurrensfaktor i förhållande till andra universitet och utbildningsanordnare. I
den processen kommer e-learning vara ett av flera viktiga verktyg särskilt
för kompetensutveckling efter grundutbildning.

Några viktiga drag i teknikutveckling och i beredskapen att
möta ny teknik
Jag har inte ambitionen att i detta paper mer än peka på några viktiga
nyheter och andra förhållanden som har att göra med möjligheterna att
erbjuda och ta emot handledning eller undervisning på distans.
På nätsidan görs en kraftfull uppgradering av svenska universitetsdatanätet under det närmaste året. LiU ingår i första etappen som är klar
vid årsskiftet 2001/2002. Hastigheten i överföringen blir då 10Gbits/s.
Utvecklingen av kraftfulla handdatorer till personala digitala assistenter (PDA) kommer att möjliggöra mobil e-learning/handledning.
Digitalt papper kan ytterligare påskynda utvecklingen.
Att i den nära framtiden också allt flera får tillgång till olika slags bredbandsuppkopplingar kommer att underlätta multimediaanvändning som användningen av videoclips och animationer i virtuella klassrum. I Linköpings
kommun kan man räkna med att ca 14.000 hushåll och inemot 300 företag
årskiftet 2001/2002 kommer ha någon form av bredbandsuppkoppling.
I Linköpings kommun har sedan 1995 omfattande satsningar gjorts i
kommunal och statlig regi både på ungdomsskolans infrastruktur, datortillgång och personalfortbildning (t ex BIT projektet och ITIS-projektet).
Embryot till ett IT-gymnasium har kommit igång i lokaler på Mjärdevi
Science Park. Kommunen har också planer att under närmaste året utreda
möjligheterna med virtuella klassrum för ungdomsskolan. Andra kommuner inom det nära rekryteringsområdet kan visa liknande satsningar.

Huvuddrag i medieutvecklingen
”Medievärlden förändras snabbt. De gamla medierna växer samman med
de nya medierna, gränser mellan genrer löses upp. Hela det demokratiska
systemet förändras.” (Citat ur inledningen till Teldok - Rapport 141 – ”En
föränderlig medievärld”.)
De traditionella dagstidningarna brottas alltmer med ekonomiska problem. Samtidigt får vi fler och fler radio och TV-kanaler.
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Vi ser en konvergens mellan text, ljud och bild och rörlig bild som
redan kommit långt på Internet och samtidigt en tydlig konvergens på gott
och ont mellan journalistik och underhållning. Genom inbyggd interaktivitet bestämmer människorna själva mer om hur de använder medierna.
Det demokratiska systemet påverkas också genom nya former för opinionsbildningsprocesser och i en förlängning också valkampanjer och val.
Att allt fler hushåll får bredbandsuppkoppling till Internet accentuerar dessa redan tydliga utvecklingstrender.

Generationsväxlingens roll
Wim Veen, professor och chef för Centre of Educational Innovation and
Technology vid Delft University of Technology i Nederländerna är en av
de forskare som intresserat sig för den generationsklyfta som många upplever vad gäller användningen av IKT-verktyg. Veen menar att det egentligen är mer än en generationsklyfta och spetsar till diskussionen med ett
eget namn på den nya generationen, ”Homo zappiens” som enligt honom
har nya förmågor och ett nytt sätt att tänka. Ungdomar idag följer gärna
och hanterar innehållsmässigt flera TV-program samtidigt och zappar
mellan kanalerna. De zappar planmässigt och kopplar bort när icke betydelsebärande information visas. De arbetar också gärna med flera saker
samtidigt (pratar i telefon, surfar, deltar i chatt, lyssnar på musik samtidigt). Veen pekar också på att de söker information på nya sätt. ”De skannar informationen på till exempel en webbsida, letar efter symbolen, färger, men de börjar inte med att läsa. På samma sätt skannar de böcker…”.
Veen menar att allt detta visar att de har ett ”icke-linjärt inlärningssätt”
som passar ihop med hjärnans sätt att arbeta och stöder sig här på hjärnforskning som visar att hjärnan vid inlärning söker efter associationer och
skapar mening av en väv av information.
Med ett mera försiktigt perspektiv är det rimligt att anta att särskilt de
yngre generationernas vana vid och kunskaper om de nya medierna förbereder dem för att både förvänta sig och gärna använda IKT-verktyg i utbildning och kompetensutveckling. Det är t ex rimligt att förvänta att deras förtrogenhet med snabb kommunikation och med grafiskt avancerade
dataspel påverkar deras egna förväntningar på uppläggning och kvalitet.
Sett redan i ett tämligen kort perspektiv kommer vi alltså att ha ett
växande antal årskullar där majoriteten studenter har nya förmågor och
också nya förväntningar på undervisningens utformning.
En annan faktor av betydelse för förväntningar på fortsatt utbildning
är förändringen av ungdomsskolans pedagogik från sändar-mottagar-modellen mot olika modeller – t ex problem- och projektorienterade – som
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på ett annat sätt stöder nyfikenhet, sökande och skapande. Också för dessa
nya pedagogiska riktningar erbjuder e-learning för de som kan och vill
lära i en datorbaserad miljö större möjligheter till en snabb och enkel
pedagogisk miljöanpassning än skolhusen och än vi tidigare haft möjligheter till. Stöd för en sådan syn ger bl a Bodil Jönsson, professor vid Certec,
Lunds Tekniska Högskola ( Artikel i ”Datorn i utbildningen”5. 2001 s 6 f)
och Eve Mandre vid samma institution.
Slutsats:
Universiteteten får alltfler studenter med erfarenheter från problemorienterade och/eller projektorienterade metoder, god utbildning i datakunskap
och vana vid IKT-verktyg för kommunikation, underhållning och nyheter.
Universiteteten kommer att möta förväntningar om större inslag av liknande metoder främst som lärstöd i campusutbildningar och kommer att
möta ungdomar med större beredskap för IKT-baserad distansutbildning.

Efterfrågan på IKT-baserad distansutbildning
Efterfrågan på IKT-baserad ren distansutbildning har hittills varit måttlig.
Intresset har varit större hos myndigheter och utbildningsföretag än hos
naturliga målgrupper. Distansutbildning byggd på fysiska möten är fortfarande den mest använda modellen, men flera faktorer talar för betydande förändringar t ex:
• Högre IKT-mognad kan ge nya preferenser.
• Ökat antal utbildningar/program som bedrivs i direkt samverkan med
utländska universitet ger nya målgrupper.
• Nya målgrupper kan också uppstå t ex genom en utbyggd samverkan
med biståndsmyndigheter om utbildningsinsatser online till utbildningsinstiutioner och studenter i mottagarländer.
• Insatser på regional nivå för att bättre möta regionala behov av kompetensutveckling kan öppna vägar till den målgrupp som utgörs av förvärvsarbetande med mindre tidsutrymme för resor och studier.
• Förhållanden som påverkar vår syn på resande kan också påverka vår
syn på alternativ (ekonomi, tidsåtgång, säkerhet, miljö).

Pedagogiska frågor
Jönsson pekar i ovannämnda artikel på att ”kontakten lärare-elev har fått
ett komplement genom den några-till-några och många-till-många-kommunikation som är nätets”. Området är dåligt beforskat, men det är helt
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uppenbart att de täta växlingar mellan elev- och lärarroll måste påverka
både metod och innehåll. Andra huvudfrågor är de nya möjligheterna för
individualisering och formerna för strukturerad återkoppling. Av central
betydelse blir hur kurser designas för att passa metod och plattform.
En lyckad implementering av kursskal/lärplattformar vare sig vi talar
om lärstöd på campus eller ren distansutbildning medför nya krav på pedagogisk forskning och utveckling, lärarutbildning och organisation. Den
ganska vanliga missuppfattningen att det handlar om en enkel konvertering av gammalt stoff och gamla metoder till webbsidor på internet och
epost har redan orsakat förluster och åtskilliga nedläggningar bland kunskapsföretag.
Vårt universitet har alla resurser att möta kraven. Ett ställningstagande
om stöd för en flexibel lärplattform kan underlätta implementeringen. Ett lab
där lärare kan få hjälp med design och teknik är också en väg värd att pröva.
Av vikt är att förtrogenhet med IKT-verktyg också gynnsamt kan påverka effektivitet i forskning och kunskapsbyggande genom effektiv sökning och kunskapsadministration, kommunikation i nätverk mellan aktörer, och användande av t ex innovationsplattformar.
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Biblioteket flyttar ut!
– dags för ett nytt slags bibliotek
Per Eriksson, Ursula Nielsen
Universitetsbiblioteket

Våren 2001 startade vid Linköpings universitetsbibliotek (UB) projektet
Det virtuella studielandskapet, och med detta nya pedagogiska utmaningar för universitetsbiblioteket. Projektet kan ses som ett svar på frågan hur
informationssökning och informationsinhämtande ska kunna sammanföras med lärandet, dvs hur vi kan göra biblioteks informationsresurser tillgängliga i situationer och sammanhang där lärande äger rum. Svaret kan
enkelt sammanfattas: Biblioteket måste flytta in i studentlandskapen, forskarrummen och på kurshemsidorna! Detta papper handlar om hur vi tänker gå till väga konkret för att uppnå de här ambitionerna, men också
varför vi tror att det är dags att förändra invanda synsätt på vad som är ett
bibliotek och en bibliotekaries främsta uppgift.

Bakgrund
I en akademisk miljö där utbildningsformerna alltmer syftar till ett flexibelt lärande där den enskilde studenten ges ett växande ansvar för sina
studier måste också bibliotekets roll utvecklas för att främja detta. Den
nya högskoleutredningen pekar på betydelsen av att utveckla och modernisera flexibla arbetsformer1 . Framför allt två utgångspunkter har varit
styrande för vår syn på Bibliotekets uppgift i nya pedagogiska modeller,
och därmed även styrande för projektet:
1. För att biblioteket ska kunna utveckla sin roll i den akademiska organisationen måste det ske i samverkan med studenter/forskare/lärare.
2. Bibliotekets resurser måste integreras i de pedagogiska processerna
på olika sätt och olika nivåer.
Detta låter sig lätt sägas men har av en rad orsaker visat sig vara svårt att
omsätta i universitetets vardagspraktik. Därför har frågan om samverkan
varit central när projektet utformats, och i de arbetsformer som projektet
1
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bygger på är samarbetet med lärare en nyckelfaktor. Det är denna aspekt
som gör projektet särskilt nydanande, sett ur ett biblioteksperspektiv. Avgörande för att lyckas i denna del är att hitta former som innebär ömsesidig nytta för alla parter, dvs studenter, lärare/forskare och bibliotekarier.
Projektet Det virtuella studielandskapet handlar delvis om utveckling
av ett s.k digitalt bibliotek där man använder nya tekniska möjligheter att
leverera information i andra former än via det fysiska biblioteket. Och
digitala bibliotek i den meningen är vanliga idag, men i anmärkningsvärt
liten utsträckning har man gått ytterligare ett steg och använt den nya
tekniken för att verkligen integrera biblioteksresurser i de sammanhang
där de är avsedda för. Här följer vårt förslag på hur detta kan gå till.

Vad ska göras?
Arbetet med digitala biblioteket handlar alltså i stor utsträckning om att
tillvara de tekniska möjligheterna att tillgängliggöra information i digital
form, men i än högre grad om att lyfta fram nya arenor där resurserna
kommer till störst nytta. Här följer ett antal nivåer där vi anser sådana
arenor finns.
På kursnivå
En grundläggande idé i arbetet med att integrera UB:s resurser i pedagogiska processer är kursansvariga lärare och kontakt/ämnes/bibliotekarier
samarbetar för att i planeringsstadiet ta fram informationsresurser som är
värdefulla för en viss kurs eller forskningsprojekt. I dessa fall gör sedan
bibliotekarien en skräddarsydd kurs- eller projektrelaterad webb-sida som
kopplas till t ex en kurshemsida på nätet. Exempel på vad sådana kan
innehålla:
– Kurslitteratur som finns i elektronisk form kan samlas i elektroniska
kompendier. Idag har Linköpings UB ca 5000 elektroniska tidskrifter
ur vilka artiklar till kurskompendier kan användas.
– Andra relevanta kursresurser i form av t ex länkar till källor på Internet. Här har kontaktbibliotekarien god kännedom om utbudet av kvalitetsgranskade källor. Det kan röra sig om praktisk information, t ex
hur man refererar eller ordböcker på nätet mm.
– Resurssidor för studenter som skriver uppsatser med t ex anpassade
guider samt sidor för case- eller projektinriktade kurser. Bibliotekarien hjälper till att finna relevant kursmaterial på nätet.
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Ämnes- och institutionswebbsidor
I takt med att institutioner och ämnesavdelningar aktivt arbetar med egna
hemsidor öppnas också möjligheter att till dessa koppla skräddarsydda
bibliotekssidor gjorda utifrån en ämnesgrupps eller institutions särskilda
behov. På det sättet kan bibliotekets resurser i form av t ex databaser och
länksamlingar synliggöras och den enskilde forskaren kan utnyttja dessa
på ett effektivare sätt. Dessutom är det ett naturligt forum för kontakt mellan
lärare och kontaktbibliotekarie, eftersom sidan används interaktivt för frågor och synpunkter.
Biblioteket ute i studiemiljön
Som en del av projektet har UB tillsammans med institutionerna i Hus A
på Campus Valla (EKI, IKP och IPE) i f d Kvartersbibliotek A skapat en
studiemiljö avsedd för grupparbeten mm – Studieverkstaden – med biblioteksservice. Här finns bl a sökdatorer i anslutning till studieplatserna och
bibliotekarier som under bestämda tider varje dag finns på plats för handledning. Därigenom blir också kontaktbibliotekarierna synliga för studenterna, liksom samspelet mellan lärare och bibliotek.
Idag är för övrigt bibliotekets elektroniska resurser åtkomliga från i
princip alla universitetets datorer. Denna tillgänglighet i kombination med
t ex riktade kursinriktade bibliotekssidor som beskrivits tidigare gör att
biblioteketsservice idag levereras långt utanför det fysiska biblioteket.

Vad uppnås?
Nya utbildningsformer i kombination med nya tekniska möjligheter ställer krav vad gäller att effektivt utnyttja bibliotekets resurser. En stor potential ligger i att tillvarata, inte bara tekniken, utan också biblioteket och
bibliotekarierna som pedagogiska resurser. Detta anser vi bäst sker genom att lyfta fram områden för möjliga samarbeten och utveckla dessa.
Här har vi pekat på några sådana praktiska områden, där vi tror att resultatet av samarbete kan bidra till kvalitetshöjningar inom utbildning och forskning.

Fakta om projektet
Projektet Det virtuella studielandskapet kan ses som ett pilotprojekt som
ska pågå i två år. Det syftar till att under denna tid (framförallt på de inblandade institutionerna: EKI, IKP och IPE) bygga upp samarbetsformer
och visa på goda exempel för att därefter övergår till att bli en naturlig del
av bibliotekets verksamhet. I projektet arbetar idag fyra kontaktbibliotek86
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arier inom följande ämnesområden: ekonomiska ämnen, affärsrätt, statsvetenskap och teknik.
Den som är intresserad av att se hur kursrelaterade bibliotekssidor
kan se ut kan gå in på:
http://www.bibl.liu.se/kvartersbibl/KA/kursrel.htm
I projektet ingår en satsning på elektroniska böcker med start i oktober. Sannolikt kommer detta bli en viktig typ av media inom alla ämnesområden. Se information om denna satsning på bibliotekets hemsida:
http://www.bibl.liu.se
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En fakultet förnyar sin grundutbildning
Jan-Erik Hagberg
Filosofiska fakulteten

Flera djupgående förändringar föranleder en förutsättningslös och ingående diskussion om hur grundutbildningen vid den Filosofiska fakulteten
skall utvecklas. I bakgrunden finns självfallet den under senare år växande diskrepansen mellan vad statsmakterna anslår i anslag per student och
vad en akademisk utbildning faktiskt kostar. Spänningen mellan starkt
begränsade ekonomiska resurser och stora ambitioner hos studenter och
lärare måste dagligen hanteras i varje enskild utbildning. Samtidigt är det
uppenbart att problemen är strukturella; de berör hela utbildningens organisation, lärarnas arbetsvillkor och arbetsinnehåll och studenternas tid och
intressen.
I mars 2001 publicerade en arbetsgrupp tillsatt av filosofiska fakultetsnämnden rapporten Grundutbildningens struktur, innehåll och pedagogiska former, GrundSipa. Den något fyrkantiga titeln till trots markerar
rapporten en delvis ny syn på grundutbildningen inom fakulteten. Inte så
att de idéer och uppslag som framförs skulle vara nya för fakultetens
utbildningar, utan mer genom att rapporten pläderar för att det vid sidan
av det pedagogiska förnyelsearbete som utgår från varje utbildnings specifika villkor bör finnas ett fakultetsgemensamt program som bygger på
vissa överenskomna grundprinciper.
Rapporten var avsedd som ett underlag för en diskussion inom fakulteten om grundutbildningens problem och vad fakultetsnämnden, institutionerna, studierektorer, lärare och studenter kan göra åt dessa. Rapporten
ledde också till ett tidvis intensivt meningsutbyte. Den tolkades på olika
sätt av olika läsare. Många lärare ansåg att texten illustrerade ett allt vanligare uppifrån perspektiv på deras verksamhet och att den innehöll pekpinnar om vad som borde förändras. Flera av de förslag som framfördes i
rapporten uppfattades också som orealistiska, givet de resurser som institutionerna får för att genomföra humanistisk och samhällsvetenskaplig
utbildning. Studentkåren välkomnade rapporten, framför allt för att den
visade att fakulteten var beredd att föra en långtgående diskussion om hur
grundutbildningens kvalitet kunde förbättras. Alla som framförde synpunk88
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ter värdesatte dock att grundutbildningens problem sattes i fokus eftersom dessa ofta kommer i skymundan av forskningens problem i diskussionen på fakultets- och universitetsnivå. En huvudtanke i GrundSipa är
således att bidra till att upphäva en uppdelning mellan grundutbildning
och forskning genom att diskutera arbetsmodeller för studenter och lärare
som bygger på närhet mellan undervisning och forskning både till innehåll och till former.
Det tog arbetsgruppen mer än ett år att komma fram till rapporten
GrundSipa. Gruppen blev visserligen på ett allmänt plan ganska tidigt
överens om vad som borde behandlas. Men diskussionerna fördes i flera
varv och svårigheterna att sammanhängande konkretisera och formulera
resonemangen var påtagliga. Svårigheterna hade bl. a. att göra med att så
många frågor behandlades samtidigt: lärarnas arbete, villkoren för studenternas lärande, krav på studenterna, former för examination, det
utbildningsadministrativa systemet och planeringen av grundutbildningen,
läsårets förläggning, resurserna eller snarare bristen på resurser, sambanden
med forskning, internationellt utbyte, olika pedagogiska grundmodeller.
Alla dessa frågor eller perspektiv har sin betydelse för grundutbildningens kvalitet och måste på något sätt vävas ihop i ett program som syftar
till att utveckla grundutbildningen inom hela fakulteten.
I ambitionen att involvera alla fakultetens utbildningar i ett gemensamt förnyelsearbete finns ett dilemma. Variationerna när det gäller innehåll, traditioner, pedagogiska synsätt och materiella förutsättning är stor.
Det är orealistiskt och olämpligt att föreslå ensartade eller enhetliga modeller eller metoder. Filosofisk utbildning inom ramen för ett universitet
kan inte bygga på en viss pedagogisk modell eller arbetssätt. Variationen
av pedagogiska tillvägagångssätt är en del av mångfalden både för studenter och lärare. Samtidigt finns tydliga synsätt och erfarenheter, och om
man så vill metoder, som hör till den gemensamma traditionen och som
bör vägleda diskussionen om grundutbildningen. När Filosofiska fakulteten ibland framställs som otydlig och spretig i jämförelse med de enhetligare
systerfakulteterna Tekniska högskolan och Hälsouniversitetet beror detta
till stor del på att fakulteten inte har lyckats tydliggöra vad som i grunden
ger kvalitet i en filosofisk utbildning.
Ett syfte i GrundSipa är således att lyfta fram förhållanden som bör
vägleda lärarnas och studenternas arbete och som därmed kan utgöra varumärke för fakulteten. Till dessa hör forskningsförankring, internationellt förhållningssätt, tilltro till individens eget ansvar för sitt lärande, den
kritiska debatten, samhällsrelevansen och en i vid mening tydlig yrkesanknytning. Fakultetens traditionella arbetssätt hänger samman med dessa
värden – föreläsningen för att ge och få överblick och sammanhang, semi89
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nariet för att pröva och värdera teorier och metoder, det självständiga arbetet för att öka förmågan att arbeta självständigt och i grupp, uppsatsen
för att skärpa analys och beskrivningar. Allt detta summerar sig till olika
och kompletterande möten mellan lärare och studenter och mellan studenter och studenter.
En av drivkrafterna för GrundSipa är att kvalitén i dessa möten är
hotade att urholkas av de strukturella problem som finns. Resurna är otillräckliga och lärarna tvingas p.g.a. mindre undervisningsvolym i varje kurs
planera, undervisa och examinera i fler kurser. När den schemalagda
lärarledda undervisningstiden i en heltidsutbildning blir så låg som fem,
sex timmar per vecka läggs ett stort ansvar på studenten. Varje student blir
påtagligt beroende av sina studiekamraters arbete och av deras inställning
till sina studier. Det blir avgörande för vars och ens utbildning att arbetsoch seminariegrupper fungerar väl och att arbetsformerna uppmuntrar utbyte mellan studenterna. Ett av syftet med GrundSipa är att tydliggöra
studenternas egna och gemensamma ansvar (Vilka studenter vill fakulteten ha?).
Lärarnas roll blir i ”gles” undervisning annorlunda än i ”tät”. Komplikationen i detta känner varje lärare, men effekterna för lärarrollen och för
yrkeskarriären är dåligt diskuterade på fakultets- och universitetsnivå.
GrundSipa syftar emellertid också till att hitta former som gör att lärarna
bättre än för närvarande kan kombinera perioder av undervisning och möten
med studenter, med perioder av forskning och utvecklingsarbete. Skall
detta kunna realiseras ställs nya krav på hur universitetet, fakulteten och
institutionerna använder sina resurser och på hur läsår och terminer planeras.
GrundSipa har diskuterats vid två konferenser inom fakulteten. Vid
ett möte i maj 2001 för alla prefekter och studierektorer samt studentkåren
behandlades rapportens innehåll och relevansen i den verklighetsbeskrivning som den innehåller. Vid ett andra möte i september var syftet att
identifiera områden för konkreta projekt som har intresse för flera olika
utbildningar. Vid bägge tillfällena presenterades exempel på pågående
pedagogisk förnyelsearbete. Konferenserna har tydligt visat att fakultetens ämnen och program ägnar mycket tid och kraft åt utvecklingen av
undervisningen och att den samlade erfarenheten av olika pedagogiska
arbetsformer inom fakulteten är stor.
Frågorna som GrundSipa behandlar är av intresse även utanför fakulteten. Arbetet har uppmärksammats nationellt. Rådet för högskoleutbildning har intresse av att följa och stödja utvecklingsarbeten i anslutning till
GrundSipa. I den nyligen framlagda budgetpropositionen får Linköpings
universitet i uppdrag att bedriva en förnyelse av humanistisk och sam90
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hällsvetenskaplig grundutbildning. Regeringen föreslår att universitet för
det ändamålet under tre år årligen skall disponera 1,5 miljon kronor.
Nästa skede i GrundSipas arbete blir att tydligare beskriva ett antal
områden inom vilka det bör bedrivas utvecklingsarbete och försök. Dessa
områden skall självfallet anknyta till och stärka pågående verksamhet och
bygga på lärares och studenters intresse av att medverka.
Vid den senaste konferensen preciserades ett par exempel på projektområden:
• Biblioteket som en integrerad pedagogisk resurs i kurser och program.
• Att utveckla seminariet: det traditionella seminariet i relation till den
moderna kommunikationsteknikens möjligheter. IKT i Campusbaserad utbildning.
• Äldre studenter (i högre årskurser) som vägledare och handledare för
yngre studenter.
• Att tydligt basera utbildningen på forskningsperspektiv och att pröva
forskningsprocessen som en pedagogisk modell. Att studenterna är
medverkande i forskningsprojekt.
• Lärarrollen – föreläsare, mentor och handledare.
• Examinationsformer som stärker dialogen mellan lärare och studenter
och mellan studenter och studenter.
• Att stärka studenternas grundkunnande, ”verkstäder” för informationssökning, vetenskapligt skrivande språkfärdigheter och studieteknik.
• Tutorsystem och blockböcker.

GrundSipa rapporten kan beställas av:
Annette Sjölin
Filosofiska fakultetens kansli
tfn 013-28 2027
Den finns också för nedladdning på:
www.liu.se/ffk/aktuellt/grundsipa0103/
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PBL – något för alla?!
Anna Hagenblad
Institutionen för systemteknik

1. Bakgrund
Efter att ha studerat och undervisat på Tekniska Högskolan sedan 1990
respektive 1991 kom jag för första gången i kontakt med PBL, problembaserat lärande, läsåret 97/98, då jag var basgruppshandledare på IT-programmets termin 6. En spännande erfarenhet, som ytterligare vidgades
våren 1999 då jag var examinator på två kurser på IT-programmet. Detta
har inspirerat mig till att fundera över hur och vilka PBL-element som kan
och bör inkluderas i traditionell undervisning. Med det här bidraget vill
jag ge exempel på hur jag förbättrat min undervisning, men också i någon
mån debattera PBL.

2. PBL på IT-programmet
Problembaserat lärande, PBL, kan ses som ett förhållningssätt till lärande
och kunskap. Ett centralt begrepp är ”Studentcentrerat lärande” och det
tycker jag är något av det bästa med PBL. Vilken kurs som helst, vilken
föreläsning som helst, har allt att vinna på att utgå från studenterna, mottagarna. Att möta dem där de är, att ta hänsyn till deras erfarenheter och ta
upp deras frågor.
PBL har implementerats lite olika på olika delar av Linköpings universitet och i världen, men några ingående komponenter är:
• Vinjetter som utgångspunkt för diskussion
• Diskussion i basgrupper med en handledare
• Personliga inlärningsmål som relateras till kursens mål
• Resurstillfällen där studenterna kan fråga lärare
• Integration mellan olika ämnen
På de kurser på IT-programmet (TTIT62, Realtidsprocesser och reglering
samt TTIT63, Återkopplade linjära system) som jag varit inblandad i, kombineras dessa med inslag som också ofta återfinns i traditionell undervisning:
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• Föreläsningar som introducerar och/eller exemplifierar teorin
• Lektioner/räkneövningar då studenterna kan räkna övningsexempel i
närvaro av en assistent och ställa frågor
• Inlämningsuppgifter
• Laborationer
• Tentamen i sal
Skillnaden mot vanliga kurser är dels att man har färre föreläsningar och
lektioner, dels att föreläsningar, lektioner och labbar har lite annorlunda
inriktning, för att lämna tid och uppmuntra till eget arbete och tänkande.
Den minskade mängden föreläsningar frigör resurser till basgruppshandledning och resurstillfällen. IT-studenterna har vanligtvis mindre schemalagd tid än studenter på andra program på LiTH.

3. Reglerteknik grundkurs, en alldeles vanlig kurs
Nästan alla1 på LiTH läser reglerteknik. Själv är jag examinator och föreläser för M3 och TB3 (TSRT15) med totalt 180 studenter samt D3
(TSRT12) med 90 studenter. Organisatoriskt består kursen av 12-13 föreläsningar, 12-13 lektioner varav fyra i datorsal, tre laborationer och en femtimmars skriftlig tentamen. Kursen är på 4 poäng, och ges över en läsperiod,
ca 8 veckor. Föreläsningar och lektioner är frivilliga, där ca 80% deltar på
föreläsningarna och allt mellan 20% och 80% på lektionerna (mina uppskattningar). Laborationerna är obligatoriska och består av fyra timmar i
sal, plus förberedelser och för en laboration efterarbete i form av rapportskrivning och muntlig examination. Lektionerna varierar i formen mellan
problemdemonstration (lektionsassistenten löser uppgifter på tavlan) och
självverksamhet med assistenten som stöd. Lektionsassistenterna är i huvudsak doktorander eller fjärdeårsteknologer (som gick kursen året innan).

4. Kan man undervisa reglerteknik med PBL?
En fråga som kan besvaras på olika sätt. Erfarenheterna från IT-programmet har visat att ämnet som sådant är väl lämpat. Integration, framför allt
med matematik har fungerat mycket bra, tack vare den täta kopplingen
mellan reglerteknik och matematik. Det finns stora möjligheter att formulera relevanta vinjetter, som kan inspirera till diskussion både av reglertekniska
1

Kursen Reglerteknik, med olika kurskod men nästan samma innehåll, är obligatorisk
för samtliga civilingenjörsprogram på LiTH utom Ii, där den är valfri. Även ingenjörsprogrammen läser en grundkurs i reglerteknik.
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och matematiska begrepp. De olika sätten att närma sig ämnet; teori, handräkning, datorhjälpmedel och laborationer gör PBL till ett lämpligt angreppssätt.
Mot PBL talar enligt min mening två saker: Ekonomin och traditionen. Många hävdar att PBL inte behöver vara dyrare är traditionell undervisning. Man pekar bl a på erfarenheter från Hälsouniversitetet. Basgruppshandledare finansieras genom att minska antalet föreläsningar. Om priset
per timme är detsamma kan man då istället för två timmars föreläsning för
30 studenter ha en halvtimmes basgruppsmöte med 7,5 studenter. Men
håller det i stor skala? Enligt samma logik räcker två timmars föreläsning
för 180 studienter till 5 minuters basgruppsmöte. Resonemanget är förstås
förenklat, men det går inte att komma ifrån att föreläsningar har vissa
stordriftsfördelar. Dock har man här bortsett från effektiviteten: En föreläsning kanske inte alls når så många som man tror av antalet närvarande.
Och PBL-undervisning kanske gör att studenterna lär sig snabbare. Eller
mer, och det kanske får kosta?
Traditionen. Min erfarenhet är att det finns ett enormt motstånd mot
PBL inom Tekniska Högskolan. Många undrar om det verkligen fungerar,
och omdömet ”flummigt” är inte ovanligt. Att förändra attityden och genomföra PBL i stor skala kräver större resurser än enskilda lärare. I nästa
avsnitt beskriver jag istället hur jag har inkluderat element ur PBL i den
vanliga undervisningen.

5. PBL-koncept i traditionell undervisning
Som viktigaste del i PBL har jag nämnt studentcentrerat lärande. Jag tror
ingen kurs förlorar på att bli mer studentcentrerad. Som föreläsare funderar jag under mina förberedelser på vad mina studenter vet och vill veta.
Under föreläsningen frågar jag om de har förstått, om jag ska ta något
särskilt en gång till, om de har några frågor. Jag försöker också ta reda på
vad de tycker om föreläsningen som sådan, går det för långsamt eller för
fort, är det för få exempel, pratar jag högt nog. Till min hjälp har jag använt korrespondenskort i storlek A7 som jag delar ut, för att sedan sätta av
fem minuter med uppmaning att skriva ner frågor och/eller kommentarer.
Flera liknande idéer finns beskrivna i rapporten från CUP-dagen 2000,
Lundqvist Gustafsson (2000).
Även lektionerna kan med fördel bli studentcentrerade. Jag tycker att
en lektion som utgår från studenternas egna frågor, besvarar dem enskilt
och eventuellt tar upp vanliga problem på tavlan, är att föredra framför en
lektion där assistenten ensidigt löser uppgifter på tavlan. Men studentcentrering innebär också att studenternas preferenser beaktas.
Som basgruppshandledare imponerades jag ofta av de insiktsfulla frå94
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gor och inlärningsmål som studenterna formulerade utgående från vinjetterna, och att stimulera till eget tänkande tror jag är en viktig del av all
undervisning. Bra övningsuppgifter gör det ”automatiskt”, men även föreläsningar kan ha ”vinjettinslag”. Att presentera en situation på en OHbild, med uppmaning att diskutera den tre minuter med en kompis, kan
vara en bra start på ett nytt avsnitt, eller ett sätt att förankra en föreläsning
i de egna tankarna. Brainstorming av vad vi redan gått igenom blir en kort
repetition. Jag har också provat att redan i föreläsningsplaneringen ange
vilka exempel jag kommer att ta upp. Studenterna har då möjlighet att titta
på talen och fundera på dem i förväg.
Kursmålen för LiTH:s kurser finns i studiehandboken, men är troligen till mer hjälp för föreläsaren som planerar kursen än för studenterna
som ska lära sig den. Genom kursen ”Att skriva kursmål med hjälp av
Blooms taxonomi” som CUP gav i våras fick jag inspiration att tillsammans med några kolleger formulera målen i relation till de sex stegen
fakta, beskriva, tillämpa, analysera, syntetisera och värdera. Det gav mig
en anledning att tänka igenom kursen och vad jag vill lära ut, och jag tror
också att det kan vara till hjälp för studenterna.
Laborationerna i Reglerteknik genomförs i Reglertekniks Labotek,
som är öppet för studenter på all icke schemalagd tid. De har därigenom
möjlighet att prova reglering ”i verkligheten”. Vi har också försökt göra
mer ”öppna” laborationer, där studenterna kan arbeta mer fritt, istället för
detaljerade instruktioner, där ett svar eller mätvärde ska skrivas på en
prickad linje. Laboteket och tankarna bakom det beskrivs i McKelvey (1999).

6 Slutsatser
PBL fortsätter och bör fortsätta att engagera och diskuteras. Men även den
mest skeptiska kan vinna på att inkludera idéer från PBL i sin undervisning. Synsättet ”studentcentrerat lärande” finns med i universitetets policydokument (Linköpings universitet, 2000), och i PBL finns det många
idéer att hämta.

Referenser
Linköpings universitet (2000) Strategisk plan 2000-2004. Finns på http://www.liu.se/
basfakta/LiUdokument/strategidok.html
Lundqvist Gustafsson, H. (2000) Föreläsningen som undervisningsform. I Hult, H.,
(red), Undervisning och lärande. CUP-rapport Nr 7, sid 43-51. CUP, Linköpings
universitet.
McKelvey, T. (1999) Laboteket – ett laborationskoncept i riktning mot ett ökat studentansvar för lärandet. Technical Report LiTH-ISY-R-2095, Department of
Electrical Engineering, Linköping University, SE-581 83 Linköping, Sweden.
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Gymnasiekontakter@LiTH
Kent Hartman
Institutionen för systemteknik

Årets tema på CUL-dagen är ”Process och Produkt”. Vilka är då förutsättningarna för ”Process och Produkt”?
Detta bidrag avser att belysa varför ett fördjupat samarbete mellan
universitet/högskolor och gymnasieskolor kan vara viktigt samt ett nyligen startat projekt på LiTH. Förhoppningen är att detta ska leda till diskussion om hur ett samarbete kan se ut.
Universiteten och högskolorna står i ett mycket starkt beroendeförhållande till gymnasieskolorna. Vad gäller högre studier inom naturvetenskap och teknik kan detta beroende belysas med tre ord:
• Rekrytering
• Förkunskaper
• Attityd

Rekrytering
Rekryteringen till gymnasiskolans teoretiska naturvetenskapsprogram (numera också ett nytt teoretiskt teknikprogram) räcker inte alls för att ”täcka”
det behov som finns på högskolorna. Om vi antar att intagningsplatserna på
civil- och högskoleingenjörsprogrammen också spegler ett behov som finns i
samhället ser det riktigt illa ut. Tittar vi på Östergötland kan vi konstatera att
andelen ungdomar som väljer högre utbildning är under riksgenomsnittet.
Flyttar vi fokus till lärarkåren inom ungdomsskolan kan två samverkande
faktorer leda till svårigheter: Det tycks vara svårt att rekrytera studenter
till lärarutbildningarna inom naturvetenskapliga områden samtidigt som
stora pensionsavgångar av denna lärarkategori (t ex i Linköping) står för
dörren! Under några år framöver är dessutom ungdomskullarna från gymnasieskolan i Sverige små och antalet högskoleutbildningar fler än någonsin.

Förkunskaper
Det tycks också vara en tämligen allmän uppfattning att lärarkåren inom
ungdomsskolan upplevt att en trång kommunal ekonomi inte gett det ut96
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rymme för den egna kunskapsutvecklingen som vore önskvärt. Detta samtidigt som en accelererande forskning och utveckling inom industri och
forskarvärlden gett ny kunskap och nya vetenskapsområden som rimligen
även bör komma unga människor till del. Inte bara för att ungdomar ska
ges möjlighet att ”navigera” in i vuxenvärlden utan också för att dom med
sin känsla för framtidsfrågor ska vara en del av utvecklingen och kunna
påverka den.
Attityd
Vilka förväntningar har studenterna när dom kommer till universitetet?
Kan dom lättare acceptera vissa undervisningsformer framför andra? De
elever som nu går i gymnasiet kommer att lära sig projektmetoder vilket
sannolikt innebär att våra blivande studenter förväntar sig liknande metoder hos oss. På universitetet måste vi ofta förutsätta att studenterna kan ta
ansvar för hela sin utbildning, bl a därför att undervisningstätheten är lägre och därför att vi sällan har samma lärarkontinuitet.
Det torde vara viktigt att reda ut begreppen vad gäller förutsättningarna för lärandet i de bägge kulturerna, gymnasieskolan och universitetet,
och vilka undervisningsformer som ska användas så att bästa möjliga förutsättningar skapas för elever/studenter.
LiTH
LiTH beslutade i juni 2001 att starta projektet ”Ökat samarbete mellan
LiTH och gymnasieskolor i regionen”. Projektledningen består av Kent
Hartman, ISY (huvudsamordnare) och Peter Lindström, IFM (samordnare). Vi har valt att kalla projektet ”lithgym”. I projektdirektiven kan läsas
”… effekter bör kunna uppnås genom bättre kännedom om och stöd i och
för varandras verksamheter. Syftet med detta projekt är att stärka kontakten mellan LiTH och gymnasieskolor med tekniska och naturvetenskapliga utbildningar i regionen. Ökad rekrytering till LiTH:s naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är ett långsiktigt mål.”
En bakomliggande idé
Lärarna inom teknik och naturvetenskap på gymnasiet är den grupp som
har kontakt med presumtiva studenter på LiTH. Dessa lärare bör därför
ges det stöd som kan behövas för att de ska kunna fullfölja sin lärargärning som engagerade och kunniga lärare. Det torde också vara viktigt att
just dessa lärare har en positiv bild av LiTH, ”LiTH är vår högskola”.
Den kategori på LiTH som sannolikt bäst förstår gymnasieungdomarna
är våra egna teknologer och studenter. Det kan därför ses som ett rimligt
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antagande att en utveckling där dessa båda kategorier möts för att diskutera teknik, naturvetenskap och högre teknisk utbildning kan skapa ökad
förståelse, engagemang och ambitioner som leder till dels en riktig ”bild”
av tekniska högskolan dels till att gymnasieeleverna på ett fördomsfritt
sätt tar ställning till högre teknisk utbildning.
Hur ska arbetet bedrivas?
Om projektet ska lyckas förutsätter detta att samordnarna har kontakt med
flera gymnasieskolor under hela projekttiden. Samordnarna kommer därför att besöka flera skolor i regionen samt uppmuntra rektorer/lärare att
skapa kontaktgrupper mot projektet. Under vintern/våren 2002 planeras
en konferens på LiTH där representanter från regionens gymnasieskolor
med naturvetenskaps- och teknikprogram bjuds in.
Internt på LiTH görs en kartläggning av för projektet relevanta aktiviteter. Därefter arrangeras ett seminarium för intresserade lärare/forskare
och studierektorer. Utveckling av försöksverksamhet sker i samverkan med
berörda institutioner. Det är mycket viktigt att alla förslag är väl förankrade på institutionerna. Detta görs bland annat med hjälp av en referensgrupp.
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Forskningsprocessen som metafor
för undervisning
Håkan Hult
Institutionen för beteendevetenskap

Inledning
För att göra en lång och i många stycken lyckosam historia kort kan sägas
att Humboldts idé (tidigt 1800-tal) om att lärare ska både undervisa och
forska inte har utmanats, problematiserats och utvecklats särskilt mycket
förrän under de senaste åren. Det är främst två skäl till att det nu finns
möjligheter att föra en delvis ny diskussion om universiteten. Det första
skälet är att en rörelse som ibland går under benämningen Student Centred Education (SCE) har växt sig allt starkare. Utmärkande för alla åsiktsriktningar som kan hänföras till SCE är att de utgår från studenternas lärande snarare än lärarnas undervisning. Lärandet har kommit att fokuseras. Det andra skälet är att några forskare1 framkastat och utvecklat idén
att undervisning och forskning har det gemensamt att båda ytterst handlar
om lärande. Lärandet har således kommit att alltmer hamna i centrum och
därmed kanske nya tankefigurer uppstår; tankefigurer som gör det både
möjligt och lämpligt att tänka nytt och organisera på annat sätt. En sådan
tankefigur som denna text handlar om är den att undervisning kan och bör
organiseras och genomföras med forskningsprocessen som ledstjärna. Troligen kan forskningen också hämta inspiration från undervisningen men
detta ligger utanför ramen för det som ska behandlas i rapporten.

Det akademiska livet: discipliner, kunskapstraditioner och
forskningsprocesser
Tony Becher2 beskriver det akademiska livet som bestående av ett antal
stammar och dessa stammar har i stor utsträckning sina givna territorier.
Metaforen kan tyckas humoristisk men den rymmer mycket allvar. Mer1

Främst gäller det Boud, D., Brew, A. (1997) Research and Learning in Higher Education. I Smith, B., Brown, S. (1997) Research Teaching and Learning in Higher Education. London: Kogan Page och Bowden, J., Marton, F. (1998) The University of Learning. London: Kogan Page.
2
Becher, T. (1989) Academic Tribes and Territories – intellectual enquiry and the
cultures of disciplines. London: SRHE.
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parten av de som Becher intervjuade fokuserade på kunskapsutvecklingen mer än på kommunikationen om och förmedlandet av kunskap. Skälet
till det är det uppenbara att forskningen är mer meriterande och detta tycks
alla ”stammar” dela. Kuhn3 har också bidragit till att vi bättre förstår det
akademiska livet. Han fann mönster inom en disciplin; mönster som han
benämnde paradigm. Vissa discipliner fann han hade paradigm inom vilka en disciplin höll sig medan andra discipliner saknade ett paradigm eller
levde med konkurrerande paradigm. Kuhn menade att så länge en disciplin har ett accepterat paradigm finns ett ”disciplinärt lugn” men också ett
krav på att hålla sig till och inom paradigmet. Inget djärvt tillåts. Utan ett
paradigm eller då ett tidigare accepterat paradigm utmanas gäller snarare
djungelns lag och det är tillåtet och kanske även önskvärt med vetenskaplig djärvhet både vad gäller forskningsmetoder och teorier. När ett paradigm accepteras av alla som ägnar sig åt disciplinen i fråga bildar de en
stam, regler för vad som är tillåtet och inte tillåtet är tydliga, straffen för
”lagbrytare” är ofta hårda och man är i hög grad överens om vilka som är
”hövdingar”. I ett preparadigmatiskt skede eller då paradigmkonkurrens
förekommer är inte stammen lika självklar eftersom undergrupper bildas
och det finns risk för att disciplinen bryts sönder och delar av den går upp
i andra discipliner. När ett paradigm skakas om sker det många gånger
intressanta upptäckter och nya landvinningar görs, men för paradigmföreträdarna är det tider av oro och deras mål är vanligtvis att föra samman
stammen igen och få ordning i leden.
Kuhn använde paradigmbegreppet för att kunna beskriva forskningen
inom en disciplin. Han menar att det är fyra komponenter i ett paradigm:
– Symboliska generaliseringar. Det är påståenden eller formler som betraktas mer eller mindre som axiom inom paradigmet.
– Metafysiska trosföreställningar. Det är allmänna föreställningar om världen som inom paradigmet används som utgångspunkter för forskning eller som hjälpredor för att förklara företeelser.
– Värden. Det kan ses som ”fingervisningar” om hur man ska agera och
resonera. Ett sådant exempel kan vara tanken om att hellre använda en
enkel än en mer komplex hypotes.
– Urtyper. Detta är exempel som anses särskilt bra och exemplariska. Nya
forskare lär sig dessa exempel, löser standarduppgifter etc. Urtyperna ger
en form av tyst kunskap om vad disciplinen är, vad man ska ägna sig åt,
hur man ska betrakta världen.
3

Kuhn, T.S. (1962) The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Univ. of Chicago
Press. Kuhn, T. (1977) The Essential Tension. Chicago: Univ. of Chicago Press.
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En inte alltför djärv hypotes kan vara att det finns ett samband mellan
forskning och undervisning inom en disciplin. De som är invigda i paradigmet och således bär upp det är också de som undervisar i ämnet. De
kommer att ta upp ett antal urtyper och de kommer att visa upp metafysiska trosföreställningar. Detta innebär att de förutom ämnesinnehållet även
inskolar i paradigmet och dess tankevärld. Jag utgår från att det därmed
följer logiskt att i undervisningen helt eller delvis använda flera av de
forskningsmetoder som accepteras inom paradigmet.
Vad kan sägas om forskningsprocessen? Det finns inte en process utan
flera och det har med forskningsfrågan att göra, vilka metoder som kan
och ”får” användas, det accepterade forskningsparadigmet inom vilket
forskningen bedrivs och det ämnesområde som berörs. Det finns dock en
hel del som förenar och som torde vara gemensamt i all form av forskning. Det första är att utgångspunkten för forskning är att det finns en
verklighet utanför oss själva, som Andersen uttrycker det4 . Det andra är
att forskaren/forskningsgruppen har behov av att presentera idéer och
ofullgångna tankar och att få synpunkter på dessa. Man har således behov
av bollplank och dessa kan vara formellt utsedda handledare likaväl som
kolleger runt om i världen. Det tredje är att forskning kräver vissa personliga egenskaper som exempelvis uthållighet, noggrannhet och förmåga att
göra analyser, synteser och värderingar. Det fjärde är att han/hon bör ha
god kännedom om forskningsparadigmet och dessa komponenter (exempelvis det som Törnebohm5 tar upp: vetenskapsideal, världsbild och forskningsetik).

Lärandet är nyckeln
Tidigare i texten antyddes ett samband mellan forskning och undervisning. De i dag främsta förespråkarna för ett dylikt samband och de som
har ägnat tid och kraft åt att försöka utreda sambandet är John Bowden
och Ference Marton6 . De uttrycker det på följande sätt
Teaching contributes to students´ learning, to their developing knowledge,
which is new to them but not necessarily new to others. On the other hand,
research is about developing knowledge that is new in an absolute sense:
4

Andersen, H. (red.) (1994) Vetenskapsteori och metodlära. En introduktion. Lund:
Studentlitteratur.
5
Törnebohm, H. (1977) Paradigm i vetenskapsteorin, Del I. Rapport nr 91, Inst. för
vetenskapsteori, Göteborg.
Törnebohm, H. (1978) Paradigm i vetenskapsteorin, Del II. Rapport nr 100, Inst. för
vetenskapsteori, Göteborg.
6
Bowden, J., Marton, F. (1998) The university of Learning. London: Kogan, Page.
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nobody has developed it previously. We can therefore talk about two forms
of knowledge formation – learning on the individual and learning on the
collective level – and can then try to find the nature of the relationship between
them, instead of looking for the relationship between teaching and research

Det är viktigt att poängtera att det naturligtvis finns och ska finnas skillnader mellan forskning och undervisning, eftersom de har olika syften. Den
kanske största skillnaden är för vem lärprocessen är till – individen eller
mänskligheten. I forskningssammanhang kan man tillåta sig att lärandet
tar lång tid och man är inte ens garanterad att resultatet blir det önskade,
nämligen ny kunskap. I undervisninginstitutioner är allt inriktat på och
organiserat för att studenten ska lära sig och därför är det mesta förutsägbart och det går på förhand att säga att lärprocessen kan och bör resultera
i vissa specificerade kunskaper hos den lärande och i merparten fall blir
det också så (men naturligtvis lär sig studenterna även sådant som inte
står i kursplanerna och de har även en tendens att snabbt glömma merparten av det lärda). Trots dessa och eventuellt andra skillnader är poängen i
Bowden och Martons bok att forskning och undervisning är lärprocesser.
Den tes som jag driver i denna skrift är att forskning inte enbart innebär
lärande på en kollektiv nivå, d v s att mänskligheten lär sig något nytt,
utan det rör sig också om ett lärande på en individuell nivå, d v s att forskarna som individer lär sig mycket genom forskningsarbetet. Det individuella lärandet i forskningsarbetet är – menar jag – så omfattande både
vad avser djup och bredd att det kan vara värt ett försök att organisera
övrigt individuellt lärande, d v s undervisning, med forskningsprocessen
som en metafor för detta arbete. Därför kan det nu vara på sin plats att
beskriva trenden från undervisning mot lärande.
När Bowden och Marton på sidan 247 beskriver medicinsk utbildning i Melbourne gör de det för att illustrera utvecklingen från att fokusera undervisning till att fokusera lärandet. Denna utveckling har pågått
länge, men det är först genom McMasters beslut på 70-talet att genomföra
problembaserat lärande (PBL), den inlärningsforskning som den så kallade INOM-gruppen i Göteborg bedrev tillsammans med kolleger ibland
annat Storbritannien, Holland och Australien från 70-talet och framåt och
den enormt snabba IT-utvecklingen som utvecklingen från undervisning
till lärande har satt fart. Det går att spåra rötterna till PBL och andra så
kallade studentaktiva undervisningsformer i pragmatismen7 med dess fokusering på verkligheten som utgångspunkt för undervisningen. I pragmatismen som idé ligger även att lämna ett snävt disciplinärt fokus därför
att verkligheten inte är disciplinär till sin natur. Vidare kan man se att
7

Se exempelvis Dewey, J. (1916) Democracy and Education. An Indroduction to the
Philosophy of Education. New York: MacMillan.
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inspiration hämtats från Martin Wagenschein8 och hans tankar om exemplaritet, d v s att det i utbildningssammanhang är svårt och ofta omöjligt att
täcka allt och därför får studenterna fördjupa sig i några centrala problem
och begreppsområden.
Eurelings9 har i en översikt, vilken här återges i redigerad form, visat
på skillnader mellan behaviourism och konstruktivism då man designar
utbildningar.
Instructional design criteria derived from:
Behaviourism
Transmitting knowledge
Teacher oriented
Individual learning
Abstract knowledge

Constructivism
Constructing knowledge
Student oriented
Group learning
Knowledge in context

Eurelings leder oss in på ett spår som är viktigt att ta upp när det gäller
tanken om att utgå från lärandet snarare än undervisningen och det är
konstruktivismen och det situerade lärandet10 . Konstruktivismens idé är
att kunskap är en konstruktion och att varje individ skapar sin egen uppfattning, sin egen kunskap genom att först assimilera intryck och information och därefter sker en ackomodation då tankestrukturerna måste ombildas p g a nya intryck, ny information som inte går att enkelt inplacera i
tidigare utvecklade tankestrukturer11 . Konsekvensen av detta sätt att se på
kunskap och kunskapstillägnande är att varje individ skapar sin egen kunskap och därmed finns det inte två individer som exakt uppfattar exempelvis Einsteins relativitetsteori på samma sätt. En annan konsekvens är att
objektiv kunskap inte finns utan en kontext behövs. Kunskap är tids- och
8

Wagenschein, M. (1975) Verstehen lernen. Basel: Beltz.
Eurelings, A. M fl (eds) (1999) Integrating Information & Communication Technology in Higher Education. Kluwe-Deventer.
10
Se exempelvis Lave, J., Wenger, E. (1991) Situated Learning. Legitimate peripheral
participation. Cambridge: Cambridge University Press.
Wenger, E. (1998) Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
Wenneberg, S.B. (2001) Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv.
Malmö: Liber.
Illeris, K. (2001) Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx. Lund: Studentlitteratur.
11
Om begreppen assimilation och ackomodation och teorin bakom dessa se Piaget
(1964 och 1968)
Piaget, J. (1964) Barnets själsliga utveckling. Lund: Gleerups.
Piaget, J. (1968) Strukturalismen. Stockholm: Prisma.
9
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rumsberoende och beroende av vem som observerar eftersom observationerna är teoriberoende och aldrig kan ske ”objektivt”. En pedagogisk konsekvens av denna kunskapsuppfattning kan vara att det är viktigt att varje
individ får hjälp att från sina erfarenheter och kunskapsstrukturer utveckla ny kunskap inom det fält som utbildningen behandlar. En annan pedagogisk konsekvens kan vara att låta studenterna samtala om och jämföra
sina iakttagelser och slutsatser, eftersom lärande och kunskap är kopplat
till individen och således kan man lära av att lyssna till hur andra lärt,
tänkt och slutligen uppfattat ett kunskapsområde.
Utbildningsmiljöer bygger mycket av sin verksamhet på implicita
antaganden om lärande och kunskap och om man accepterar dessa antaganden kan man säga att verksamheten tar sin utgångspunkt i undervisningen snarare än i lärandet. Antaganden som man ofta i utbildningsmiljöer
mer eller mindre tydligt utgår från handlar om
– att kunskap kan överföras från en individ till en annan
– att det är bra och ändamålsenligt att dela upp information i mindre delar
vilka ofta organiseras utifrån en disciplins eventuellt inbyggda struktur
och inte från en mer komplicerad verklighet
– att kunskap är kontextoberoende och lätt kan generaliseras
– att de lärandes förförståelse är av liten betydelse
– att det är möjligt att se en studerandegrupp som en individ, d v s att det
inte är nödvändigt att varje individ i gruppen ses som en individ
– att det är viktigt att arrangera undervisning så att de som ska lära sig blir
motiverade och intresserade, d v s att motivationen är lärarens och
utbildningsorganisatörens uppgift att stimulera och inte något som de lärande har naturligt med sig i en frivilligt vald utbildning

Konstruktivismen, det situerade lärandet, pragmatismen och andra teorier
som inte tagits upp i denna text gör på olika sätt ”upp med” ett eller flera
av de listade antagandena. De så kallade studerandeaktiva undervisningsformerna accepterar inget av antagandena därför att de har ett annat fokus; ett fokus som ligger på lärandet.

Vad gör forskningsprocessen så intressant i
undervisningssammanhang?
Det jag menar är intressant i forskningsarbetet och som gör det värt försöket att använda forskningsmetaforen är att forskning i normalfallet ger
utövarna detta:
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– träning i att formulera problem
– förståelse för att kunskap är att betrakta som en konstruktion och att det
finns många källor till kunskap
– förståelse för att nyttja verkligheten som utgångspunkt för lärande samt
träning i att samla in och bearbeta data
– engagemang och ansvarstagande både för det egna arbetet och för gruppen och dess verksamhet och intresse och nyfikenhet för att lära och att
vilja förstå
– träning i att värdera det egna och andras arbeten samt möjlighet att löpande få återkoppling på det egna arbetet
– noggrannhet, uthållighet och förmåga att tåla osäkerhet
– träning i att ständigt analysera, göra synteser och att värdera utifrån relevant teori
– träning i att muntligt och skriftligt beskriva och förklara komplicerade
frågor och problem och med den vetenskapliga artikeln som ideal tränas
att vara koncis
– träning i att nyttja många individer som stöd, bollplank och handledare
och att själv vara detta för andra

Om man betraktar forskning och undervisning som två verksamheter som
båda resulterar i kunskapsutveckling och kunskapskonstruktion kan det
vara på sin plats att fråga om den ena processen är mer effektiv än den
andra. Min hypotes är att forskningen är överlägsen i detta avseende och
jag tycker det finns flera skäl till detta antagande. Det viktigaste argumentet tycker jag är att forskningen så entydigt är inriktad mot att utveckla
kunskap medan utbildning har ett otydligare fokus, vilket framgår av Svenska akademins ordbok12 . Ordet lära har främst tre betydelser: undervisa,
inhämta kunskaper och tros- och teorisystem. Det är i första hand de två
första som är intressanta i detta sammanhang. De kan även benämnas lära
ut och lära in och i utbildningsverksamhet är det läraren som har till uppgift att lära ut och eleven/studenten som ska lära in och läraren har två
uppgifter nämligen att förmedla (lära ut) och att arrangera så att den som
ska lära sig ges de bästa förutsättningar för detta. Det senare handlar i
klartext om undervisningsmetodiska ställningstaganden som läraren ska
göra. Som Säljö och flera andra har påpekat har av tradition fokus i utbildningssystemet legat på läraren och hans/hennes ”lära-ut-uppgift”. I forskning är fokus på produkten, den nya kunskapen och det fina i kråksången
12

Svenska akademins ordbok (SAOB). http://g3.spraakdata.gu.se/saob
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är att processen för att nå produkten är en lärprocess utan formellt utsedda
”utlärare” och utan utsedda ”inlärare”. Lärandet, d v s kunskapsutvecklandet, är något som sker på väg till den slutliga kunskapen i forskningsprojektet och det är ett situerat lärande eftersom forskarna lär i den situation där kunskapen utvecklas.
Det andra skälet är att forskningsarbetet generellt sett har mer likheter
med ”vardagslärandet”. Det är naturligt djupinriktat och ytinriktade förhållningssätt torde vara lika ovanliga i forskningsarbetet som vid lärande
för dess egen skull i vardagen, då man av eget intresse försöker att skapa
mening, att förstå något. All utbildnings akilleshäl är att de studerande lätt
hamnar i ett atomistiskt och ytlikt förhållningssätt. Anledningarna till att
så kan ske är bland annat att que-seeking13 är ett lönande beteende i utbildningar (det innebär att den studerande försöker att avläsa lärarens beteende och utsagor, studerar gamla skrivningar, etc för att klara av de uppställda kraven) och att det är en konstlad situation där det är mycket vanligt att den som kan mest ställer frågor som han/hon redan vet svaret på.
Ett exempel på vad som kan ske vid que-seeking och i en situation där
läraren ställer en fråga som hon själv vet svaret på är den lilla söta historien från en lågstadieklass. Fröken frågar vad det är som är litet, brunt
med luden svans och som hoppar i träden. Kalle svarar att det låter som
det är en ekorre men eftersom det är fröken som frågar så är det väl Jesus.
Det tredje skälet är att forskningsarbetet i merparten fall är mer motiverande både för att man själv eller tillsammans med andra har formulerat frågeställningen och för att arbetet är en intellektuell utmaning. Med
Blooms taxonomispråk kan sägas att forskningsarbetet rymmer mer analys-, syntes- och värderingsarbete och att det har ett mer naturligt förlopp
än många undervisningsprocesser har. Vad jag menar med ett naturligt
förlopp är att – för att åter använda Blooms taxonomi14 – forskningsarbete
startar i en analys av problemet och vid behov ”går man ner” till de lägre
nivåerna för att till exempel skaffa fakta och därefter rör man sig uppåt i
taxonomin. I undervisning är det vanligt att man startar i faktadelen och
därefter leds de studerande uppåt. Bakom ett dylikt förfarande ligger dels
antagandet att studenterna först måste ha en hel del på fötterna i form av fakta,
terminologi, etc innan man kan gripa sig an analys- och syntesfrågor, dels
antagandet att studenternas eventuella kunskaper och erfarenheter inom området inte är något att bygga på. Jag säger inte att all utbildning utgår från
13

Begreppen que-seeking, que-conscious och que-def används av Miller, C. och Parlett, M. (1974) Up to the mark. A Study of the examination game. London: SRHE.
14
Bloom, B.S. (1972) Taxonomy of educational objectives. The Classification of
Educational Goals. New York: McKay Company.
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dessa antaganden eller att all utbildning går från faktanivån och successivt
uppåt i taxonomin. Undantag från detta sätt att tänka och handla i undervisningen är bland annat PBL och de rena projektbaserade utbildningarna.
Det fjärde skälet är att forskningen så gott som alltid använder sig av
verkligheten, d v s att verkligheten, omgivningen, är forskningsobjektet.
Det gäller såväl i forskning om elementarpartiklar som i forskning om
fobier. Det är således inget konstruerat eller tillrättalagt i forskningsarbetet vilket det ofta är i utbildningar.
Vad ska man tänka på om man vill använda forskningsprocessen som
metafor vid kurs- och utbildningsplanering? I punktform tycker jag att det är
– låt studenterna formulera problemet/frågan med eller utan inblandning
av läraren
– utgå från tanken att kunskap utvecklas/konstrueras varför förmedling inte
får vara huvudordet i kursutvecklingen utan i stället är det studenternas
erövring och utveckling av kunskap
– acceptera att studenterna kan olika mycket och har olika erfarenheter av
ett visst kunskapsområde och därför är det viktigt att de får utgå från vad
de kan och att de får tid att mötas för att hjälpa varandra, vara bollplank
och informationskällor
– använd i normalfallet inte en kursbok dels för att studenterna har olika
kunskaper att bygga på och då är inte ett standardverk den bästa pedagogiska strategin, dels för att det rimmar illa med forskningsarbete att utgå
från och att ha som mål att kunna en bok
– studenten har huvudansvar för sitt eget lärande, eftersom lärande handlar
om att utveckla/konstruera kunskap
– utgå från och att ”använd” verkligheten och detta är extra viktigt i utpräglade yrkesutbildningar, där studenterna måste få kunskap om yrket och få
”tillgång” till den tysta kunskap som yrkesfolk besitter
– låt studenterna skriva och använd forskningsartikeln som en viktig modell, eftersom man då tränas att formulera och tydliggöra sina tankar och
det i en logisk och koncis form
– låt både studenter och lärare ge synpunkter på det skrivna (och naturligtvis även på muntliga framställningar då sådana genomförs) för att träna
dels på att ge och ta kritik dels på att kunskap ständigt är under utveckling
– lägg mer av den tid då lärare och studenter möts på analys-, syntes och
värderingsnivån än på lägre taxonomiska nivåer som fakta och liknande.
Det senare kan studenterna oftast inhämta själva då de behöver det. Lägg
också tid på att studenterna ska få en metakognitiv kompetens i det att de
ska kunna reflektera över sitt eget lärande.
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Tillåts alla vara med?
Ett studentperspektiv
Kristina Johansson
Institutionen för beteendevetenskap

Inledning
Den här texten fyller två funktioner. Den ena är att dela med mig av mina
erfarenheter kring planeringen av en kurs och en specifik undervisningssituation. Den andra är att summera och problematisera min egen roll i
förhållande till studenternas upplevelse av min insats – ett försök att beskriva och medvetandegöra mitt eget förhållningssätt.
Jag gör ett försök att tydliggöra mina tankar inför planeringen av en
kurs (pedagogik 1-20 med allmän inriktning). Det finns flera centrala begrepp för mig, för att göra en bra kurs var studentinflytande ett sådant –
hur får man egentligen ett inflytande i klassrumssituationen? Ett annat begrepp var kreativitet. Hur kan vi nå ett akademiskt tänkande utan att kväva
studenternas kreativitet. Kritiskt tänkande är också ett centralt begrepp.
Utifrån dessa tankar började jag fundera på vad som bör ingå i kursen
(explicit kursplanen). Vilka ramar skall jag sätta? Vilka former bör vi arbeta utefter? Hur skapar jag ett klimat som möjliggör studentinflytande?
Kursen kom att inbegripa både traditionella former (dock inte genomförda av mig utan några av kollegerna) och mer utvecklingsinriktade. Som
kursansvarig utformade jag alla examinationsformer och genomförde
utvärderingarna.

Tankar inför planeringsarbetet
Eftersom jag arbetat med PBL som form och dessutom läst PBl som student var det en bra plattform att bygga på. Några av mina kolleger var
kritiska till att använda PBL, de ville istället använda sig av ett mer traditionellt föreläsningsförfarande. En kunskapssyn som sa – du skall ha grundkunskaper först innan du kan formulera ett problem. Jag menar att det
behöver inte alls vara fallet… vänd på kakan låt studenterna söka sin kunskap inom ett specifikt område föreläs sedan, visa, experimentera, labba
med ny kunskap och se efteråt vad var det vi gjorde; vad kom vi fram till,
hur kan vi problematisera det här?
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I det verkliga livet stöter vi ofta på problem utan att vi har någon
aning om hur vi ska hantera det – AHA-upplevelsen vilar på fundamentet
att du känner igen ett problem, söker kunskap om det och når insikt.
I början av kursen ägnade vi oss åt att bygga upp en gruppgemenskap
genom diverse övningar. Därefter började vi diskutera olika pedagogiska
begrepp ur boken Sofies värld men också sådana modeord studenterna
hört ”på stan”, i arbetet etc. Tanken var att koppla samman teori och praktik på ett naturligt sätt.
Lärarens kommunikativa roll
Sättet att röra sig i klassrummet kan visa hur läraren betraktar kunskap, att
stå vid katedern och föreläsa kan säga implicit – jag har kunskapen och nu
förmedlas den till dig… att istället arrangera om bord och stolsplaceringar
så du hamnar bland studenterna visade sig vara ett bra sätt för mig att
arbeta. En sak som paradoxalt nog underlättade den ”naturliga” kontakten
med studenterna var min hörselskada, eftersom jag har en grav hörselskada var jag tvungen att gå fram till studenterna när de ställde specifika
frågor till mig. Det fysiska avståndet överbryggdes och vi fick en mer
naturlig kontakt och genom att gå fram visade jag – jag är nyfiken på vad
du kommer att säga!

Aktivt deltagande
Seminarier som bygger på inläst litteratur och reflektion är inget ovanligt,
jag försökte bygga på det. Ett exempel:
Alla fick i uppdrag att läsa boken Åhs: Bortom bråk och hårt klimat.
Därefter fick de i uppdrag att formulera en frågeställning som berörde
dem och en motivering varför? Pust, sorlet spred sig i församlingen… –
det kan inte jag! – det har jag aldrig gjort! Efter en kort diskussion kring
uppgiften skildes vi åt.
Nästa tillfälle ägnade vi oss åt att reflektera kring bokens innebörd,
vad sa den egentligen? Studenterna fick en liten stund för att arbeta med
sin egen frågeställning och reducera den till tre teman. Temana skulle de
skriva på post-it lappar och sätta på tavlan. Därefter fick studenterna sätta
sig i grupper om 5-6 personer och presentera sina egna frågeställningar
och hur de kom fram till sina tre teman.
Nu var det dags för det stora analysarbetet. Alla lappar (ca 80-100 st)
skulle bearbetas i de små grupperna. Analysen och tolkningen var igång,
vilka kategorier kan ni hitta, vilka mönster ser ni? Några grupper kom
igång direkt och några fick ”sparras” lite. En metafor som visade sig vara
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hjälpfull var att likna kategoriseringen vid ett pussel, där du ser mark,
berg och vatten framträda allt mer allteftersom du tillfogar en ny pusselbit. Vilka delar ser ni som grundläggande, vilka som mer abstrakta? osv.
Vi diskuterade metaforen en stund och sedan var de i full gång.
När detta var klart hade vi gruppredovisningar. Vilka kategorier hade
de olika grupperna hittat? Vi kom fram till 14 stycken. Tillsammans fick
vi ”ner dem” till 4 stycken. Sedan diskuterade vi konsekvenserna. – Är
dessa teman representativa för det som står skrivet i boken? – Vad är Åhs
bidrag genom att skriva den här boken? – Kan vi dra några allmängiltiga
reflektioner kring dagens övningar? – Är boken vetenskaplig i den meningen att den producerat ny kunskap? – Har vi någon kritik mot boken? –
Finns det några etiska aspekter på de modeller Åhs redogör för? Etc…
Efter övningen sa’ vi glada i hågen, men utmattade, hej då! Det gick!
En närmast euforisk känsla spred sig med värme genom kroppen. Det
hade inte varit någon lätt uppgift och det krävdes hundra procents motivation och ett starkt engagemang från min och studenternas sida.

Hur kan vi ta tillvara på och uppmuntra studenternas
kreativitet?
För mig är kreativitet något centralt. Hur skall du kunna skapa något, analysera eller tolka om du inte har ett någorlunda öppet och kreativt sinne.
För att tillvarata och uppmuntra kreativiteten kan ett sätt vara att skapa ett
klimat som säger – inga frågor som ställs är dumma. Det finns troligtvis
inget mer hämmande för ett nytänkande än tanken att nu gjorde jag bort
mig och kanske t o m med tillägget, igen!
Ett litet exempel från kursen på hur jag tänkte kring kreativitet: I den
första hemtentamen var endast fem rader nedskrivna. Inget stod om former, layout, sidantal etc. Den enda specifika anvisningen var att de skulle
litteraturanknyta sin tenta till kurslitteraturen. I grunden bestod tentan av
att de skulle reflektera kring Vad betyder pedagogik för mig?
Tentan mottogs inte med öppna armar. De som upplevde den som
stimulerande var de studenter som redan läst några år på högskolan. De
andra befann sig snarast i kaos. De närmaste veckorna var min telefon
belägrad. – Jag vill veta vad vill DU ha av mig? Vad DU förväntar dig av
mig… och liknande frågor. Jag aktade mig noga för att besvara frågorna
som de var ställda. Istället frågade jag dem, Vad vill du göra? – Hur kan
du göra det du vill göra? Jag försökte uppmuntra dem till att göra det de
ville inom ramen för tentan, egentligen var det inte så svårt eftersom det i
princip inte fanns några ramar.
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Studenternas syn på kursen
Den kraftigaste kritiken infann sig på första delutvärderingen, som skrevs
direkt efter hemtentan som beskrivs ovan. Studenterna efterlyste ramar,
former, mer specifika instruktioner, etc. Om man ser till utvärderingarna
över hela kursen gick de från att vara ganska negativa till positiva. Många
studenter tackade mig och mina kolleger för att de fått ett stort utrymme
för eget tänkande i undervisningssituationerna och examinationsformerna.

Reflektioner kring min roll som undervisare
När jag nu ett år efter genomförd kurs reflekterar kring min egen roll i
kursens utfall slår det mig att engagemang var den egenskap som fick
ersätta erfarenhet, jag ville göra något nytt och spännande och fick verkligen kämpa för det. Jag anser att studenten och läraren har lika värde och
rättigheter. Att använda ordet studentinflytande räcker inte alltid till. Hur
manifesteras det i själva situationen? Hur behandlar jag mina medmänniskor? Lyssnar jag på dem? Är jag genuint intresserad av vad de kan
tillföra kursen och mig. Att utvecklas tillsammans ger en mersmak. Kursen var dock inte bara en dans på rosor; administrativa problem, sjukskrivning och mitt i terminen skulle vi dra ner 20 klocktimmar. Beskärningssyndromet hade drabbat oss!
Ett flertal studenter upplevde mig i början som manipulativ, du måste
vilja mer än det du säger, du vill säkert ha det på ett visst sätt men talar inte
om det för oss.
I slutet av kursen och i de sista utvärderingarna diskuterade vi min
roll i storklass, vad jag stod för – hur hade det explicitgjorts? Hade de fått
tillräckligt med styrning för att kunna gå vidare och inte hamna i frustration och en efterföljande apati. Samtalet öppnade många dörrar och jag
märkte att flera studenter hade börjat göra egna pedagogiska ställningstaganden. Studenterna å sin sida ömsom rosade och risade mig.
Hela kursen avslutades på ett mycket trevligt sätt – lunch vid Vänerns
strand med diskussioner och samtal om pedagogik och framtidsplaner.
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Vems ansvar? – Balansen
mellan frihet och styrning
Alf Westelius
Institutionen för datavetenskap

Förra våren (2000) höll jag för tredje gången kursen Strategiska IT-tillämpningar – elektronisk handel och Knowledge Management. Kursen
sträcker sig över hela vårterminen och ligger på I-linjens 8e termin. Erfarenheter från de två första varven har jag presenterat på tidigare CUPdagar.1 Frågor som jag tagit upp där har främst varit hur kursen ska kunna
fungera mer oberoende av tid och rum medan den pågår och möjligheter
och gränser för att få kursdeltagarna att aktivt medverka i kursutformningen. En målsättning har varit att både deltagarna och jag ska tycka att
kursen är rolig att delta i. Det har även varit viktigt att försöka uppnå en
vi-känsla där såväl deltagarna som jag känner varandra, även om gruppstorleken rört sig kring 40-50 personer.
Det har visat sig vara en utmaning att hitta en fungerande balans mellan kursdeltagarnas frihet och kursledningens styrning, så att deltagarna
har så stort ansvar som möjligt för sitt lärande utan att tappa kontrollen
inför pressen från andra kurser och aktiviteter. Undervisningen är frivillig. Examinationsformen bestämmer vi gemensamt i början av kursen.
Deltagarna kan själva föra in såväl litteratur som kurstillfällen. Det är till
och med en uttalad målsättning i kursen och en central del av kursens
knowledge management-tema att deltagarna aktivt ska bidra till att lära
med och av varandra – inte bara direkt relaterat till de undersökande projekt
de driver i smågrupper utan även generellt inom kursens ämnesområde.
I den här artikeln kommer jag att ta upp erfarenheter av försök att
hitta balansen mellan frihet och styrning.

Anslaget: spaning – en kickstart
En erfarenhet från tidigare år är att det fria upplägget, deltagarnas egna
möjligheter att löpande påverka kursinnehållet, avviker såpass mycket från
1

Se ”Kursen som virtuell organisation” (1998) I teori och praktik, Helene Hård av Segerstad, (Red) och ”Jag har givits möjlighet att ta ansvar för mitt eget lärande (1999) Här
och nu, Helene Hård av Segerstad, (Red)
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de kursupplägg de är vana vid, att det tar ett bra tag innan de inser att
friheten är reell och vad den innebär. Jag har sökt ett sätt att redan initialt
markera deltagarnas möjlighet att påverka kursinnehållet, och på CUPdagen 1999 fick jag ett uppslag som kändes ”rätt”. Per Åhman, Magnus
Holmström och Staffan Hård av Segerstad hade startat sin kurs med ”spaning” och de och några studenter berättade om erfarenheterna av detta
försök.2 Eftersom min kurs bygger på diskussion av aktuella trender kändes ”trendspaning” som en utmärkt inledning av kursen.
Känslan visade sig stämma – trendspaningen föll mycket väl ut. Deltagarna hade en konkret uppgift att samla sina självvalda arbetsgrupper
kring. Uppgiften att, inom varje grupp, ”enas om EN trend ni finner intressant/betydelsefull/skrämmande eller motsvarande med anknytning till
kursen och som ni tycker er kunna identifiera (eller i alla fall skönja)” gav
upphov till en hel del entusiasm och energiutveckling. Att i en dryg vecka
fritt få söka efter något utan ”akademiska” beviskrav och att få försöka
illustrera tankarna i bildform gav många en kick. ”Vernissagen” och de
därpå följande presentationerna lovade gott inför fortsättningen. Arbetsgrupperna hade kommit igång. Vi hade etablerat att detta inte var en ”traditionell” kurs. Vi hade sett att friheten att själv få bidra till kursinehållet
gav ett både njutbart och tänkvärt resultat – det var både kul och spännande att få ta del av varandras spaningsresultat. Spaningsresultaten gav
också uttryck för både likhet och varians inom kursgruppen och diskussioner kom igång. Att få söka fritt var spännande, men att möta andras
stöd – och invändningar – gav ökat djup åt de fritt födda tankarna. Kursen
var på spåret!

Rent frivillig undervisning?
Normalt har drygt hälften av deltagarna kommit till seminarier och föreläsningar. Frivilligheten har överlag uppfattats som en styrka i kursen,
men det har också höjts röster för inslag som underlättar den kortsiktiga
prioriteringen av aktivt deltagande – t ex att falldiskussioner ska vara examinationstillfällen. Det handlar både om att deltagare som inte närvarat
har önskat hjälp att prioritera närvaron högre och att deltagare som närvarat önskat hjälp att prioritera förberedelserna högre – för egen såväl som
andras del. Ett stort antal explicita examinationsmoment leder till en hel
del adminstrativt merarbete. Dessutom är jag själv mycket mer tilltalad av
2

Per Åhman, Magnus Holmström och Staffan Hård av Segerstad, (1999) ”Att börja i
studenters föreställningar – om spaning som undervisningsmetod”, Här och nu, Helene
Hård av Segerstad, (Red)
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att det är kunskapssträvan snarare än examinationsbelöning som styr förberedelser och närvaro. Efter tre års försök utan explicit examination av
seminariedeltagande skulle det kanske trots allt vara intressant att pröva
examinerat deltagande. Att examination kan vara ett positivt inslag som
kan förenas med valfrihet visade Christian Krysander på 1999 års CUPdag i sin redovising av erfarenheter av ”öppen examination”3 – ett upplägg där deltagarna ges möjlighet att löpande välja examinationsmoment
och där denna valfrihet är en central ingrediens i deltagarnas ansvarstagande för kursgenomförandet. Jag har inte heller under det år som nu gått
prövat examinerat seminarietdeltagande. Vilka konsekvenser explicit examination vid diskussionsseminarier får för motivation, aktivt deltagande,
diskussionskvalitet, etc vid diskussionsseminarier är inte självklart. Troligen har CUP-dagens deltagare såväl erfarenheter som åsikter som skulle
göra en diskussion av ämnet givande.

Examinationsformer och lärande
Första året bestod examinationen av två projektarbeten och en tentamen.
Projekten har alla år fungerat överlag väl. Deltagarna prioriterar dem och
de flesta deltagarna finner ett relativt stort utbyte av att ta del av de andras
projekt – även om utbytet mellan arbetsgrupper ständigt är den punkt deltagarna anser att de inte förmått prioritera i nivå med dess potential. År
två bestämde sig deltagarna för enbart projektarbeten som examinationsmoment. Tentamensrätt för den som ansåg sig inte ha kommit till sin rätt i
grupparbetena fanns dock. Tredje årets deltagare valde att komplettera
föregående års upplägg med ett par obligatoriska, men inte betygsgrundande, inslag. Första året hade många deltagare, trots goda föresatser, hamnat i att läsa den föreslagna litteraturen först inför tentamen. Andra årskullen hade i stor utsträckning funnit att de inte prioriterade in läsning av
sådan litteratur som inte direkt berörde deras egna grupparbeten. Kopplingen mellan läsning och examination var någonting tredje årets kull väl
kände igen från egna erfarenheter. För att snabbt få upp kunskapsnivån
inom kursens första tema valde de därför att ha en dugga på en central bok
efter ett par veckor. För att prioritera in det egna sökandet och presenterandet av intressant litteratur för övriga kursdeltagare beslöt vi vidare att
varje arbetsgrupp skulle söka upp och presentera minst en intressant artikel i vardera kursperioden.
Duggan föll mycket väl ut. Den bok de på detta sätt förmått sig att
3

Christian Krysander (1999) ”Öppen examination”, Här och nu, Helene Hård av Segerstad, (Red)
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läsa var såväl intressant som relevant och de upplevde att den gav en god
grund för såväl diskussioner som projektarbeten och relevansbedömning
vid egen litteratursökning. Hade det funnits en bok som på samma sätt
hade kunnat lägga en grund för kursens andra halva skulle majoriteten,
när de såg tillbaka på kursen, ha velat dugga av den i början av den andra
perioden.
Vad gäller artikelsökningen och presentationerna var utfallet mera
blandat. Syftet med uppgiften var dels att deltagarna ska vänja sig vid att
själva söka – och utvärdera – källor, dels att de tillsammans ska samla
ihop ett läsvärt artikelkompendium inom kursens område. Obligatoriet
fungerade i så måtto att alla grupper redovisade. Därigenom hade de också
gemensamt skapat ett kompendium på drygt 25 artiklar som de alla kunde
ha för fortsatt läsning och som inspirationskälla. Däremot ledde friheten i
att välja tillfälle för sin redovisning vartefter man hittade någonting intressant till att det var glest med presentationer i början och uppstod en
kraftig koncentration mot slutet. Detta gjorde att många av de presenterade artiklarna möjligen kunde utgöra läsning för andra deltagare inför
exjobb, men inte i någon större utsträckning kom att läsas under kursens
gång. Vi diskuterade mönstret och fann att ett sätt att hantera detta inför
nästa år utan att göra våld på grundidén är att låta grupperna välja presentationstillfälle i början av kursen. Därigenom sätter var och en sin egen
deadline, samtidigt som det blir möjligt att åstadkomma en jämnare spridning över terminen. En risk med att bestämma datum för när man ska ha
hittat en intressant artikel är att kvalitetskravet kan komma att åsidosättas.
Idén bakom det upplägg vi prövade var att man presenterade någonting
när man funnit någonting värt att presentera, snarare än presenterade det
bästa man hittat före ett visst datum. Utfallet blev dock för många snarast
att kursen blev den deadline de inte själva satt, varför de presenterade det
bästa de hittat innan kursen tog slut, dvs en situation som vad gäller artikelkvalitet liknar den där de först väljer datum, men utan den önskade spridningen i presentationer över kursens löptid.
Kvaliteten på artikelpresentationerna uppvisade också, liksom de flesta
presentationer i kurssammanhang, en stor variation. En del var väl genomtänkta och väl genomförda, andra inte. En del behandlade intressanta
artiklar på ett intresseväckande sätt; andra behandlade troligen intressanta
artiklar på ett sätt som inte gjorde materialet rättvisa, medan åter andra
rörde artiklar som nog var marginella tillskott i kursen oavsett hur de presenterades. Detta utfall, sett i ljuset av kursen som helhet, ledde till rekommendationen att minska obligatoriet till en, väl förberedd, artikelpresentation per grupp, men med möjlighet att kunna återkomma med fler
presentationer om gruppen fann anledning därtill. Idén med deltagarge116
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nererat artikelkompendium väckte genklang, men de flesta deltagarna
bedömde att en minskning av omfånget skulle ge dem en större faktisk
behållning av det material deras kamrater presenterat. Nu under hösten
2001 har jag prövat modellen med en artikel per grupp och val mellan två
datum i mitten av kursen. Det ledde till att artiklarna kom in vid en vettig
tidpunkt i kursen. Spridningen i kvaliteten på presentationerna (och på
artiklarna) var fortfarande rätt stor (men möjligen mindre än tidigare år).
Till ett kommande år skulle en efterföljande diskussion av artikelkvalitet
(och presentationskvalitet), artikelsökningsteknik, etc nog vara ett befogat komplement, även om den tar tid från andra kursinslag. Att själva
kunna hitta användbart material och kunna presentera det för andra är en
färdighet studenterna finner värdefull och själv ser jag det som någonting
de bör kunna när de gått ut utbildningen. Ämnesmässigt försvarar det också
en plats i en kurs som ju i stor utsträckning uttryckligen handlar om kunskapshantering.

Utbyte mellan projektgrupper
Försöken att stödja utbytet mellan projektgrupperna har tagit sig litet olika uttryck över åren. Alla tre varven har IT-utnyttjande varit ett inslag.
Varje arbetsgrupp har haft i uppdrag att bygga upp en webbplats där de
successivt presenterar det framväxande arbetet. Gruppernas webbsidor har
länkats till kursens sidor så att det ska gå lätt att hitta mellan grupperna.
Tidigare år har nyttan begränsats av att många grupper först relativt sent
börjat lägga upp material på webben – delvis beroende på att de börjat
skriva relativt sent. Ett försök med ett virtuellt seminarium 1999 gav mersmak. Det virtuella seminariet fungerar så att alla grupper lägger upp sitt
material och de frågor de brottas med senast en viss tid en viss dag. Alla
grupper har då i uppdrag att under dagen besöka och kommentera ett antal
andra gruppers sidor. Våren 2000 lade vi in ett antal sådana seminarier för
att dels uppmuntra till mer kontinuerligt skrivande i projekten, dels förbättra möjligheten till utbyte mellan grupperna. Vi höll inte vanliga projektdiskussionsseminarier, men eftersom många arbetsgrupper satt på Island, studenternas datasalar, förekom det en hel del icke IT-medierad kommunikation också.
Det fanns både plus och minus med de virtuella seminarierna. De ledde
i viss utsträckning till att mer material om projekten fanns tillgängligt
tidigare under kursen än föregående år. De gav också möjlighet till flexibel tidsplanering i arbetsgrupperna vid seminarierna – och även möjlighet
att delta på annan ort. För en del arbetsgrupper föll försöken mycket väl
ut, för andra sämre. Ingenting garanterade att den egna webbplatsen fak117
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tiskt blev besökt, och ingenting garanterade heller att de deltagare som
kommenterade någon annans arbete hade väsentliga kommentarer att
komma med. Den första punkten skulle man t ex kunna lösa genom att
deltagarna får boka vilka grupper de vill kommentera och att man vid de
bokningarna ser till att alla grupper får läsare. Den senare punkten är kanske svårare att göra någonting åt, men en tänkbar åtgärd är att införa ett
system med ”primära bidragsgivare” – att varje arbetsgrupp har huvudansvar för att kommentera en annan arbetsgrupps arbete. En möjlig orsak till
att kommentarer inte blir givande är ju att den kommenterande inte lagt så
mycket eftertanke bakom kommentarerna. Jag har däremot svårt att tänka
mig att tre-fyra I-are som verkligen försöker komma med konstruktiva
kommentarer på en annan grupps arbete inte skulle ha någonting meningsfullt att bidra med.
En annan tänkbar orsak till de mindre givande kommentarerna är att
arbetsgruppen inte lyckats beskriva sitt arbete så väl och att de lagt för
litet tid på att formulera de frågor de faktiskt behövde hjälp med. Att många
grupper inte förmådde, eller tog sig tid, att artikulera sina frågor speciellt
väl är helt klart, men hur hantera det? Om den här typen av samarbete
under kursers gång vore vanlig i utbildningen skulle studenterna med tiden lära av sina erfarenheter och bli bättre på att formulera vad de behöver
hjälp med, men tills det blir verklighet behövs sätt att främja det konstruktiva samarbetet inom den enskilda kursens ram. Belöningar för bästa frågor och bästa kommentarer vore en tänkbar åtgärd, men problemen finns,
enligt min erfarenhet, inte i toppen av skalan, och det är frågan om en
tävlingsform skulle sporra dem som har svårt att prioritera arbetet till större
insatser. Återkoppling mellan grupperna – bidragsgivarens kommentar om
kvaliteten på bidragstagarens frågor och bidragstagarens kommentar om
kvaliteten på bidragen – skulle lida av samma svaghet. De som skriver
genomtänkta frågor och de som ger genomtänkta kommentarer får uppmuntran och uppskattning, men kommer kritik att stärka dem som haft
lägre kvalitet? Måhända vore seminarier med fokus på själva bidragsgivningsprocessen en fruktbar väg?
Våren 2001 gjorde vi därför en ”bidragsordning” inför seminariet.
Arbetsgrupperna fick meddela vilka andra arbeten de ville läsa och sedan
justerade jag listan så att allas arbete lästes av två andra grupper. Det fungerade rätt bra. Allas arbeten blev lästa och i stort sett alla grupper kände ett
ansvar för att ge genomtänkta kommentarer. Däremot fanns det fortfarande grupper som inte såg till att ha ett material som gick att ge så mycket
kommentarer på. Vidare klarade knappt hälften av grupperna att tänka ut
meningsfulla frågor till läsarna.
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Sammanfattningsvis kan jag notera att jag ännu inte nått slutet av vägen till balans mellan frihet och styrning, men att jag för varje nytt försök
lär mig något mer om hur deltagarnas frihet att ta ansvar för sitt lärande
kan uppmuntras och hur vi tillsammans kan finna och utveckla former av
styrning som stärker lärandet utan att förta väsentliga delar av ansvaret
eller att påtagligt beskära friheten.
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Utbildningslaboratoriet
en resurs i lärandet
Anita Åkerbäck
Institutionen för biomedicin och kirurgi

Hälsouniversitetet introducerade sitt nya utbildningskoncept år 1986 där
problembaserat lärande (PBL) ingår som pedagogisk metod. PBL står för
ett lärande som är studentcentrerat och självstyrt. Ansvaret för själva inlärningsprocessen ligger i stor utsträckning hos de studerande. Det finns
även andra delar i konceptet såsom samverkan mellan utbildningsprogram,
vetenskapligt förhållningssätt, integration mellan ämnen samt integration
mellan teori och praktik.
Enligt grundtankarna med PBL kan medvetande om det egna lärandet utgöra viktiga verktyg för att lära sig lära och bilda bas för att själv
styra sitt lärande. Det som krävs för att studenten själv skall syra sitt egna
lärande är att den studerande skall uppnå ett mål vilket är formulerat i
kursplan och studiehandledningar. Den studerande kan nå målet på olika
sätt.
För detta ändamål krävs informationskällor och resurser. Bibliotek
utvecklas till resurscentra för information inför det egna lärandet. Enligt
grundtankarna med PBL kan medvetande om det egna lärandet utgöra
viktiga verktyg för att lära sig lära och bilda bas för att själv styra sitt
lärande. Det som krävs för att studenten själv skall styra sitt egna lärande
är att den studerande skall uppnå ett mål vilket är formulerat i kursplan
och studiehandledningar. Den studerande kan nå målet på olika sätt.
För detta ändamål krävs informationskällor och resurser. Bibliotek
utvecklas till resurscentra för information inför det egna lärandet, basgruppsarbetet, fördjupningsarbeten mm. Utbildningslaboratoriet är en ytterligare resurs för att självständigt eller i grupp inhämta teoretiska och
praktiska kunskaper/färdigheter – en resurs i lärandet. Detta laboratorium
är ett gemensamt resurslaboratorium avsett för Hälsouniversitetets samtliga studerande. Laboratoriet är ett öppet laboratorium i den meningen att
modeller och utrustning är tillgängliga för studerande och lärare. Lokalerna ligger i nära anslutning till bibliotek och forskningslaboratorium.
Ledningen för Utbildningslaboratoriet är en styrgrupp bestående av
en lärare från samtliga program inom Hälsouniversitetet samt två stude120
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randerepresentanter från Consensus lednings-/utbildningsutskott. Detta ger
de studerande inflytande, medverkan och ansvar för uppbyggnaden av
laboratoriet.
Styrgruppens huvuduppgifter är att utveckla ett HU-gemensamt laboratorium för klinisk färdighetsträning, inreda laboratorielokaler, ta tillvara
integrationstanken, tillämpa och utveckla Hälsouniversitetets pedagogiska
grundsyn samt att finansiera/budgetera gemensamma utbildningsresurser.
Då alla program är representerade i styrgruppen kommer integrationsprocessen in i gruppen.
Utbildningslaboratoriet består i dagsläget av biokemi-/molekylärbiologi laboratorium, anatomi-/fysiologi laboratorium, mikroskopi-/IT-laboratorium samt injektionslaboratorium. Biokemi/molekylärbiologilaboratoriet är ej öppet endast för de studerande eftersom lagar och förordningar
kräver att lärare är med vid laborationstillfällena. De studerande, förutom
HU:s studerande, som använder laborationslokalerna är medicinsk biologistuderande samt kemi- och biologistuderande.
För uppbyggnaden av anatomi-/fysiologilaboratoriet tillsattes en undergrupp till styrgruppen. Denna grupp bestod av lärare från HU:s utbildningsprogram samt ämnesansvarig lärare och studerande. Gruppens första uppgift blev att göra en resursinventering av befintliga anatomimodeller.
Därefter gjordes en överflyttning av anatomimodellerna till de gemensamma lokalerna med undantag av en modell av varje organ som lämnades kvar på respektive program. Det gjordes även nyinköp. Modellerna
samlades i vitrinskåp och märktes. Detta för att göra dem lättåtkomliga
för studenterna samt att kunna hålla ordning på dem. Även dator med
programvara inom anatomiområdet finns i detta laboratorium. Då laboratoriet består av tre rum kan de studerande individuellt inhämta sina kunskaper inom ämnesområdet eller i basgrupp använda sig av modellerna
vid kunskapsinhämtandet. I ett av rummen finns det även möjlighet att
träna blodtrycksmätning samt utföra EKG-analys.
Styrgruppens medlemmar har visioner att i framtiden kunna bygga
upp fler laboratorium såsom kommunikationsstudio, simuleringslaboratorium, cellodlingslaboratorium ett flexibelt laboratorium för … … … …
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Kvalitetssäkring av uppsatser
Lisbeth Björklund
Institutionen för datavetenskap
Christina Brage
Agneta Lantz
Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik

Våren 2001 presenterade kvalitetsutskottet inom filosofiska fakulteten vid
Linköpings universitet en rapport från en arbetsgrupp som studerat kvalitetsutvecklingen av C-och D-uppsatser. Syftet med den undersökningen
var att påbörja arbetet med en utvärderingsmodell som skulle kunna tilllämpas inom hela fakulteten och verka som ett ”pedagogiskt utvecklingstryck” för det självständiga arbetet. Vi inspirerades av detta seminarium
och erhöll medel för vidare arbete i denna riktning inom vårt eget ämnesområde – Informations- och medievetenskap.
Den modell som utarbetats inom pilotprojektet bygger på retrospektiv läsning av äldre uppsatser och gemensamma diskussioner av kvalitetskriterier kring dessa. Vi har i princip jobbat enligt samma modell, men
vårt mål var att ta fram två olika dokument som kan användas inom undervisningen: dels ett kriteriedokument för bedömning av uppsatser och
dels en instruktion för författande som korresponderar mot kriteriedokumentet. Under arbetets gång har vi insett, och detta påpekas även i den
tidigare rapporten, att detta påverkar arbetet i de tidigare kurserna. Som
extra resultat av detta arbete kommer vi därför även att presentera riktlinjer för inlämningsarbeten på A-nivån samt bedömningsgrunder för dessa,
samt motsvarande för B-uppsatser.
Vår främsta anledning till att genomföra projektet var att vi ansåg att
vi själva inom Informations- och medievetenskap hade otydliga föreskrifter för uppsatsarbete inom utbildningen. Vi har även fått in lärare från
andra områden, och en av oss har varit borta från undervisningen en längre
period. Vi kände att vi saknade en gemensam grund för arbetet med handledning och bedömning. Den modell som använts har gett oss möjlighet
att tillsammans utforma kriterier för bedömning av uppsatser på olika nivåer, att säkerställa en utveckling av arbetet från början av utbildningen
fram till de högre nivåerna, samt att utifrån bedömningsgrunderna lägga
upp undervisning och instruktioner till studenterna så de har en god möjlighet att nå upp till våra förväntningar. På detta sätt hoppas vi uppnå en
högre vetenskaplig medvetenhet hos studenterna på ett tidigare stadium.
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Förutom att läsa tidigare uppsatser har vi samlat riktlinjer från olika
utbildningar runt om i landet.
I skrivande stund har vi inga färdiga dokument att redovisa, eftersom
vi är mitt i arbetet. Slutredovisning ska ske vid årsslutet. Vår förhoppning
är att vi på CUL-dagen kan redovisa en del av våra dokument och tankegångar och få respons från andra lärare och handledare som tycker att
detta är en viktig del av universitetsutbildningen.
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Civilingenjörer i vardande
Elinor Edvardsson Stiwne
Michael Rosander
Dan Stiwne
Institutionen för beteendevetenskap

Inledning
Vid denna konferens vill vi presentera ett projekt som pågår i samarbete
mellan en projektgrupp vid IBV och utbildningsnämnden för teknisk fysik och elektroteknik (Y-nämnden). För en beskrivning av projektets bakgrund, design och resultat hänvisas till vår hemsida www.ibv.liu.se/y. En
kort bakgrund ges här liksom en översikt av projektets design. I detta bidrag kommer vi att presentera de enkät- och intervjuresultat som berör
studenternas förväntningar inför studierna och deras erfarenheter av första årets studier.

Bakgrund
Projektet inleddes 1998 genom att Y- nämnden ville ha mera kunskap om
vilka förväntningar studenterna hade när de började på programmet, vilken studiebakgrund och vilka studieerfarenheter de hade med sig vid starten och hur de upplevde första året på programmet. Bakgrunden var att
lärare tyckte att studenterna var sämre förberedda för de hårda studierna
på Y-programmet, särskilt i matematik, och studenterna gav uttryck för
missnöje och frustration över att inte klara av studierna. Resultatet var
bl.a. avhopp, studieuppehåll och dålig stämning. Y-nämnden beslutade då
att finansiera en studie som skulle genomföras av forskare vid IBV. Ursprungligen var tanken att studien enbart skulle omfatta de studenter som
påbörjade sina studier hösten 1998. Efter den första delrapporten, våren
1999, beslutades att studien skulle utvidgas och förlängas och designen
ser nu ut som följer (Stiwne, Edvardsson Stiwne, & Rosander, 1999; Edvardsson Stiwne, Edvardsson Stiwne, Stiwne & Rosander, 2000; Edvardsson Stiwne, Rosander & Stiwne, 2001)

Studiens design
Under första året får samtliga studenter två enkäter. Den första (E1) precis
när de börjar och den handlar om deras studiebakgrund och förväntningar
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på studierna. I början av andra terminen får de enkät 2 (E2) som handlar
om deras erfarenheter av första terminens studier. Därefter får studenterna
en enkät varje höst (E 3-6) och en enkät ett år efter avslutad utbildning.
Förutom enkäter så intervjuas 10 studenter i varje årskurs, 5 män och 5
kvinnor. Första året intervjuas samma studenter vid två tillfällen (efter
enkäterna) och därefter en gång/år. Den sista intervjun görs ett år efter
avslutad utbildning. I årskurserna 1998 och 1999 intervjuades också studenter som hoppat av utbildningen under första terminen. Hösten 2001
görs också lärarintervjuer. Y-nämnden bildar en referensgrupp till projektet där utformning av enkäter och intervjuguider så väl som preliminära
resultat diskuteras. I Figur 1 visas studiens design. Den mörkare delen av
pilarna markerar var vi befinner oss idag.
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Figur 1. Studiens design. En översikt.

Hittills är vår redovisning av materialet i hög utsträckning deskriptiv och
komparativ men fördjupade analyser kommer att genomföras efter hand.

Att träda in i tekniska högskolans miljö
I intervjuerna med studenter och lärare talar alla om sig själva som ”lärare” och ”elever” på Tekniska högskolan och inte på universitetet. I intervjuerna med studenterna kommer det också fram att under det första året
är kontakterna med omvärlden, d.v.s. miljön utanför den egna ”klassen”
eller ”sektionen” begränsade. Nolleperioden beskrivs som ett viktigt inslag för studenterna att lära känna och få en gemenskap just med sin klass
och/eller sektion. Ek-Nilsson (1999) har i en studie av civilingenjörsutbildning i Luleå pekat på att när studenter börjar på en utbildning så genomgår de olika passageriter (Tinto, 1993), t.ex. nollning, inval i sektionen och dess olika kommittéer etc. En civilingenjör i vardande genomgår
olika faser innan man slutligen är färdig civilingenjör. I den första fasen,
separationsfasen, behandlas den enskilda studenten som en i ett kollektiv
”nollorna” som utsätts för olika former av skämt och ibland förnedring av
äldre studenter. Inom Tekniska högskolan profilerar sig de olika sektio125
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nerna och det blir viktigt att varje ”nolla” är klar över vilken sektion man
tillhör. I nästa fas, övergångsfasen, måste den enskilda studenten ta ställning till om man vill tillhöra sin grupp eller inte. Är studenten beredd att
gå in i och acceptera den kultur, de normer och de värderingar som råder
i den nya gemenskapen? Det gäller såväl de förväntningar som finns på
hur man skall vara som t.ex. Y-student och vad man skall uträtta och prestera som Y-student. Dessa förväntningar som studenterna upplever från
studentkamrater och lärare är subjektiva upplevelser. I den sista fasen,
införlivningsfasen, har studenten kommit underfund med och accepterat
de villkor som gäller och bestämt sig för att satsa på att ”bli” en Y:are med
allt vad det innebär, t.ex. hårt arbete, risken att bli sedd som pluggis, tråkmåns eller geni av omvärlden. Man kan säga att under de första månaderna genomgår studenterna en identitetskris i den meningen att man ställer
sig frågor som ”är det här vad jag vill”, ”kommer jag att klara detta”, ”är
det värt priset”. Varje enskild students svar på dessa frågor beror på många
faktorer som t.ex. de kunskaper och erfarenheter man har av studier innan
man börjar och de förväntningar man har på såväl studiernas innehåll,
arbetsformer och den fysiska och sociala studiemiljön.
I vår studie är det studenternas förväntningar och erfarenheter som är
i fokus. Det är deras tidigare och nuvarande upplevelser av t.ex. arbetsbelastning och hälsa vi har frågat om i enkäter och intervjuer liksom deras
egen skattning av sina studieresultat, samarbete med andra studenter och
lärare och kvaliteten på programmet. Studenternas integritet och anonymitet i studien har hög prioritet, ett krav från studenterna själva vid studiens början.

Studenternas bakgrund och förväntningar – en jämförelse
mellan tre årskullar
Den första enkäten (E1) har fyllts i av 528 studenter (16,7% kvinnor). Medelåldern är 20,3 år, med små variationer. 78,2% hade Y-programmet som sitt
förstahands val. Andelen kvinnor var lägre 1999 (15%) än 2000 (19%). Andelen som hade Y-programmet som sitt första hands val ökade från 78% 1998
till 81% 2000 och den ökningen stod kvinnorna för (73% resp. 81%).
Studiegruppen
När studenterna började på Y-programmet uppgav ca 40% att de upplevt
studierelaterad stress i gymnasiet. I materialet ser vi att detta ökat totalt,
från 34,1% 1998 till 46,2% 2000 och denna ökning gäller såväl män som
kvinnor. Om man delar upp materialet på män respektive kvinnor så framkommer stora skillnader.
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Tabell 1. Andel studenter som upplevt studierelaterad stress i gymnasiet

Totalt

Män

Kvinnor

1998
1999
2000

34,1 %
28,9 %
46,2 %

27,4 %
26,5 %
39,7 %

63,6 %
62,5 %
75,0 %

Total

36,5 %

31,4 %

67,9 %

Förväntningar
Studenterna förväntade sig hög arbetsbelastning (på en 5-gradig skala från
”överväldigande” till ”låg”). Arbetsbelastning definieras i studien som studenternas upplevelse av i vilken grad studierna påverkar deras livssituation. Kvinnor och de som upplevt studierelaterad stress i gymnasiet förväntade sig att arbetsbelastningen skulle bli högre jämfört med övriga studenter. Kvinnorna förväntade sig i högre grad än männen att samarbetet
med andra studenter och lärare skulle bli givande och att samhörigheten
skulle vara god. Årskullen 2000 skiljer sig från de övriga två genom att de
förväntade sig högre arbetsbelastning, lägre kvalitet på programmet och
större möjligheter till inflytande över sina studier än årskullarna 1998 och
1999.
Studenterna förväntade sig en arbetsvecka på i genomsnitt 50 timmar/
veckan. Även här fanns en könsskillnad. Kvinnorna förväntade sig signifikant längre arbetsvecka, 51,5 tim/vecka jämfört med männen, 49,7 timmar/vecka.
Överlag hade studenterna höga förväntningar på sina studier på Yprogrammet, men som nämnts tidigare så hade kvinnorna högre förväntningar på samhörighet med andra studenter.
Erfarenheter av första terminens studier
Totalt var det 451 studenter som fyllde i enkät 2 (E2) i början av termin 2.
Av dessa var 17,9% kvinnor.
Efter första terminen fanns det inga signifikanta skillnader mellan
årskullarna beträffande deras uppskattning av sina studieresultat. Ca 25%
av studenterna uppgav att studieresultaten var mycket bra, att de hade
övervägande 5:or i betyg och att de själva var mycket nöjda med sina
studieresultat. Ca 10% var mycket missnöjda, hade övervägande underkänt på sina examinationer och tyckte överlag att deras studieresultat var
dåliga. För hela materialet, alla tre årskullarna, kan man se att kvinnor
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överlag skattar sina resultat lägre än män. Man kan också se att 1998 var
det större polarisering i studieresultaten, fler i toppen och botten, medan
det i årskullarna 1999 och 2000 sker en homogenisering. Det är flera som
ligger i mitten och färre i extrempolerna.
I samtliga tre årskullar var den faktiska arbetstiden (som mättes genom att de förde dagbok en vecka under hösten och uppskattade arbetstiden veckan närmast före ifyllandet av enkäten) avsevärt lägre än den förväntade, i genomsnitt 38 timmar/vecka jämfört med de förväntade 50.
Detta var särskilt markant i årskull 2000 där studenterna påpekade att de
var överraskade över att arbetsbelastningen var överkomlig!
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan årskullarna vad gällde
uppfattningen om i vilken grad studierna påverkat deras liv, positivt eller
negativt. Ca 20% upplevde att det varit övervägande positivt och ca 20%
övervägande negativt. I materialet kan man se en tendens till att kvinnor
upplever att studierna påverkat deras liv mera positivt än männen. Detta
är särskilt markant i årskull 2000.
I samtliga årskullar var det ca 60% som under första terminen aldrig
haft en tanke på att hoppa av studierna, medan 10% ofta hade haft sådana
tankar och 30% ibland. De som ofta eller ibland haft tankar på att hoppa
av uppgav också sämre studieresultat och var mer missnöjda med sina
studieresultat än övriga. De upplevde också arbetsbelastningen högre och
studiernas påverkan på sitt liv mera negativt. De uppgav också mer studierelaterade hälsoproblem än övriga. Att studieresultat och tankar på att hoppa
av inte har något tydligt samband visar resultatet i årskull 2000 där mer än
20% av dem som skattade sina studieresultat som bra/acceptabla ofta hade
haft tankar på att hoppa av studierna.
Årskullen 2000 skiljde sig i flera avseenden från de två andra årskullarna. De upplevde att de hade större möjligheter att påverka sin studiesituation, de deltog mera aktivt i utvärderingar samtidigt som de upplevde
att studierna påverkade deras hälsa mer negativt än i årskull 1998 och 1999.
Kvinnorna upplevde studierelaterade hälsoproblem, både fysiska och
psykiska besvär, i högre grad än männen.

Diskussion
Som framgår av inledningen så är det bara en liten del av hela materialet
som redovisas i detta konferensbidrag. Med hänvisning till rubriken, ”Civilingenjörer i vardande” vill vi lyfta fram betydelsen av att såväl lärare
och utbildningsnämnder tar kunskaper om studenternas bakgrund och förväntningar på sina studier seriöst. Det är under den första terminen som
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studenterna mer eller mindre medvetet bestämmer sig för om de vill ”bli”
civilingenjör och till vilket pris.
Vi kan se att årskullarna skiljer sig åt i flera avseenden. Orsaken till
detta kan vi inte uttala oss om, men vi kan konstatera att sedan hösten
1999 har flera förändringar genomförts på programmet, t.ex. en inledande
grundkurs i matematik, nya examinationsformer som kräver mera kontinuerlig aktivitet av studenterna och ökad utbildning och information om
studieteknik liksom uppmuntran till samarbete mellan studenter. Samtidigt har gymnasieskolan förändrats och det blir allt svårare att rekrytera
studenter till tekniska och naturvetenskapliga studieprogram. En konsekvens av detta är att de studenter som kommer in har andra förutsättningar
och kanske andra förväntningar än de studenter som började för 5-10 år
sedan.
Några saker som vi finner intressant att lyfta fram
Av vårt material framgår tydligt att de kvinnliga studenterna upplever studierna som mer stressande redan under gymnasiet, de upplever arbetsbelastningen högre och skattar sina studieresultat lägre. Detta skulle man
kunna knyta till Ek-Nilssons beskrivning av inträdet i tekniska högskolan
som en passagerit i flera faser. Den fråga man kan ställa sig är om den
miljö kvinnorna skall ingå i är så impregnerad av manliga normer och värderingar att kvinnornas självkänsla försvagas (Lundmark, Edvardsson &
Strömberg, 1998; Salminen-Karlsson, 1998;). I vårt material kan vi dock
se en tendens till att det under de tre årskullarna sker en förändring, att de
kvinnliga studenterna mera verkar ta sig själva som måttstock för sitt välbefinnande och sina studieresultat och att de aktivt söker sig till andra
studenter för att få en social bas och buffert mot påfrestningar och tillfälliga svackor i självförtroendet.
Vi ser också att årskull 2000 skiljer sig från övriga årskullar genom
att de uppger att de faktiskt lägger ner mindre arbetstid på sina studier, att
de prioriterar sociala och fysiska aktiviteter, men att de trots detta har
bättre studieresultat än övriga. Med bättre menas här att fler klarar sig och
blir godkända. Samtidigt har dock färre högsta betyg än t.ex. årskull 1998.
Man skulle kunna dra den slutsatsen att dessa studenter bättre än tidigare
årskullar klarar av att finna en balans mellan studier och fritid som innebär att de blir effektivare. Pancer & Hunsberger (2000) visar i en studie att
diskrepansen mellan studenters förväntningar på sina studier och de erfarenheter de gör under de första veckorna/månaderna har stor betydelse för
deras framtida engagemang och studieresultat. Studien visar att studiestarten för många är mycket mer påfrestande och stressande än de kunde
föreställa sig.
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Om man ser studietiden som ett inträde, inte bara i Tekniska högskolan, utan också i ett kommande arbetsliv, kan man tänka sig att de studievanor, den kunskapssyn och det självförtroende som studenterna får/inte
får under studietiden också kommer att ha betydelse för deras framtida
yrkesliv. Det är värt att notera att arbetsrelaterad ohälsa har blivit och är
ett nationellt och europeiskt problem och att rapporter visar att korttidsfrånvaron hos unga människor ökar dramatiskt (DN 3/10, 2001).
Svårigheten att rekrytera och behålla studenter i civilingenjörsutbildningarna tycks handla om mera komplexa samspel och inte entydigt
om hur mycket tid studenterna lägger ner på sina studier eller gymnasieskolans förmåga att förbereda dem för högskolestudier. Högskolan måste
ha kunskap och arbetsformer som tilltalar och engagerar de studenter som
söker nu och inte snegla bakåt och drömma om de studenter som fanns
tidigare. De studenter som är födda på 80-talet har uppfostrats, i hemmet
och skolan, efter principer som innebar att barnen haft stort inflytande på
sin egen ”arbetssituation”. Frågan är kanske om högskolan skall anpassa
sig till de studenter vi får eller om ”inträdesperioden” skall fungera som
en sorteringsperiod. De som väljer/bestämmer sig för att anpassa sig till
högskolan blir de som stannar, men frågan är om vi då tappar potentiellt
duktiga civilingenjörer?
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Uniscene Summerschool 2001
Sandra Eriksson, Psykologprogrammet
Björn Karlberg, Elektronikdesign
Magnus Nilsson, Psykologprogrammet
Cecilia Yu, Utbildningsprogrammet för matematik

Inledning
Mellan den sjätte och den artonde augusti var vi cirka 25 studenter från
olika europeiska länder som deltog i Uniscene summerschool 2001: Higher Education and Working Life. Från Sverige deltog Sandra Eriksson,
Björn Karlberg , Magnus Nilsson och Cecilia Yu.
I den här korta rapporten kommer författarna att kort beskriva vad
Uniscene är, hur det fungerar, hur sommarkursen gick till och vad vi lärde
oss.
Fråga: Vad är Uniscene?
Svar: Ett universitetsbaserat nätverk för innovativ, studentcentrerad
utbildning.

Bakgrund
Nätverket Uniscene startade 1996 efter att man under 80- och 90-talet sett
ett skifte från lärarfokuserad undervisning mot mer studentcentrerad undervisning. Detta skifte hade sitt ursprung i ny förståelse för hur individer
tar åt sig/lär sig nya fakta.
Vilka universitet ingår i Uniscene?
I nätverket Uniscene ingår det sju universitet från olika länder i Europa.
Universiteten, utan någon som helst ordning, är:
• Universitetet i Tromsø
• Linköpings Universitet
• Aalborg Universitet
• Roskilde Universitet
• Universitetet I Salford
• Twente Universitet
• Maastricht Unversitet
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Vad vill man uppnå med Uniscene?
Målet med Uniscene som organisation är att mellan medlemmarna utbyta
kunskap och erfarenheter vad gäller bland annat studentcentrerad undervisning, pedagogiska former och metoder samt att med förenade krafter
synliggöra studentcentrerad undervisning för den internationella akademikervärlden. Vidare är en av tankarna med Uniscene att man vill skapa
en plattform från vilken man kan studera, utforska och förbättra studentcentrerat lärande.
Hur arbetar man inom Uniscene?
För att kunna föra en diskussion mellan medlemmarna anordnas varje år
en konferens där alla som är intresserade av studentcentrerad undervisning är välkomna. Det anordnas även två workshops/seminarium varje år
där mer specifika teman diskuteras.
Idag finns det ett antal olika workgroups som arbetar inom olika områden. Man anordnar även en sommarkurs där ett antal studenter från de
olika medlemsländerna är inbjudna att delta. Sommarkursen går under
namnet Uniscene summerschool.

Uniscene summerschool vad är det?
Mål
Alla studenter vid sommarskolan fick innan kursens början ett häfte med
beskrivning av det övergripande målet med sommarskolan. Målet var att
(vår översättning)
”främja studenternas förståelse av samspelet mellan traditioner skapade i
högre utbildning och det professionella arbetslivet. Speciell vikt kommer att
läggas vid till vilken utsträckning perspektiv på kunskap och lärande i de
två kontexterna är samstämmiga eller skiljer sig från varandra”.

Deltagarna förväntades studera och reflektera över hur den egna studiemiljön utvecklats och de perspektiv som låg bakom den, men även samla
intryck från den tillhörande yrkesgruppen och reflektioner över dessa. Detta
övergripande mål kan sägas ha tre delmål, utifrån häftet.
A. att göra studenterna bekanta med de arbetslivskulturer de kommer att
möta som unga professionella.
B. att kunna analysera nuvarande erfarenheter som studenter och jämföra med de krav som ställs i arbetslivet.
C. att kunna bedöma överensstämmelsen mellan de akademiska studier
och de krav som ställs i arbetslivet.
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Arbetssätt
I häftet föreslogs att man skulle arbeta enligt PBL, då det är den form av
studentcentrerad pedagogik som är typisk för Linköpings universitet. Arbetet skulle utföras i grupper om mellan 6-8 studenter, med hjälp av en
handledare vars uppgift innebar att vara en guide vid frågeformuleringen
och integrationen av de svar man funnit. Häftet innehöll även en kort beskrivning av de steg som tillämpas, i Linköping ofta kallat ”snurran”. Man
nämnde även att studenterna skulle få söka sin egen information med hjälp
av en referenslista över relevanta böcker och artiklar. Studenterna skulle
även få tillgång till föreläsningar och resurstillfällen, samt studiebesök
inom olika arbetsområden. Gruppens arbete var att skriva en uppsats på tio
sidor som skulle presenteras och diskuteras i ett slutseminarium. Grupperna
skulle där sätta samman sina olika rapporter till en serie av gemensamma
slutledningar. Kursen skulle sedan avslutas med en gruppvis utvärdering.
Lite kort om schemat.
Det kan här även vara värt att nämna något om schemat i stort. Dagtid,
mellan 9.00-17.00, var tiden lagd för grupparbete, föreläsningar och studiebesök. De flesta kvällarna var även de schemalagda med sociala aktiviteter som besök på studentpuben, dramasessioner, kubb och grillfest.
Under helgen fick vi även möjlighet att prova på en heldags utomhuspedagogik.

Egna reflexioner
Inledning
I slutet av sommarskolan gjordes en gemensam utvärdering där alla deltagare och handledare deltog. Med denna utvärdering som bakgrund svarar
vi på följande frågor:
Vad vi som deltagare tyckte om …

1) …sommarskolans upplägg?
En majoritet av oss ansåg att schemat var ”väl pressat”. Visserligen var
det givande med alla föreläsningar och företagsbesök, men det lämnade
tyvärr för lite tid till bearbetning och reflektion.
Alla var överens om att PBL-metodiken var spännande att arbeta med.
Dock var den allmänna uppfattningen att målet med sommarskolan var
för diffus – vi saknade klara och tydliga riktlinjer. I vart fall var det så vi
upplevde det under kursens gång. Det fanns en väl formulerad målsättning i den introduktionsinformation vi fick inför kursen men under pro133
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cessens gång tappade vi bort vad denna målsättning var. Kanske berodde
det på ovanan med det engelska språket och/eller det kunde varit till hjälp
med en mer tydlig genomgång av målen under en introduktionsföreläsning.
I efterhand kunde vi ändå konstatera att vi faktiskt uppfyllt de mål som
fanns uppsatta för sommarskolan även om vi alla hade tagit något olika
vägar för att nå dit.
En betydande utmaning var att arbeta med ett så komplext ämnesområde som sommarkursen erbjöd under den 2-veckorsperiod kursen pågick.
På så vis var det bra att den använda PBL-metodiken gav oss frihet att förbehållslöst utforska ämnet.
Att arbetet var grupporienterat ledde till många nya lärdomar om
grupprocesser och gruppsamverkan i en tidsbegränsad internationell och
mångkulturell arbetssituation.

2) …sommarskolans innehåll?
Vi fick allmänna föreläsningar om olika aspekter på interaktionen mellan
högre utbildning och arbetsliv, inhemskt svenska såväl som internationella. Dessa var alla tankeväckande och givande.
Representanter för olika företag gav föreläsningar om hur just deras
företag såg på universitetsstudier och dess inverkan på rekryteringsurvalet.
Även dessa var mycket uppskattade.
Några studiebesök genomfördes också, dock var flertalet av oss överens om att ett par av dem lika gott kunde ha utelämnats då de inte tillförde
så mycket i relation till vad vi själva hade kunnat ta reda på på egen hand.
I de enskilda arbetsgrupperna såväl som i kursgruppen som helhet
rådde en mycket gemytlig och proaktiv stämning. En bra hjälp att bygga
denna stämning var de uppskattade schemalagda kvällsaktiviteterna samt
den positiva och energiska attityd som förmedlades från arrangörerna.

3) …tanken att ha en internationell sommarskola?
Den internationella prägeln på sommarskolan gav oss många möjligheter
att skapa nya kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. Det personliga kontaktnätet som uppstod var mycket omtyckt och har fått sin fortsättning i såväl individuella kontakter som ett gemensamt och livligt använt diskussionsforum på internet.
Vi upptäckte även de många likheter och skillnader som finns i våra
respektive länders utbildnings- och arbetslivskultur. Att vi sedan kunde
kontrastera det vi själva hade erfarenhet av i vårt eget land med vad andra
berättade om sina hemländer gav en ökad förståelse för det egna landets
förutsättningar. Dessutom ökade det nyfikenheten på och minskade osäkerheten inför mötet med våra europeiska grannländer.
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Ett första steg
Början på integrering av informationssökningsundervisning
i miljövetarprogrammet
Kajsa Gustafsson Åman
Campus Norrköpings bibliotek

Abstract
The wish to integrate information literacy education into the educational
programs of the Univercity of Linköping has sprung from a need to develope library education. This report describes the background of such an
integration and its initiation. It also describes the integrational process
between the University of linköping Library and the Environmental Education Program at the University of Linköping, both at Campus Norrköping. The report describes how the cooperation has developed and the
teacers’ attitudes towards information, information literacy and the library. The report will show that mutual interest in the integration and positive
attitudes of the teachers will help the process to develop.

Introduktion
Denna rapport avser att beskriva starten och initieringen av ett projekt för
att integrera undervisning i informationssökning i ett undervisningsprogram vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Den avser också
att utreda lärarnas vid programmet attityder och hur detta samspelar med
resultatet. Målet var att tillsammans med lärarna på Miljövetarprogrammet fastställa deras studenters behov av informationssökning kontinuerligt under utbildningen, sätta mål för vad studenterna ska uppnå och fastställa vem som ska genomföra de olika momenten i undervisningen. Den
pedagogiska metod genom vilken undervisningen i de olika momenten
ska genomföras skulle också fastställas.
Rapporten kommer att också behandla den samarbetsprocess som lärarna på Miljövetarprogrammet och bibliotekarien genomgår. Rapporten
ska också försöka föra upp resonemangen på en generell nivå, för att kunna
överföra arbetsmetoderna till andra program.

Lägesbeskrivning
Linköpings Universitetsbibliotek bedriver sedan många år undervisning i
informationssökning. Sedan Campus Norrköping startade 1996 har per135
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sonalen på Campus Norrköpings bibliotek sökt finna former för att utbilda studenterna i informationssökning i enlighet med de av LiUB fastslagna målen1 .
Den första ambitionsnivån, att alla nya studenter ska nås av vår undervisning har vi nått. Detta sker genom att varje program har sin kontaktbibliotekarie
som är ansvarig för litteraturbevakning, undervisning och ämnesområdet ur
bibliotekssynvinkel. Det har varit ganska enkelt att motivera studierektorerna till varför studenterna behöver lära sig att söka information.
Denna massutbildning, ca 1000 studenter om året, har gjort att vi formaliserat undervisningen för att vi åtta som undervisar ska förmedla likvärdigt innehåll.
Tidpunkterna för undervisningen har fastställts av studierektorerna
eller kursansvariga i samråd med mig eller respektive kontaktbibliotekarie
för att tiden ska räcka till.
Ofta har bibliotekarierna som undervisar studenterna i informationssökning upplevt att undervisningen kommit i ett vakuum, för tidigt så att
studenterna inte har något att leta efter eller för sent, så att de nästan gjort
färdigt sina rapporter och inte har tid att skaffa in nytt material. Därför blir
syftet med vår undervisning inte alltid det vi vill.
Med en fungerande och adekvat undervisning i ett läge där studenten
har behov av kunskaperna kan de bättre tillgodogöra sig vår undervisning
och ställa mer kvalificerade frågor i informationsdisken.
Behoven att utveckla vår undervisning i informationssökning är därför uppenbara. Vi behöver helt enkelt få in undervisningen i ett sammanhang där lärare och studenter känner att behoven finns. För att nå därhän
behöver undervisningen i informationssökning planeras i samråd med lärarna.
Miljövetarprogrammet startade vid Campus Norrköping 1997 och tar
in 60 studenter per läsår. De arbetar problembaserat vilket gör att studenterna har intensiva behov av att söka litteratur och information av varjehanda slag. Programmet har hantering av information och informationssökning som ett av sina mål2 . Under hösten ska portfölj- (portfolio) metoden införas.

Tidigare erfarenheter och forskning
Flera års erfarenhet av att undervisa i bibliotekskunskap och informationssökning både på grund- gymnasieskola och universitet säger mig erfarenhetsmässigt att det är viktigt att ha timing. Detta finner man också bra
1
2
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belägg för i den pedagogiska litteraturen. Marton talar om inlärningssituationens relevansstruktur3 , har den som ska lära sig någonting ett intresse att lära sig något stärks lärandet. Intresset för att lära sig kan ligga i
en inneboende nyfikenhet eller att man ser nyttan av det inför en uppgift.
Kuhlthau har studerat studenterna känslor inför och under en informationssökningsprocess och funnit de olika stadier studenterna går igenom.
Den frustration studenterna gärna upplever klarnar då de fastställt sina
mål och funnit sina syften4 . Limberg har analyserat detta ”Kuhlthau understryker att relevans inte är inte är statisk utan dynamisk. Det är stor
skillnad mellan vad som är relevant information i början av en sökprocess
och vad som är relevant mot slutet av samma process.”5
Den slutsats jag drar av detta är att det är inte bara bra det är i det
närmaste ovärderligt för inlärningen att undervisningen är integrerad och
det gäller i hög grad en process som informationssökning vilken kräver
både praktiskt kunnande och abstraktionsförmåga.
Det önskvärda målet med undervisningen i informationssökning är
att studenterna ska nå informationskompetens. Linköpings Universitetsbibliotek har detta som sitt undervisningsmål.
Christine Bruce har indelat informationskompetens i sju olika ansikten (faces) 6 ;
1. kunna använda teknologin
2. kunna finna källor
3. kunna sökprocessen
4. ha kontroll, kunna hitta tillbaka
5. kunna bygga sina egna vägar
6. kunna skapa egen kunskap
7. använda kunnandet till andras gagn.
Detta ser inte Bruce som en stege vilken man klättrar uppför steg för steg
utan som olika sidor av samma mynt, man kan således vara mycket bra på
sökteknik och på att kunna dra slutsatser av detta och bygga egen kunskap
men sakna grundläggande förståelse för sökprocessen. Hon menar vidare
att lärandet är att få de lärande att byta sin uppfattning till fler dimensioner
och således få insikter i sitt kunnande. Bruce menar att det är viktigt att
reflektera över sin kunskap och sitt lärande för att på det sättet nå insikt
och motivation att gå vidare.7
3

Marton s 185 ff.
Kuhlthau s 48.
5
Limberg s 50.
6
Bruce 1997 s 117 ff.
7
Bruce 2001 bild 34
4
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Från svensk sida har Louise Limberg och Elsa Gomez gjort mycket
för att visa att informationssökningsundervisning gör nytta. Gomez fastslår ”Men det allra viktigaste för att övningarna i informationsfärdigheter
ska bli till nytta för eleven är att de integreras med den övriga undervisningen, i det sammanhang där färdigheterna skall tillämpas.”8
Young söker visa hur bibliotekarien kan spränga sig igenom den stora
barriär som är mellan lärare och bibliotekarien. ”Some faculty may regard
the library’s collections as essential but disregard the need for their students
to learn how to use these collections. Thus, librarians continually struggle
to gain a foothold in the curriculum to instruct students” 9. De hänvisar till
en artikel av Larry Hardesty10 som hävdar att detta beror på lärarnas forskning och att de inte kan se bibliotekarier som undervisare också då de inte
forskar och publicerar sig.
Limberg menar också ”att det finns en spänning mellan lärarens och
bibliotekariens uppfattningar av inlärningsuppgifter. Läraren betonar ofta
uppgiftens ämnesinnehåll och tenderar att underskatta eller bortse från
informationssökningens komplexitet. Bibliotekarien å sin sida är benägen
att se sökprocessen som det viktigaste och betonar denna på bekostnad av
ämnesinnehållet”.11 Jag ska nedan visa hur man kan använda detta och
göra det till en fördel.

Metod
Vid uppläggningen av denna rapport slog jag fast att då intervjupersonerna är en relativt begränsad mängd är det användbart att anlägga en fenomenografisk ansats. Att utläsa vars och ens synpunkter snarare än att söka
bunta ihop dem i matematiska eller statistiskaenheter.
Lärarna på miljövetarprogrammet har en fast kärna dessutom använder man sig av många gästföreläsare samt ett antal grupphandledare för
PBL-processen. Lärarna har vetenskaplig bakgrund från både natur-, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. Då programmet är nyutvecklat
och ständigt diskuteras är kollegiet mycket engagerat i sin undervisning
och en ständigt pågående pedagogisk diskussion sker. Problembaserat lärande som pedagogisk metod gäller i hög grad också lärarnas egna arbete.

8

Gomez s 69.
Young s 6.
10
Larry Hardesty (1995) Faculty Culture and Bibliographic Instruction: An Exploratory
Analysis. Library Trends 44 (Fall 1995) 348-349 i Young s 6.
11
Limberg s 18.
9
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Detta har hänt
Mitt projekt emottogs med stor glädje och entusiasm. Sedan flera år är jag
en välkänd figur vid programmet genom att jag aktivt deltagit i lärarnas
möten i min roll som kontaktbibliotekarie. Under våren deltog jag i tre
ledningsgrupps- och utvecklingsmöten där vi diskuterade mål för undervisningen i informationssökning.
Vid det första mötet12 slogs fast att lärarna vet ämnesinnehållet och
bibliotekarierna sökprocessen. Det slogs också fast att integreringen börjar med höstterminen 2001 och att informationssökningen ska löpa som
en röd tråd genom kurserna.
Några formella mål för undervisningen i informationssökning slog vi
inte fast då programmet redan har klara mål för studenterna som gäller
deras informationskompetens. ”Utbildning handlar bland annat om ett
aktivt kunskapssökande, ett kritiskt förhållningssätt”13 . ”Det är idag omöjligt att veta vilka miljöfrågor som kommer att vara aktuella i framtiden.
Det är därför oerhört viktigt att du tränar din förmåga att ställa relevanta
frågor för att därigenom kunna identifiera problemet. När väl ett problem
identifierats är det lika viktigt att identifiera vilken kunskap som du som
enskild, organisationen du arbetar i och samhället som helhet måste införskaffa för att kunna hantera problemet.”14
Detta är helt i enlighet med ovanstående fastslagna definitioner av
informationskompetens och behövde enbart tas upp till ytan.
Vid läsårets avslutning utvärderades kurserna. Det man kom fram till
behövdes på kurserna var följande;
Kurs 1. Introduktion med lånekort. Hitta i biblioteket och liknande
grundläggande funktioner. Lära sig höra hemma i biblioteket
och ha det som en hemtam miljö.
Kurs 2. Lägga upp en informationssökning, koppla till hemtentan, kan
bedömas av bibliotekarie.
Kurs 3. Hur skriva rapport, söka artiklar för seminarium, sökteknik,
teori.
Kurs 4. Tillgänglig handledare, resurstillfälle. E-tidskrifter.
Kurs 5. Fördjupad informationssökning, ev. återupplivning. Ej definierat behov.
Kurs 6. Hur göra referenslista.
12

Minnesanteckningar 20010418.
Programhandbok Miljövetarprogrammet. s 1.
14
Ibid. s 3
13
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Kurs 7. Samhällsvetenskapliga artiklar. Källkritik/kritiskt förhållningssätt.
Kurs 8. Resurs. Samhällsvetenskapliga.
Detta gäller de två första åren. En kurs är 10 poäng. Kurserna under de två
senare åren samt C- och D-uppsatskurserna lämnades i stort sätt därhän
eftersom tiden trots allt var begränsad. Detta var lärarnas definition av
behovet, det är heller inte diskuterat med helhetsperspektiv eftersom man
till hösten ska hålla ett antal seminarier om pedagogik och vid ett sådant
tillfälle ta upp tillämpningen i praktiken av detta. Man beslöt också formellt att införa portföljmetoden15 för programmet. Efter förslag från mig
ändrades texten något så att man också ska självutvärdera och dokumentera sin informationssökning för att se framsteg och misstag. Den slutliga
versionen av portföljmetoden är i nuläget inte klar men intentionerna ligger i enlighet med mina förslag.
Rent praktiskt under hösten har kursplanering gått till så att jag tillsammans med kursansvarig utifrån ovanstående mall fastlagt vad som
behövs på den aktuella kursen, när det ska passa in i schemat samt vem
som ska göra vad.
Ett exempel är kurs 5 där studenterna ska söka vetenskapliga artiklar.
Läraren fastslår tillsammans med studenterna målet samt vilka termer som
kan vara bra att söka på. Jag ger den grundläggande undervisningen i
artikelsökning i de mest relevanta databaserna. Detta är ett exempel på att
vara och en tar den bit som den har kompetens för och på detta sätt respekterar vi varandras kunnande.

Sammanfattning av intervjuerna
Intervjuerna med lärarna utfördes med bandspelare, skrevs ut och sammanfattades. Nedan följer frågeställningarna med de sammanfattande svaren. Svaren analyseras sedan i diskussionen.

Vad är information?
Den frågan får ett mycket enhetligt svar. Man har på programmet diskuterat detta under tidiga stadier och skiljer på information och kunskap.

Vad är informationskompetens?
Enhetligheten är stor här också. Detta kan i sin tur bero på att vi har diskuterat frågan vid utvecklings- och ledningsgruppsmöten. Begreppet är för
15
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de flesta välkänt och möjligt att förklara. Informationskompetens är att
kunna söka information, veta var man ska leta och ta hand om informationen.

Hur löser du din informationsförsörjning?
Frågan kan delas in i två svarskategorier. Dels hur det fungerar med den
personliga informationsförsörjningen och här framkommer en ganska stor
frustration. Dels svarar man på var man finner sin information. Flera betonade att det är viktigt att veta var man ska söka för att kunna hitta rätt
material. Således är skillnaden mellan medel och mål viktig. För att söka
information måste man veta vad man ska ha den till och kan på det sättet
lättare definiera var man ska finna den.
Många påpekade igen att det inte är kunskap man finner utan att en
bearbetning måste ske för att förvärva sin kunskap.

Hur fungerar studenternas informationsförsörjning?
Det är lärarna som i sin roll ser hur studenternas informationsförsörjning
fungerar.
När man bedömer studenternas informationsförsörjning så är det intryck det handlar om och inga undersökningar. Det generella intrycket är
att det varierar mycket kraftigt mellan studenterna. En del kan knappt hitta
i litteraturlistan och andra hittar värdefullt material på nätet. Nätet upplevs dock som ett problem av många. Problemet med nätet upplevs som
ett källkritiksproblem. Ett annat problem med nätet är att sökningar där
tar mycket tid och ger lite.

Vad ska studenternas undervisning i informationskompetens
innehålla?
Även detta är en fråga där lärarna ombeds bedöma studenternas behov,
dock ligger det till viss del inom lärarens pedagogiska roll. Svaren kan
delas in i olika kategorier. Dels listor på rent katalog kunskap dels resonemang kring mål och medel.
Detta leder i sin tur till att man anser att det är viktigt att studenterna
lär sig se vidare, att de kan tillämpa sina kunskaper senare i livet också.

Vad saknar studenterna som du tror att biblioteket kan tillföra?
Svaren flyter lätt in i den föregående frågeställningen men blir mindre
katalog. Lärarna anser att biblioteket kan tillföra källkritiksdimensioner
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och förmågan att ställa rätt fråga vid rätt tillfälle. De anser också att ett
närmare samarbete med biblioteket skulle underlätta detta för studenterna. Effektivisering av sökningar är åter något som kommer fram. Gärna
då i samarbete. I det sammanhanget skulle då studenterna lära sig att söka
informationen där man kan vänta sig att finna den, vilket också skulle öka
effektiviteten.
En helt annan aspekt är att knyta kontaktbibliotekarien närmare genom att ha mottagningstid eller fast arbetsplats i samma byggnad som
miljövetarna håller till i.

Vad saknar du som du tror att biblioteket kan tillföra?
Många för åter fram att kunna koordinera arbetet både för att förbättra den
personliga sökningen men också för att kunna göra undervisningen bättre
och undvika dubbelarbete men också samarbeta i lektionerna för att visa
att det är en process som pågår.

Hur vill du att samarbetet med biblioteket ska se ut?
De flesta lärare har en önskan att närma biblioteket och utbildningen. I
anslutning till den mer fysiska närheten finns också önskan om en klar
kommunikationsväg, man ska veta var man tar vägen med sina frågor.
Integreringstanken nämns av de flesta lärarna.

Diskussion
Det är inte helt lätt att väga samman två så skilda delar som en ren beskrivning av en process och dess bakomliggande mekanismer såsom grupprocesser, möten och traditioner och en sammanställning av intervjuer med
berörda parter.
Syftet med intervjuerna har som ovan beskrivits vara att få en förklaring till resultaten av mötena.
Frågeställningar som inledningsvis fastställdes gällde mycket lärarnas attityder och de befarade svårigheterna att övervinna. Som jag nämnt
ovan talar litteraturen tämligen mycket om dessa svårigheter. I detta fall
kan jag dock inte säga att jag har mött dem. Miljövetarprogrammet är till
sin natur tvärvetenskapligt och det ger i detta fall ett mycket generöst
klimat där alla lär av varandra. Det tror jag bidrar till att minska riskerna
för den typ av samarbetsvårigheter som Young hänvisar till nämligen någon form av snobbism. Limberg talar mer om kommunikationssvårigheter
vilket jag också menar att detta klimat motverkar. Det finns en inbyggd
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tolerans och nyfikenhet på andras kunskaper. Att man sedan programmets
start diskuterat olika begrepp påverkar också detta. Det har varit en fördel
att ha varit bibliotekarie och lärare för då kan man utnyttja varandras olika
kompetenser. En förutsättning är dock att man är klar över att man har
olika kompetenser och tydliggör detta.
I intervjuerna ser man en tydlig inriktning. Man är som kollektiv intresserat av frågor om informationssökning och kunskapsbegrepp. I ett
tidigt stadium har man vid programmet diskuterat skillnaderna mellan information och kunskap. När det gäller den egna informationsförsörjningen
kan jag se en stor insikt i svårigheterna att kunna uppfylla sina egna ambitioner om att ha ”koll på läget”. Detta är något som lärarna på Miljövetarprogrammet delar med många. Man är dock medveten om detta och söker i
samma anda att råda bot på det.
Eftersom det är ett program som använder PBL så utvärderar man
också kontinuerlig studenternas lärande och får därigenom en bild av deras behov och utveckling. Det hjälper lärarna att analysera frågan om studenternas förmåga till och behov av informationssökning och även att
formulera sig kring vad som behöver undervisas i och i vilket sammanhang. På detta sätt stärker man också insikten om att ett kritiskt förhållningssätt till informationsmaterial är grundläggande.
På samtliga frågor i inledningen kan jag svara att i denna process har
dessa farhågor inte besannats, ännu! Det vi nu sett är sjösättningen av ett
projekt och det dröjer 4 år till de studenter som börjat processen är färdiga. Detta är dock ett annat projekt.
En av frågorna i inledningen gällde målen för undervisningen i
informationssökningen. Eftersom programmet har fastslagna och tydliga
mål för detta så har inte jag försökt sätta upp egna mål utan helt slutit mig
till programmets. Jag kan inte heller se att de på något tydligt sätt skulle
skilja sig från mina åsikter i saken.
En ambition med denna rapport var att föra upp resonemangen på en
generell nivå. Frågan var om arbetsmetoden kan vara direkt överförbar på
andra program? Svaret blir med tvekan nej. Detta bygger jag på att varje
program har en i sig inbyggd gruppkod som verkar. För att förstå denna
kod och hur man samarbetar med denna grupp krävs det tid och förförståelse. Det är inte självklart att man välkomnar en idé framförd av
någon aldrig så påläst bibliotekarie. En förutsättning för att kunna få fram
sitt budskap är att någon lyssnar och däri ligger nog en stor svårighet.
Lärare vid utbildningsprogrammen befinner sig under hårt tryck och det
kan vara svårt att få in en fot och kunna komma med på ett möte. Detta har
jag själv erfarenhet av från andra program.
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För att kunna föra fram fördelarna med integrering bör man därför
använda sig av olika vägar och välja de vägarna utifrån den situation man
befinner sig i som bibliotekarie.

Slutsatser
Introduktionen av integreringen av undervisning i informationssökning
på Miljövetarprogrammet har gått smidigt. Detta anser jag beror på en
blandning av tydlig kommunikation och klara ambitioner på programmet.
Intervjuerna med lärarna ger vid hand att man har en samlad och klar bild
över sina egna och studenternas behov och en insikt i att en integrering av
undervisningen i informationssökning är en klar vinst för programmet.
Det har varit i både biblioteket och programmets intresse att nå framåt i
informationssökningen och då har integreringen varit en smidig väg.
Försöken att föra upp detta till en generell nivå är omöjligt från början
då varje miljö har sin egen kultur. Det är därför viktigt att anpassa sina
metoder efter dessa kulturer.
Generellt går det dock att fastslå att det är viktigt att veta vad man
talar om och tydligt lägga fram för lärarkollegiet mål och syfte med integreringen. Dessutom måste man klargöra vinsterna med integrering både för
lärarna och för studenternas fortsatta lärande.
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Muddy Cards en praktisk användning
Yvonne Hoffmann, Patrick Lambrix, Juha Takkinen, Mariam Kamkar
Institutionen för datavetenskap

Bakgrund
Många av kurserna vid institutionen för datavetenskap (IDA) har över
100 studenter vilket innebär att det är svårt att få synpunkter direkt från
alla studenter under kursens gång utan att det blir tidskrävande både för
lärare och studenter. Inom de båda fakulteterna har vi utvärderingsinstrument som t ex Internetbaserade utvärderingar efter kursernas slut eller via
årskursråd eller kursråd att tillgå. Vid kursråd träffas studenter, lärare och
representanter från utbildningar och diskuterar kursernas innehåll och
upplägg, ofta med enkätundersökningar eller det Internetbaserade utvärderingssystemet som grund. Alla dessa utvärderingar görs oftast efter kursens avslutning varför de som gör utvärderingen inte själva får ta del av de
förbättringar eller förändringar som görs.

Muddy cards
Efter ett pedagogiskt seminarium hösten 2000 med Professor Donna Qualters från Massachusetts kring verktyg inom kursutvärdering beslöt vi att
implementera sättet att utvärdera kurser med muddy cards medan kurserna läses av studenter på vår institution, institutionen för datavetenskap
(IDA). Genom att läraren får en tidig indikation av hur studenterna uppfattar kursen både i sin helhet och i olika delmoment kan upplägget förändras för att bättre passa studenternas förväntningar och förhandskunskaper. Målet med att pröva muddy cards var att öka intresset för kursen
genom att ge studenterna direkt respons, få synpunkter och kunna göra
förändringar under kursens gång.

Genomförande
Muddy cards infördes fr o m hösten 2000 med målsättningen att alla lärare och studenter i de kurser som gavs på IDA skulle delta i försöket. För
att nå detta så gavs skriftliga och muntliga instruktioner enskilt till samtliga lärare i period 1 och 2 (dvs höstterminen) i samband med att de fick ut
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sina muddy cards. Muddy Cards är blanka skrivkort på 6 x 9 cm. I samband med informationen kunde lärarna diskutera syftet med korten och
ventilera frågor de hade eller tvivel de kände. Informationen gavs även till
samtliga studierektorer och studierektorssekreterare. Den skriftliga informationen och själva korten hölls också tillgängliga på ett flertal ställen på
institutionen.
För varje kurs schemalades ett tillfälle på en undervisningstimme för
utvärdering, benämnd FU eller LU (föreläsning-utvärdering respektive
lektion-utvärdering) normalt c:a tre veckor in på kursen. Eftersom institutionen strävar efter att hålla en hög kvalitet på labb-lektioner var det viktigt att laborationspassen skulle ha påbörjats så att även dessa utvärderades. Läraren hämtade korten hos sin administratör och gick sedan ut till
sin klass för att dela ut korten till alla studenter som deltog under lektionen. Efter en kort introduktion delades korten ut för att samlas in i en låda
efter c:a 15 min. Kursledaren kunde välja mellan att styra frågorna eller
att hålla öppna frågor.
Efter varje schemalagd utvärdering sammanställde läraren de vanligast förekommande synpunkterna och frågorna och gav feed-back direkt
till studenterna och/eller via publicering på Internet. En del lärare gav
feed-back redan påföljande lektion för att snabbt förtydliga och besvara
direkta frågor. En sammanställning av synpunkterna och åtgärderna gavs
även till berörd studierektor.
Synpunkterna kunde beröra både kursen som helhet vad gäller upplägg, administration eller kursinformation men även praktiska saker som
att en labb-assistent inte funnits med under övningspasset eller att läraren
hållit ett för långsamt eller snabbt tempo på föreläsningarna. Även spontana positiva synpunkter som ”bra att ni använder Java” eller ”bra föreläsning” har kommit fram. Vi har försökt att inte styra studenternas frågor
för att kunna hitta de saker som behöver ändras men som man kanske inte
tänker på. På detta sätt har utvärderingarna lett fram till förändringar med
studenternas medverkan i ett tidigt skede av kurser.

Slutsatser så här långt
Så här ett år efter införandet av muddy cards rapporterar de lärare och
studenter som givit synpunkter att muddy cards fungerar bra på IDA.
Vi har nått vårt syfte. Det är ett enkelt och snabbt sätt att kunna göra
en utvärdering mitt i kursen. Läraren får även en bra indikation om kursen
eller något moment i kursen fungerar dåligt och ges en möjlighet till snabb
feed-back. Från studenternas sida är arbetsinsatsen liten medan det för
läraren innebär en något ökad arbetsbörda i och med att det krävs sam147
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manställning och snabb återföring till studenterna. Vi håller för närvarande på med en studie där vi håller på med datainsamling och skall på ett
mer genomarbetat sätt försöka få svar på vad våra studenter tycker om
metoden.

Frågorna vi ställt våra studenter i ett antal kurser med varierat antal studenter är:
1. How often have you had a muddy card evaluation before?
never/ once/ several times
2. How did you receive feedback?
not yet/ via course home page/ in lecture
3. What is your preferred way of feedback?
via course home page/ in lecture/ other:...?
4. On a scale from 1 (very bad) to 5 (very good)
- Rate the overall idea of muddy cards.
- Rate how the muddy cards evaluation was done in this course.
5. On a scale from 1 (not important) to 5 (very important)
- rate how important it is that changes in a course happen as a result of MC
- rate how important it is that changes that happen as a result of MC are
reported in the feedback
- rate how important it is that explanations of why certain things did not
change in the course are reported
- rate how important it is to see other students' opinions
- rate how important it is to see whether students' opinions on an item differ
6. How much time should be given for the evaluation?
10 min/ 15 min / 30 min
7. The cards are
too small/ just right/ too large.
8. You do not receive hints on what subjects to write about.
This is good/ neutral/ bad
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Resultat

Rate the overall idea of muddy cards (n=187)
50%

48%

40%

30%

29%

19%

20%

10%
4%
0%
5

4

3

2

0%

1%

1

Ej svar

Ett preliminärt resultat av fråga fyra visar att av de studenter som svarat så
är en överväldigande del på 77 % som är positiva till användandet av den
här kursutvärderingsmetoden. De ger fyra eller fem som betyg för utvärderingen med muddy cards.
Rate how the muddy card evaluation was done in this course (n=183)
50%

39%

40%

30%

30%

20%

10%

17%

9%
3%

2%

0%
5

4

3

2

1

Ej svar

På frågan hur metoden användes vid det här tillfället är det ett flertal studenter som inte besvarat frågan men även här kan man se ett positivt resultat.
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En annan studie om muddy cards som utvärderingsinstrument har genomförts på avdelningen Systems and Softwear inom IDA. (KN01)
Tack till Anders Haraldsson, Ross Lee Graham och Jörgen Hansson
för hjälp med datainsamlingen.

Referenser
(KN01) Kessler, C., Nadjm-Tehrani, S., Midterm Course Evaluations with Muddy
Cards; deltar under CUL-dagen 2001.
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Authentic examination
for programming courses
Torbjörn Jonsson, Pouria Loghmani and Simin Nadjm-Tehrani
Dept. of Computer and Information Science

During 2000 the Swedish Council for Renewal of Higher Education had a
call for proposals in the area of pedagogical improvements at Swedish
universities. After a two round selection process 11 projects were chosen
to be financed by the council. Among these were one from Chalmers,
three from KTH and two from Linköping university. In this talk we present the background and the state of the project at the department of Computer and Information Science (IDA) which was one of the two accepted
from Linköping, started in July 2001.Recently a small extension to the
project has also been funded by TEKIT, the group appointed by LiTH
board for improvements in IT in education.
This project deals with a new pedagogical view in programming courses, irrespective of the programming language, type of student and
educational program. The idea is based on extensive studies around different examination forms, where individual grading, efficient and useful
feedback and the authenticity of the examination form are used as basic
criteria for the choice of examination method. We believe that the choice
of method together with the added efficiency in the assessment process
improves the quality of our programs.
We propose to implement and evaluate a computerised examination
system that will enable a large number of students (in our tests approximately 100) and a number of teachers (in our tests up to 5) to take part in
an on-line examination process simultanuously, communicate, take care
of the student queries on-line, and so on.
After the first large scale trial of the system in a real setting we intend
to evaluate the system in the following ways:
• Comparing the pass rates and grades of the computerised exam with a
traditional one will be used to analyse the impact of the new method on
formally measurable student achievements.
• Using evaluation forms after the exam to find out how the students
experienced the examination situation as such, and compare the teacher
communication and feedback obtained with their earlier (traditional) exams.
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Our goal is to finish the implementation part of the examination system
(the computerised environment implementation started in the Masters Thesis of Håkan Oswaldsson) and then evaluate this form of final examination in programming courses.
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Mid-term Course Evaluations
with Muddy Cards
Christoph Kessler, Simin Nadjm-Tehrani
Institutionen för datavetenskap

1. Introduction
Evaluations are a popular instrument for quality control. At a university,
the evaluation of a course may have various purposes. For instance, it
may be used as a basis for salary negotiations; it may supply information
to the faculty or the department on whether to continue, change, or terminate a course; or it may serve as a feedback for the teacher that helps to
improve the course. If the results are made publicly available, students
may base their choice for optional courses on recent evaluation results for
a teacher or a course.
Mid-term evaluations are made while a course is running, preferably
after a few lectures, lessons, etc. have already taken place but the majority
of course events is still to follow.
Hence, a mid-term evaluation may be used to improve the running
course. End-of-term evaluations are made after the course is over and the
examinations have been done.
An evaluation usually consists of a data collection phase where
students are asked for comments, a summary phase that involves clustering
the comments and writing a report that describes the result, and a conclusion
phase where the evaluator comments on the result and, if necessary,
someone decides about consequences. The evaluator may be the course
leader, an assistant, a member of a student organization, or an administrative person in the faculty or department.
Technically, we distinguish between paper-based and web-based
evaluations. This data collection medium mainly determines how far the
data collection and summary phase can be automated. The degree of
structuring, ranging from free-form evaluations to a more structured version up to form-based evaluations provides another classification which
is more or less orthogonal to the choice of the medium.
In this paper, we describe one particular approach to course evaluations
in detail, the so-called muddy card method that has been applied in several
courses at IDA (institutionen för datavetenskap) in the last two years. The
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muddy-card method follows a paper-based, usually less structured approach
and is used for mid-term evaluations with the goal of improving the running
course; the course leader is the evaluator. The experiences made at IDA
show that the muddy card is an effective instrument for course evaluations,
accepted by teachers and appreciated by the students.
The structure of this paper is as follows: Section 2 explains the muddy
card method in detail and describes multiple ways of using the muddy
card method. Section 3 summarizes the experiences made at IDA. Section
4 compares the muddy card method with other methods and discusses its
advantages and disadvantages. Section 5 concludes.

2. The muddy card method and its variations
Physically, a muddy card is an A7 (105x74mm) card that can be written
on both sides. These are freely available to all lecturers and thus take little
effort organizationally.
Figure 1: Example muddy cards

The fairly small size forces
students to restrict the number and size of comments to
the most important aspects
and thus keeps the time for
the data collection phase
low. The simple format also
makes the task appear simple for the student, and encourages spontaneity.
The idea was originally
presented at a pedagogical
seminar given by Professor
Donna Qualters from MIT
who visited Linköping during spring of 2000. We describe first the original, unstructured version of the
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muddy card, as it was introduced at IDA two years ago. Afterwards we
give an overview of semi-structured variants that have been developed by
various course leaders at IDA since then.
Data collection phase
The evaluation typically takes place when less than one third of the course
has progressed and the students have had exposure to every type of educational session in a given course. For IDA courses this usually means that
in the fourth or fifth lecture, after each student could have attended at
least one lesson and one lab session. The lecturer starts by briefly explaining the evaluation procedure. While the cards are distributed in the lecture
hall, one to each student, the lecturer may give some hints on the kind of
comments that are most informative to the evaluator. The students are
asked to write spontaneous comments on the course. Usually it is appropriate to devote five minutes of lecture time to filling the cards, followed
by the 15 minutes break that may be partially used for more detailed comments if desired. The filled but anonymous cards are collected in a box on
the teacher’s desk. Figure 1 shows a selection of two muddy cards used in
one of our courses.
Summary and conclusion phase
After the lecture, the course leader reads the cards, clusters the comments
into various aspects of concern, counts positive and negative reactions on
each aspect, and writes a report that contains a representative set of comments. Where appropriate, the course leader comments on his own view
of certain aspects and, in the case of justified criticism, suggests how to
improve on that point. The report is published on the course web page
where everybody may access it. Some course leaders prefer to display a
summary of the remarks on slides at the next lecture. The time required
for this phase depends on the size of the course and could be anywhere
between one hour and eight hours.
Variants
While distributing the cards, the lecturer may give some hints on the structuring of the comments, which may help the evaluator in the summary
phase. Preferably, all these instructions should be given on a slide that
remains on the projector while the cards are filled out by the students. A
fairly low degree of structure that is nevertheless effective is to ask for
comments as follows:
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1. What did you like most?
2. What did you dislike most?
3. Optional further comments and suggestions
Even if not all students follow this pattern, this scheme is useful: it continues stimulating the free utterance of the student’s opinion while limiting the number of comments and thus the overall time complexity of the
procedure for both the student and the evaluator.
In some courses more involved structures with numerical ratings have
been used with muddy cards. Certain aspects such as speed, media, clarity
etc. were mapped to a rating interval, such as between one and five. This
allows computing a single, accumulated numerical result value that, if
based on representative data, describes the quality of the corresponding
aspect.

3. Experiences at division of Software and Systems (SaS)
The muddy card method has been used at the SaS division of IDA since
year 2000 and has been used for many of its undergraduate courses in
computer science.
Data collection phase
Table 1 gives an impression of the effectiveness of the muddy card method at IDA. The courses represented here are a selected collection among
all the courses on which the method has been tested. They cover several
types of courses (small, large, medium, theoretical, combined theory and
practice, early or late in the education, etc). We compare the number of
cards received with the number of comments that are returned by the Technical faculty’s web-based end-of-term evaluation system. Note that the
comments based on the latter system are not yet representative, as the
web-based evaluation is not mandatory and does not stimulate constructive comments in the same way as the muddy card. Also, note that the
number of students who actually attend a lecture is typically about of the
number of registered students. Our hope is that effective treatment of muddy
card comments will lead to larger number of students taking part in the
evaluation (currently still not all those present in a lecture fill in a muddy
card in every course).
At an experimental, more structured evaluation of the course TDDB78
it turned out that a significant number of students just ignored highly
structured guidelines and returned to the unstructured muddy card variant
they were used to from previous courses.
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Summary and conclusion phase
For the evaluation report there are no restrictions, neither in format, structure, nor in length. For the above courses a report was between one and
four pages and was typically written as a HTML document that is linked
to the course homepage. A common form is that the report is structured in
a way that follows the course structure (into lectures, lessons, labs, course
books, course material, web page etc.) and /or the aspects that come apparent during the clustering of the comments.
Course code

Study
year

#
students
registred

#
cards
received

%

# web
comments

%

TDDB56
(ht1+2/2001)

2

144

61

42

(running)

-

TDDB78
(vt2/2001)

4

27

16

59

11

41

TDDB57
(vt1/2001)

2

161

60

37

52

32

TDTS52
(vt2/2001)

3

114

48

42

29

25

TDDB63
(ht1/2000)

2-4

95

83

87

39

41

TTIT47
(vt2/2001)

2

33

30

91

11

30

TDDB44
(ht2/2000)

4

66

25

38

12

3

TDDB29
(ht2/2000)

4

37

9

24

13

8

TDDB62
(ht1/2001)

4

116

28

24

(running)

-

TTIT31
(ht1/2001)

2

37

27

76

(running)

-

TDDB30

4

23

8

35

6

25

Table 1: a selected list of SaS courses evaluated using muddy cards 2000-2001

The amount of time spent for the summary phase may vary considerably
and depends on the level of ambition of a teacher and the available time to
spend.
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The evaluation reports for the courses listed in the table above can
often be found on the course web pages, or obtained by the course leader
linked to that page. The URL is www.ida.liu.se/, followed by a tilde (~)
and the corresponding course code (first column in the table above). In the
remainder of this section we show a few excerpts taken from recent
evaluation reports of SaS courses, and comment on their usefulness for a
course.
[…]
Positive things:
- OH-material on the web (7)
- Lab instructions (3)
- Forthcoming project (2)
- […]
Negative things:
- too hard to get an overall feeling for the subject (14)
- Too much theory (6)
- […]
[…] To some extent I can understand that it’s hard to get an overall feeling for the subject.
One explanation is that the lectures do not follow any life cycle models. In an ideal world
design would follow after requirements and processes should come after testing. […]
(quoted from an evaluation report ht1/2001)

Among the comments that show a positive and encouraging remark about
a course we can note:
”[I liked most] the option of doing the labs in Java”
– student in a year 2 course
The labs in this course were traditionally done in the programming language Ada and the additional lab-material to facilitate the choice of doing
it in Java were experimentally added this year, with an additional development cost.
Among the comments giving a constructive negative comment that
lead to changes during the current instance of the course we note:
”Någon tyckte att det var för mycket OH-bilder (utveckla detta mer
vid nästa utvärdering). En annan gillade inte PowerPoint och surrande
projector. Om det är flera som inte gillar PP kan jag enkelt ordna det
genom vanlig OH.”
– teacher in a year 2 course.
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Among the comments giving negative feedback which can affect the course
next year were:
”5 personer kommenterar att verktyget CORE var krångligt och
buggigt, gav för mycket strul. Kommentar: Detta var tyvärr lite sent att
ändra på men vi kommer att vara mer uppmärksamma på att den senaste
versionen som lär vara mer stabil installeras i tid för kursen nästa år”
– teacher in year 4 course

4. Discussion
Mid-term versus end-of-term evaluation of courses
The comments returned at our mid-term evaluations are generally much
more constructive compared to those returned by the faculty’s web-based
form. This is caused by the fact that a comment given by a student after
examination can, if the student passed, be no longer useful for him/her,
while a mid-term evaluation immediately influences the running course,
hence a student is naturally interested in providing a qualified, constructive, and readable comment. Although we have not quantitatively studied
the approaches against each other, it appears that the optional comments
returned from the web-based end-of-term evaluation system tend to be more
negative, less constructive and less precise than with mid-term evaluations. We speculate that as a non-compulsory activity, the post-mortem
evaluation is taken more seriously by students that have something negative to say about a course. However, the value of positive comments can
not be exaggerated. First, they provide a valuable moral support and encouragement for the course staff, and reward many hours of hard work.
Secondly, they ensure that appreciated aspects of a course are not ”accidentally” removed from later versions of a course due to rationalizations
or mere renovations.
Midterm: Student-organized sessions vs. muddy card
Linköping university has a long tradition in student-organized sessions of
evaluation (initiated by årskursråd). These sessions are typically in the
middle of a term and act as a mid term evaluation for courses running
during the whole term. They also act as final evaluations for courses already completed. The positive aspects of these sessions are as follows:
 The sessions are organized by students and as such their participation
are definite and ”compulsory” – every class or group of students is
represented by at least one class member or representative
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 There is little room for destructive remarks or irony. The form of the
evaluation, that is a dialogue between the teacher(s) and the students,
guarantees that remarks are kept at a valid and concrete level, and questions can be followed up by additional queries from the teacher’s side.
 The results of the evaluation are summarized at once, in the form of
minutes of the meeting and distributed to all interested parties.
These are all aspects that are worthwhile and should be seen as complementary to a muddy card evaluation. However, the muddy card technique
gives dynamic feed back early in a course and any results that can affect a
course that year will be affected. Also, the ”årskursråd” meetings follow a
standard structure, commenting lectures, lessons, labs literature, and so
on. The muddy card, in its freest form leaves room for any comments unthought of in a formal evaluation.
It should be pointed out the PBL- based IT program has also special
sessions for evaluation at the end of each course/theme organized by the
semester-managers (terminsansvariga). These can in principle be considered as an end-of -course evaluation in the same spirit as the ”årskursråd”.
Spontaneous / paper-based versus web-based evaluations
The spontaneity of a simultaneous evaluation event such as the muddy
card is very high, compared to ”off-line” evaluations such as those based
on web forms. The students are in the same place at the same time, and
they inspire each other (possible cooperate) by filling the cards as a collective classroom event. An additional incentive is not required.
Structured versus unstructured evaluations.
As it was mentioned before our experience (in the TDDB78 course) indicates that the students prefer an unstructured evaluation to a structured
one. We can speculate that the formality of associating numbers with
answers does not make a response more objective but it simply allows an
efficient way of organizing a summary. A student may tend to resist giving a high mark if her/his expectations are too high, but may nevertheless
mention a positive aspect of a course if asked specifically to single out
something. Thus, if the efficient (automated) summary procedures are not
of prime concern, then too much structure may be more of an obstacle
than a guide.
On the other hand, a structured questionnaire can be used to study
specific aspects of a course which are impossible to test via muddy cards.
Example of such an aspect is evaluated via the central web-based evaluation
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form question: ”Has the course encouraged group interaction among the
students taking the course?”

5. Conclusion and future work
Based upon our experience at IDA and the general considerations above,
we conclude that muddy cards are an appropriate and effective instrument
to support and stimulate the improvement of the quality of courses. The
results are more meaningful, comments are more constructive than webbased evaluations. Hence, they are appropriate for the intended purpose,
i.e. both dynamically during a course and for later versions of it.
Unfortunately, the manual summary phase means quite some extra
effort. It does take time! Given the fact that some of our courses are
evaluated by other means (årskursråd, web-based) then the use of additional
resources must be considered in the light of benefits obtainable. This has
so far been a good deal at IDA.
As for the students, there is little effort involved in the additional muddy
card evaluation. So it is a perfect way to improve the state of affairs. Our
experience is that the very fact that the evaluation takes place has been
considered as positive and stimulation to the students. They are bound to
be more motivated in such courses. The evaluation report shows that the
teacher cares about their concerns!
All in all, the preliminary evaluations are quite positive, but more
quantitative analysis of the muddy card effectiveness would be an interesting topic for future work. A step in this direction has started by an
evaluation team at our department, the preliminary results of which are
presented separately (Hoffmann et al, 2001).
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