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FÖRORD

rets CUL-dag, den sjunde i ordningen, har temat Från målbeskrivning till

Åkunskapskontroll. Biggs skriver i sin bok Teaching for quality learning at

university om constructive alignment1. Hans tes är att det bör (eller snarare
skall) finnas en röd tråd som löper från målbeskrivningen över kursinnehåll
och undervisningsformer till kunskapskontrollen. Hur denna tråd skapas,
hur man får den att bli hållfast och hur den röda färgen kommer till finns det
inga enkla svar på. Det handlar om utbildningsdesign och som ordet antyder
är det en skapande process. Detta skapande sker naturligtvis inte vare sig
förutsättningslöst eller i ett vakuum. Lärare arbetar i en miljö i vilken traditioner har utvecklats; traditioner som anger vad som är ett ideal i fråga om
lärares och studenters agerande. I vissa miljöer är det självklart att målen
formuleras som en lång, detaljerad checklista som kan prickas av medan det i
andra miljö är lika självklart att målen ska vara kortfattade och övergripande. När det gäller undervisning kan många olika miljöer skönjas. Ett sätt att
beskriva två huvudalternativ återfinns i Gibbs och Jenkins bok Teaching large classes in higher education2. De menar att universitet står inför ett vägskäl
och de två vägarna som de anger är ”control strategies” och ”independent
strategies”. Den förra innebär mycket välstrukturerade kurser, ofta är föreläsningar huvudformen för undervisning kompletterat med ”styrda” laborationer och strukturerade seminarier, möjlighet för studenterna att testa sina
kunskaper med hjälp av självrättade test och tentorna är vanligtvis salskrivningar i slutet av kursen. ”Independent strategin” bygger på att studenterna
är mycket aktiva och kunskapssökande, inlärningskontrakt är vanligt förekommande, själv- och kamratvärderingar används, ofta grupparbeten och
studentledda seminarier och tentorna utformas på olika sätt men ett gemensamt drag är att de både ska mäta kunskaper och vara ett inlärningstillfälle.
Vardagen för universitetslärare är sällan så ”enkel” som denna dikotomi antyder och de flesta befinner sig kanske någonstans mellan de två vägarna,
men för lärare som tydligt befinner sig i en av de två miljöerna är färdriktningen klar och vill man inte ”störa” så planeras kursen enligt huvudingredienserna i den förhärskande strategin på institutionen.

1 Biggs,J. (1999) Teaching for Quality Learning at University. Open university press.
2 Gibbs,G. & Jenkins, A. (1992) Teaching Large Classes in Higher Education. How to Main-

tain Quality with Reduced Resources. London: Kogan Page.
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Med årets tema har vi pekat på det ganska självklara men ack så viktiga
faktum att examinationen är en del av kursen och inte något som kommer
bakefter. Examinationsformen bör harmoniera med kursens innehåll och undervisningsformer. Hur detta ska göras finns det inget standardrecept för,
men en sak kan vi vara säkra på och det är det som Benson Snyder skrev
1968 i boken The hidden curriculum3 att examinationen styr studenternas lärande. Brown och Knight4 uttrycker detta tydligt:
Assessment defines what students regard as important, how they spend their
time, and how they come to see themselves as students and then as graduates.
It follows, then, that it is not the curriculum which shapes assessment, but assessment which shapes the curriculum and embodies the purposes of higher
education.

Årets bidrag till CUL-dagen innehåller flera mycket 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 Monika Thörnell som redigerat och hållit ihop hela organisationen kring
konferensen.
Välkomna till en dag med fokus på den röda tråden i utbildning, d v s Från
målbeskrivning till kunskapskontroll.

Håkan Hult
Centrum för undervisning och lärande

3 Snyder, B.R. (1968) The Hidden Curriculum. New York: Knopf.
4 Brown, S. & Knight, P. (1994) Assessing Learners in Higher Education. London: Kogan

Page.
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INFOBANKEN – ETT TEKITPROJEKT
Tor Fridell, Tekniska högskolans fakultetskansli &
Klas Gralén, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Vad Tekits infobank är och vad den innehåller
Tekits infobank är en enkel databas med länkar till rapporter och annan information som handlar om användning av IT i pedagogiskt syfte. Databasen
är tillgänglig för alla inom LiU och innehåller:
°
°
°
°
°
°

Information om IT-pedagogik.
Information om programvaror.
Beskrivning av Tekitprojekt.
Beskrivning av andra IT-projekt.
Länkar till litteratur inom området.
Länkar till ”Best-practice” från hela världen.

Infobanken är enkel att använda för alla inblandade. En enskild lärare kan
skicka material till databasen utan krångel och utan lösenord internt inom
LiU. Publicerade artiklar bör kategoriseras. Sökning kan ske mycket enkelt.
Pröva med att gå till sökfunktionen längst ner på startsidan wiki.lith.liu.se/ och
skriv in exempelvis examination (sökningen startar när tangenten trycks ner).

Tekit
Tekit instiftades 1995 vid LiTH och består av lärarrepresentanter från de olika institutionerna och representanter från TFK. Gruppen verkar för att stimulera användningen av IT som ett pedagogiskt hjälpmedel, d.v.s. att utnyttja
de speciella möjligheter man här kan uppnå genom olika användning av datorer. År efter år har Tekit utlyst projektmedel att söka för verksamhet inom
detta område. Från början blev det en hel del intressant nyutveckling av olika
hjälpmedel, men på senare tid har Tekit satt som absolut krav att redan befintliga (kommersiella) system ska användas i projekten. Det viktiga för
LiTH är användningen av hjälpmedlen och spridande av denna användning
till flera händer. Vi ser att det fortfarande finns mycket att göra för att hitta
nya metoder och användningsområden, men också för att sprida använd9
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ningen till betydligt fler lärare än som idag utnyttjar de här möjligheterna.
Mer information om Tekit finns på hemsidan http://infoweb.unit.liu.se/perl/
lith/lith-it/tekit/presentation.

Tekits infobank
Tekit ställer kravet för att en ansökan ska kunna beviljas att man ska redogöra för vad som tidigare är gjort inom det tilltänkta området. Detta är en
anledning till att sökandet efter information om hur andra använder IT för
pedagogiska ändamål blivit av hög vikt. Informationen kan gälla vilka rapporter det finns om vad som är gjort inom IT-pedagogikens område, var och i
vilken omfattning detta är implementerat och vilka kommersiella system som
kan finnas. Genom att hitta lämpliga programvaror och samarbetspartners
bör man kunna uppnå en större effektivitet i den egna undervisningssituationen och inte minst få tips om satsningar som inte visat sig vara effektiva.

Infobank-projektet
För att underlätta för var och en vid LiTH att söka information inom området IT för pedagogik startade därför Tekit för ett år sedan ett arbete med att
skapa en informationsdatabank. Ambitionsnivån sattes medvetet lågt när det
gäller ”flashigheten” i användarinterface etc, utan tonvikten ligger här vid att
söka fram relevant information bland världens universitet och från andra
källor. Valet föll i samarbete med UNIT på verktyget WIKI. Denna databas
hanteras med fulla rättigheter av alla inblandade, d.v.s. vem som helst av användarna kan lägga till och ta bort information.
Tekit kontrakterade hösten 2002 två teknologer att ge förslag till en lämplig struktur för en infobank och att söka information så att denna vid en senare presentation redan skulle innehålla en hel del länkar till universitet, litteratur och leverantörer. Deras arbete avslutades i mars 2003.

Tekitdagen 2003
Infobanken presenterades första gången vid Tekitdagen 29 april 2003, och vi
demonstrerade då den struktur vi kommit fram till, hur en sökning går till
och hur man själv lägger in information och skapar länkar.
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En utvärdering av projektet
Databasen lämnades i maj 2003 ut för ett projektarbete vid IDA. I detta projekt intervjuade man användare vid ett antal av LiTH:s institutioner för att få
deras synpunkter på lätthanterlighet och användbarhet av databasen. Studien
gav ett antal förslag till förbättringar. Några synpunkter var:
º
º
º
º

Riskabelt att tillåta användare ändra i även andras information
Navigeringsverktygen bör förbättras
Användarinstruktionerna behöver utökas och göras mera lättillgängliga
Klassificeringen av länkarna är starkt beroende av vad inmataren själv
tycker
º En hel del länkar behöver en bättre beskrivning av sitt innehåll
º Informationen i det försättsblad som finns för varje länk bör göras fylligare
En del av de föreslagna åtgärderna är svåra att vidta om man håller fast vid
Wiki-konceptet. Om man lämnar detta hamnar man genast i mycket mera
ambitiös och dyr satsning, vilket inte är meningen med projektet.

Nuvarande status för infobanken
Vi har nu organiserat databasen så att den regelbundna administrationen
sköts av TFK, medan inmatning av information är varje användares uppgift.
Det finns därmed ett vakande öga, så att eventuella ofullständiga inmatningar kan åtgärdas. Var och en som matar in en ny post ska identifiera sig som
användare, varför alla inmatningar är spårbara. Det är lätt för alla att avläsa
vilka inmatningar som gjorts och vilken användare som gjort dem. Kontaktvägar mellan olika användare är därmed förberedda.

Diskussion
För att infobanken ska leva vidare och uppfylla sitt ändamål behövs ett antal
engagerade utnyttjare. Vi har gett stommen till ett verktyg som med sin enkelhet kräver en viss inkörningstid för varje ny användare. Alternativet hade
varit att skapa innehållet i en fullfjädrad databasanvändning med den betydligt större kostnad som detta skulle medföra.
Inmatat material täcker redan en hel del av de aktiviteter som pågår omkring IT som pedagogiskt hjälpmedel runt om i världen, men ytterligare ma-
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terial behöver tillkomma liksom att redan inmatat material kanske behöver
uppdateras ibland. Varje användare uppmuntras att ge synpunkter på möjliga förbättringar till Tor Fridell, torfr@tfk.liu.se.

Tekniska fakta om databasen
Databasen är implementerad i Wiki. Adressen till den är wiki.lith.liu.se/. I
databasens förstasida finns en länk till en sida med användarinstruktioner.

Projektdeltagare
Utformningen av infobanken och arbetet med att initialt fylla i ett antal poster har utförts av teknologerna Henrik Pehrson och Edvin Petersson med Tor
Fridell, Klas Gralén och Ursula Nielsen som diskussionspartners. Datateknisk
support från UNIT har getts av Mika Perälä. Projektet pågick hösten 2002 –
våren 2003. Utvärderingen, ”BuppIT”, gjordes senvåren 2003 av Dominique
Backenskär, Sophia Häger, Anna Lindblad-Syvén, Henrik Perfect, Andreas
Rosäll och Göran Wendelhof med handledning av Magnus Baurén och Tor
Fridell.
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UTVECKLING AV INTERNET-PLATTFORM
FÖR DISTANSUNDERVISNING INOM
INDUSTRIELL BIOTEKNIK
Marian Navratil & Carl-Fredrik Mandenius
Institutionen för fysik och mätteknik
– Ett Tekitprojekt –

Industriella biotekniska applikationer bygger på ingenjörstekniska arbetsmetoder som är starkt förankrade i matematiska modeller och beräkningsmetoder.
Modellerna är dessutom ett av de viktigaste pedagogiska medlen för att förstå
de flerdimensionella begreppssamband som är utmärkande för de biologiska
systemen inom biotekniken. Simuleringsmetoder har därför för såväl den ingenjörsrelaterade bioteknikforskningen och utbildningen som för andra teknikområden använts flitigt. Undervisning i bioteknik har dock hittills inte till
fullo utvecklat datorstödd undervisning. Även om simuleringsteknik ofta ingår
sker det i begränsad omfattning; delvis p g a att det är resurskrävande, delvis p
g a behovet av bättre pedagogiska metoder. En viktig faktor är att öka tillgängligheten av datorverktygen för studenterna. Det räcker inte med att under några schemalagda timmar i datorsalen gå igenom och lösa grundläggande beräkningsexempel. Simuleringsverktygen måste vara tillgängliga hela tiden under
studieperioden; vid instudering av kunskapsmaterial, vid repetition, vid förberedelser för examination. Internet erbjuder denna möjlighet om interaktiva
webplattformar kan utvecklas. Det kräver dock betydande arbetsinsatser från
kursledarnas sida; dels vad gäller det rent tekniska iordningställandet av programvara för simulering och modellering, dels att finna lämpliga pedagogiska
tillvägagångssätt för internet-baserade verktyg.
Målet för det här sökta projektet är att för en utvald befintlig nätkurs vid
LiU, Industriell bioteknik och bioprocesser, utveckla ett internetbaserat verktyg för dynamisk simulering av de industriella biotekniska modeller som idag
används inom grundläggande ingenjörteknisk undervisning vid de flesta teknisk universitet, inklusive LiU.
Målet är också att verktyget inte bara ska vara en rent teknisk lösning
som ersätter dagens salsbundna undervisning utan att den pedagogiska di-
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mensionen bearbetas och ges sådana egenskaper att undervisningen når bättre resultat genom bättre visualisering av den ofta svårsmälta teorin, och genom att stimulera studenten att snabbare och mera regelbundet finna svar på
problemen i de svårare momenten.
Målet är dessutom att verktyget når en generalitet och flexibilitet som gör
det möjligt att anpassa det till andra tekniska kurser samt att verktyget kan
vidareutvecklas mot större funktionalitet inom ramen för de möjligheter som
internet-användning erbjuder.
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FÄRDIGHETSKUNSKAP OCH PROBLEMLÖSNING:
Reflektioner kring användning av statistikprogrammet
MINITAB i kvalitetstekniks kursprogram
Mattias Elg & Peter Kammerlind,
Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik
– Ett Tekitprojekt –

Inledning
Denna rapport diskuterar och reflekterar kring användningen av statistikprogrammet MINITAB i Kvalitetstekniks kursprogram. Syftet är att belysa
den problematik och de möjligheter som har erhållits från användningen av
MINITAB under införandeåret 2002/2003. Artikeln är upplagd så att vi börjar
med att kortfattat presentera införandet av MINITAB samt att där ge exempel
på hur mjukvaran kommer in i två typiska kursmoment: Statistisk Processstyrning och Tillförlitlighet. Därefter reflekterar vi om ett antal aspekter som
vi anser vara relevanta, nämligen relationen mellan anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande som en viktig aspekt för organiserande av MINITAB användningen. Vi resonerar här också kring idén att vi kan skapa en lärandesituation som är lik ”arbetet i verkligheten”. Slutligen redogör vi för effekter
av införandet.

Beskrivning av införandet av MINITAB samt exempel på hur
mjukvaran används inom ett kursmoment
Syftet med införande av MINITAB i Kvalitetstekniks kursprogram är att integrera mjukvaran som ett pedagogiskt hjälpmedel. MINITAB är en mjukvara
för statistisk och grafisk analys. Mjukvaran används bland annat av forskare,
konsulter och kvalitetsexperter. Den är lätt att använda, tillförlitlig och innehåller en stor del av de metoder och verktyg som används inom ramen för
kvalitetstekniks kursprogram. MINITAB har hittills använts inom nedanstående kurser:
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Kurs

Användande av MINITAB

Studenter

Produktionskvalitet

Laboration i Statistik processtyrning

Civilingenjörsprogrammen för Industriell
ekonomi och Maskinteknik

Inlämningsuppgift Statistisk processtyrning
Förevisningar
Del i workshop
Robust konstruktion

Laboration i Tillförlitlighet
Laboration i försöksplanering

Civilingenjörsprogrammen för Industriell
ekonomi och Maskinteknik

Förevisning i samband med föreläsning
och räknestuga
Inlämningsuppgift i Försöksplanering
Informationshantering

Laboration samt simulering

Mastersstudenter, Mälardalens högskola

Offensiv Kvalitetsutveckling,
grundkurs

Förevisning i samband med föreläsning

Civilingenjörsprogrammen för Industriell
ekonomi och Maskinteknik

Övrigt

Problemlösning i samband med examensarbeten

MINITAB och Statistisk Processtyrning: från anpassning till

utveckling
Statistisk processtyrning (SPS) – en metod för kontinuerlig övervakning och
styrning av processer – i kursen Produktionskvalitet kan i sin form delas upp
i två större moment. Det första momentet omfattar olika tekniker och verktyg inom SPS. Det kan till exempel vara histogram, statistiska metoder för
anpassning av datamaterial till teoretisk fördelning eller olika former av styrdiagram. Till detta moment knyts en exempelsamling där teknologerna praktiskt får öva upp färdigheter relaterade till de ovan nämnda metoderna.
MINITAB används i detta sammanhang för att visa hur de ovan nämnda teknikerna och verktygen kan beräknas effektivt. Se bild nedan.
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Det lärande som i huvudsak sker i detta moment är av anpassningsinriktad
karaktär, dvs det mesta i lärandesituationen är given. Ellström (1992) menar
att det anpassningsinriktade lärandet karakteriseras av given uppgift/mål,
färdiga metoder för att lösa uppgiften samt på förhand givna svar. En allmän
uppfattning är att det mesta som lärs på de tekniska utbildningarna karakteriseras av just denna lärandeform, något som kanske håller på att vända. Det
handlar med andra ord inte om att ifrågasätta och att kritiskt granska det
som man ägnar sig åt. Det andra momentet i SPS-avsnittet består av en uppgift som teknologerna själva styr mycket över. Här fyller MINITAB en viktig
funktion. En kortfattad beskrivning av uppgiften ges nedan.
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SPS-uppgiften: riktlinjer
Uppgift
Uppgiften består i att självständigt (1-2 personer) ta fram och definiera , utforska, ”lösa”
utvärdera och redovisa ett problem av SPS karaktär.
Att ta fram och definiera kan innebära tre möjligheter:
1. att ni själva identifierar en process som bör övervakas (se t.ex. Maryland Cookies
exemplet) och definierar problemet
2. att ni själva beskriver, simulerar en process (t.ex. med hjälp av lämplig
programvara) och definierar problemet som skall lösas
3. att ni av kursansvarig får ett exempel som ni själva definierar problemet
kring
Utforska och ”lösa” innebär att ni med hjälp av de metoder och verktyg som har givits
under kursens gång angriper den problemställning som har beskrivits.
Utvärdering där ni redovisar vad som har gått bra och vilka problem som ni har stött på.
Vad är lämpligt att gå vidare med?
Arbetet skall redovisas skriftligt. I redovisningen skall de ovanstående punkterna
redovisas.

I denna uppgift får teknologerna under stor valfrihet välja ett område som de
själva finner intressant. Intentionerna från kursansvarige har varit att varje
teknolog bör avsätta åtminstone 12 timmar till detta varav 6 timmar är inplanerat i schemat. Syftet med detta arbete är flerfaldigt. För det första vill vi
”spänna ut” det stora fält som SPS omfattar. Genom att flera områden inom
SPS gås igenom och presenteras av teknologerna kan en överblick ges. För det
andra vill vi skapa handlingsutrymme i lärandesituationen. För det tredje tror
vi att en fördjupning inom ett specifikt område, där få delar av situationen är
givna, kan ge större förståelse för ämnet som sådant och för det fjärde vill vi
skapa en situation som i någon mening är lik en situation som kan uppstå i
näringslivet.
Det handlar om att skapa en situation där teknologerna själva får definiera uppgiften, välja sätt att lösa den samt utvärdera de resultat som man har
kommit fram till. Denna form av lärande kan ses som utvecklingsinriktat efter som mycket lite i lärandesituationen är givet – situationen måste definieras och problemet identifieras. MINITAB används av samtliga studenter för
att analysera det statistiska material som man jobbar med. Det kan gälla analyser av fördelningsantaganden, diverse grafiska analyser (t.ex. histogram),
samt plottning i styrdiagram. I jämförelse med tidigare år, då Microsoft Excel
har använts för denna uppgift, kommer man längre i sina analyser och tolkningar. Man kan ägna mer tid till att förstå vad datamaterialet ”säger” i stället för att ägna tiden åt att förstå hur SPS-metodik hanteras i Excel. Nackdelen är att beräkningsarbetet blir osynligt. Teknologen ser inte vad som hän18
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der och får därmed svårare att dels upptäcka felaktigheter i data (något som
frekvent förekommer) dels förstå vad som menas med olika former av grafiska representationer.

Tillförlitlighetsavsnittet och anpassningsinriktat lärande
Ett viktigt och klassiskt avsnitt är tillförlitlighet. Avsnittet bedöms som relativt svårt med många nya metoder och teorier. Syftet med avsnittet är att belysa de vanligaste och mest användbara metoderna inom arbete med tillförlitlighet. En viss kunskap om teorier bakom metoderna ingår också. Tyngdpunkten ligger i applicering av statistik vilket förutsätter goda förkunskaper.
Avsnittet är upplagt på traditionellt vis med cirka 12 föreläsningstillfällen
där teorierna tas upp och exemplifieras. Under vissa tillfällen ges teknologerna möjlighet att själva lösa övningsuppgifter ur exempelsamlingen som ingår
i litteraturen. MINITAB används i denna del på två sätt. I laborationen får
teknologen relativt självständigt lösa ett antal problem av tillförlitlighetskaraktär. Teknologen har genom tidigare kurser fått en god kännedom om hur
MINITAB fungerar och kan därmed inrikta sig på att förstå de tillförlitlighetstekniska problemen. I klassundervisningen används MINITAB för visualiseringar av olika problem. Det har visat sig att teknologerna i mycket hög grad
uppskattar när läraren relaterar metoder och teorier till MINITAB. Detta kan
till exempel ske genom simuleringar av Weibull-fördelningar och olika former av grafiska presentationer för att belysa olika tillförlitlighetsdimensioner.
Man kan också säga att avsnittet till hög grad kännetecknas av anpassningsinriktat lärande, med färdiga problemställningar, metoder för att lösa
dem samt i de flesta fall utförliga lösningar. Allt detta givet av föreläsaren.
Följaktligen fokuseras inlärningen på att klara av tentamen som till stor del
består av sk typtal, dvs uppgifter där lösningens metod i princip direkt är
känd för teknologen.
Helheten inom avsnittet kan vara svår att förstå. Olika typer av metoder
anpassade för olika problem kan lätt bli "staplade" på varandra och det innebär att det centrala för teknologen blir att lära in metoderna och förståelsen för helheten blir underordnad. En mer utvecklingsorienterad uppgift
inom tillförlitligheten kommer att genomföras i nästa kurs.
En diskussion kring hur man ”riktigt” gör avvägningar mellan färdighets-,
analys- och synteskunskaper måste därför ständigt göras. Vi fortsätter att utveckla dessa frågor i nedanstående.
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Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande som viktiga
aspekter av användningen av MINITAB
En viktig del i användningen av MINITAB har som tidigare nämnts varit att
inte enbart inrikta utbildningen på att ”lära ut” metoder. Vi har också velat
ha moment av mer utvecklingsorienterad karaktär. Se tabell som beskriver
handlingsutrymmet i en lärandesituation (Ellström, 1992, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet – Problem, begrepp och teoretiska perspektiv).
Det anpassningsinriktade lärandet ses här som reproductive learning medan
det utvecklingsinrikade relateras till creative learning.
Aspect of
the learning
situation
Task/goals
Method
Results

Types of learning
Reproductive Productive learning
learning
Ruled-based
Goal-based
Given
Given
Given
Given
Given
not given
Given
not given
not given

creative
learning
not given
not given
not given

Dessa båda former av lärande kan ses som komplementära till varandra. Vi
kan inte enbart ha ett utvecklingsinriktat lärande eftersom det i många avseenden bygger på att vi redan har lärt oss vissa grundläggande aspekter. Till
exempel måste teknologerna först förvärva grundläggande statistiska metoder för att kunna utforska data och dra egna slutsatser. Några aspekter som
måste styra vilken pedagogisk form man väljer (dvs aktiviteter i undervisningen som är riktade mot ett anpassningsinriktat lärande eller mot ett mer
utvecklingsorienterat) är: komplexiteten i ämnet, tid till förfogande för teknologerna samt resursmässiga förhållande i lärandesituationen. Ytterligare en
aspekt som man bör ta hänsyn till är konsistensen i målet för verksamheten.
Två strategier har varit ledande för oss i organiserande av MINITAB kopplat
till våra kurser, nämligen 1) att i varje kurs ha moment av olika karaktär och
2) att vi mellan kurserna ökar graden av svårighet.
Inom respektive kurs har vi moment som handlar om att lösa både mer
rutiniserade problem samt mer utvecklingsinriktade uppgifter. Det förstnämnda sker för att teknologen måste få möjlighet att rikta in sig på att förstå inte enbart metoder inom områdena SPS, Försöksplanering och Tillförlitlighet utan även hur MINITAB hanterar dessa metoder. Teknologen måste
lära sig MINITAB:s ’språk’.
Den första kursen knyts an till SPS-metoder som är relativt enkla till sin
karaktär. Under denna första kurs får teknologen bekanta sig med MINITAB,
lära sig enklare uppgifter samt att arbeta självständigt med en utvecklingsinriktad uppgift. I denna uppgift har MINITAB fått en central roll. Till skillnad
från tidigare år där Microsoft Excel använts kommer teknologerna som tidi20
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gare nämnts längre i sin analys och presterar bättre resultat. Det verkar också
som att teknologerna får ett mer kritiskt förhållningssätt till de resultat som
erhålls. En förklaring kan vara att teknologerna tidigare har fått ägna mycket
av sin tid till att förstå hur Microsoft Excel kan användas (de måste ”bygga”
metoderna själva) vilket i sin tur kan leda till att analys av färdig data minskas eller rent av uteblir. MINITAB minskar väsentligt arbetet med ”handräkning” och triviala beräkningar samt plottning av data. Ett problem som måste hanteras är att teknologernas förståelse för de bakomliggande modellerna
minskar. Detta kan vi också se i de rapporter som lämnas in. Ett annat sätt
som vi använder oss av i Försöksplaneringslaborationen är att även lägga in
labmoment i Excel. Detta gör att teknologen får större insyn i vad som sker
metodmässigt. Till nästa kurs kommer därför en eller flera duggor att läggas
till där metodkunskap testas.
MINITAB effektiviserar med andra ord enkla beräkningar och tidsödande
plottar men skapar också en osynlighet av procedurer. Detta skapar ett dilemma: mer tid läggs på analys och tolkning av data men får inte samma förståelse för de beräkningar och procedurer som leder fram till dessa plottar.
Detta kan i sin tur leda till minskad förmåga att förstå det som producerats.
Balansen mellan att effektivisera och ägna tiden åt tidsödande beräkningar
måste hela tiden utvärderas.

Kan vi skapa en lärandesituation som är lik ”arbetet i verkligheten”
Genom att skapa situationer där teknologerna själva får definiera problem
och lösa uppgiften utifrån metoder och procedurer som de själva väljer vill vi
uppnå en lärande miljö som liknar den verkliga situationen. Teknologen
kommer ut i arbetslivet och ställs inför situationer där tex SPS kan vara aktuellt och hans/hennes handlande kommer delvis att styras av det som har lärts
under studietiden. Förebilden för detta kan illustreras genom Donald Schöns
beskrivning av professionellt arbete:
”…problems do not present themeselves to the practitioner as givens. They must
be constructed from the materials of problematic situations which are puzzling,
troubling, and uncertain” (Schön 1983, The reflective practitioner s. 40)

Tyngdpunkten förskjuts därmed från metoden för att lösa problemet till att
åstadkomma en situation där den lärande måste hantera situationen genom
att identifiera vad som är problematiskt. Frågan är då hur det är möjligt att
skapa detta lärande med hjälp av MINITAB? Vi skall strax diskutera detta
men först vill vi beskriva en central och tongivande teoribildning som under
senare år fått större och större genomslagskraft nämligen situated learning.
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Vad som är centralt i denna skolbildning är att lärande måste ses utifrån ett
helhetsperspektiv där den lärande är en del av lärandesituationen. Vad som
lärs beror på lärande situationen till exempel vilka resurser som finns till förfogande, vad målen med lärandet är, hur komplext det som lärs är etc. Jean
Lave och Etienne Wenger, två tongivande forskare inom detta område menar
att det krävs en förflyttning från att se lärandet hos individen till det organisatoriska system som lärandet sker i.
“… emphasize the significance of shifting the analytic focus from the individual as learner to learning as participation in the social world, and from the concept of cognitive process to the more-encompassing view of social practice”
(Lave and Wenger, 1991 Situated learning s.43)

Ur detta situationsanpassade perspektiv kan man fundera över i vilken utsträckning vi inom utbildningsområdet kan skapa situationer som överensstämmer med förhållanden i till exempel näringslivet. Även om vi gör situationen mer utvecklingsinriktad, dvs låter teknologerna själva få konstruera
problem och finna lösningar på dessa så kommer aktiviteterna till viss del att
styras av hur teknologen 1) uppfattar förväntningar från kursansvarig 2) uppfattar hur examinationen är utformad 3) känner sig motiverad och förstår helheten i kursmomentet 4) påverkas av andra aktiviteter som f.n. är ”igång”.
Det torde med andra ord inte vara så lätt att skapa den ”verkliga” situationen på grund av att motiv och mål i utbildningssituationen skiljer sig från
den ”verkliga” situationen. Är examinationsformen styrande för hur teknologen väljer att prioritera aktiviteter? Om så är fallet, kan vi kanske räkna
med att väsentliga skillnader mellan målen och motiven för handlande i utbildningsverksamhet och i ”verkligheten” skapar problem i överföringen.

Effekter av att införa MINITAB
Att införa MINITAB i undervisningen har haft flera effekter. Den pedagogiska
nyttan/problemen som vi resonerade kring i början av projektet kan sammanfattas i följande punkter:
(1) MINITAB förenklar kraftfullt analys och beräkning av industriella statistiska problem för teknologen
(2) MINITAB riskerar ge teknologen sämre kunskap om bakomliggande modeller och beräkningsprocedurer
(3) MINITAB underlättar samarbete med industriella partners
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De två förstnämnda teserna stämmer fortfarande och vad vi hittills lär oss är
att hantera detta dilemma genom att ständigt utvärdera balansen mellan dessa två. Vi har förmodligen underskattat riskerna med att ge teknologerna
sämre kunskap om bakomliggande modeller. Detta har lett till att vi också
inför moment som testar metodkunskapen. (3) har vi svårt att bedöma för
tillfället. De finns ytterligare några effekter som vi har sett med införandet,
nämligen att vi på föreläsningar lättare kan ha simuleringsförevisningar (t.ex.
genom slumptalsgenerering av olika fördelningar och att sedan plotta data i
olika grafer). Detta upplevs mycket positivt av teknologerna. En annan fördel
är att vi undervisare har fördjupat vår kunskap i MINITAB och därigenom
sett kvalitetsrelaterade problem på lite annat sätt än vad man kanske tidigare
har gjort.
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RAISING MOTIVATION IN REAL-TIME
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Abstract
Real-time systems are a topic that one can not oversee in an engineers education. However, teaching real-time systems in an undergraduate syllabus is a
challenging experience due to conflicting constraints placed on such a course.
In this paper we present a new set up for real-time systems lab course that
successfully meets the constraints of mass education, stable environment
management, short time span for the labs, and still enables deep involvement
of students in a central topic of resource allocation with high motivation.

1

Introduction

Teaching real-time systems in an undergraduate syllabus is a challenging experience. On the One hand, given the diversity of the courses that a major in
computer science or engineering has to cover, there is not enough room in the
curricula with a long time interval (number of credit points) available for such
a course1. On the other hand, over 90% of today's computing applications are
in the area of embedded systems, and there is a massive growth in ubiquitous
computing; many with real-time or low-power characteristics. This makes the
issue of resource allocation which can be considered as the heart of real-time
systems a topic that One can not oversee in an engineers education.
The area of real-time systems is wide enough for several courses, from
theoretical analysis of scheduling algorithms to practical design and implementation of dedicated hardware, software and middleware. This paper explains how we provide same insight in a central aspect of real-time system
development within a very small time frame for a course. We also provide an
indication of how considering the “fun factor” in the design of laboratories
1 Witnessed by the fact that the topic is not included in the core part of ACM 2001 curriculum

[1] for computer science.
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enhances the student's motivation and willingness to delve deeply in a lab assignment by choosing optional parts in the limited time frame.
The paper further illustrates a major logistics issue in designing labs for
this area. To gain hands-on experience in a topic like real-time systems one
really needs to practice with a “real” application in which the interaction between application software, operating system, hardware, and the world
around becomes concrete. However, with over 200 students reading our realtime systems courses we have had difficulties in providing environments in
which interesting hand-on experience could be obtained. An added complexity is the computing environment that for most of our courses (read by several thousands of students per year) are best administered in unix platforms.
There are same Windows machines available, but these have to run with certain restrictions and the software on these can not be freely reconfigured or
installed due to administration/security considerations. On the other hand,
ubiquity of real-time computing has resulted that many hardware interfaces,
device drives etc are windows/PC based and languages like C provide the
dominant programming environments due to early performance profiles. We
describe how we have overcome the seemingly unsolvable equation that results from the following desired criteria or imposed constraints (abbreviated
with C1-C4):
C1
C2
C3
C4

Understanding problems in a real-world setting
Getting insight in a generic (not application-specific) topic
Little time, hence no low-level programming
Stable and uniform computing environment for large classes

To the best of our knowledge, previously presented work on lab environments, e.g. [9, 10, 11], have only considered a subset of our constraints, as
they have either addressed courses with low student participation or lowlevel programming.

2

Soccer playing robots

2.1 Soccer game: a real-time scheduling problem
Typically, real-time and embedded systems can be found in control loops
tightly coupling sensors with actuators. The task of a real-time application
can be decomposed into the following three steps: (i) the information given
by the sensors is read and processed, (ii) various computations are performed, and (iii) the result of the computations are outputed by the actuators. Step two often involves optional execution of non-critical parts which
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may skipped if there is not enough time or lack of resources. The modularity
of the sensorcomputation-actuator loop enables the application designer to
divide the application into three tasks corresponding to the steps described
above. Correct scheduling of these steps (including allocating enough resources to step two) and meeting associated deadlines is very important, as
violating timing requirements may result in a catastrophe.
The labs we chose were inspired by the robot world cup (RoboCup) soccer games, where a small-size soccer game involves two teams of robots playing soccer on a green carpeted field (see the FI80 league [7]). A robot moves
around on the field using the power from two onboard motors. The software
controlling the RoboCup soccer game is distributed between computers controlling the robots, and the robots that are being controlled. Software located
on the robots consists of a low-level controller which processes instructions
sent to it via wireless communication. The processing capabilities of the lowlevel controller are limited to packet processing and motor control.
Software located on the computers consists of three major parts, namely
image processing unit, a high-level controller for each robot in a team, and
an actuator. Image processing processes images that are fed into the computer from an overhead camera attached above the soccer field. The highlevel controller consists of a planner and a reactor. For each robot a planner
analyzes the outputs from image processing and makes various computations, including game analysis, strategy acquisition, multi-robot collaboration, and plan generation. The reactor of each robot takes a plan given by
the planner and decides on concrete low-level actions, e.g., motor speeds,
that should be taken to achieve the planned goal. Finally, an actuator, which
is common for all robots, wraps up the decided actions into a protocol and
transmits them to the robots.
Comparing the processes involved in the RoboCup soccer game with the
description of real-time systems, given earlier in this section, we see that there
are many similarities. These processes involve sensing, reacting, and carrying
out actions, resulting in the tasks, developed for a robot to play in a soccer
game, to exhibit typical control loop characteristics. Hence, our choke of lab
scenario is generic in the sense that many real-time scheduling problems can
be applied, and at the same time, provides a robotic setting that corresponds
to many real-world scenarios. This satisfies constraints C1 and C2 (see Section 1). Finally, the problems are also full to work with, which in turn enhances the motivation of the students.
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2.2 Choice of platform and programming language
There were several problems to solve when choosing hardware and software
platforms. Initially, we wanted to use Real-time Linux as operative system
and ADA [8] as programming language. However, we found that at the time
of the development, there were really not many device drivers written for
Real-time Linux and we were forced to focus our attention on Windows operative system. This was also the only other computing environment available in our teaching domain besides unix.
As the focus of the labs were to teach the students how to implement
scheduling algorithms in a real environment, our goal was to minimize the
time and efforts invested by the students to learn a new programming language. Our experience with students learning new programming languages
just for lab exercises was that too much time was spend on actually trying to
get the syntax right, instead of solving the actual problem. After a careful investigation we found out that students are mostly familiar with Java, which
is also increasing in popularity in the industry. ADA on the other hand is
rarely used by the students and appears in fewer industrial sectors. Also, we
wanted to avoid the students dealing with low-level programming details.
This is also where Java comes in nicely, since it supports high-level constructs. Thus we have satisfied constraint C3.
We saw the emergence of Real-time Java (RTJ) [8] as a promising direction in real-time systems application development. As the life cycle of laboratory exercises typically spans over years, we chose the RTJ as the programming language in order to keep up to date with the forthcoming trends.
However, at the time of the lab development the specification of RTJ was
only recently released and it would take several years until a stable platform
would be available. For this reason, we built an application programming interface (API), on top of Java, mimicking a subset of the RTJ programming interface. Although, the API is not complete with regard to the RTJ specification, it allows the students to be come familiar with the most important constructs dealing with scheduling of tasks in RTJ.

2.3 Replacing the real world with a simulator
In Section 1 it was mentioned that the number of participants attending realtime courses typically exceeds 200 students. It is clearly unmanageable to coordinate and supervise 200 students implementing scheduling algorithms with
in a physical lab setup. Motors break down, batteries discharge, actuators
are affected and all the practical hassle of getting the set up continuously
functioning takes the resources away from the pedagogical efforts. We have
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for this reason developed a simulator which can replace the real-world (see
Figure 1), Le., the simulator can replace the soccer field, robots, and the
ball.2 The simulator runs on the same machine as the teams. Visual information is sent to the two teams, and the result of the planner and the reactor is
relayed via the actuators to the simulator. A graphical interface, called the
monitor, portrays the s soccer field, the robots, and the ball. This enables the
students to follow their team during the progress of the game. However, the
developed physical environment is available as a reality reference, and acts
both as a demonstration set up, and as a potential ground for rewarding high
scoring teams.

Figure 1: Simulated scenario of the RoboCup lab environment
Using the simulator the students can develop and simulate their schedulers in
paralell. They can test and evaluate the performance of the schedulers using a
variety of methods: (i) competing against a default team, where a set of schedulers are implemented by the teachers, (ii) competing against a team with
schedulers implemented by them selves, and (iii) competing against other students. We have included the option (iii) to enhance the full factor and the
motivation of the students.
By comparing the performance of the schedulers, the students are able to
draw some conclusions on the advantages and the disadvantages of the different scheduling algorithms. Once the students have finished implementing
and testing their schedulers using the simulator, they are allowed to compete
against another student team using the real-world setup. The choice of Java
as a programming language allows the same resource allocation strategy to
2 The students do not need to modify their scheduling algorithms when using the simulator.
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be implemented both in the simulated (unix based) environment and the
physical (Windows based) environment. Hence, constraint C4 (see Section 1)
is satisfied.

2.4 Evaluating the qua lit y of the soccer game
It is obvious that incorrect scheduling of the involved tasks, Le., image processing, planner, reactor, actuator may result in bad robot performance. Efficient implementation of a scheduler requires a complete understanding of the
function of the different tasks involved. For example, if the planners are not
given enough processing time, then the robots will not be able to play sophisticated games. If the reactors are not scheduled often enough, then the result
will be low reactiveness, yielding in for example collisions. The list can be
made long and the bottom line is that by studying the game, we can obtain
same information on where the actual errors occur. Hence, testing is done by
playing and observing the game.

3

Student programming environment and assignments

3.1 The application programming interface
As mentioned in Section 2.2, we have built an API, on top of Java, mimicking
a subset of the RTJ programming interface. Our API includes classes for handling time, task management, and sorted lists. Students are required to implement a class, called Scheduler, using the following API:
Time handling The API provides a set of classes dealing with absolute and
relative time, consisting of methods for accessing time, comparing, adding, and subtracting time.
Task management The task management interface provides an interface towards the tasks, where the current status (e.g. whether the task is finished
or not), periods, and deadlines can be accesses and modified using the
classes ReleaseParameters and PeriodicParameters [8]. The task management interface also allows the scheduler to dispatch tasks.
Sorted lists Although, sorted lists are not included in the RTJ specification,
these were added to allow the students to put their efforts on the actual
scheduling and not the implementation of data structure which they have
learned in earlier courses.
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3.2 Coding a series of schedulers
The student are required to implement a cyclic scheduler, referred to as part
(a), earliest deadline first (EDF), referred to as part (b), and as an optional
part they can also implement rate monotonic scheduling (RM), referred to as
part (c). For detailed description of the scheduling algorithms, we refer to [8].
The scheduling algorithms must take into consideration the precedence
constraints of the tasks, Le., the order in which the tasks must be executed.
Image processing must precede the reactors, and the actuator must be executed after the reactor. The planners are less dependent on the data given by
the image processing, since the planners produce long terms plans and the
current status of the game does not change considerably form the last sampling. Hence, the planners can be executed whenever there is extra time over.
By allocating more CPU resources to the planners, better plans are devised,
hut at the cost of longer execution time and possible deadline misses of the
succeeding tasks. Hence, it is vital to meet the deadlines and allocate as much
CPU resources to the planners as possible. This is something the students
need to consider as this problem brings forward the advantages and the disadvantages of the scheduling algorithms, which we describe below:
Cyclic scheduler is easy to implement and causes little or negligible overhead.
The cyclic scheduling policy is feasible in systems where exact worst-case
execution times (WCET) are available. However, in our application, the
worst-case execution time of the planners is very high and allocating time
corresponding to the WCET of the planner, may yield in a highly inefficient soccer game. Giving the planners less (constant) time, may yield in
system underutilisation if the execution time of the other tasks is much
lower than their WCETs. Hence, using the cyclic approach an optimal resource allocation cannot be done, resulting in poor planning.
EDF is more flexible in the sense that the planners are given execution time

whenever resources are available (since they have longest relative deadline), still conforming to time constraints. However, the overhead is
greater.
RM is, as EDF, a priority-based approach and planners are given time whenever no higher priority tasks are waiting. However, RM gives lower CPU
utilization than EDF [8].

In our lab environment, the implementations of EDF and RM need to dispatch the tasks, check for deadlines misses and call deadline miss handlers
once deadlines has been observed, and suspend the tasks whenever a task is
finished and needs to sleep until the next period.
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4

Evaluation of the labs

Development of the physical environment was essentially the effort of a team
consisting one professor, one assistant professor, one senior PhD student,
and six student assistants. The student assistants invested roughly two
months each on the development (over an interval of two calendar years).
The labs were run for the first time in the “Integrated Theme on Real-time
Process Control”, a 4 credit point course that we run in cooperation with the
automatic control department, and in which we follow the pedagogical ideas
of Problem-based learning (PBL) [2, 3]. One credit points is allocated to the
real-time lab exercises. The atmosphere in these classes makes them more
amenable to testing new ideas in course development. The student are familiar and keen in the idea of providing regular and constructive feed back and
give us the opportunity of testing a new idea in a small scale (around 30 students) before we move over to the larger courses with over 100 students.
Despite small childhood problems in the lab's programming environment
we consider the experience as very successful. The evaluation is supported by
three activities: (i) evaluation using muddy cards, (ii) study of the rate of
punctual completion of labs, and (iii) study of willingness to do optional assignments.

4.1 Muddy card evaluations
Muddy cards (MC) is a technique for mid-term evaluation of a course [6]. An
evaluation 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. The data collection phase consists of
handing out small white cards on which the students can write both positive
and negative remarks about the learning environment a course provides.
While this is regular practice in evaluating the state of a course for us, we increased the number of evaluation sessions during the term that the new labs
were introduced. Typically a muddy card evaluation takes part during One
lecture somewhere before the middle of the course. Here, we did two additional evaluations among the first lab sessions “to feel the pulse” of the laboratory work environment specifically.
The following citations are directly taken from the student-written cards
in these lab sessions or the main course MC evaluation:
The labs are interesting and the way to try the strength of the scheduler by letting the team play against another team is great!
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These labs are fun! Its nice to have a high abstraction level so that we can concentrate on scheduling.
The labs are fun but you can say it is the first year for them since they seem a
bit unpolished. Many of the functions seem to be like C++ functions and the
result variable as a parameter and returning void, for instance.

The third comment actually indicates a willingness of the students to criticise
and provide feedback on the actual lab skeleton within which they worked; a
factor that has left a specially positive impression on us. There were of course
a few negative comments about the lab experience too. These were caused by
not having the detailed hat files that relieved the students from having to
load parts of the environment into directories with right names, etc. While
we could see the negative impact of these childhood problems we are confident that they are minor issues that can be remedied easily in the next run of
the lab course.

4.2 Completion rates
All in all 32 students took part in the lab sessions for this course. After the
deadline for delivering the lab results all 32 students had finished the compulsory part (a) and (b) of the lab (the cyclic executive and the EDF scheduler).
This rate of completion (100%) can be compared to the rate of completion of
labs before deadline for our other course in which students also learning
scheduling algorithms by writing a scheduler code without any other context.
Surprisingly enough, the rate of completion of these labs before the deadline
was 78 % which is lower than what we experienced in the new lab course,
despite the fact that the students "suffered" from same childhood problems.
Another interesting metric is the number of assignments attempted by
each student. In our estimation of the time needed for the labs, we considered
part (a) and (b) (the cyclic scheduling and EDF lab) as the two that most
likely would take the time available for the labs. We knew, however, that
same ambitious students might be willing to spend more time on the labs in
exchange of same “given” points in the written exam. It turned out that 22
students in fact completed the optional assignment, i.e., part (c), and that
amounts to 69% of the population.
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5

Conclusions

We have explained a war of developing a new set up for real-time systems
lab course, given the constraints of mass education, stable environment management, short time span for the labs, and still deep involvement in a central
topic with high motivation.
Our detailed description of the war the environment was developed can
serve as a guideline for those wanting to repeat the experience and we would
be willing to share more detailed documentation and code.
The evaluation of the lab series in the first attempt (spring term in rear
2003) was deemed to be successful, both in terms of student evaluations,
punctual completion rate, and the exhibited interest for doing extra labs. We
are confident that the latter can be associated with the increased level of motivation as a result of the “fun factor”, as well as a well-thought documentation and preparation time. The completion rates are more difficult to relate
to the added value of these lab series. It may simply be the case that this
group of students are more willing to take own responsibility (as also observed in an earlier study [5]. However, the new statistics at least confirm
that their desire to achieve on-time completion was not hampered by the new
lab setup.
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VAD LÄR SIG STUDENTER AV
ATT HANDLEDA STUDENTER? Erfarenheter av studenthandledare i
basgrupper på läkarutbildningen
Anna Fyrenius, Institutionen för medicin och vård,
Ulrik Albertsen & Elsa Norinder, studenter på läkarprogrammet

Under vårterminen 2003 genomfördes ett försök med att studenter från termin 10 på läkarutbildningen handledde studenter i basgrupp under termin 2
och 3. Försöket utföll väl och följs upp med en större grupp studenthandledare denna termin. Vår uppfattning är att studenthandledarskapet, förutom
att det har varit en hjälp för utbildningen att rekrytera handledare, också varit ett intressant och utvecklande uppdrag för de studenter som genomfört
det. Frågor vi kommer att diskutera under seminariet är:
• Vad finns det för fördelar med att studenter handleder studenter?
• Vad finns det för nackdelar med att studenter handleder studenter?
• Hur kan utbildningen organisera handledarskapet för studenterna på bästa sätt?
Med vid presentationen finns en handledare åt studenthandledarna och en
studenthandledare. Nedan följer en beskrivning av bakgrunden till projektet
utifrån utbildningens perspektiv (AF) och några reflektioner från studenthandledare (UA) (EN).

PBL och handledaruppdraget - en kort introduktion
Handledaruppdraget innebär att man under en termin, 1 ggr per vecka, 1.5
timma per gång, handleder en basgrupp på ca 7 studenter. Basgruppsarbetet,
som utgör navet för studenternas lärande i PBL består i att studenterna arbetar med en beskrivning av en verklighetsbaserad situation eller ett patientfall.
Utifrån fallet arbetar man fram inlärningsmål och diskuterar frågor fallet givit upphov till. Som ett moment i gruppens arbete ingår också utvärdering av
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både den egna, andra studenters och handledarens insatser. Även gruppens
funktion och problembearbetningen i gruppen utvärderas regelbundet.
Handledarens funktion i basgruppen är att följa och stimulera lärprocessen. Tre processer i basgruppsarbetet brukar lyftas fram som centrala: problembearbetning, självstyrt lärande och grupprocess. Genom metkognitiva
frågor kan handledaren stödja individernas och gruppens utveckling inom de
tre domänerna. Handledaren har också en aktiv del i att initiera utvärdering
av såväl studenternas individuella prestationer, gruppfunktion, problembearbetningsprocess och handledarfunktion. Handledaruppdraget studenterna
ställs inför kan sägas ställa krav på pedagogisk kompetens, ämnesorientering
och personlig mognad.

Varför studenthandledare? - Handledarsituationen på
läkarutbildningen i dag
Antalet studenter som tas in på utbildningen har ökat kraftigt under senare
år. För närvarande antas mellan 60 och 70 studenter på utbildningsprogrammet varje termin, vilket har inneburit att allt fler basgruppshandledare behövs. Samtidigt har flera nya utbildningar kommit till på HU, vilket gör att
flera utbildningsprogram konkurrerar om lärarna. Handledarantalet på läkarutbildningen är i dag ca 120 st. Omsättningen av handledare är stor och
motivationen bland handledarna varierar. Många genomför detta uppdrag
med glädje och entusiasm, men det finns också handledare som upplever
uppdraget som en pålaga från klinik eller institutionsledning. Bland studenterna hörs ofta en kritik mot att alltför många handledare intar en passiv och
oengagerad roll i basgruppen. En anledning till detta kan vara att uppdraget
är svårt för många handledare som inte är involverad i utbildningen i övrigt.
En annan orsak kan vara att uppgiften att handleda studenter upplevs som
perifer i en vardag fylld av pressande klinikarbete. Med ökande antal studenter och en alltmer pressad sjukvård har det blivit svårare att, i det antal som
behövs, rekrytera motiverade handledare till läkarprogrammet. Samtidigt har
det noterats att AT-läkare och ST-läkare som själva gått sin utbildning här i
Linköping ofta uppskattas av studenterna som handledare. De unga doktorerna har en god överblick över utbildningens innehåll och uppläggning och
dessutom har de erfarenheten av att arbeta i basgrupp i färskt minne.
Utifrån problemen med att rekrytera motiverade handledare och erfarenheter av att tidigare HU studenter är mycket uppskattade som handledare,
väcktes idén om att låta studenter på de högre terminerna handleda studenter
under utbildningens första stadium.
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Uppläggning av studenthandledarskapet
Under förra terminen (VT 2003) genomfördes ett försök med studenthandledare. Tre studenter från termin 10 var handledare i varsin grupp på termin 2
eller 3. Handledarskapet i gruppen delades med en mer erfaren handledare.
Kravet på studenthandledarna var att de inte låg efter i sina egna studier. De
fick själva stå för att organisera sina studier i övrigt så att det skulle fungera
med handledningen av basgruppen. Studenthandledarna erbjöds att gå kursen ”handledarfunktion 1”, med betald amanuenslön. Från utbildningens
sida uttrycktes ett starkt önskemål om att kursen skulle genomgås, men kursen presenterades som ett erbjudande snarare än som ett krav. 2/3 av studenterna gick kursen under förra terminen. Innevarande termin är det 4/5 av studenthandledarna som gått kursen.
Under terminens gång har studenterna erbjudits handledning i grupp vid
3-4 tillfällen, samt enskild handledning vid behov. Handledningen har syftat
till att uppmärksamma studenthandledarnas eget lärande samt ge möjlighet
till stöd och erfarenhetsutbyte. Nedan följer en studenthandledares reflektioner över hur det var att handleda en basgrupp.

Hur är det att vara studenthandledare?
– En studenthandledares reflektioner
Jag valde att hoppa på möjligheten att vara basgruppshandledare av flera skäl.
En orsak var ren nyfikenhet på rollen som basgruppshandledare dvs. hur det är
att vara ”på andra sidan” i basgruppen. Ett annat skäl var möjligheten att, så
att säga, ge lite tillbaka av det jag lärt mig under fem års arbete enligt PBL.
Jag och min handledarkollega, som hade lång erfarenhet av att vara basgruppshandledare, delade upp arbetet på så vis att vi hade ungefär hälften av
basgruppstillfällena var. Hur vi valde att fördela dessa mellan oss avpassade
vi efter våra övriga aktiviteter. Vid första basgruppstillfället när gruppen gick
igenom kontraktet o dyl. var vi emellertid närvarande båda två. Detta tycker
jag var mycket viktigt för att få veta att jag och min kollega hade liknande
åsikter om hur gruppens arbete borde fungera.
Jag hade vissa svårigheter att passa in basgruppstillfällena under den delen
av terminen jag hade kliniska placeringar på annan ort än Linköping. Emellertid gick det ändå relativt lätt att kombinera handledaruppdraget med studierna, mycket tack vare gruppens lyhördhet för min situation. Själva arbetet
i basgruppen förflöt tämligen friktionsfritt. Det var en mycket ambitiös och
trevlig grupp som alla strävade efter samma mål. Det framkom inga svåra
konflikter mellan gruppens medlemmar eller gruppen och mig.
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Till en början var det svårt att veta hur mycket man skulle lägga sig i basgruppsarbetet. Det kändes som om gruppen nästan var alltför lyhörd för vad
handledaren ansåg som viktigt att läsa. Detta fick till följd att de ofta gjorde
exakt som de trodde att jag ville att de skulle göra även om detta oftast inte
var min intention. Under senare delen av terminen lyssnade gruppen mer kritiskt på det jag hade att säga och med detta följde att mina inlägg blev en naturligare del av diskussionen.
Roligast och mest givande har varit att få möjlighet att leda en grupp mot
ett givet mål och få arbetet i den att fungera. När gruppen fungerade bra, när
alla kom till tals eller när de använde en problemlösningsapproach och de belyste ämnesområdet på ett bra sätt kändes det faktiskt mycket bra att vara
handledare. Det var även givande att dela med sig av kunskaper, då framför
allt de kliniska, till gruppen. Dessutom var det varit intressant att få höra hur
studenter som är i sin start av läkarutbildningen ser på den medicinska vetenskapen.
Som en del av projektet med studenter som basgruppshandledare ingick
handledning i grupp för oss som var studenthandledare. Den fungerade enligt
min mening mycket bra. Det kändes tryggt i början att ha någon form av
”skyddsnät” som kunde fånga upp oss om situationen skulle kännas väldigt
osäker. När terminen sedan hade kommit i gång och det började flyta på
med basgruppsarbetet var det givande att bolla idéer och problem i handledningsgruppen. Det är viktigt att få feedback från någon utanför basgruppen,
särskilt när vi som nya handledare behöver betydligt mer stöd än vana handledare för vårt handlande.

Kommentarer ur en studenthandledares utvärdering
Studenthandledarna kommenterar i sina utvärderingar av uppdraget att
handledaruppdraget också utvecklat synen på PBL och givit perspektiv på de
egna studierna och kunskaperna.
”Under terminen har jag också fått en påminnelse igen om vad man faktiskt
kunde (eller snarare inte kunde) innan man började läsa här. Det är lätt att tro
att ens omgivning /…/ har någorlunda samma uppfattningar som man själv
om kroppen och hur den fungerar. Man utgår så lätt ifrån sin egen begreppsvärld och glömmer förklara varför man tänker som man gör, eller förklarar på
alldeles fel nivå, med fel språk.”
”Jag tycker alltid att PBL har varit ett naturligt sätt att arbeta på för egen del.
Däremot är det nog inte förrän nu som jag verkligen förstått vitsen med pedagogiken. Jag har nog inte riktigt funderat över det tidigare, och jag tror att
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handledarkursen på CUL gav mig en liten aha-upplevelse. Den erfarenhet jag
har av olika basgrupper på läkarlinjen är att de fungerar ganska annorlunda
än de är tänkta att göra. Jag tyckte det var svårt att applicera det vi diskuterade under kursen på gruppen jag har handlett”
”Jag tycker att arbetet under terminen varit väldigt roligt och stimulerande för
de egna studierna”

Även funktionen att vara ledare i en grupp verkar ha givit upphov till tankar
och värdefulla erfarenheter:
”För mig var det första gången jag var ledare för en grupp, och det känns som
en bra erfarenhet inför det kommande arbetet.”
”Det var mycket svårare än jag trodde att förstå grupprocessen.”
”Något annat som var svårt var att använda rollen som handledare på rätt
sätt; få studenterna att tänka ett steg längre utan att lägga sig i för mycket på
innehållsnivå”

Slutkommentar
Det verkar som att handledarskapet varit ett lärtillfälle även för studenthandledarna. Sorgligt är att några av dem uttrycker att de först nu tycker sig förstå hur man kan utnyttja studierna i PBL och beklagar funktionen i de egna
basgrupperna. Detta bör leda till funderingar om hur man arbetar med studenternas lärande under utbildningens gång. Kanske kan moment som innefattar en ökad medvetenhet om lärandet och PBL introduceras i utbildningen
även på andra sätt. För att medvetandegöra handledarnas lärande bör möjligheter ges till reflektion över uppdraget. Studenthandledarna kommenterar
också den egna handledningen som viktig för uppdraget. Handledningsmötena har haft betydelse både för att reflektera och utbyta erfarenheter kring
vad som sker i grupperna och hur man uppfattar det, men också varit en
möjlighet till stöd i knepiga situationer. Då man i basgruppen lär känna studenterna på ett annat sätt än i andra undervisningssituationer är det viktigt
att det finns ett nätverk för studenthandledarna där de kan få stöd och råd
när studenter mår dåligt eller av andra skäl har en besvärlig studiesituation
Vi har inte systematiskt utvärderat hur studenterna i grupperna upplever
att ha äldre studenter som handledare. Några kommentarer i negativ riktning
om att ha äldre studenter som handledare har dock inte nått oss. Terminsansvariga för de inblandade terminerna uppger också att det hela fungerat väl.
Studenterna som var handledare i denna första omgång var mycket välmotiverade och intresserade. Uppdraget är krävande både med tanke på an41
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svaret gentemot de yngre studenterna och för att få de egna studierna att
fungera väl parallellt med handledaruppdraget. Information inför uppdraget
är därför mycket viktigt, så att studenterna noga överväger om de är beredda
att ta på sig både ansvaret och det extra arbete som krävs för att inte de egna
studierna ska drabbas.
Resursmässigt kan man säkert vinna på att utnyttja äldrestudenter som
handledare. Utbildningen får dock vara beredd på att satsa på handledning
och stöd, får att få bästa möjliga kvalitet för alla inblandade.
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INFORMATIONSKOMPETENS – ETT
VIKTIGT VERKTYG I UTVECKLING
AV SJÄLVSTÄNDIGT LÄRANDE
Charlotte Silén, Lars Uhlin, Pedagogiska enheten, HU
& Eva Sofia Svensson, Hälsouniversitetets bibliotek

Problembaserat lärande, PBL, är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet, HU, och flera andra utbildningsprogram inom
Linköpings universitet. De tankar som ligger till grund för PBL bygger på
studentcentrerat lärande och kunskaper om hur människor lär. En viktig
målsättning i PBL är att studenten utvecklar medvetenhet att hantera och
värdera sitt lärande. Det är ett led i betoningen av ett självständigt, livslångt
lärande. Att självständigt kunna söka och göra val i den flora av informationskällor som finns är en viktig del i en sådan utveckling. Den information
som finns tillgänglig måste också granskas, värderas och bedömas avseende
relevans. En allt vanligare benämning på de förmågor som krävs när det gäller informationssökande är informationskompetens. Det är ett kompetensområde som ökar i betydelse i dagens samhälle där mängden tillgänglig information ökar och förmågan att kunna sovra på goda grunder ställs på sin spets.
Vid Hälsouniversitetet har införandet av PBL inneburit att biblioteket och
dess personal sedan starten 1986 haft en central funktion i studenternas studier. Undervisningsformer när det gäller informationssökning har anpassats
till och utgjort ett viktigt stöd för studenterna i det självstyrda lärandet. Tillgänglighet till bibliotekets resurser har tillgodosetts med generösa öppettider
och god plats för studenterna att kunna sitta i biblioteket och studera. Under
senare år har respektive utbildningsprogram haft en egen kontaktbibliotekarie som tillsammans med lärare och terminsansvariga planerar undervisning
som rör informationssökning. På olika sätt medverkar också bibliotekarierna
i bedömning av litteratursökningsuppgifter och stöd inför examensarbeten.
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PBL och informationskompetens – nya dimensioner
Vid HU finns en god grund som möjliggör ett bra samarbete mellan biblioteket och utbildningsprogrammen till gagn för studenterna. Pedagogiska enheten vid HU och bibliotekarierna vid Hälsouniversitetets bibliotek, HUB, har
under hösten 2002 och våren 2003 tillsammans diskuterat innebörden i informationskompetens och dess koppling till PBL Det har lett fram till att vi
uppmärksammat ytterligare dimensioner som vi anser behöver beaktas i syfte
att stödja studenternas möjligheter att utvecklas. Vi har framför allt identifierat tre skäl att intensifiera arbetet gällande informationskompetens.
1. Innebörden i informationskompetens har alltmer uppmärksammats som en
lärprocess i sig (jmf ex Bruce, 1997; Limberg, 1999; 2000). Den forskning som
intresserar sig för området utgår i hög grad från bibliotekets synvinkel och
publiceras därmed i tidskrifter och sammanhang utanför den pedagogiska
arenan. Vi är övertygade om att dessa kunskaper ska integreras och tas till
vara som en viktig del i utbildningsprogrammens innehåll och uppläggning.
2. Trots att ett mål i PBL är att lära sig lära, har tyngden när det gäller informationskompetens lagts på utfallet av den process detta innebär. Det som
framför allt efterfrågas är vilken information studenten har skaffat. Processen
att få fram denna information, sökvägar, valen och värderingar som är gjorda, har fått mindre uppmärksamhet. Vi vill lägga större vikt vid att informationskompetens inte ska vara något som hanteras för sig, vid sidan av annat
utbildningsinnehåll. Bibliotekarierna behöver i högre grad medverka direkt i
undervisningen. När bibliotekarier möter studenter, är det viktigt att studenterna möter det förhållningssätt till lärande som präglar PBL. Det innebär
bland annat att ge studenterna möjligheter att utgå från sin förförståelse och
sina egna formulerade frågor. De behöver också få hjälp att bedöma och
värdera kvaliteten på sitt informationssökande. Det blir en grund för att lära
sig lära hur de kan utveckla sin informationskompetens.
3. Självstyrt lärande har inom PBL till stora delar tolkats som att studenterna

ska klara informationssökande på egen hand (jfr ex Caffarella, R., O'Donnell, J. M. 1988; Brockett & Hiemstra, 1991; Candy, 1991; Garrison, 1997).
”Själv” har betonats och inneburit att studenterna lämnats på egen hand att
lära sig informationssökning. Silén (2000) visar i sin avhandling att utvecklingen av självstyrt lärande, eget ansvar och självständighet i lärande, är beroende av ett dialektiskt förhållande mellan de förutsättningar och möjligheter som erbjuds och hur studenterna tolkar och utnyttjar dessa.
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(Silén, 2000, s 260)

Dialektiken är överhuvudtaget aktuell i studenternas förhållningssätt att ta
eget ansvar för sina studier. När det gäller informationskompetens innebär
det att studenterna måste få frihet att själva söka och välja vilka resurser de
vill. Men, det räcker inte. Om studenterna ska kunna anta det erbjudandet
på ett fruktbart sätt behöver de utveckla informationskompetens. Det här
synsättet innebär att uttryck för eget ansvar och självständighet visar sig i en
aktiv individ, som interagerar med andra människor, sin omgivning och med
olika slag av stoff och källor som är aktuella i utbildningen. Att utveckla dessa förmågor är ett lärande i sig och i den processen behöver studenterna utmaning, stöd och återkoppling.

Seminarium kring informationskompetens i PBL vid HU
För att uppmärksamma de nya dimensionerna i informationskompetens som
framträdde, anordnades ett seminarium. Pedagogiska enheten och bibliotekarierna vid HUB inbjöd företrädare för de olika utbildningsprogrammen, lärare och studenter samt studentkåren att under en eftermiddag diskutera dessa
frågor. Avsikten med seminariet var att skapa ett möte mellan biblioteket och
utbildningsprogrammen där de pedagogiska innebörderna av informationskompetens i PBL stod i fokus. Syftet var att synliggöra nuläget när det gäller
arbetet med informationskompetens och att fokusera på framtiden med visioner och konkreta idéer. I förväg gjorde utbildningsprogrammen korta lägesbeskrivningar, vilka sammanställdes och skickades ut till deltagarna inför
seminariet. Vid seminariet deltog 25 personer. Efter en inledning i plenum
där utgångspunkterna för seminariet belystes skedde arbetet i fyra integrerade grupper. Avslutningsvis presenterades idéer från grupperna och gemensamma strategier för fortsatt arbete konkretiserades.
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Utgångspunkterna för seminariet
En strävan för seminariet var att skapa överblick över vad som görs idag och
vad som behöver utvecklas. Vi ville också belysa det vi uppfattar som nya
dimensioner och perspektiv rörande informationskompetens. Förutom de lägesbeskrivningar som utbildningarna och biblioteket gjorde, presenterades
ytterligare några centrala utgångspunkter.
Lägesbeskrivningar från respektive utbildning
Lägesbeskrivningarna inför seminariet gjorde utbildningarna samt biblioteket
utifrån några gemensamma frågor:
•

Hur sker arbetet med studenternas utveckling av informationskompetens i
utbildningen idag? Vad sker i planerad undervisning och vad sker fortlöpande i lärprocessen?

•

Hur synliggörs krav på att studenterna utvecklar sin informationskompetens i exempelvis måldokument?

•

Hur bedöms/examineras studenternas utveckling av informationskompetens?

•

Hur ser samarbetet med biblioteket/kontaktbibliotekarie ut?

•

Hur beaktas lärares utvecklingsbehov av informationskompetens?

•

Tankar för framtiden – visioner?

Utredningen om bibliotekets funktion vid Linköpings universitet.
Under 2002/2003 genomfördes en omfattande utredning på initiativ av Linköpings universitetsbibliotek. Ett av delprojekten fokuserar bibliotekets pedagogiska funktion och delaktighet i pedagogisk utveckling (Wedborn, 2003).
Innebörden i informationskompetens
I diskursen kring informationskompetens framträder tre modeller som har visat sig betydelsefulla och användbara inom utbildningssektorn.
•

Eisenbergs och Berkowitz’ ”Big6 information skills” (Eisenberg & Berkowitz, 1990)

•

Doyle’s kännetecken för en informationskompetens person (Doyle, 1992)

•

Bruce’s ”Seven faces of information literacy” (Bruce, 1997)
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Betydelsen och innebörden av informationskompetens i lärprocessen i PBL
En konkret inramning för lärprocessen i PBL utgörs av basgruppsarbetet.

Utifrån denna modell kan tre skeden ses som centrala i studenternas process
att utveckla informationskompetens:
•

Vad som sker innan studenterna tar itu med de egna studierna/lärandet.

•

Hur formulerar studenterna gemensamma och individuella inlärningsbehov? Diskuteras vilka källor som kan vara relevanta, vilka källor som används tidigare, sökord, sökvägar?

•

Vad som sker under studenternas egna studier/lärande.

•

Hur förbereder sig studenten för att söka information? Hur går studenten
tillväga för att söka, sovra och värdera? Reflekterar studenten över – hur
sökandet lyckades, på vilket sätt det var bra eller inte, hur det gick till, vad
som kunde ha gjorts på ett annat sätt, hur nästa sökning kan bli bättre
osv?

•

Vad som sker efter studenternas egna studier/lärande.

•

Diskuteras och värderas det som skett under tiden för de egna studierna?
Tillämpas och värderas den information och de källor som använts i relation till inlärningsbehov och förståelse för den aktuella problematiken basgruppen arbetar med?
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Gruppdiskussionerna och vad som framkom
I de integrerade grupperna diskuterades frågan: Hur kan lärprocesser gällande informationskompetens stödjas och utvecklas?
Några av de områden som identifierades som betydelsefulla att arbeta vidare med var:
•

Utveckling av samarbetet mellan bibliotekarier och utbildningarna. Ökad
delaktighet i basgruppsarbete och i planering och uppföljning av undervisning.

•

Tydliggörande av informationskompetens i målbeskrivningar.

•

Ökad integrering av informationskompetens i uppföljning och examination

•

Basgruppshandledarens funktion i att integrera informationskompetens i
basgruppsarbetet.

•

Utveckling av lärarnas egen informationskompetens

Sammanfattande kommentarer och tankar framåt
Vi har här kort beskrivit bakgrunden till och starten på ett i vår mening viktigt utvecklingsarbete. Inom LiU uppmärksammas alltmer dessa frågor och
en hel del arbete pågår när det gäller att stödja studenternas utveckling av informationskompetens. De nya dimensionerna av informationskompetens
väcker många nya frågor och synliggör behov av utveckling och vi är övertygade om att dessa nya perspektiv är centrala i den fortsatta utvecklingen av
PBL och all utbildning där studentens lärande sätts i centrum. Många nya
idéer och tankar har väckts, där ett utökat samarbete mellan bibliotekarier
och lärare finns högt på agendan. Under CUL-dagen vill vi gärna diskutera
dessa frågor tillsammans med andra lärare och bibliotekarier vid LiU.
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MENTORSPROGRAM FÖR STIMULANS AV EGNA
LÄRANDET OCH FORSKNINGSINTRESSE PÅ
KOGNITIONSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET
Marie Ekström Lorentzon,
Institutionen för datavetenskap
– Ett GrundSipaprojekt –

Sammanfattning
Kognitionsvetenskapliga programmet är en utbildning med stark forskningsanknytning. Lärarna har genom informella kontakter kunnat förmedla ett
akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt till studenterna och på så vis
stimulerat till en akademisk lust och utforskariver som på det kognitionsvetenskapliga programmet kallats för kogvetandan. Hösten 2000 utökades programmet från 30 till 50 studenter vilket bidragit till att dessa informella kontakter mellan lärare och student och mellan studenter i olika årskurser minskat. Detta har fått konsekvenser för studenter i lägre årskurser, dels i form av
ökad osäkerhet kring studierna och en skev bild av lärandet, dels i form av
en minskad förståelse för hur de olika momenten i programmet hänger samman. För att råda bot på dessa problem påbörjades under hösten 2002 ett
mentorsprogram. Syftet var att minska osäkerheten kring utbildningssituationen för studenterna i lägre årskurser samt att skapa en mer sammanhållen
bild av programmet och programmets idé. Studenter från årskurs 3 och 4 utsågs till mentorer och träffade nya studenter ett antal gånger under höst- och
vårterminen för att diskutera allmänt om universitetsstudier (forskning,
självkunskapande, akademiskt liv m m) och tvärvetenskapliga studier i synnerhet (tvärvetenskap – vad är det? Var finns kopplingen mellan kurser från
vitt skilda ämnen?). Mentorerna utbildades under två dagar i frågor om ledarskap, gruppdynamik och samtalsmetodik. Under terminens gång träffade
mentorerna en handledare och deltog i seminarier om akademisk debatt, diskussionsetik, den enskilde studenten och mötet med universitetsvärlden, forskning på kognitionsvetenskapliga programmet, genus och programmering.
Utvärdering gjordes efter en termin och visade att både mentorer och studenter från åk 1 var mycket positiva till mentorsprogrammet. Projektet avslutades i juni med en större utvärdering som är under bearbetning men som i
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stort visar att projektet blev lyckosamt. Programrådet beslutade därför att
avsätta medel för att driva mentorsprogrammet även kommande läsår.

Bakgrund
Det Kognitionsvetenskapliga programmet är en forskningsinriktad utbildning
och därmed måste utrymme i utbildningen finnas för att stimulera till ett
forskningsintresse. Detta har tidigare realiserats naturligt genom en tät kontakt mellan lärare och studenter, ofta på informell nivå. Lärarna har i och
med dessa kontakter kunnat förmedla ett akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt vilket förutom att stimulera forskningsintresset, även bidragit
till en akademisk lust och vilja bland studenterna att på egen hand söka och
själva aktivt skapa sin egen kunskap. Denna akademiska lust och utforskariver kombinerat med tvärvetenskaplighet och just dessa informella lärarkontakter är något som vi vill kalla för kogvetandan. Fram till de senaste åren
har de goda kontakterna mellan studenter i högre årskurs och lägre årskurs
resulterat i att denna anda förts vidare. Denna anda har dock mer och mer
försvunnit under senare år, främst tror vi beroende på att klasserna blivit
större (från 30 till 50 antagna per läsår) men kanske också beroende på att
programmet nu har funnits så länge som 9 år. Vi märker att andan delvis har
försvunnit genom att studenter i lägre årskurser har ett förändrat sätt att se
på kunskap. De visar en större osäkerhet i sin studiesituation som ny student
med allt vad det innebär. Vi har försökt med olika stödåtgärder bl.a. en seminarieserie som sektionen anordnat, Kogvetare i arbetslivet – KVIA, där utexaminerade studenter berättar om sina arbeten. Men vi noterade snabbt att
ytterligare åtgärder måste till för att möta studenterna. Det var så idén om ett
mentorskapsprojekt föddes. Studenter, lärare och studievägledning har i nära
samarbete utvecklat projektet från idé till genomförande.
Som student på kognitionsvetenskapliga programmet kastas man nästan
direkt fram på forskningsfronten. Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där människans tänkande, språk och kommunikation
studeras. Redan första året blandas kurser i både humaniora och teknik vilket gör att studenterna konfronteras tidigt med olika forskningsområden,
metoder och undervisningsformer. Det blir svårt att hitta ett naturligt sammanhang. Mentorsprogrammet är ett komplement till den informella kontakt
som funnits innan mellan studenter och lärare. Däremot skulle mentorsprogrammet inte vara i stället för denna kontakt. En viktig del av mentorernas
uppgift är att agera brygga mellan lärare och studenter från lägre årskurser så
att studenter från lägre årskurser stimuleras att ta kontakt med lärare. Forskning som lärarna bedriver kan i sin tur stimulera studenterna ytterligare till att
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själva anta ett forskande/vetenskapligt förhållningssätt till sina studier och
därmed höja nivån för studenternas lärande. På detta sätt vill vi att vårt mentorsprogram skall stärka anknytningen mellan grundutbildning och forskning.
Vi vill också utveckla det vi kallar kogvetandan. Studentens eget ansvar
för sitt lärande skall stödjas genom att
1. komplettera lärarrollen med utbildningsrollen som den äldre studenten
får i sin mentorsroll
2. påpeka att studentrollen skall vara aktiv och sökandet efter kunskap och
själva kunskapandet är något som studenterna själva är ansvariga för
3. varje mentor kan möta respektive student på individbas vilket är svårt för
en lärare som ofta har en mycket större grupp att förhålla sig till
4. mentorsprogrammet tillhandahåller en organisatorisk ram för att föra
vidare kogvetandan som tidigare fungerade utan en sådan
5. mentorerna entusiasmerar, lugnar, och skapar en positiv anda
6. mentorerna stimulerar studenterna till eget lärande.
Studenterna i högre årskurs utgör mentorsresursen och det är alltså studenter
på grundutbildningsnivå som lär varandra. Mentorerna får stöd från programmet för att göra detta vilket förhoppningsvis bidrar till att både mentorer
och studenter i årskurs 1 får ökat självförtroende och en positiv signal vad
gäller ansvaret för det egna lärandet. Genom att vidareförmedla kogvetandan,
som bland annat innefattar akademisk lust, kan studenterna inspirera varandra
till lärande. På så vis kan mentorsprogrammet leda till att studenterna lär att
lära. I och med att studenterna förstår sin aktiva roll kan synen på vad läraren
är för något förändras från någon som ger färdig kunskap till att vara någon
som studenterna ser som en av många resurser för sitt eget lärande.

Genomförandet
Projektet startade med att en diskussionsgrupp bestående av lärare, studenter
och studievägledare tog fram mål och syfte för mentorsprogrammet.
Sexton mentorer utsågs och fördelades på 8 mentorsgrupper med 7-8 studenter i varje. Under introduktionsveckorna deltog mentorerna i aktiviteter för
att lära känna ettorna i sina grupper. Studievägledaren besökte ettorna under
ett föreläsningspass och berättade om mentorsprogrammet. Mentorerna samlades till två halvdagars introduktion där kortare föreläsningar om samtalsmetodik, gruppdynamik och ledarskap blandades med praktisk tillämpning i form
av falldiskussioner och gruppövningar. Tid avsattes också för respektive mentorspar att diskutera i par och förbereda första gruppträffen. Mentorerna träf52
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fades några dagar före denna introduktion för att på egen hand diskutera innehållet och förslag på olika diskussionspunkter för mentorsträffarna.
Mitt studieprojekt
Den idé som genomsyrar mentorskapsprojektet har vi försökt fånga under
rubriken ”Mitt studieprojekt”. Diskussionerna i mentorsgrupperna ska leda
till att ettorna reflekterar kring sina studier, sitt ansvar, sina krav och mål
med studierna. Vårt mål är att den enskilde ettan gör sina studier till ett personligt projekt som inkluderar reflexion kring följande:
Vad vill jag med mina studier?
Vad intresserar mig?
Vad gör studierna intressanta och roliga för mig?
Hur mycket tid vill jag lägga ner på mina studier?
Vad har jag för studieteknik och hur kan den förbättras?
Vad har universitetet för resurser och hur kan jag använda dem?
Vad kan jag ställa för krav på lärare, program och medstudenter?
Vilken roll har gemenskapen inom programmet/klassen för ”Mitt
studieprojekt”?
Mitt studieprojekt är en del av
Vårt studieprojekt
”Vårt studieprojekt” är den andra grundbulten i mentorskapsprojektet. Diskussionerna i mentorsgrupperna ska leda till att ettorna reflekterar kring vad
andra studenter betyder för ”Mitt studieprojekt”.
Hur kan andra hjälpa mig i mitt studieprojekt?
Vilken betydelse har rådande stämning och attityd i klassen för mitt
studieprojekt? (Hur kan vi som mentorer påverka attityderna i ettan?)
Hur kan jag bidra till andras studieprojekt?
Vilka krav kan andra ställa på mig och vilka krav kan jag ställa på andra
studenter och lärare?
Vad är en akademisk debatt?
Vad innebär bra diskussionsetik?
Hur gör vi det till en merit att ha gått kognitionsvetenskapliga programmet?
Hur kan vi gemensamt profilera oss gentemot arbetslivet?
Mentorerna träffade under höstterminen sina grupper sammanlagt 3 träffar
under höstterminen och 5 träffar under vårterminen. Däremellan träffade
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mentorerna sina handledare för att reflektera och diskutera kring gruppträffarna. Frågor som togs upp under handledningen var; Hur fungerar grupperna? Vad har man pratat om och vad kan man prata om? Hur fungerar mentorerna i sina roller? Gränsdragning? Tillfällena var också till för mentorerna, för att de skulle kunna stötta varandra och ge tips inför kommande träffar. I anslutning till varje handledningstillfälle anordnades seminarier för att
ge mentorerna möjlighet till ytterligare reflektion och förhoppningsvis inspiration att ta med sig till sina egna gruppträffar. Första seminariet behandlade
den sk kogvetandan och programstudierektor bjöds in för att delta i diskussion om vad vi menar med kogvetanda. Vi tog också upp vad som menas
med akademisk debatt och god diskussionsetik. Andra tillfället blev ett möte
med mentorer från PA-programmet som delade med sig av sina erfarenheter.
Studenthälsans chef Eva Rasch föreläste vid tredje tillfället om den enskilde
studenten och dennes möte med universitetsvärlden. Ytterligare programinnehåll för seminarieserien var bl.a. en fd kogvetstudent, numera doktorand,
som berättade om sitt perspektiv från att vara student till forskare. Sista tillfället diskuterades genus och då främst rapporten Genus och programmering,
en rapport framtagen vid IDA som undersökt manliga och kvinnliga studenters förhållande till utbildningar och undervisning i programmering. Mellan
gruppträffar och handledningstillfällen erbjöds mentorerna två uppföljningssamtal med sin handledare för att kunna reflektera parvis på sitt mentorskap.
Mentorskapet avslutades med en halvdag i maj då vi samlades för en
sammanfattning och utvärdering av projektet. Förutom diskussion i helgrupp
och en återkoppling till det som togs upp under introduktionsdagarna, diskuterade mentorerna vad som gjorts i grupperna men också vad man skulle vilja ha gjort. Detta resulterade i flera bra tips inför mentorskapet 03-04.
Följande utgör ett axplock:
Detta har vi gjort!
Informerat om programmet, kurser, sektionen
Information om datanätverket
Gästföreläsningar
Diskussion om akademiska studier; våga fråga, hur kan jag påverka, akademisk debatt- vad är det? Gränsen fusk-samarbete, inställning motivation.
Genusdiskussion
Diskussion om exjobb och framtida jobb
Studieteknik
Praktiska övningar
Studiebesök
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Detta skulle vi vilja ha gjort!
Slå ihop grupperna någon gång för större diskussion
Gemensamma seminarier mentorer-ettor
Mer samarbete med sektionen
Utforma en manual/hemsida för mentorerna
Till avslutningen inbjöds Anna Bjuremark att tala om mentorskap i allmänhet och hur man kan ta med sig den erfarenhet man fått som mentor. Mentorerna erhöll slutligen ett intyg på sitt mentorskap.

Utvärdering
En slutlig utvärdering är under bearbetning. Förutom de uppföljningar som
gjorts vid handledningstillfällena och uppföljningssamtalen med mentorerna,
delades en enkät ut till ettorna efter de första tre tillfällena. Av 57 registrerade ettor svarade 40 st. Frågorna som ställdes var:
Hur många ggr har du deltagit i mentorsträffarna?
Vad tycker du hittills om de mentorsträffar som varit?
Något du saknade?
Något du skulle vilja ha mer av?
Övriga synpunkter
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta deltagit i 2 eller 3 av de 3 träffar
som varit. Endast 3 st hade ej närvarat. De flesta var mycket positiva till träffarna och tyckte mentorerna gjorde ett bra jobb. Studenterna ville att mentorerna skulle ta upp mer om utbildningens innehåll och om framtiden. Några
efterlyste mer struktur och förberedelser i träffarna för att få en bra diskussion. Även om inte träffarna var obligatoriska ansågs det viktigt med uppslutning från ettorna för att få bra träffar och diskussioner. Det är således
viktigt med schemalagda träffar. Några önskade mer diskussioner kring kognitionsvetenskap medan andra såg det som viktigast att diskutera de kurser
man hade för tillfället. Några efterlyste fler träffar under hösten för att lära
känna mentorerna bättre och några såg gärna att mentorskapet fortsatte
även i årskurs 2. Andra tyckte dock att tre träffar räckte och att det kändes
viktigast att ha mentorer under första terminen. De som inte deltagit angav
skäl som att de inte förstod syftet med träffarna eller inte kände behov av att
delta. Någon angav giltigt förhinder och hade gärna deltagit för att man hade
hört att träffarna var väldigt bra och nyttiga. Övriga kommentarer var att
mentorsprogrammet är ett bra sätt att lära känna studenter i högre årskurs
55

Ansvar och självständighet

att få ta del av mentorernas erfarenhet och få inspiration och inblick i varför
andra valde programmet. Åsikter om antal träffar var delade, några ville ha
färre träffar andra fler träffar. En kommentar till detta kan vara att grupperna fungerade olika och att där det fungerade väldigt bra ville man gärna se
en fortsättning även i årskurs 2, medan grupperna med låg närvaro haft svårare att få diskussion och därmed kanske känt att man inte kommit så långt
med träffarna.

Sammanfattning
Mentorsprogrammet för läsåret 02-03 kan sammanfattas som ett lyckat projekt. Det har gett nya studenter en möjlighet till en positiv start med sina studier på programmet. De har fått hjälp att snabbare komma in i sina studier
och inte minst fått möjlighet att diskutera frågor med studenter i högre årskurser som är av stor betydelse när man är ny student. Innehållet i mentorsträffarna har varit olika i grupperna och därmed har också mentorerna upplevt sin roll olika. Dock återstår att göra en slutlig utvärdering för att se hur
målen uppfyllts och hur vi kan gå vidare för att utveckla idén med mentorsprogrammet. Till detta får vi återkomma.
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INTERPROFESSIONELLT LÄRANDE –
EN PROCESS ÖVER TID
Exemplet ”Hälsa, etik, lärande II
med inriktning mot sexologi”
Tomas Faresjö, Staffan Pelling, Margaretha Wilhelmsson & Klaas Wijma
Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet

Strävan att utveckla studenternas på Hälsouniversitetet (HU) professionella
identitet och kunskaper drivs i huvudsak inom ramen för respektive program. Men de olika programmen och professionerna har gemensamma nämnare. Studenternas framtida verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet,
ett preventivt holistiskt synsätt på hälsa och pedagogisk grundsyn med problembaserat lärande (PBL) är exempel på sådana. Om man t.ex. ser det som
inhumant och ologiskt att dela upp människan i bitar efter vilken profession
hon råkar möta i vård och omsorg, medan man samtidigt företräder ”ett holistiskt perspektiv”, måste detta få konsekvenser. Så har man ända sedan
HU:s start 1986 systematiskt skapat möjligheter för gemensamt lärande emellan de olika studentkategorierna. Vikten av att få erfarenhet av och kunskap
om hur olika discipliner och professioner, vid sidan av den egna, tänker och
arbetar har lett till att det idag finns flera olika programöverskridande undervisningsmoment. Till exempel startar den första terminen med en 8veckors gemensam kurs, ”Hälsa, etik, lärande” (HEL). Kursen diskuterar
grundläggande värderingar och förhållningssätt inom hälso- och sjukvårdsområdet och synen på lärande och kursen tjänar också som en introduktion i
akademiska studier. 6-8 studenter arbetar tillsammans i basgrupp och försöker enas kring problembearbetning och gemensamt språk kring begreppen
som studeras. Idag finns 10 olika program inom HU, från socionomprogrammet till medicinsk biologi och de samsas alla inom HEL.
En rad andra integrationsmoment har utvecklats under åren med flera eller alla program som deltagare; samläsning av gemensamma ämnen, temadagar kring programöverskridande problemområden, interprofessionella fallseminarier, kliniska undervisningsavdelningar m.m. Studenterna har generellt
varit positiva och velat ”ha mer integration” men samtidigt kritiska till utformningen i vissa fall. Arbetsmarknaden har välkomnat HU:s studenter ge57
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nom arbetsgivarnas positiva förväntningar vad gäller deras samarbets- och
problembearbetningsförmåga Studenternas självbild stämmer väl med dessa
förväntningar.
Kraven från samhället (i form av landsting, myndigheter, patienter, kunder, klienter, forskningsstiftelser m.fl.) ökar dock stadigt. De professioner vi
söker hjälp och stöd ifrån när det gäller ohälsa eller behov av omsorg måste
ha en arsenal av metoder och en utvecklad vilja att arbeta i team, samhället
önskar en hög ”interprofessionell kompetens”.
Höstterminen 2003 introducerades en tvåveckors integrerad kurs för alla
HU:s program, ”Hälsa Etik Lärande del II” (HEL II) med inriktning mot sexologi. Kursen kommer att återkomma varje termin. Syftet med kursen var att
fördjupa det interprofessionella lärandet genom att utgå från begreppen
”Hälsa” ”Etik” och ”Lärande” inom ett ämnesområde.
I kursmålen ingick att utveckla yrkesspecifik och allmän kunskap inom
ämnet sexologi men också stark inriktning på att stärka sin egen yrkesroll
och professionella identitet och förstå och kunna samarbeta med andra. Utbildningarna valde att förlägga HEL II till någon av de senare terminerna i
utbildningen där i allmänhet studenternas syn på vilka förväntningar det
kommande yrket ställer på dem klarnar.
Kursen utgick från
•

•

•

den egna lärprocessen med start i förförståelsen vad gäller ämnesinnehåll (sexologi) och utveckling mot professionalitet och interprofessionalitet. En loggbok samt examinationens utformning gav stöd för
studenternas utveckling och slutsatser vad gäller denna.
ämnesinnehållet med fokus på begreppen hälsa/livskvalitet, kultur/
grupper samt ohälsa/dysfunktion i förhållande till sexualitet. Förutom
biologiska, psykologiska och sociala perspektiv lyftes även etiska. Fallbearbetning i basgrupp med deltagare från olika program, föreläsningar och teoretiska studier utgjorde det huvudsakliga underlaget.
kommunikation kring sexualitet i en yrkesrelaterad kontext. Träning
av färdigheter i att samtala kring ett sexuellt ämne ingick i kursen.

Studenternas utvärdering av kursen har varit i stort sett positiv, framförallt
framhålls
•
•
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att ämnesinnehållet har fått sin rättmätiga plats och att det väl lämpar sig för belysning från olika professionella perspektiv
möjligheten att spegla sin egen spirande professionalitet i andras
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•

att kursens längd inte utgjort någon begränsning utan istället utmanade till ”effektivt” lärande. Förlängning av kursen med en vecka eller möjlighet till återkommande träffar var vanliga förslag på förbättring av kursen

Kursens lärare/handledare har rekryterats från samtliga program och har
själva utmanats både i sina professionella ingångar till ämnet men också i att
utöva handledarskap i ett känsligt ämne och ett nytt sammanhang. Utmaningen har antagits med stor energi och de formella och informella diskussioner som förts kring arbetet i kursen har ökat förståelsen mellan fakultetens utbildningsprogram.
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FÖRBÄTTRAD UNDERVISNINGSKVALITET
MED HJÄLP AV KURSUTVÄRDERINGAR
– en granskning av utformningen av webbaserade
kursutvärderingar vid Linköpings Tekniska Högskola
Beata Kollberg,
Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Sammanfattning
Vid Linköpings Tekniska Högskola används en webbaserad enkät för kursutvärderingar. Enligt information på högskolans hemsida (www.lith.liu.se/ce)
är ”kursutvärderingar ett viktigt verktyg i LiTH ständigt pågående kvalitetsuppföljnings- och utvecklingsarbetet”. Utvärderingarna riktar sig till fakultetsledning, studierektorer, lärare, studienämnder och till studenter. För att få
en ökad klarhet i vilken betydelse den webbaserade kursutvärderingen kan
ha för kvalitetsförbättringar syftar denna rapport till att granska den webbaserade kursutvärderingens utformning. Kriterier för granskningen genereras
från relevant litteratur inom området.
Granskningen av utvärderingen indikerar att utformningen verkar vara
väl genomtänkt och går i linje med utvärderingens syfte. Frågorna täcker väl
de delar som kurser på universitetet avser och studenterna får möjlighet att
svara fritt på styrda svarsalternativ. När det gäller användningen av systemet
indikerar diskussionen att svarsfrekvensen bland studenterna är låg. En möjlig förklaring kan ligga i att formuläret är anonymt och att det då begränsar
studenternas engagemang för utvärderingen. Resultaten från utvärderingen
används framförallt för styrning av verksamheten mot gemensamma kvalitetsmål och i liten utsträckning att förbättra enskilda undervisares insatser.
Det som förespråkas är en förbättring av spridning och tillgängligheten av
systemet för att skapa engagemang och intresse för utvärderingen bland universitetspersonal. Det krävs även att studenter uppmuntras till att delta i utvärderingen för att resultaten ska kunna användas som underlag för kvalitetsförbättringar.
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Inledning
Efter 90-talets decentralisering och avreglering av offentliga sektorn har behovet av uppföljning och utvärdering blivit centrala aspekter för att säkra
och förbättra kvaliteten på undervisningen vid landets högskolor och universitet (Nilsson och Kells 1995). Utvärderingar syftar till att ge information till
universitetsledning för planering och budgetering av undervisningen. Kvalitetsmått utgör ett komplement till den traditionella styrningen av verksamheter där betoning är på finansiella nyckeltal och ger en mer balanserad och
heltäckande bild av verksamhetens fortskridande (se t ex Kaplan och Norton
2001; Olve et al. 2003). Utöver styrning är informationen från utvärderingar
värdefull för enskilda lärare eller avdelningar som kan utifrån utvärderingen
förbättra sin undervisning och därmed bidra till nöjdare studenter.
Vanliga mått som används för att mäta kvaliteten på kurser vid universitet
och högskolor är antal studenter som går kursen och resultat på examinationer
(Granström 1995). Ett annat sätt för att mer ingående granska kursens upplägg, genomförande och utfall är att genomföra kursutvärderingar. I dessa typer av utvärderingar kommer studenternas eller kundens röst till tals, vilket är
centralt för att kunna genomföra förändrings- och förbättringsarbete (Bergman och Klefsjö 2001). Andra sätt att utvärdera kurser är att bjuda in externa
eller interna granskare, att låta studenter och lärare skriva loggböcker eller att
diskutera förbättringsåtgärder vid ett eller flera tillfällen under kursens gång.
Vid Linköpings Tekniska Högskola används en webbaserad enkät för
kursutvärderingar. Enligt information på högskolans hemsida (www.lith.liu.
se/ce) är ”kursutvärderingar ett viktigt verktyg i LiTH ständigt pågående kvalitetsuppföljnings- och utvecklingsarbetet”. Utvärderingarna riktar sig till fakultetsledning, studierektorer, lärare, studienämnder och till studenter.
Som lärare vid LiTH har jag stött på den webbaserade kursutvärderingen
vid avslutande av kurser och har då upplevt att det är få studenter och lärare
som använder sig av den. Dessutom upplever jag utvärderingen som väldigt
övergripande och används därmed i liten utsträckning för att identifiera förbättringsåtgärder i enskilda kurser. En följd blir att istället använda avdelningens egna kursutvärderingar som underlag för förbättringar av undervisningen.
Vilken betydelse har då den webbaserade kursutvärderingen för kvalitetsförbättringar i undervisningen? Är utformningen av enkäten väl anpassad för
att kunna användas för förbättringar av undervisningen? Vilka fördelar och
nackdelar finns med den här typen av utvärdering? Ska jag som lärare ta till
mig av informationen från utvärderingen och basera förbättringar på resultaten? För att få en ökad klarhet i vilken betydelse den webbaserade kursutvärderingen kan ha för kvalitetsförbättringar syftar denna rapport till att
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granska den webbaserade kursutvärderingens utformning. Kriterier för
granskningen genereras från relevant litteratur inom området.

Utformning av kursutvärderingar – en litteraturgenomgång
För att få ett grepp om vad som ska fokuseras i en granskning av utvärderingar använde jag mig av referenslistan på CUL:s hemsida (www.liu.se/org/
cul/ref). Författare skiljer mellan två typer av utvärderingar, formativ utvärdering och summativ utvärdering (Egidius 1992; Ecclestone 1994; Biggs
2003). Formativ utvärdering avser en löpande uppföljning av verksamheten
för att se hur den utvecklar sig. Att utvärdera verksamheten mot uppställda
mål vid arbetets slut avser summativ utvärdering. När i tiden utvärderingen
sker styr alltså hur utvärderingen ska utformas.

Syften med utvärderingen
I en granskning kan det även vara intressant att studera vilket motiv som ligger bakom utvärderingen. Det kan finnas flera motiv till varför en kursutvärdering genomförs (Granström 1995). Ett motiv är att ta reda på vad studenterna tycker om en kurs och syftar ofta till att få ett slutbetyg på kursen. Ett
annat motiv är att få förslag till förbättringar, vilket ligger till grund för
praktiska förändringar av kursen. Ett tredje motiv är att få en djupare förståelse för studenternas synpunkter och syftar till att ge underlag för en diskussion om undervisningens förutsättningar. Granström (1995) presenterar en
modell för att förstå syften eller motiven till kursutvärderingar (se Figur 1).
Kursens input avser en utvärdering av kursens mål samt de resurser som tillförs. En annan central del i utvärderingar är att beskriva och granska processer som valts för att uppnå de uppsatta målen. Det är vanligt att man även
värderar utfallet eller output från processen i form av ett slutbetyg på studenternas lärande. En kursutvärdering kan ta utgångspunkt i verksamhetens input,
process, output eller i studenternas förslag till förändringar (Granström 1995).

Input

Process

Output

Figur 1: En modell för kursutvärdering. Källa: Granström (1995), s. 7
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Styrda eller fria svarsalternativ
Det finns många dimensioner som är centrala vid utformning av kursutvärderingar. Egidius (1992) till exempel lyfter fram skillnaden mellan formulär
med styrda svar och formulär med fria svar. Styrda svar utvärderas genom
att sammanställa medelvärde av olika frågor. Spridning är även viktigt att ta
hänsyn till för att utreda om åsikterna är gemensamma eller olika för olika
individer. Egidius (1992) nämner att formulär med styrda svar inte bör vara
för omfattande.
Granström (1995) menar att formulär med styrda svar innebär både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att det går snabbt att besvara och att det lätt
går att sammanställa resultaten. Det är även en fördel att resultaten kan presenteras i sifferform eftersom man snabbt kan bilda sig en uppfattning om
kursen. Nackdelar som nämns är att det finns risk för oövertänkt ifyllande av
formuläret och att man får förenklad data som säger lite om deltagarnas
verkliga uppfattningar. Vidare nämner Granström problem relaterade till
formulärets reliabilitet och validitet.
Vad gäller fria eller öppna svarsalternativ föreslår Egidius (1992) att ett
formulär baserat på enbart fria svar bör vara begränsat till högst 5-6 huvudpunkter. Granström (1995) lyfter fram att fria svar skapar möjlighet för studenterna att reflektera själva kring kursen och kan generera nya synpunkter
som lärarna inte har tänkt på tidigare. Resultaten från öppna frågor är även
rika på innebörder dvs ger information i mer än en dimension. Nackdelar
som nämns är att de tar längre tid att besvara än styrda frågor och det kan
vara svårt att sammanställa svaren. Det kan även vara svårt att jämföra svaren mellan kurser. Granström (1995) betonar att valet mellan styrda och öppna
frågor beror på syftet med utvärderingen. Om syftet är en legitimerande eller
taktiskt utvärdering passar bundna svar bäst, medan utvärderingar med avsikt
att belysa och skapa interaktivitet bör innehålla öppna svarsalternativ.

Anonyma eller signerade svar
En kursutvärdering kan besvaras anonymt eller med signerade svar. Anonyma svar innebär att ingen enskild student kan identifieras av den som sammanställer utvärderingen (Granström 1995). Det innebär att det kan vara lättare att få ärligare svar än vid signerade enkäter. Anonymiteten kan även
leda till mer spontana svar. Läraren riskerar inte heller att vara påverkad av
svaren vid exempelvis betygsättning. Nackdelen med anonyma svar är dock
svarsfrekvensen riskerar att bli låg, vilket kan grunda sig i att anonyma svar
inte engagerar studenter i samma utsträckning som signerade svar (ibid.).
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Svaren kan även användas för att såra enskilda lärare eftersom studenter kan
gömma sig bakom anonymiteten när de ger återkoppling.
Signerade svar innebär att lärare kan koppla svar till enskilda studenter.
Till skillnad från anonyma svar inger anonyma svar mer förtroende för lärarna att svaren hanteras och utnyttjas för att förbättra verksamheten. Det är
helt enkelt en markering att studenternas åsikter tas på allvar och att de ligger till grund för förändringar. Dessutom ger signerade svar ofta en högre
svarsfrekvens än anonyma svar (Granström 1995). Nackdelar med signerade
svar kan dock vara att studenterna inte svarar uppriktigt eller spontant om
deras intryck av kursen, vilket innebär att man som lärare inte kommer till
kärnan av problemet.

Användning av kursutvärdering
Inom kvalitetsrörelsen betonas mätningar av olika slag för att fånga in åsikter och tankar som ligger till grund för förbättringar (Bergman och Klefsjö
2001). Empirisk forskning visar dock att många verksamheter mäter för mätandets skull och riskerar att fastna i reliabilitets- och validitetsfrågor kring
enskilda mått (Elg 2001; Kollberg 2003; Olve et al. 2003). Mätetal samlas in
och dokumenteras i databaser som sedan inte används i diskussioner om hur
man kan förändra och förbättra sin verksamhet. Detta fenomen tenderar
även att gälla kursutvärderingar vid universitet och högskolor. En kursutvärdering må vara väl utformad, men om den inte kommer till användning i
förbättringsarbetet är den i princip meningslös.
Det man därmed bör diskutera vid utformning av en kursutvärdering är på
vilket sätt resultaten sprids i organisationen. Grad av tillgänglighet blir här intressant att diskutera. Vilka har tillgång till informationen och hur lättillgänglig är resultaten för allmänheten? Vilka personer kommer att besvara kursutvärderingen? Hur skapar vi förutsättningar för att vi får en hög svarsfrekvens?
Det finns idag en rad olika datorstöd för insamling av mätetal i organisationer,
vilket kan bidra till att öka svarsfrekvensen (se t ex Olve et al. 2003).

Webbaserad kursutvärdering vid Linköpings
Tekniska Högskola
Vid LiTH finns en webbaserad kursutvärdering avsedd för studenter, lärare
och annan universitetspersonal att använda i universitetets kvalitets- och utvecklingsarbete (se www.lith.liu.se/ce). Kursutvärderingen är en summativ utvärdering av avslutade kurser och syftar till att återföra information och un-

67

Examination och återkoppling

derlag för förbättring av kurserna till nästkommande år. På hemsidan betonas återkoppling av resultaten och att fakultetsledningen kommer att uppmana de utbildningsnämnder som ansvarar för kurser som får dåliga utvärderingar att inkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för
att komma över problemen. Resultaten från utvärderingen anses alltså spela
en stor roll i universitetets förbättringsarbete, vilket kommer att styras från
fakultetsledningen.

Uppbyggnad av formuläret
Kursutvärderingen är uppbyggd kring fem teman: (1) självbedömning, (2)
kompetensutveckling, (3) undervisningskvalitet, (4) helhet och (5) öppna frågor. Varje tema innefattar både styrda och öppna svarsalternativ. Formuläret
innehåller 10 frågor med styrda svarsalternativ och 6 öppna frågor. De styrda
frågorna är framförallt fokuserade på att mäta output som t ex examination,
uppnådd kompetens och helhetsbedömning. Frågor rör även själva processen
som t ex hur nöjd studenten är med sin egen insats och undervisningskvaliteten. Svaren redovisas anonymt.
En första reflektion kring uppbyggnaden är antalet frågor. Formuläret
upplevs som greppbart och inte för långt, vilket innebär att studenterna inte
behöver lägga ner alltför mycket energi och tid på att utföra utvärderingen.
Att blanda öppna och styrda svarsalternativ skapar även möjligheter för studenter som vill ge mycket feedback och vill lägga ner mer tid på kursutvärderingen. Blandningen skapar även möjlighet för lärare och annan personal att
få en mer rik bild av vad studenterna tycker, vilket inte är så lätt utifrån enstaka siffror.
När det gäller typen av frågor kan man reflektera kring varför output och
process behandlas och input uteblir. En förklaring kan ligga i syftet med utvärderingen. Syftet är framförallt att skapa ett underlag för kvalitetsarbetet
och att förbättra kursen. Enligt Granström (1995) passar frågor om input
framförallt utvärderingar med avsikten att få fram en djupare förståelse för
studenternas synpunkter. Eftersom det inte är det primär syftet i det här fallet
fokuseras output och process.
Att svaren redovisas anonymt innebär att lärare inte kan koppla svaren till
enskilda studenter. Styrkan är att studenterna tenderar att svara ärligare än
vid signerade svar. Anonymiteten gör dock att svarsfrekvensen ofta blir låg.
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Studenternas nyttjande av systemet
Alla studenter som är registrerade på kursen har möjlighet att delta i utvärderingen. Resultaten presenteras för fakultetsledning, studierektorer, undervisare, ordförandena i studentsektionernas studienämnder, företrädare för
utbildningsnämnderna och andra som har tillgång till systemet, samt för alla
studenter i Studentportalen. På studentportalen presenteras sammanfattningsbetyg i form av ett genomsnittsbetyg under förutsägning att betyget är
2.4 eller högre och att svarsfrekvensen är 35 % eller högre. Om studierektorn
och utbildningsnämnden har kommentarer på kurser publiceras dessa även i
studentportalen.
Det man kan fråga sig är i vilket utsträckning utvärderingen verkligen används av de berörda parterna. I utvärderingen av en fortsättningskurs för I4
och M4 vid vår avdelning från förra året var svarsfrekvens lägre än 35 %,
vilket indikerar att studenterna har ett svalt intresse för att fylla i formuläret.
Eftersom jag inte har tillgång till övriga kurser vid andra institutioner är det
svårt att dra några generella slutsatser om intresset vid LiTH. En möjlig förklaring den låga svarsfrekvensen kan ligga i att vi på avdelningen har egna
utvärderingar varför studenterna kanske upplever det onödigt att använda
den centrala kursutvärderingen på Internet. En annan förklaring kan ligga i
utformningen av formuläret. Frågorna kan upplevas som alltför breda och
allmänna och inte anpassade till kursens innehåll. Det finns dock möjlighet
att göra anpassningar av enkäten för att passa enskilda kurser. Det förutsätter dock att intresse finns hos lärare och personal att nyttja denna resurs. En
tredje förklaring till den låga svarsfrekvensen kan vara att studenterna inte
fått tillräcklig information om kursutvärderingen. För att komma över detta
krävs ett engagemang och intresse hos lärare och personal för systemet så att
de kan motivera studenterna att fylla i kursutvärderingen.

Lärarnas användning av systemet
Hur används då kursutvärderingen bland lärare? Min erfarenhet som lärare
under drygt två år tyder på att intresset för utvärderingen är svalt och att
man sällan uppmanar studenterna till att fylla i formuläret. Vår avdelning
och säkert andra avdelningar har sedan flera år använt egna kursutvärderingar, vilket kan innebära ett hinder för att motivera lärare att nyttja systemet. Incitamenten för att uppmuntra studenterna saknas eftersom utvärderingen inte direkt går att anpassa till verksamheten. Frågorna kan upplevas
som breda och inte direkt applicerbara i kursförbättringarna. I och med att
man redan har befintliga kursutvärderingar anpassade till sina egna kurser
finns ingen direkt anledning till att göra dessa anpassningar i det centrala sy69
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stemet. Det är även svårt för enskilda lärare att ta sig in i systemet. När jag
påbörjade detta fördjupningsarbete tillfrågade jag studierektorn på institutionen om jag kunde få tillgång till resultaten för att undersöka svarsfrekvensen. Jag fick hänvisning om att prata med vår studierektor på avdelningen.
Han hade dock inte tillgång till systemet varför jag återigen kontaktade institutionens studierektor. Han har dock ännu inte hört av sig (1 vecka senare).
Att enskilda lärare (och inte ens studierektorer på avdelningen) inte har tillgång till systemet kan vara en rimlig förklaring till det uppleva svala intresset
för utvärderingen bland lärare.

Kursutvärdering som ett styrinstrument
När det gäller användningen av systemet på fakultetsledningsnivå och
nämndnivå fyller resultaten en funktion i styrning av verksamheten. Resultaten nyttjas för att ge direktiv till avdelningar och institutioner om åtgärder
och förbättringar så att verksamheten ständigt går mot gemensamma kvalitetsmål. Man sätter press på de institutioner som inte uppnår målen vad gäller nöjda studenter och kräver att de förbättrar sig till nästkommande år.
En avslutande reflektion kring användningen av systemet är att det framförallt syftar till att styra verksamheten uppifrån och ner mot gemensamma
fakultetsövergripande kvalitetsmål. Systemet används inte i första rummet att
förbättra undervisningen på lokala enheter och avdelningar. Resultaten nyttjas i liten utsträckning i den dagliga verksamheten och för att förbättra enskilda kurser.

Diskussion
Ovanstående diskussion om LiTHs webbaserade kursutvärdering visar att utformningen av formuläret verkar vara väl genomtänkt och går i linje med utvärderingens syfte. Frågorna täcker väl de delar som kurser på universitetet
avser och studenterna får möjlighet att svara fritt på styrda svarsalternativ.
När det gäller användningen av systemet indikerar diskussionen ovan att
svarsfrekvensen bland studenterna är låg. En möjlig förklaring kan ligga i att
formuläret är anonymt och att det då begränsar studenternas engagemang
för utvärderingen (se Granström 1995). Resultaten används framförallt för
styrning av verksamheten mot gemensamma kvalitetsmål och i liten utsträckning att förbättra enskilda undervisares insatser. Begränsningar vad gäller
tillgången till systemet och befintliga kursutvärderingar kan vara en möjlig
förklaring till att lärare inte använder systemet i stor utsträckning.
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Resultaten från utvärderingen anses spela en stor roll i universitetets förbättringsarbete. Det man kan fråga sig är hur man kan förbättra verksamheten med hjälp av utvärderingen utan att engagera och intressera de som arbetar med undervisning att nyttja systemet. Att kvalitetsarbete är en ledningsfråga är inget nytt (Deming 1986), men för att förändringar i verksamheten
ska ske krävs att alla är delaktiga i förbättringsarbetet (se tex Bergman och
Klefsjö 2001). Utformningen av systemet har flera styrkor och resultaten från
utvärderingen är värdefull information för att förbättra kurserna vid institutionerna. Med denna utgångspunkt verkar det förvånansvärt om inte fakultetsledningen vill att resultaten kommer till sin rätt vid avdelningarna och
sprids och nyttjas i organisationen. Det är genom delaktighet bland all personal som kvalitetsförbättringar kan komma till stånd och det är en viktig
hörnsten i kvalitetsfilosofin. Det är även centralt att säkra att resultaten är
tillförlitliga och att beslut baseras på fakta genom att engagera och uppmuntra studenterna att delta i utvärderingen för att höja svarsfrekvensen.
Att ha ett väl utformat utvärderingssystem är förutsättning för att överhuvudtaget kunna följa upp verksamheten, men det krävs ledningens engagemang, allas delaktighet och framförallt en högre svarsfrekvens för att systemet ska komma till sin fulla rätt och bidra till en ständig förbättring av
LiTHs kursverksamhet.
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SOM MAN FRÅGAR FÅR MAN SVAR
Att formulera en fråga
Thom Axelsson,
Institutionen för tema, Tema Barn

Inledning
•
•
•

Tror du att IT-utvecklingen kommer att påverka din framtida roll
som lärare?
Vad var Dekplis? 1p
Vad är Hexapla 1p

Det är inte helt enkelt att ställa frågor som gör det möjligt för studenten att
visa vad denna har lärt sig under en kurs. Såväl syfte som mål med kurser är
något som ofta har diskuterats. Även hur man bäst skapar förutsättningar för
en god inlärning. Däremot har få diskussioner berört hur man mäter denna
process, d v s examinationen. I den förstnämnda frågan ovan märker den perceptive läsaren att det saknas ett litet – men ack så väsentligt – hur. Vi vill inte
ha ja eller nej på våra frågor. Vi vill inte heller ha svar som enbart är kvantitativa
och reproducerade. Då måste vi också fundera på hur vi formulerar våra frågor.
Inlärningen styrs av examinationsformerna menar Paul Ramsden. Detta
gör att studenterna tendera att vända allt för mycket uppmärksamhet mot
vad som kan tänkas komma på examinationen. Vidare skriver Ramsden att
olämpliga provfrågor eller examinationsmetoder kan tvinga de studerande
till rena återgivningar.1 Detta noterar också Lennart Svensson som skriver att
det ligger i studentens intresse att vara selektiv och inrikta sin läsning i överensstämmelse med examinationen.2
Detta är i mina ögon en diskussion som ofta lyser med sin frånvaro på flera institutioner. Hur examinationen och frågor formuleras sker ibland oreflekterat. Detta paper kommer att dikutera och reflektera över dessa problem. Min poäng är att hävda att visa typer av frågor gör det lättare för studenterna att visa på en kvalitativ inlärning och kunskap. Min utgångspunkt
är i en kvalitativ kunskapssyn och en målrelaterade bedömning.3 Diskussionen gäller i första hand för grundutbildningar inom humaniora.
1 Ramsden (1998) s 201, 207 – 208.
2 Svensson (1998) s 98 – 99.
3 Jfr Lundqusit (1999) s 119.
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Syftet
Det övergripande syftet är att diskutera hur man formulerar frågor som ger
en bättre koppling till det kvalitativa kunskapsbegrepp, som Bernt Gustavsson presenterar i boken Vad är kunskap? Fokus kommer att vara på hur frågor formuleras. Hur undviker man att enbart få fakta eller reproducerande
svar? Vad är det som utmärker en god fråga? Hur ska svaren bedömas?

Material och disposition
Materialet som har använts är gamla tentor och uppgifter från grundutbildningar inom olika humanistämnen. Det kan vara gamla tentor som jag har
gjort under grundutbildningen. Men det kan också vara tentor som jag har
fått av lärare och kamrater. Några av frågorna har jag också konstruerat själv.
Poängen är att ge exempel på olika typer av frågor för att lyfta fram en mer
principiell diskussion om frågeformulering. Därför har jag inte brytt mig om
att redogöra för vilket ämne som frågan härstammar från. Det bör påpekas att
jag inte på något vis är ute efter att mästra gamla lärare, utan syftet är att lyfta
upp det problematiska med att formulera frågor och att ”mäta” kunskap.
Dispositionen är sådan att Gustavssons syn på kunskap först kommer att
redovisas. På det följer sedan en genomgång av olika typer av frågor som kan
kopplas till denna kunskapssyn. Dessa är sedan uppdelat i två ”grövre” kategorier, nämligen i reproducerande och meningsskapande frågor. Fördelar och
nackdelar med dessa olika typer av frågor kommer att diskuteras. På det följer sedan ett kort stycke om bedömning, innan det hela avrundas med några
avslutande ord.

Vad är kunskap?
Gustavsson skriver om de fyra olika åtskillnader mellan kunskap som görs i
1992 års läroplanskommitté, d v s faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Med faktakunskap menas information, regler och konventioner. Detta har en uppenbar kvantitativ sida. Förståelsekunskap däremot har en mer kvalitativ karaktär. Centralt är att förstå,
att uppfatta mening eller innebörden i fakta. Nästa typ av kunskap är färdighet, vilket Gustavsson ser som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra det. Den sistnämnda, förtrogenhetskunskap, ser han som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension.4
4 Gustavsson (2002) s 23 – 24; Jfr. Lundquist (1999) s 37 – 38.
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Ytterligare en uppdelning kan göras mellan reproduktion och mening.
Ramsden menar att det finns skillnader i inlärning mellan dessa som är värda
att beakta.5 Examinationen är inget undantag. Som jag ser det hör reproduktion i första hand hemma bland faktakunskap, medan mening finns i de övriga tre typerna av kunskap. Det finns dock inga vattentäta skott mellan de
olika kunskapstyperna och det ena utesluter heller inte det andra. Men på en
mer principiell nivå kan det vara praktiskt att göra denna åtskillnad.
Tommie Lundquist skriver att betygsättningen enlig den nya läroplanen
ska vara målrelaterad vilket innebär att det är elevernas kvalitativa kunskapsnivå som ska bedömas och betygsättas. För att kunna visa på förtrogenhet med ämnet betonar Lundquist vikten av självständighet och graden av
förståelse. Detta måste visas för att ett bra betyg skall kunna uppnås.6 Detta
torde också vara det som gäller inom ramen för universitet och högskola.
Frågan är då hur man avgör graden av kunskap vid en examination. Detta
har självklart inga enkla lösningar, men det är betydelsefullt hur frågor konstrueras. Hur undviker man att bara få fakta och reproducerande kunskap
som svar? Hur visar man på förståelse, färdighet och förtrogenhet? Hur
minskar man klyftan mellan återgivning och förståelse?

Reproducerande frågor
Viken typ av frågor ger då endast reproducerande svar? Några exempel kan
återges för att illustrera detta:
•
•
•
•

Den metaetiska teori som hävdar att moraliska utsagor är uttryck för
känslor kallas………2p.
Vad är etisk partikularism? 2p
Redogör för offrets betydelse i grekisk religion? 4p
Beskriv den romerska religionens syn på familjen? 4p

Denna typ av frågor handlar enbart om fakta eller reproducering av givna resonemang. Även vid frågor med ord som redogör och beskriv är det återgivningar som blir det centrala. Fakta är på inget vis oviktig. Jag ser fakta som
en del av kunskap och förståelse. Med hjälp av flera olika fakta kan man reproducera olika typer av händelser och processer. Med ett ökat reflekterande
kan man sätta det i ett större sammanhang eller i någon typ av orsakskedja.
Med fler fakta och ökad reflektion går det sedan att öka förståelsen för ett
5 Se t ex Ramsden (1998) s 220.
6 Lundquist (1999) s 119.
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visst fenomen eller en process. Jag tror helt enkelt att fakta och förståelse står i
ett dialektiskt förhållande och att det är denna process som leder till ny kunskap. Faktakunskap kan vara nog så viktigt, men är det givet ett visst sammanhang eller ett givet problem. Detta saknas helt i de ovanstående frågorna.
Bättre är då den typ av frågor som uppmanar till jämförelse eller diskussion.
•
•

Jämför uppfattningen om kyrkans sakrament hos katarerna, valdenserna och Wycliff?
Diskutera bakgrund och effekten av hundraårskriget mellan Frankrike och England, samt placera in det i tid. 4p

I dessa fall öppnar frågorna upp för diskussion och egna resonemang. I bästa
fall ökar de också förutsättningen för att visa på förståelse och självständighet. Möjligheten finns emellertid att det fortfarande är reproducering av givna resonemang som har presenterats på föreläsningar. Att formulera frågorna med ord som jämför och diskutera är ett steg i rätt riktning, men ska ses i
relation till hur föreläsningarna har sett ut. Ytterligare ett sätt att skärpa till
frågeställningen är:
•

Hur kan man förklara manlig dominans på ledande positioner? Vilka
förhållningssätt (strategier) kan man som kvinna i en könshierarki
använda sig av? 6p

Denna typ av fråga är betydligt bättre eftersom den vetter åt ett mer kvalitativ håll. Ett större utrymme lämnas åt ett självständigt tänkande. Trots detta
kan frågan troligtvis fortfarande lösas med rena återgivningar av böcker eller
från föreläsningar. I de sistnämnda frågorna framgår det att det inte alltid är
så lätt att göra en tydlig distinktion mellan reproducerande och meningsskapande frågor. Ibland är det inte heller nödvändigt med den uppdelningen,
men ofta finns det mer att göra.

Meningsskapande frågor
En sak man kan göra för att skapa ett större mått av mening är valfrihet. En
typ av fråga kan då denna vara:
•
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Välj ut tre personer, som Du kommit i kontakt med under denna kurs,
som enligt din mening haft den största betydelsen för historieämnets
utveckling internationellt och i Sverige. Motivera ditt urval och argumentera för att de som Du väljer förtjänar denna uppmärksamhet.(8p).
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Här finns ett större mått av valfrihet, vilket Ramsden hävdar behövs för en
gynnsam inlärning.7 I och med att svaret måste motiveras blir det också en
tydligare självständighet. I förlängningen av det blir också mening och sammanhang viktigare.
Gustavsson skriver om tre fåror i kunskapsutvecklingen, dessa är forskning och vetenskap, praktisk verksamhet och mellanmänskliga förhållanden.
Han menar att det traditionellt har varit så att naturvetenskapen ägnar sig åt
att förklara och humanvetenskapen åt att tolka och förstå. Detta är något
som på senare år har utsatts för kritik. Hur vi uppfattar, tolkar och förstår
tillvaron är beroende av vår sociala och kulturella kontext. Traditionen utöver ett slags auktoritet över oss, som Gustavsson skriver.8 När vi tolkar så
gör vi det utifrån de erfarenheter som vi har med oss. Det går inte att hitta
den alltigenom neutrala och objektiva ståndpunkten.
Filosofen Ian Hacking refererar i det sammanhanget till ett intressant exempel. Han hävdar att redogörelser för primaternas beteende återspeglar de
samhällen i vilka primatforskarna lever. Så blir brittiska apor till apor med
oberörda miner, amerikanska apor skoningslösa och företagsamma, japanska
apor hierarkiska och kommunitaristiska medan de franska aporna blir promiskuösa.9 Med andra ord, vi kan svårligen frigöra oss från vår egen kontext
– inte ens naturvetarna. I samband med det kan det vara värt att notera att vi
bygger vår kunskap på tidigare erfarenheter. Kunskap uppstår så att säga
inte i ett vakuum.
Finns det då sätt att motverka kontextens ”tryck” när man ställer frågor?
Till viss del tror jag det, för att ge ett exempel:
•

Tänk dig att året är 1933 och att du är tysk medborgare. Du har nyss
röstat och lagt din röst på Hitler. Varför?

Den typen av fråga öppnar upp för ett annat tänkande. Det ligger i frågans
natur att man försöker att skilja ut vad som kan vara mer eller mindre viktigt. Frågan möjliggör också för en typ av identifikation som de tidigare frågorna inte har gjort. Den egna kontexten måste skjutas i bakgrunden för att
en annan kontext ska få stå i förgrunden. Identifikation och empati är viktiga
delar för att få en ökad förståelse. En ökad förståelse sker i olika omgångar
och blir egentligen aldrig helt klar. Det kan vara värt att poängtera att identifikation och förståelse inte behöver ha med accepterande att göra. Med andra ord, jag kan förstå en annan människas logik oavsett hur märklig den är,
7 Ramsden (1998) s 202.
8 Gustavsson (2002) s 54, 66, 112.
9 Hackning (2000) s 92.
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men jag behöver inte acceptera den. Även inlevelse kan vara en viktig del av
förståelse. För att visa på ett exempel:
•

Mitten av 1800-talet var för Sveriges del en tid med mycket spänningar mellan det gamla och nya. Oavsett vilken grupp man tillhörde i
samhället så märkte man av förändringarna. En del fick det bättre,
andra betydligt sämre. Tänk dig att du lever på 1840-talet och att du
är mellan femton och tjugo år. Du är son i en bondefamilj som bor på
en normalstor gård på Östgötaslätten. Du har tre äldre bröder så du
kan vara säker på att det inte kommer att bli du som får ärva gården.
Vilka möjligheter har du? Hur kommer ditt liv att se ut om 20 - 30 år?

Frågan är vidöppen samtidigt som den ändå har sina bestämda ramar. För
att få ett bra betyg på den krävs att man har förstått en hel del av det svenska
samhället under 1800-talet. John Biggs skriver att för att få ut max av undervisning måste studenten vara disciplinerad och själv skapa ordning och riktning i kunskapen.10 I de båda sistnämnda frågorna får de möjlighet att visa
att de kan hantera detta. Gemensamt för de båda sistnämnda frågorna är
också att de kräver ett visst avstånd från den egna kontexten och en särskild
förståelse för en annan kontext.
Problemet med essäfrågor är, som Ingemar Wedman uttrycker det, att de
är hoppsatta i all hast och att den som ska svar inte vet vad som efterfrågas.11 Jag tror att detta kan undvikas med lite eftertanke och den typen av
frågor som refererades till ovan. Beroende på vilken nivå som studenterna befinner sig på kan man även tänka sig mer eller mindre instruktioner om vad
svaret borde innehålla.

Bedömning
Vid ett flertal av frågorna stod det vilken poängsumma som ett fullständigt
korrekt svar kunde inbringa. Det är svårt att ge poäng på en essäfråga och i
mitt tycke borde det inte göras. Även om det är svårt, så är det till helhet som
man måste se, när man gör sin bedömning. Underkänd, godkänd eller väl
godkänd är de alternativ som finns. Möjligen kan man tänka sig att sätta
plus eller minus. Viktigare än poängen är däremot de kommentarer som man
ger till studenterna.

10 Biggs (1999) s 94.
11 Wedman (1988) s 92.
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Poäng i sig är även problematiskt ur ett annat perspektiv. En och annan
kursansvarig, jag hoppas att de inte är så vanliga numera, har fortfarande en
förkärlek till att räkna ut ett genomsnitt och sedan sätta betygen efter det.
Det var inte utan en viss förvåning som jag fick tillbaka en tenta där betygsgränserna var uträknade i efterhand. Det förefall som den gamla ”normalkurvan” hade kommit till heders igen.12
Med tanke på att det är ett målrelaterat betyg som eftersträvas måste det
också vara klart från början vad det är som gäller. Med andra ord, det är
målen som ska vara uppfyllda, vad jag kan eller inte kan i relation till mina
kamrater är mindre viktigt. Här kan man åter lyfta in resonemanget om hur
studenter läser selektivt och med inriktning på examinationen. Det behöver
inte vara något fel med det, men det måste, som Ramden skriver, var tydligt
vad som är viktigt och vad som kan lämnas åt sidan.13 Min uppgift som lärare är att ge studenterna redskap för att kunna göra dessa urval.
I det sammanhanget är det lämpligt att koppla bedömningen till den kunskapssyn som Gustavsson presenterade. Desto högre grad av självständighet,
reflekterande och förståelse som man kan visa, desto bättre betyg.14 Ytterligare än aspekt som är viktig att tänka på är, som Biggs uttrycker det, att lärande är förändring, inte stabilitet. Ett gott lärande innebär att studenterna
förstår eller kan göra något som de inte tidigare kunde.15
Fakta är inte ointressant men det måste placeras in i ett sammanhang. För
att studenterna ska kunna visa på detta krävs att frågorna är genomtänkta.
Biggs sammanfattar några saker som kan vara värda att tänka på när en kvalitativ inlärning ska bedömas. En punkt är hur komplexet svaret här och hur
detta svarar mot uppgiften. Vidare att det inte är delarna som är viktiga utan
helheten. Ytterligare än aspekt som Biggs nämner är studenternas självständighet och oberoende gentemot andra studenter.16

Avslutning
Inlärning tycks endast vara möjlig och betydelsefull när individen har tilltro
till sin inlärning och känner att den kommer att bli personligt lönande och
betydelsefull.17 En viktig aspekt är då examinationen Det är inte lätt att mäta
kunskap, särskilt inte om det är den kvalitativa nivån som ska bedömas. En
12
13
14
15
16
17

Jfr Biggs (1999) s 145.
Ramsden (1995) s 130.
Jfr Lundquist (1999) s 119.
Biggs (1999) s 145.
Biggs (1999) s 151.
Se t ex Entwistle (1998) s 21.
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viktig del i detta är hur frågor formuleras, vilket har diskuterats här. Som lärare och examinator krävs det att man reflekterar över hur man bäst kan examinera studenterna. Om det nu är målrelaterade betyg som gäller är det i
det viktigt att studenterna vet vad som förväntats av dem när kursen börjar.18 Det gäller också, vilket Biggs påpekar, att tänka på vilken nivå det är
som man undervisar på.19 Med andra ord får man se upp med såväl för låga
krav som med orimliga höga krav på studenterna.

Referenser
Biggs, John (1999) Teaching for quality learning at university: What student
does, Society for Research into higher Education & Open University Press.
Entwistle, Noel (1998) ”Olika perspektiv på inlärning”, i Hur vi lär Red. Ference Marton, Dai Hounsell, Noel Entwistle, Stockholm: Rabén Prisma.
Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap: En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, Stockholm: Skolverket.
Hacking, Ian (2000) Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales
Lundquist, Tommie (1999) På verklighetens grund: Problembaserat lärande i
gymnasieskolan, Linköping: Centrum för skolutveckling.
Ramsden, Paul (1995/1992) Learning to Teach in Higher education, London
and New York: Routledge.
Ramsden, Paul (1998) ”Inlärningens sammanhang”, i Hur vi lär Red. Ference
Marton, Dai Hounsell, Noel Entwistle, Stockholm: Rabén Prisma.
Svensson, Lennart (1998) ”Färdighet i att lära”, i Hur vi lär Red. Ference
Marton, Dai Hounsell, Noel Entwistle, Stockholm: Rabén Prisma.
Wedman, Ingemar (1988) Prov och provkonstruktion, Stockholm: Utbildningsförlaget.

18 Ramsden (1995) s 130.
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HUR KAN MAN UTVECKLA ANVÄNDNINGEN
AV FEEDBACK TILL STUDENTER?
Lauritz Brännström
Institutionen för beteendevetenskap
– Ett GrundSipaprojekt –

I denna sammanställning redovisas några sidor av ett GrundSipa-projekt som
påbörjades för ett år sedan. Projektet beskrivs i detalj i Brännström (2002b)
och handlar om hur man kan utveckla innehåll, form och organisation av
feedback till studenter. Begreppet feedback är ett begrepp som tar sig många
uttryck beroende på vilken nivå man granskar det (invid, grupp eller organisation). För varje specifikt problem måste man därför försöka ange just innehåll och analysnivå. I och med att feedback kan ses som ett viktigt systembegrepp tillåter det också att man kan relatera nivåer till varandra (till exempel,
resultat av feedback på en nivå kan utgöra input till en annan nivå). Den inledande delen av sammanställningen behandlar feedbackbegreppet i relation
till frågor om lärande. Den följs av en del som försöker ge en fokusering mot
feedback i ett akademiskt sammanhang och som även innehåller en beskrivning av ett antal generella och relativt väl dokumenterade utsagor om betydelsen av feedback. I återstående tre avsnitt ges exempel på synen och användningen av feedbackbegreppet utifrån delvis skilda utgångspunkter men
där man försöker framhålla lärandet på organisations-, grupp- och individnivå. Förhoppningen är att sammanställningen kan fungera som ett bidrag i en
fortsatt och fördjupad diskussion om betydelsen av feedback för studenters
lärande. Ytterligare analyser och en del preliminära resultat finns tidigare redovisade i Brännström (2003).

Betydelsen av feedback i lärandesammanhang
I kursplaner och andra kursrelaterade dokument brukar olika utbildningsmål
finnas formulerade. Avsikten med formulerandet av utbildningsmål är att
den studerande med hjälp av dessa ska kunna utvärdera sina egna framsteg i
lärandet genom en jämförelseprocess där mål jämförs med de resultat eller
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produkter som man åstadkommit under sina ansträngningar att nå målen.
För att kunna utföra en jämförelse krävs att studenten har tillgång till information som innehåller uppgifter om hur långt man kommit i förhållande till
de mål som stipulerats. Om man vill kan man se jämförelseprocessen som en
kontrollfunktion (se Figur 1) som måste genomföras.
Kriterium,
mål

Jämförelse

Åtgärd

INPUT

Feedback

PROCESS

OUTPUT

Figur 1. En generell kontrollfunktion som kan användas vid analys av feedback och lärande.
Översätter vi begreppen till en typisk inlärningssituation så utgörs kriterium
eller mål av explicit, stipulerade krav (i form av kursdokument av olika slag
såsom kursplaner, anvisningar, PM etc) på vad studenten ska behärska eller
kunna efter ett visst tag eller i slutet av kursen, temat eller motsvarande. Detta mål eller kriterium kan sedan jämföras med de resultat som studenten själv
kan redovisa eller formulera eller som läraren kan ta del av med hjälp av de
”produkter” som studenten kan uppvisa (i form av muntliga redovisningar, i
diskussioner, i skriftliga svar, i uppsatser mm) – variationen i former på resultat kan, i princip, vara hur stor som helst. Produkterna i form av output
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utgör resultatet av olika bearbetande processer som i grunden handlar om att
relatera olika kunskapselement till varandra och där elementen består av ett
slags minsta påståenden (propositioner) som anger kunskapens innehåll (Anderson, 1995). Elementen och deras relationer bildar stommen i individens
kunskapsstruktur för det aktuella området. Efterhand som inlärningen pågår
bör resultatet av dessa bearbetande processer leda till alltmer sammansatta
och komplexa strukturer av interrelaterade påståenden (propositioner, fakta,
principer etc). Input i modellen består av de förutsättningar som individen
förfogar över i form av resurser av olika slag, varav vissa utgör information
om den struktur av kunskapsinnehåll som man redan skapat och som överensstämmer med de mål man arbetat efter. Andra input utgörs av ny information eller kunskap som behövs för att fortsätta problemlösningen och som
kan komma från litteratur, observationer av fakta, information och handledning från lärare, interaktioner med andra studenter o s v. Som ett resultat av
jämförelsen mellan de resultat man åstadkommit i lärandet och de mål eller
kriterier man strävar mot så utformas de åtgärder man som individ behöver
för att komma över de brister i lärandet man uppfattar (och som man har information om från andra eller egna källor).
Först när man utifrån feedbackinformationen om uppnådda resultat och
jämförelsen mellan de kriterier och mål som gäller (externa och/eller internaliserade) kan säga att diskrepansen är försumbar, så kan man lämna den aktuella kontrollfunktionen. Enligt den beskrivna modellen så utgör diskrepansen mellan vad man uppfattar sig kunna och vad man borde kunna (enligt
inre och yttre kriterier) en viktig drivkraft bakom de beteenden som bidrar
till lärandet. Så snart denna diskrepans inte uppfattas så tappar den sin kontrollerande funktion. Den kan dock aktiveras igen genom att läraren/ handledaren påpekar saker av relevans eller att individen själv ställer sig delvis andra frågor om resultatet av sina ansträngningar i relation till mål och kriterier.
Modellen i Figur 1 kan även användas som grund för att analysera hur
grupper med olika uppgifter också kan kontrollera måluppfyllelse via en jämförelseprocess där gruppens resultat jämförs med det mål eller kriterium som
gäller för uppgiften ifråga och där kompletterande insatser eller åtgärder utformas beroende på hur väl man utfört uppgiften dittills. Vad som utgör inputförutsättningar, process och output beskrivs i detta fall i grupptermer och
där begrepp som att organisera, följa upp och stödja verksamhet torde bli
viktiga begrepp. Vidare kan jämförelseprocessen med fördel ses som en ledningsfunktion i gruppen (som i sig kan vara centraliserad eller delegerad till
många; se Schein, 1988). Tack vare sin generella form tillåter modellen i Figur 1 att man applicerar dess begrepp när man vill avgöra hur en organisation klarar av sin måluppfyllelse (se för övrigt Vancouver (1996) för en utför-
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lig genomgång av systemteori och dess organisatoriska tillämpningar). Vad
som skiljer de tre nivåerna åt är de begrepp man kommer att behöva vid analysen. I princip kan man också använda modellen för att analysera hur utbildningsorganisatoriska mål översätts till operativa mål på grupp- och individnivå. För att göra detta krävs att man vertikalt kopplar samman de olika
kontrollnivåerna och anger informationskanaler för detta. Modellen har också sitt värde när man vill utvärdera hur väl olika åtgärder som antas kopplade till individens och gruppens lärande fungerar.

Feedback i ett akademiskt sammanhang
För att studenten ska kunna utvärdera framgång i sitt lärande, oavsett om det
gäller ett ämne eller en färdighet, kommer han att behöva information som talar om för honom hur framgångsrik han varit när det gäller att nå det mål han
försöker uppnå. Feedbackinformationen kommer i normala fall från studentens egen fysiska omgivning eller från hans interpersonella omgivning. Normalt visar sig feedback vara en del av en interpersonell process och för att vara
effektiv måste den vara både noggrann och fokuserad. I annat fall kommer den
studerandes ansträngningar att få mycket av ”trial and error” över sig.
Feedback till den studerande kan vara självgenererad, där studenten själv
jämför information som avspeglar hans förvärvade kunskap med information
om ett önskvärt inlärningsmål eller någon motsvarighet till detta. Feedback
kan komma från en studentkamrat eller en grupp av kamrater. I dessa fall
kommer givandet av feedback att bli del av en interpersonell process där relationen mellan studenten som mottar feedback och den/de som presenterar
den blir kritisk. Samma sak gäller, i princip, för den situation där läraren är
den som presenterar feedback till den studerande. Den interpersonella relationen kan i det fallet påverkas av de olikheter i makt som finns mellan läraren och den studerande. Till detta slags olikheter i makt ska läggas de kulturella regler för att rädda ansiktet som finns i de flesta interpersonella situationer (Schein, 1992).
När väl feedback kommunicerats så handlar nästa fråga om hur mottagaren behandlar denna information och reagerar på den. Den första frågan
handlar om mottagaren på ett korrekt sätt uppfattar budskapet. Den andra
frågan handlar om huruvida återkopplingen accepteras. Den tredje frågan är
om mottagaren kommer att handla i enlighet med återkopplingen. Ser man
på feedback på detta sätt så finns talrika tillfällen för feedback att lyckas eller
misslyckas. Ilgen, Fisher & Taylor (1979) anser att egenskaperna hos budskapet och egenskaperna hos mottagaren borde avgöra ifall feedback uppfattas korrekt och accepteras. Noggrannheten med vilken mottagaren uppfattar
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feedback borde öka när det psykologiska avståndet mellan källan och mottagaren minskar. Därför bör t ex studenten ha lättare att acceptera feedback
från sig själv än från handledaren eller studentkollegor (jf Herold & Geller
(1977); Geller (1980))
Feedback från källor som har trovärdighet och makt borde bli mer accepterade. Omedelbar, positiv och frekvent feedback borde uppfattas som mer
korrekt än fördröjd, negativ och sällan förekommande feedback. Den mest
kraftfulla egenskapen hos feedbackbudskapet är om den är negativ eller positiv. Föga förvånansvärt accepteras positiv feedback lättare än negativ (Stone,
Guetal & MacIntosh, 1984).
En generell fråga vid givande av feedback handlar om att mottagaren måste kunna fråga sig själv huruvida den som ger feedback kommer att förse honom med sanningsenlig information som styrs av uppriktiga motiv att hjälpa
och som är relevant för honom som mottagare med på avseende det som han
faktiskt försöker lära sig. Å andra sidan, måste den som ger feedback fråga
sig ifall mottagaren faktiskt kommer att lyssna på honom, ifall mottagaren
kommer att ta på allvar vad han har att säga och ifall mottagaren kommer
att betrakta den som ger feedback som hjälpsam snarare än bestraffande.
Även om det tycks relativt lätt att stipulera vissa önskvärda egenskaper
hos feedback som ett medel för att stödja studentens lärande, skulle vi ändå
kunna finna att formen och innehållet i återkopplingen i ett akademiskt sammanhang inte alltid står i en otvetydig relation till hur tydlig och användbar
den upplevs av studenten själv trots att avsikten är att underlätta lärandet
hos studenten. En metaanalys av effekterna av feedbackinterventioner på
prestation (Kluger & De Nisi, 1966) antyder att studier av feedbackinterventioner kan uppvisa mycket olika resultat. Det visade sig till och med att i ett
avsevärt antal fall så hade feedback negativa effekter på prestation (en tredjedel av fallen). Resultaten visade också att effektiviteten av feedbackinterventioner minskade när uppmärksamheten förflyttades mer mot det egna jaget och bort från uppgiften. ”These findings are further moderated by task
characteristics that are still poorly understood.” (op cit., p 254).
Formerna och innehållet hos feedback till studenten varierar i normala fall
i avsevärd utsträckning över kurser, examinationer, lärare o s v. För att vara
effektiv borde sannolikt feedback vara individuellt utformad för studenten
ifråga, en förutsättning som man inte alltid kan leva upp till. Oftast kommer
den tid och den ansträngning som krävs av läraren, när han ska ge individuell feedback, att vida överstiga de resurser som finns tillgängliga för uppgiften. Att förse alla studenter med individuellt utformad feedback i en kursgrupp kommer att ställa stora krav på läraren och situationen i en rad avseenden. Det kan gälla krav på odelad tid för uppgiften, mental ansträngning,
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krav på expertkunskaper, krav på att utföra jämförelser mellan prestationsstandard och faktiskt prestation o s v. När man då inte kan leva upp till kraven så kan studentens reaktion bli att förekomsten av feedback är för mager.
Däremot om man väl får feedback i rimlig omfattning så brukar reaktionen
vara positiv till att formerna för feedback må variera en hel del eftersom den
tillåter olika perspektiv på återkoppling till den uppgift man just genomfört/slutfört (Brännström, 2002a).
Ett annat sätt att ordna feedback är att sätta sin lit till information som
ges av studenterna i den grupp som studenten tillhör. När man konsulterar
litteratur om lärande i grupper får man relativt uttömmande beskrivningar av
hur man ska ge och ta emot feedback som del av en tvåvägs kommunikationsprocess. Som ett exempel kan nämnas följande regler i Jaques (2000).
Reglerna för att ge feedback betonar att feedback borde vara något man efterfrågar, att den borde vara deskriptiv, att den borde avslöja givarens utgångspunkter eller känslor gentemot mottagaren, vara specifik, vara känslig
för behoven hos såväl mottagare som givare, vara orienterad mot beteenden
som mottagaren kan förändra eller kontrollera, vara ”timad”, vara kontrollerad med utgångspunkt från huruvida den förstås av givaren, kontrolleras
med avseende på korrekthet i informationen genom att konsultera gruppmedlemmar (kamrater) till studenten. Mottagaren av feedback borde lyssna
på den person som ger feedback, acceptera feedback som en gåva från den
personen, kontrollera feedbackinformationen med andra informationskällor,
ta ställning för att använda feedbackinformationen, kommunicera besluten
som görs till givaren och tala om för denne vad han skulle kunna göra för att
hjälpa mottagaren förändra sitt beteende.
Som torde framgå av ovanstående uppräkning så tycks feedbackbegreppet
referera till primärt konkreta beteenden hos både den som ger och den som
mottar feedback. Den fokuserar inte i första hand på frågor om osäkerhet
och dissonans som skulle kunna vara av betydelse för lärandet av nytt material. Genom att koncentrera feedback till frågor om osäkerhet och upplevd
dissonans beträffande fakta och principer i relation till en redan etablerad
kunskapsstruktur, så borde värdet av feedback förmodligen bli positivt för
lärandeprocessen. I syfte att införliva feedback på frågor som rör ett givet
ämnesområde borde återkopplingen hänföra sig till kunskapsstrukturen över
detta område hos individen som denna feedback avser (jämför feedbackbegreppet ur ett kognitivt perspektiv och som sammanfattas i Kreitner, Kinicki
& Buelens, 1999). Genom att hänföra till ett system av principer för frivillig
feedback borde det kunna bli positiva effekter av den genom att den stimulerar till och underlättar lärandet hos mottagaren av denna feedback.
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Ett sådant system för frivillig feedback för att stimulera och underlätta lärande återfinner man i Schein (1999): ”Mål måste vara klara och de man
kommit överens om, tonvikten bör ligga på beskrivning och uppskattning,
feedback bör vara så konkret och specifik som möjligt, både givare och mottagare måste ha konstruktiva motiv, kritik bör inte undvikas om den är specifik och fokuserad på beteende, givaren bör äga sina egna känslor och reaktioner snarare än att hemfalla åt opersonliga generaliseringar, och, både givare och mottagare bör vara psykologiskt beredda för en feedbackdiskussion.”
(s 140, fri översättning).
Även om formerna för feedback följer de allmänna riktlinjer som presenteras ovan så kvarstår en stor osäkerhet vad gäller innehållet i feedback till
studenten; hur tydlig är feedback i relation till innehållet hos det som ska läras in? Och hur användbar är feedbackinformationen som stöd för lärandet?
Är innehållet i feedbackinformationen av rätt slag om man ser till inlärningsmålen? Kommer feedbackinformationen att reducera den studerandes
osäkerhet i själva lärandet? I många fall kommer studenten att vara lämnad
till sig själv att bedöma ifall han har nått de mål som gäller för det lärostoff
som ska förvärvas. Bedömningarna kommer i de flesta fall att vara grundade
på ganska sparsamma, individuellt utformade kommentarer från läraren.
Bristen på kommentarer är för det mesta beroende på det faktum att individuellt utformad feedback kommer att vara för kostsam att förverkliga, vilket
medför att mer standardiserade former av feedback kommer att användas,
liksom feedback till grupper av studenter istället för till individuella studenter

Betydelsen av feedback på organisatorisk nivå
Modellen (se Figur 1) förutsätter att man för utbildningsorganisationen kan
formulera förhållandevis tydliga mål för de kurser och program som ingår i
dess verksamhet. Målen är dock inte oföränderliga eller statitiska utan ändras över tid, ofta som ett resultat av att kunskapsläget förändras inom det innehållsområde kursen eller programmet omfattar. Organisationen förfogar
över ett antal (input)resurser som sätts in i utbildningsprocessen och som resulterar dels i att en inre struktur skapas (bestående av lärare, undervisningsformer etc), dels anger hur omvandlingsprocessen ser ut och som förändrar
de studenter som kommer in i systemet. Återkopplingen på organisatorisk
nivå handlar om att säkra information om inputförutsättningar, egenskaper
hos omvandlingsprocessen (i form av undervisning, handledning etc) och att
se till vilka resultat som åstadkoms i form av examinerade studenter och vad
deras förvärvade kunskaper har för omfång och kvalitet. Feedbackinformationen används för att kunna göra en relativt komplex jämförelse mot de mål
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för kursen eller programmet som formulerats. Informationen måste kunna
avbilda utbildningshändelser som studenten medverkar i men måste också
innehålla information om de egenskaper som dessa utbildningshändelser fått
genom lärarens planering och utformning av undervisningen. Hur snabbt
feedbackinformationen får effekt på utbildningsprocessen beror på hur informationen används. Successiva anpassningar av kursinnehåll kan ske om man
i kursen byggt in en form av stationer där man försöker bedöma var man befinner sig i kursen och beroende på eventuella avvikelser från målen sätter in
stödjande insatser.
Kursutvärderingar skall enligt högskoleförordningen (2000:651) ”ge studenter en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.” På universitetsnivå har man skapat en egen definition utifrån förordningstexten: ”Kursutvärdering innebär främst att studenterna ger återkoppling på den kurs de just
går eller har gått. Detta innebär att studenterna ska refelektera över sin utbildning och kritiskt granska och ifrågasätta den.” (Ur kursvärderingspolicy
för Linköpings universitet,
LiU 856/02-40). Kursutvärderingarna motiveras således utifrån ett studentperspektiv medan användningen av kursutvärderingar ur ett lärarperspektiv
inte är lika väl artikulerat. Ur ett lärarperspektiv skulle kursutvärderingar
kunna användas som ett input i en återkommande förändringsprocess av undervisningsbetingelser mm. När man går igenom kursutvärderingar från till
exempel kurser på ett utbildningsprogram, så får man en ganska disparat
bild av betydelsefulla kurshändelser (de som valts ut att ingå i det specifika
utvärderingsinstrumentet) och deras betydelse för studenternas lärande (mätt
med de valda frågorna för att komma åt studentreaktionerna). Kommer en
analys av sammanfattningarna av kursutvärderingar att förse lärarna med
någon djupare insikt i hur undervisningen på kurserna skulle kunna förbättras? Svaret borde vara ”ja” även om stödet för detta kan verka sparsamt. I
stället kan sammanfattningarna bestå av allmänna påståenden om lärarprestation, schemaläggning av aktiviteter, arbetsformer för studenterna och så
vidare. Dessa slag av feedbackdata kan utgöra viktiga signaler till förändring
även om de inte talar om varför förändringar borde göras.
Genom att använda ett systemangreppssätt av det beskrivna slaget för att
utvärdera läraraktiviteter och övriga förutsättningar så borde det vara möjligt att härleda från kursutvärderingarna vilka åtgärder som är verksamma
och borde sättas in som stöd för studentens lärande. Kursutvärderingar ur ett
lärarperspektiv borde innehålla de begrepp som framgår av systembeskrivningen och ställer därmed speciella krav på utformningen av utvärderingsinstrument eftersom alla beskrivna systemkomponenter borde få utrymme för
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att kunna beskrivas i viktiga avseenden. Till exempel, använder man ett frågeformulär borde detta vara strukturerat i enlighet med systembegreppen för
att göra det möjligt att granska vilka delar av systemet som är de viktigaste
för uppfyllandet av mål eller delmål på kursen.
Lärarna skulle i enlighet med systemtänkandet försöka beskriva, över tid,
vilka undervisningsaktiviteter och andra betingelser som gället för kursen.
Genom att dokumentera kurshändelser och observerade resultat i någon
form av ”kursdagbok” tillsammans med säkrandet av studenternas reaktioner (via observationer, intervjuer, frågeformulär, arkivmaterial) borde det bli
lättare att härleda mål-medel relationer för kursen. Det borde också bli lättare att identifiera orsaker till varför olika aspekter på kursen påverkar studenternas rapporter. Till exempel ”varför ger inte undervisningsinslag X de förväntade resultaten Y hos studenterna?” Genom att identifiera tänkbara orsaker till att det inte fungerar som man tänkt så kan det bli möjligt att förändra
förutsättningarna för det valda undervisningsinslaget och observera resultatet
av sådana förändringar. Om hypotesen visar sig riktig att de ändrade förutsättningarna ger upphov till de resultat man förväntar sig, så har man skapat
ett tillfälle för lärande hos lärarna när de arbetat med att förbättra undervisningsinslaget ifråga.
Förutom att använda sig av utvärderingsinformation för att utveckla kurser och kursinslag skulle det beskriva angreppssättet med riklig dokumentation förmodligen minska de informationsförluster som äger rum från kurs till
kurs. Hur överlämnandet av de erfarenheter man har på en kurs till andra lärare skulle kunna ske behöver förmodligen förbättras och ges strukturerade
former som också får ta tid. När det gäller formerna för kursutvärderingar så
är variationen stor. När det gäller hur man samlar på sig kunskap om kurshändelser och för dessa vidare för att stärka det organisatoriska minnet och
därmed underlaget för förnuftiga förändringar av kursinnehåll och –former
så torde mycket av utvecklingsarbete återstå.

Studentaktiv form för feedback som bidrar till lärande
I samband med att man vid kursutvärderingar kan identifiera något viktigt
problem hos en kurs vad gäller dess innehåll, form eller uppläggning så föreligger en gynnsam situation för lärande hos både studenter och lärare. Genom att ta fasta på det aktuella problemet kan man också relativt snart
komma med rimliga lösningar på det och där lösningen i sig innebär att man
förändrar sin uppfattning om hur man kan se på problemet. Från att ha varit
en störning i lärandet kan problemet bli ett tillskott i lärandet. Vi kan anta
att en given undervisningsform som använts både länge och väl (t ex en form
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av seminarium) tappat sitt attraktionsvärde och ses mera som ett ”nödvändigt ont” av studenterna. En effekt av detta blir att man förbereder sig mindre väl inför undervisningstillfället, närvaron kan sjunka, man kanske attributerar orsakerna till undervisningsformen och lärarna osv. Kort sagt, undervisningssituationen är inte gynnsam för studentens lärande utan kan t o m ses
som hinder för det.
Ett sätt att angripa den beskrivna problematiken och som tar fasta på hur
studenterna uppfattar den aktuella undervisningssituationen och orsakerna
till den bygger på användningen av systemmodellen. Vi konstaterar att resultatet av en aktuell undervisningsform inte ger de resultat som är förenliga
med de mål som satts upp vid användningen av denna (mera precist: undervisningsformen utgör ett medel för att nå vissa innehållsliga mål). Frågan blir
då varför är det så?
Ett sätt att tackla problemet är att lärarna tillsammans med studenterna
genomför en problemlösningsövning som är lätt att förstå och överskåda
men kanske svårare att förverkliga. Feedbackinformationen som föreligger
(och kan komma från flera källor) säger att ”det är problem med undervisningsformen Z”. Genom att som utgångspunkt ange detta problemet (P) blir
nästa led i analysen att försöka ange orsakerna (O) till problemet. Eftersom
vissa orsaker kan vara mer ”laddade” eller ”hotfulla” än andra bör orsaksanalysen ha egenskaper som man finner vid t ex brainstorming (ej värderande, udda idéer tillåts/är önskvärda, många förslag är önskvärda, kombination
och förbättring av idéer söks; Jaques, 2000). När man väl enats om och artikulerat vilka orsaker till problemet som kan vara rimliga övergår man till
den del av problemlösningen där man anger vilka åtgärder (A) som kan leda
till att problemet blir löst. Om problemet är relativt komplext måste man
även fundera och bestämma i vilken ordning och samtidighet som åtgärderna
ska komma i. I samband med problemlösningen anger man också hur man
ska utvärdera om de åtgärder man väljer är effektiva för att angripa orsakerna till problemet. Genom att ha en tämligen överskådlig handlingsplan vid
problemlösningen är det relativt lätt att både engagera sig i denna samtidigt
som man får en överblick och förståelse av vad man gjort och varför, något
som bör vara gynnsamt för individens lärande i detta sammanhang. En annan fördel med angreppssättet torde vara att lärare och studenter deltar på
relativt lika villkor vid problemlösningen varför eventuella låsningar som beror på skillnader i makt och status blir underordnade.
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Feedback från studiekamrater kan förbättra kvaliteten hos
det enskilda arbetet
En viktig del i den vetenskapliga träningen under studierna handlar om att
skriva en uppsats. Ofta är osäkerheten hos studenten stor inför uppgiften.
För att nedbringa denna osäkerhet finns uppsatsmanualer att tillgå där de
olika stegen i arbetet och kraven på det finns formulerade. Hur bra manualen
än är kan den aldrig till fullo ersätta handledning och den återkoppling som
ges i samband med denna. En av anledningarna till att man inte kan förse
studenten med svar på alla tänkbara frågor i förväg är att uppsatsarbetet
handlar om att bearbeta en vetenskaplig frågeställning som till att börja med
är dåligt definierad. Ofta har man en grov föreställning över vad uppsatsprojektet ska handla om och hur det skulle kunna genomföras.
Eftersom det är dåligt definierat kommer den ursprungliga problemställningen att behöva preciseras för att i ett senare skede tillåta empiriska prövningar av olika slag. Handledning och andra stödjande aktiviteter måste således till för att man som student ska klara av projektet såvida man inte väljer den osäkra vägen att luta sig mot någon tidigare godkänd uppsats och
försöker översätta lösningen i denna på den egna, nya problemställningen.
Ser man den beskrivna problematiken utifrån ett systemperspektiv, så
handlar det i detta fall mycket om att försöka formulera de mål som gäller
för uppsatsarbetet och se till vilka konsekvenser detta får för det egna arbetet
med uppsatsen. Först när man kunnat formulera målen på ett tydligt sätt så
kan innehållet i feedback bli användbart och påverka de åtgärder man utformar ensamt eller i samråd med handledaren. Ett annat sätt att arbeta med
målsidan är att använda sig av grupparbetsformer där studiekamrater ingår
och där man har likartade problem när det gäller att avgränsa de mål som
bör få styra uppsatsarbetet. Ett annat problem med ett uppsatsprojekt är att
man måste dels kunna fokusera på uppsatsens delar men också kunna se till
uppsatsen som helhet och där delarna är logiskt sett kopplade till varandra
(problem-metod-resultat-slutsatser).
Ett sätt att tydliggöra problemen med delarna i uppsatsarbetet är att be
studenterna att skriftligt formulera lösningen på de olika delarna i uppsatsprojektet. Exempelvis när det gäller problemformulering förutsätts en relativt
omfattande problemanalys som leder fram till en tentativ problemformulering (ett forskningsproblem beskrivet som en relation mellan begrepp och uttryckt som en fråga eller som en forskningshypotes där samma relation mellan begreppen uttrycks som ett påstående typ ”om X, så Y”). Som regel upptäcker studenten att det inte är helt problemfritt att formulera ett forskningsproblem eller en hypotes, en rad överväganden måste göras om begreppens
teoretiska innebörd, empiriska förankring, realism, mätbarhet mm.
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För att åstadkomma en effektivare bearbetning av och förberedelse inför
de olika delarna av uppsatsarbetet läggs förhållandevis stor energi på att förutse problem och bearbeta innehållet i de olika delarna av uppsatsen på ett
tidigt stadium och långt innan man gjort sin datainsamling. Genom att översätta det övergripande målet att åstadkomma en uppsats i ett antal rimliga
och väl avgränsade delmål blir det möjligt att ”simulera” innehållet i de olika
delarna av uppsatsen på ett tidigt stadium. Studenterna får i en serie arbetsseminarier och grupparbeten ta sig an de problem som är förenade med respektive del. De gör det genom att skriftligt formulera PM över dessa. Inför
arbetsseminarierna får studenterna, som arbetar i mindre arbetsgrupper, i
förväg ta del av varandras förslag till lösningar (som att ange forskningsproblemet, vilka begrepp det innehåller, vad innebörden av relationen mellan
begrepp står för etcetera). För att nå målet med den aktuella uppgiften
granskar studenterna därefter varandras lösningar på denna. Uppfyller t ex
problemformuleringen de krav man kan ställa på en sådan (formellt och innehållsligt)? Vilka speciella problem kan man identifiera i gruppen när det
gäller denna? O s v.
Slutresultatet av gruppens arbete blir att man kan identifiera ett antal viktiga frågor som behöver svar för att man ska kunna gå vidare i uppsatsplaneringen. Processen med att bearbeta en speciell aspekt av uppsatsarbetet får
därvid som resultat en alltmer strikt och vetenskapligt rimlig lösning. Kort
sagt, struktureringen av uppsatsarbetet blir alltmer förfinad. Detta förstärks
sedan ytterligare genom att de viktiga problem arbetsgrupperna identifierat
blir förutsättningen för ett arbetsseminarium där man försöker utnyttja alla
tillgängliga resurser som studenter och handledare förfogar över i fråga om
kunskaper. Arbetsseminarierna fungerar som ett verktyg för både fördjupning av vissa valda problem men tillåter också att man lyfter upp en given
problematik för att se till dess generella innehåll.
Efter att ha prövat den beskrivna typen av övningar har vi även försökt
att samla in information om hur studenten uppfattat dessa i en rad avseenden. Det kan gälla information om uppläggningen, avgränsningen av innehåll, sättet att arbeta utan (d v s bara med kollegastöd) och med handledarstöd samt olika bedömningar av det egna utbytet av arbetsformer och det innehåll som behandlats. Även bedömningar av hur motiverad man varit har
man fått bedöma (eget, studentkollegors, handledarens engagemang vid
grupparbeten och arbetsseminarier). En preliminär granskning av resultat visar på att arbetsformerna och utbytet av dessa bedömts som höga. I en senare
utvärdering har man följt upp det faktiska uppsatsarbetet och frågat sig om
de egenskaper hos de tidigare inslagen fått mätbara effekter på själva uppsatsarbetet, d v s har feedback om hur man borde angripa uppsatsprojektet
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fått till effekt att detta blivit mer välstrukturerat och hanterbart för studenten
när man väl kommer till skott med det ”riktiga” uppsatsarbetet. I försöken
att identifiera viktig information av värde för utvecklingen av arbetet med
uppsatser har en rad frågor ställts som gällt måluppfyllelse, utformning av information, om själva uppsatsarbetet , handledning, uppsatsseminariet mm.
Resultaten pekar mot att studenterna kan artikulera dessa frågor mycket väl,
att arbetet med uppsatsen bidragit starkt till lärandet om hur forskning bedrivs men också att innehållet i svaren kan användas för att modifiera uppsatsprocessen (göra den mer strukturerad) underhand. Genomgående kan
också sägas att de studentaktiva formerna för feedback kan bli tämligen
komplexa och mångfasetterade men att de trots detta uppfattas som bra stöd
för det egna lärandet om processen från idé till färdig uppsats över ett vetenskapligt delområde.
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EN FALLSTUDIE SOM EN DEL AV
EN PORTFOLIOEXAMINATION
Anna-Lena E Gustavsson, Institutionen för beteendevetenskap,
Rose-Marie Fahlén, Institutionen för beteendevetenskap,
Margareta Lindkvist, Institutionen för utbildningsvetenskap &
Ulla-Britt Persson, Institutionen för beteendevetenskap
– Ett GrundSipaprojekt –

Inledning
Med utgångspunkt i GrundSIPA:s tre ställningstaganden (a)organisation med
individens lärande i centrum, (b)individens eget ansvar för sitt lärande samt
(c)kopplingen mellan grundutbildning och forskning har här rapporterade
projekt haft som mål att utveckla nya examinationsformer och genom dessa
knyta samman forskningsbaserad kunskap med erfarenhetsbaserad sådan.
Med hjälp av en fallstudie har, under studier i en inriktning i Lärarprogrammet vid Linköpings universitet, möjligheter skapats för såväl ett akademiskt
som ett yrkesinriktat lärande.
Föreliggande rapport från delprojektet En fallstudie som en del av en portfolioexamination, inleds med en kort beskrivning av bakgrunden till den nya lärarutbildning som regeringen i sin proposition 1999/2000: 135 gav direktiv om.
Därefter beskrivs den inriktning om 40 poäng i Lärarprogrammet i Linköping, som prövat fallstudien som en del av en portfolioexamination. I det
därpå följande avsnittet redovisas genomförandet av fallstudien, rapportering
av densamma samt utvärdering av arbetsprocessen och examinationsformen.

Bakgrund
En stor del av grundutbildningen vid Linköpings universitet utgörs av lärarutbildning och allt sedan 1997 har ett omfattande reformarbete avseende den
grundläggande utbildningen till lärare pågått. Hösten 1999 startade ett nytt
lärarprogram där flera intentioner som uttrycktes i Lärarutbildningskommitténs betänkande (Utbildningsdepartementet 1999) och senare i regeringens
proposition (Regeringens proposition 1999/2000:135) prövades. Studenterna
fick ta ett stort ansvar för sina studier och redan under första året i ämnet
95

Examination och återkoppling

Pedagogiskt Arbete fick de stifta bekantskap med forskning och forskare,
samt själva använda olika datainsamlingstekniker och analysmetoder. Studierna har präglats av ett reflekterande arbetssätt med dagboksskrivning och
kursuppgifter i vilka litteratur, seminariediskussioner och verksamhetsförlagda delar har bearbetats och rapporterats.
Hösten 2001 antogs lärarstudenterna till ett återigen omarbetat lärarprogram, nu organiserat med studier inom ett allmänt utbildningsområde samt i inriktningar och så kallade specialiseringar. Under dessa studenters andra studieår, med start hösten 2002, erbjöds inriktningar om 40 poäng för första gången, och en av dessa var Grundläggande färdigheter i svenska och matematik.

Inriktningen Grundläggande färdigheter i svenska och matematik
Inriktningen Grundläggande färdigheter i svenska och matematik är uppdelad
i fyra 10-poängsblock och innehåller såväl teoretiska som verksamhetsförlagda
utbildningsavsnitt. Den första delkursen fokuserar barns utveckling och lärande generellt medan nästa kurs lyfter fram barns språk- och begreppsutveckling.
Den tredje delkursen problematiserar förhållningssätt, metoder och undervisningsmaterial som gäller matematik-, läs- och skrivundervisning och lärande,
och den fjärde kursen till sist fokuserar den fortsatta färdighetsträningen i ämnena svenska och matematik (Inriktningsbok, 2002/2003).
Fallstudien i inriktningen
Utgångspunkten för reformeringen av lärarutbildningen var att försöka utveckla lärarutbildningens vetenskapliga förankring och samtidigt dess koppling till verksamheten, praktiken. Det är i mötet mellan dessa, akademin och
fältet, som den professionella yrkeskunskapen har möjlighet att utvecklas.
Arbetet med fallstudien i inriktningen Grundläggande färdigheter i svenska
och matematik ska ses mot bakgrund av dessa reformsträvanden.
Under de tre första delkurserna i inriktningen har lärarstudenterna med
hjälp av fallstudien som metod följt en pojke och en flicka i år 1 i grundskolan, från höstens skolstart och fram till mars månad under vårterminen.
Fallstudien är en undersökning av en företeelse eller en process och passar
in på situationer som är komplexa och där det inte går att tydligt skilja företeelsen från den omgivande kontexten (Merriam, 1994; Stake, 1994). Fallstudien omfattar så många variabler (aspekter) som möjligt och ska beskriva
samspelet mellan dessa gärna över en längre tidsperiod. Kunskapen från en
fallstudie är ofta konkret och knuten till en viss situation eller kontext. Det
är en intensiv och helhetsinriktad beskrivning och analys av en situation eller
en företeelse. En fallstudie innebär att
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... skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade
personerna tolkar denna. Fokus ligger på process snarare än på resultat, på
kontext snarare än på specifika variabler och på att upptäcka snarare än att
bevisa. (Merriam, B., 1994, s 9)

Fallstudien i inriktningen Grundläggande färdigheter i svenska och matematik har innehållsligt inriktats på de båda elevernas lärande och utveckling
med särskilt fokus på språk- och begreppsutveckling samt skriftspråklig och
matematisk utveckling. Genom att i utbildningen tätt knyta samman forskningsbaserad kunskap med erfarenhetsbaserad sådan under en längre tidsperiod, med hjälp av en fallstudie, skulle studenten ges möjlighet till såväl ett
akademiskt som ett yrkesinriktat lärande. Den longitudinella fallstudien,
skulle således ge studenten möjlighet att tillägna sig färdigheter i att följa,
dokumentera och utvärdera en lärandeprocess likaväl som färdigheter i att
använda en vetenskaplig metod. Genom litteraturstudier, seminarier och föreläsningar inom akademin skulle dessutom tillfällen skapas för reflektion
över och analys av såväl elevernas som det egna lärandet.

Fallstudien - arbete på fältet och studier inom akademin
I det följande avsnittet beskrivs det kurssammanhang och de förutsättningar
som fallstudien var en del av. Vidare redogörs för hur arbetet har fortlöpt såväl inom akademin som på fältet. Den slutliga examinationen samt utvärderingen av arbetet lyfts till sist fram.
Datainsamling
Under en tidsperiod av sju månader, från kursstarten i augusti 2002 till och
med mars månad 2003, har varje lärarstudent i inriktningen studerat två elever, en pojke och en flicka, i år 1 i grundskolan avseende skriftspråklig och
matematisk utveckling. I samråd med handledande mentor valdes de två eleverna ut under terminens första veckor. Elever och föräldrar informerades
muntligt eller skriftligt av lärarstudenten om studien och målet med densamma, och de fick ta ställning till huruvida de var villiga att delta. Skyddande av individens integritet och etiska ställningstaganden både vid insamling och bearbetning av data har varit föremål för ständiga överväganden
under arbetet.
Under de verksamhetsförlagda utbildningsavsnitten (sammanlagt 35 dagar) har studenterna studerat elevernas skol-, klassrums- och lärandemiljö för
att få ett helhetsperspektiv på elevernas utbildningssituation och lokala förutsättningar. De har observerat, intervjuat och samtalat med de båda eleverna
(individuellt och i grupp) samt samlat in material och dokument av olika slag
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(texter, teckningar, bilder, ljud- och videoinspelningar). En del kursuppgifter
har också varit underlag för datainsamlingen till fallstudien.
Studier inom akademin
Datainsamlingen har fortlöpande diskuterats med utgångspunkt i innehållet i
de teoretiska studieavsnitten och bearbetning och analys av insamlat material
har kontinuerligt kopplats till kurslitteratur, kursuppgifter och examinationsuppgifter.
Vid seminarier har till exempel studenterna presenterat sammanfattningar
av fältanteckningar från miljöobservationer och diskuterat dessa med hänsyn
till teorier om lärande och utveckling. De har jämfört och i grupp analyserat
kategoriseringar av elevuttalanden med fokus på förståelse av grundläggande
begrepp inom ämnena svenska och matematik. De har vidare i arbetsgrupper
samtalat om elevers skrivutveckling med hjälp av elevtexter och litteratur
som belyst olika sätt att se på skrivandets utvecklingssteg.
Under studieperioderna inom akademin har studenterna bearbetat teoretisk
kunskap om fallstudien som metod genom litteraturstudier och seminarier.
Det första seminariet hade en vetenskaplig artikel om fallstudier som utgångspunkt (Stake, 1994), och hade som syfte att ge grundkunskaper om fallstudien som undersökningsmetod. Det andra seminariet fokuserade analys,
tolkning och rapportering av insamlade data och till detta tillfälle hade studenterna läst grundläggande metodlitteratur om fallstudier (Merriam, 1994).
Studenternas egna utkast till rapport användes som underlag för diskussion
om analys och tolkning av material. Som en förberedelse inför skriftlig rapportering har studenterna också fått muntlig genomgång och skriftliga instruktioner vad gäller formella krav på vetenskapliga texter.
Vid två tillfällen har studenterna presenterat utkast till fallstudierapporter.
Texterna har bearbetats såväl i större undervisningsgrupp som i mindre arbetsgrupper. Lärare och studiekamrater har läst och vid seminarier givit synpunkter på insamling av data, analys och tolkning av data samt skriftlig presentation/rapportering.
Under v 13 2003 hade studenterna tid för arbete med den skriftliga slutrapporten av fallstudien. I rapporten hade studenten som uppgift att granska
och analysera den kontextbundna erfarenheten och kunskapen i relation till
den teoretiska. De skulle göra jämförelser och tolkningar samt beskriva den
egna professionella och personliga kunskapsutvecklingen vad gäller teorier,
förhållningssätt och didaktiska perspektiv, allt med fokus på elevers grundläggande färdigheter i svenska och matematik. Den skriftliga examinationen
utgör således en del i den kursportfolio som lärarstudenten har byggt upp
under studierna i inriktningen i lärarprogrammet och denna miniforsknings-
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process, med hjälp av en fallstudie, hade som syfte att stödja och vara ett
redskap i studentens lärande.
Examination
Under kursen har studenterna fortlöpande redovisat sitt arbete med fallstudien vid seminarier och grupparbetstillfällen. Skriftliga underlag har legat till
grund för dessa delredovisningar. Skriftliga redovisningar i form av kursuppgifter som granskats och bedömts har också inneburit bearbetningar och delrapporteringar av fallstudien.
Den slutliga examinationen av fallstudien skedde vid ett seminarium där
studenterna i arbetsgrupper muntligt presenterade sin skriftliga slutrapport.
Till detta redovisningstillfälle hade också de mentorer som de samarbetat
med under den verksamhetsförlagda delen av inriktningen inbjudits.
Utvärdering
Eftersom arbetet med fallstudien under lång tid följt studenten, såväl på fältet
som inom akademin, har detta diskuterats från kursens start i augusti månad
och fram till dess att slutrapporten lämnades in. Frågor och funderingar om
såväl innehåll som form har varit ständigt återkommande.
Studenternas mer formella utvärderingar av arbetet med fallstudien har
skett vid tre tillfällen. Det första tillfället var en halvtidsutvärdering av studierna på inriktningen i januari 2003. Det andra tillfället skedde i anslutning till
examinationen av fallstudien i mitten av vårterminen och det tredje tillfället
var slututvärderingen av hela inriktningen Grundläggande färdigheter i
svenska och matematik.
Dessutom har studenterna tagit upp sitt lärande och sin utveckling med
hjälp av fallstudiearbetet i den slutexamination som avslutade hela inriktningen i juni 2003. Där ingick att reflektera över professionell och personlig
utveckling och att göra en självvärdering (Inriktningsbok 2002/2003).
Mentorerna på fältet har även de givits möjlighet att utvärdera de verksamhetsförlagda utbildningsavsnitten i sin helhet och särskilt studentens arbete med fallstudien. En del kommentarer om fallstudiearbetet har också
funnits i de skriftliga sammanfattningar som lämnats efter VFU-perioderna
och som beskrivit studentens utveckling vad gäller hantverkskunnandet.
I en slutrapport från projektet kommer vi senare att redovisa och diskutera de resultat och slutsatser vi har dragit genom studenternas arbete med fallstudien och hur detta arbete har bidragit till deras professionella utveckling
till lärare.
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HUR LÄR MAN PÅ FÖRELÄSNINGAR?
– Några studenters uppfattningar
Anna Milberg,
Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

Bakgrund
Föreläsningen är en undervisningsform som har gamla anor. På 1200-talet låg
en stor del av attraktiviteten hos de första universiteten i att man hade tillgång till böcker och att studenterna kunde lyssna på föreläsare som ”föreläste”, dvs. läste högt ur böcker för studenterna ((11). Även i mer modern tid
har föreläsningar dominerat som undervisningsform på universitetsutbildningar, men under senare år har föreläsningen kommit att ifrågasättas och
ökad tonvikt har lagts på studerandecentrerad pedagogik, tex PBL (problembaserat lärande) såväl nationellt som internationellt (1, 2, 13).
Bakgrunden till detta är den ändrade synen på lärande och kunskap. Eftersom undervisning alltid utgår ifrån underliggande antaganden och idéer
om hur lärande går till och hur kunskaper är beskaffade, så samvarierar den
för tiden och platsen rådande synen på pedagogik och vetenskapsteori med
vad som betraktas som effektiva undervisningsmetoder (5, 11, 13). Föreläsningen svarar mer mot ett förmedlingspedagogiskt förhållningssätt som tidigare dominerade de pedagogiska tankemodellerna. Kunskap sågs då som en
kvantitet som kunde överföras från en individ till en annan, från en sändare
(lärare) till en mottagare (studenten) (11), eller annorlunda uttryckt ”Teaching is learning” (13). Denna tankemodell om lärande skiljer sig från det
konstruktivistiska synsättet som introducerades under 70-talet och som utgår
från att det inte finns någon ”absolut” kunskap som kan överföras, utan att
den byggs upp och konstrueras unikt inom varje individ (5, 11, 13). Trots
denna ändrade syn på lärande är föreläsningar fortfarande vanliga på universitetsutbildningar.
Vad vet vi då om föreläsningens effektivitet som undervisningsform? Till
största delen har studier på föreläsningsformen utförts ur lärarens eller forskarens perspektiv, och tyngdpunkten har legat på en identifiering av de undervisningsfärdigheter och egenskaper hos lärarna som förknippas med ”effektivt” föreläsande, t.ex. entusiasm, föreläsare-studerande-kontakt (4). Det
vill säga frågeställningar har varit ursprungna ur en ”sändare-mottagare-
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tankemodell” av lärande. Föreläsningen verkar vara lika effektiv i att överföra information som andra undervisningsformer, men är inte lika effektiv som
mer aktiva metoder i att stimulera till eftertanke (higher-order thinking) och
förändra studerandes attityder (1, 4). Det har dock varit sparsamt med klargöranden mellan huruvida de funna ”effektiva” egenskaperna hos lärarna
verkligen påverkar de studerandens lärande (4). Mot bakgrund av den modernare synen på lärande med fokusering på individens konstruktion av kunskap har alltmer intresse riktats mot studenternas perspektiv. Emellertid är
studenters perspektiv med avseende på föreläsningars betydelse på lärande
sparsamt belyst i tidigare litteratur.
Målet med detta arbete var att beskriva en grupp studenters uppfattningar
om föreläsningars betydelse för det egna lärandet

Material & metod
Nio studenter under en multiprofessionell kurs (enstaka kurs; B-nivå) vid
Hälsouniversitetet, Linköpings universitet vårterminen 2003 svarade på en
enkät. Kursen bestod totalt av 10 studenter, varav 1 var sjuk datainsamlingsdagen. Samtliga nio studenter svarade på formuläret och alla var kvinnor i
åldrarna 28-57 år (Median: 36år)
I formuläret, ombads studenterna kvantifiera föreläsningars betydelse för
det egna lärandet på en Visuell Analog Skala (VAS; 0mm=”Mycket betydelsefullt” och 100mm=”Totalt betydelselöst”), och sedan ställdes tre öppna frågor: ”Varför tycker Du det?”; ”Under föreläsningen, vad underlättade resp.
försvårade Din inlärning/Ditt lärande?”. Uppgifter om kön och ålder samlades också in. Frågeformuläret värderades av en oberoende person med avseende på tydlighet i frågeformuleringarna, och vissa korrigeringar gjordes därefter. Tillstånd av kursansvarig och aktuell föreläsare erhölls.
I början av ett föreläsningspass presenterade jag bakgrund och syfte med
enkäten, och satt sedan med under en av de fyra föreläsningstimmarna. I slutet av förmiddagen avsattes ca 5 min för studenterna att svara på frågorna.
Enkäterna ifylldes anonymt och de fick ett kuvert att lägga den ifyllda enkäten i. Kuverten samlades sedan ihop och överlämnades förseglade till mig av
föreläsaren. Svaren på de öppna frågorna sammanställdes med kvalitativ innehållsanalys med deskriptiv ansats (9, 12).
Analysen gjordes i fyra steg: 1) Alla svar lästes igenom för att få en övergripande bild och utveckla teman (”Naive reading”.); 2) Svaren lästes åter
igenom systematiskt, mening för mening, för att identifiera signifikanta textsegment och utveckla koder, dvs. preliminära kategorier. De faktiska orden
som de svarande skrev användes i så stor utsträckning som möjligt (Dekon104
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textualisering).; 3) Textsegmenten i varje preliminärkategori bedömdes och
jämfördes med de andra textsegmenten för att finna kärnan i kategorierna. ;
4) De slutliga kategorierna jämfördes för att undvika överlappning och innehållsbeskrivningar av kategorierna gjordes (Rekontextualisering).

Resultat
De svarande var som helhet mycket positiva till föreläsningars betydelse för det
egna lärandet (Median 14mm (range 4-38mm). Fyra kategorier identifierades
vid analys av svaren på de öppna frågorna: 1) studenten och hennes kontext, 2)
läraren, 3) framställningen och 4) lärande som integrerande process.
1) Studenten och hennes kontext

Aspekter hos studenten själv som var av betydelse för lärandet var kunskapstörst, intresse för ämnet, lätthet hos studenten att ta till sig kunskap via det
”talade ordet” samt svårigheter att på egen hand söka litteratur. Även tidigare kunskaper nämndes, t.ex. från kurser på högskola, arbetslivserfarenhet,
politisk erfarenhet, men också rent allmänt från möten med människor.
Under själva föreläsningen var studentens koncentration och egenaktivitet
viktiga för lärandet. Försvårande för lärandet var t.ex. trötthet, huvudvärk,
men också privata saker som att man hade sjuka barn därhemma, vilket då
påverkade koncentrationen negativt. Underlättande egenaktiviteter hade varit
att själv anteckna, diskutera med andra kursdeltagare eller att genomföra
uppgifter.
”Det underlättade att själv få göra något praktiskt som att tolka några fallbeskrivningar och sen höra vad de övriga kursdeltagarna hade tänkt, dvs. att jag
får vara aktiv under föreläsningen.”

Föreläsningsformen kunde vara ett sätt att överbrygga studentens svårigheter
t.ex. att lära sig via skriftliga källor, eller stress såväl i hemmet som på jobbet
i samband med lärande i andra former.
”Att i lugn och ro få information serverat på silverfat är lyxigt och trevligt. …
Helt enkelt ett bekvämt inlärningssätt för en stressad yrkesarbetande småbarnsmamma.”
2) Läraren

Betydelsefulla aspekter hos läraren var attityd och kunnighet, att han/hon var
väl förberedd och hade ett specialistperspektiv. Läraren skulle vara glad, positiv, tycka om att föreläsa, uppträda ledigt, entusiastiskt och vara lyhörd för
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frågor och nya infallsvinklar från studenterna. Inga negativa lärarattityder
beskrevs explicit.
3) Framställningen

Tempot skulle vara tillräckligt lugnt för att studenten skulle få tid att hinna
anteckna och reflektera. Ett sätt att underlätta detta var att dela ut OHmaterialet till studenterna. Samtidigt var det andra som framhöll behovet av
egen aktivitet i form av eget antecknande. Kommentarer på den föreläsning
de just deltagit i uppvisade stor variation från studenter som tyckte att det
hade varit ett bra och lugnt tempo, till att det gått för fort fram.
Struktur och tydlighet var viktigt och flera av studenterna beskrev behovet
av en ”röd tråd”. Ett sätt var att föreläsaren konkretiserade en situation.
OH-bilder kunde vara ett annat sätt att underlätta, men ett stort antal OHbilder kunde också försvåra p.g.a. svårigheter att hinna med att både lyssna
och skriva på samma gång. I svaren fanns en variation som omfattade både
studenter som tyckte att det hade varit en tydlig röd tråd till dem som upplevt den aktuella föreläsningen som ostrukturerad.
4) Lärande - en integrerande process

De tre kategorierna som beskrivits ovan, dvs. ”studenten och hennes kontext”, ”läraren” och ”framställningen” kunde förklara en stor del av det
textmaterial som studenterna skrivit i formulären. Emellertid, förklarade inte
dessa kategorier hur samma föreläsning (som dessa studenter just deltagit i
innan ifyllandet av formuläret) kunde uppfattas så olika, dvs. både ha haft
ett lugnt tempo resp. ”för snabbt” dito samt vara tydligt strukturerad resp.
ha en ”otydlig röd tråd”. Mot bakgrund av detta antogs ett processperspektiv i analysen, och då gick dessa aspekter att förstå bättre.
Processaspekterna i textmaterialet handlade om aspekter innan föreläsningen, under föreläsning och efter föreläsningen. Studenterna beskrev kunskaper som de hade med sig sedan tidigare (se ovan) och som de tog med till
själva föreläsningen. Dessa tidigare kunskaper skulle sedan integreras under
föreläsningen i interaktionen mellan studenten-framställningen samt studenten–läraren. Betydelse för interaktionen studenten-framställningen var t.ex.
hur relevant innehållet var för studenten, men även tempot och strukturen
var viktiga för integrationsprocessen. Viktigt för interaktionen studentenläraren var att en dialog uppstod, vilket innebar t.ex. att det fanns möjlighet
att ställa frågor till läraren. När t.ex. tempot och strukturen inte var i samklang med studentens integrerande process var det negativt för lärandet. Detta förklarade hur samma föreläsning delvis kunde upplevas olika.
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Under föreläsningen, dvs. vid den integrerande processen, kunde studenten få bekräftelse på vad hon redan kunde, leda till att fördjupad kunskapen
inom ett ämne som redan hade betydelse för studenten. Föreläsningen kunde
ge ett slags ram för ny kunskap att söka, t.ex. genom att nya okända områden identifierades som behövde ”fylla på”. Tydligt i svaren var att studenterna inte såg föreläsningen som den slutliga tidpunkten för lärandet, utan att
detta fortsatte efteråt. Föreläsningen var en viktig del i denna process vad
gäller att fylla på drivkraft/inspiration, vägledning vad gällde ämnesområde/ramar och identifikation av egna kunskapsluckor.
”Som komplement till egna studier och den egna kliniska erfarenheten – jag
får ”kött på benen” av en specialist inom området, även bekräftelse om vad
jag själv kan och vad jag behöver fylla på”.

Diskussion
Föreläsningar är en vanlig undervisningsform vid universitet, men studenters
unika perspektiv har belysts i begränsad omfattning. Det här arbetet visade
på betydelsefulla aspekter, ur ett studentperspektiv vad gäller lärande vid föreläsningar, nämligen aspekter rörande, studenten, kontexten, läraren, framställningen samt lärande som integrerande processe, vilka har stöd i tidigare
litteratur såväl i forskningspedagogisk litteratur, generell pedagogisk litteratur som specifik föreläsningsmetodoglogisk litteratur (1, 2, 4, 8, 13). Aspekter
som särskilt lyftes fram i svaren var egen tid, aktivitet och mening, studentlärarinteraktionen och lärande som integrerande process, vilka kommer att
diskuteras nedan.
Läsaren bör vara uppmärksam på den begränsade variation som urvalet
av studenter innehöll, Samtliga var kvinnor, företrädesvis yrkesverksamma
och med en positiv inställning till föreläsningars betydelse. Därigenom är det
begränsningar i överförbarheten av resultaten till grupper med en negativ inställning till föreläsningar eller till sådana som skiljer sig gällande ålder, kön
och tidigare yrkeserfarenhet (3, 7). Ytterligare datainsamling hade sannolikt
bidragit med mer variation av det studerade fenomenet (dvs. studenters uppfattningar om föreläsningars betydelse för lärande). Emellertid erhölls betydande kvalitativ variation i de nio svarandes utsagor och de resultat som presenterats här har en deskriptiv ansats och kategoribeskrivningarna har hållits
nära informanternas egna ord.
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För att lära behövs egen tid, aktivitet och mening
Som beskrevs inledningsvis så har synen på lärande förändrats över tid, och
på senare år har en mer studentorienterad tankemodell dominerat. Studenterna i denna studie lyfte fram betydelsen av egen tid, aktivitet och mening
som viktiga aspekter. Dessa aspekter har stöd i Marton et als tankemodell
kring lärande, vilka ser lärandet som en kreativ process inom individen, till
skillnad från det tidigare tankesättet i form av en statisk informationsöverföring från läraren till eleven (8), men fynden stöds även i annan litteratur (13).

Lärande som integrerande och interagerande process
Ett vanligt underliggande antagande i traditionell universitetsundervisning är
att ”The more we teach, the more students learn” (13). Resultatet i denna
studie motsäger detta synsätt. I denna studie lyfte studenterna fram att föreläsningen endast var en del av lärande - att lärandet var en process över tid
som startade med tidigare kunskaper, pågick under föreläsningen och fortsatte efter föreläsningen. Dvs. lärandet handlade om integrering av ny kunskap
med tidigare erfarenhet från yrkesverksamheten, men också livserfarenhet
som människa. Marton et al. lyfter fram omvärldsuppfattningens betydelse
för lärandet, men verkar inte ha haft ett specifikt processperspektiv, till skillnad från Kolb. Dock finns det helt klart likheter mellan Marton och Kolbs
synsätt. Pendlingen mellan delar och helhet som Marton et al skriver om liknar rörelsen i Kolbs lärprocesser där rörelsen sker mellan ”konkreta erfarenheter” via ”reflekterande observation” till ”abstrakt tänkande” till ”aktivt
experimenterande”. Pendlingen delar-helhet för också tanken till filosoferna
Heidegger och Gadamer och deras respektive syn på hermeneutik, dvs. hur
människor tolkar texter (10). Dessa filosofer underströk vikten av förförståelsen och historikalitetens betydelse för texttolkning, dvs. kontextens betydelse, vilket också studenterna skrev om
Tidigare studier har visat att tid behövs för att samla ihop delar till en
helhet, och att det finns ett nära samband mellan studenters sätt att studera
och studieresultat (8). Djupinriktat lärande (läsning på ett holistiskt sätt)
medförde att studenter fick bättre grepp om textens innehåll än de med ytinriktat, atomistiskt lärande. För att nå en djupare förståelse behövde studenterna tid för att reflektera, syntetisera och integrera det nya materialet med
sina tidigare erfarenheter och kunskaper, dvs. egen aktivitet, och så verkar
det vara också vid lärande vid föreläsning enligt denna studie. Aktivitetens
betydelse är dock inget nytt påfund inom pedagogisk teori, utan dess betydelse lyftes fram redan av Piaget (enligt (11)), och relaterar också till det Kolb
kallade ”Aktivt experimenterande” (6).
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Student-lärarinteraktionens betydelse som framkom i denna studie stöds av
tidigare pedagogisk litteratur (1, 8). Läraren måste förstå hur studenten tänker,
dennes tankevärld-omvärldsuppfattning och genom en dialog med studenten
katalysera lärandeprocessen när individen konstruerar ny, inre kunskap.

Implikationer
Vad får dessa resultat för konsekvenser för föreläsningar? Om man ser lärandet som en kreativ process (enligt Marton et al.s syn) där meningsfullhet/relevans och tempo är viktiga, så måste studenterna erbjudas tid för reflektion under, såväl som efter, föreläsningen för att aktivt integrera komplex
kunskap till en ny syntes utifrån individens tankevärld. Gibbs et al. har t.ex.
föreslagit en paus var 15:e minut där studenterna har möjlighet att konsolidera föreläsningen (Gibbs 1992 enligt (1) sid. 109). Tidigare forskning har antytt att optimum ligger på ca 40% schemalagd undervisning och 60% självstudier (13). Hur fördelningen mellan ”föreläsning” och ”paus” bör se ut
under en föreläsning verkar inte vara studerat.
Ett annat sätt att underlätta integrationen av nytt material som lyftes fram
av studenterna var konkretionen. Denna tanke återfinns också hos Martons
grupp där man argumenterar för att utgå från ett fenomen som alla känner
till, och sedan via en problemställning i omvärlden närma sig de teoretiska
ämnesavsnitten (Marton et al. 1977, sid. 135). Detta synsätt liknar också ett
av stegen ”Konkreta erfarenheter” i Kolbs lärprocesser (6).
För att lära känna individens tankevärld, dvs. studenternas tankevärld,
måste föreläsaren underlätta för en dialog i vilken man kan mötas. Lärandeprocessens kreativa del måste få utrymme under föreläsningen vad gäller aktiviteter för studenterna, såväl egen initierad aktivitet såväl som lärarplanerad aktivitet. Ur ett vuxenutbildningsperspektiv-samhällsperspekiv funderar
man ju då även på hur lärande-situationerna ser ut på våra arbetsplatser.
Hur bör de se ut för att stimulera ett fortsatt kreativt lärandet?
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ETT PROJEKTORIENTERAT ARBETSSÄTT
INOM INFORMATIK – ERFARENHETER FRÅN
ETT PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGSPROJEKT
Ulf Melin & Stefan Cronholm,
Institutionen för datavetenskap
– Ett GrundSipaprojekt –

Sammanfattning
I följande essä redovisas erfarenheter kring ett pågående förändringsprojekt där
frågor kring lärande är centrala. Projektet handlar om att införa ett projektorienterat arbetssätt inom ramen för informatikkurser. Våra erfarenheter inom ramen
för projektet utgår i huvudsak från ett studierektorsperspektiv på förnyelse. Erfarenheterna berör bland annat struktur och organisering av projektet, kultur,
aktörer och deltagande, förändringsprocessen och dess olika arenor samt reflektioner över olika kunskapstyper. Som stöd för reflektion används teori kring projekt och lärande samt några kommentarer från studenter.

1 Inledning – bakgrund och problemformulering
Ny teknik utvecklas ständigt samtidigt som framsteg som görs inom forskning. Inte minst gäller detta för ämnesområdet informatik/informationssystem. Detta innebär att informatik är ett ämne som är i ständig förändring.
Utöver att förhålla sig till ny teknik och dess organisatoriska sammanhang
finns också ett behov av pedagogisk utveckling och förnyelse av tankar kring
lärande. Dessa behov finns avseende grundutbildningsområdet Systemutveckling vid Institutionen för datavetenskap dokumenterade bland annat i en extern utvärdering (Stolterman, 2000). En kritik som framfördes i utvärderingen var att pedagogik tillsammans med administration och organisation kan
förbättras. Positiv kritik som framfördes var att ämneskompetens hos lärare
bedömdes vara god. Kritiken har bekräftats i Moderna Tider (2000) och i ett
flertal löpande kursutvärderingar utförda av studenter. Inom lärargruppen
har det funnit en dominerande uppfattning om att en pedagogisk utveckling
och förnyelse av kurser inom ämnesområdet är angelägen. En sådan utveck-
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ling och förnyelse kan också leda till att ämnets kurser ses som mer attraktiva av studenter med ett IT-intresse.
Grundutbildningsämnets utveckling lokalt har under en längre tid varit eftersatt, mycket på grund av att den stora mängden löpande, operativt, arbete.
Från studierektors- och lärarhåll upplevs det inte ha funnits tillräckligt utrymme för reflektion och förändring. Ett annat sätt att utrycka detta är att
mer långsiktiga, gemensamma, mål och planering har fått stå tillbaka för mer
kortsiktiga och ofta individuella lösningar. Att ofta arbeta kortsiktigt och
med otydliga mål har lett till stora variationer i arbetssätt och pedagogiska
vägval, en stor frihet för enskilda att agera på egen hand, kommunikationsproblem mellan lärare - lärare och studierektorer - lärare samt att det egna
lärandet och en pedagogisk utveckling eftersatts. För att använda Handals
(1999) begrepp har det snarare handlat om personlig frihet (och synen på undervisning som en privat angelägenhet) än vad som kan kallas för professionell autonomi (agera inom ramen för en professionell grupps normer).
Med detta som bakgrund har vi funnit det nödvändigt att genomföra ett
pedagogiskt förnyelsearbete. Förnyelsearbetet i stort försöker, att i projektform1, ta tag i en helhet som syftar till att problematisera och utveckla aspekter som vision för vår grundutbildning, grundsyn, pedagogik, lärande och
ämnesinnehåll.
I denna rapport redovisar vi ett antal erfarenheter från det pågående projektet med ett särskilt intresse för förnyelseprocessen. Erfarenheterna är redovisade huvudsakligen ur ett studierektorsperspektiv och med fokus på projekt som arbetsform samt lärande. Vissa synpunkter från studenter finns också med i materialet. Rapporten är indelad i fem avsnitt. Efter detta avsnitt
följer en beskrivning av tillvägagångssättet (avsnitt 2). Därefter presenteras
några idéer inför förnyelsearbete (avsnitt 3) följt av teoretiska utgångspunkter om projekt och lärande (avsnitt 4). Rapporten avslutas med en diskussion
kring erfarenheter (avsnitt 5).

2 Tillvägagångssätt
Förutsättningar för att lyckas med ett förnyelsesarbete ökar om arbetet inte
bara förankras bland de aktörer som påverkas av en förändring utan också
aktivt deltar i förnyelsesprocessen (t.ex. Mumford, 1983; Carlshamre, 1994).
Att se aktörer som aktiva deltagare istället för passiva informationslämnare
1 Projektet ”Utveckling av professionalitet hos systemvetare - en projektorienterad modell för

lärande i grupp” (här kallat SU-PRO), med finansiering från filosofiska fakultetens GrundSIPAprojekt. Se http://www.liu.se/ffk/aktuellt/grundsipa/ för mer information.
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ökar möjligheter till att fånga in fler problem och styrkor (Cronholm och
Goldkuhl, 2002).
Förnyelsesarbetet genomförs med ett brett deltagande från olika grupper
och drivit arbetet i en participativ anda. Den arbetsform vi valt är projektarbetsformen (se avsnitt 4). Anledningen till att vi valt denna arbetsform är att
vi vill skapa en egen, men kompletterande arena av temporär karaktär som
kan ge näring åt ordinarie verksamhet. De aktörer som medverkat i förnyelsearbetet är studierektorer, lärare, administratörer, studievägledare och studenter. Studierektorns roll är att fungera som projektledare. Rollen innebär
bland annat att initiera, driva och följa upp arbetet samt att också skapa förutsättningar för lärande och engagemang inom projektet. Den modell vi arbetar efter kan illustreras på detta sätt (figur 1).

Idé om
förnyelse

Teori om projekt
och l ärande

(Re -)Design

Prövning

Värdering/l ärande
Förändrings resultat
Figur 1

Erfarenheter/
lärande

Illustration av tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet skall uppfattas som en prototypbaserad och iterativ process. Inledningsvis har vi haft en idé om förnyelse (se avsnitt 3). Denna idé
tillsammans med teori om projekt och lärande (se avsnitt 4) har utgjort grund
för design av ett projektorienterat arbetssätt. Projekt är att se som en ny arbetsform för oss som grupp samtidigt som det är ett ideal vi försöker etablera
för lärande inom ramen för våra kurser. Vi vill därför markera att det objekt
som studeras i denna rapport är vårt förnyelsearbete. Därefter har designen
prövats och erfarenheter från prövning värderats. Resultat från värdering är
underlag för redesign.
Design och redesign handlar bland annat om att finna en pedagogisk modell. Utgår vi från ett exempel så prövas den pedagogiska modellen som en
prototyp i ett antal kurser. Parallellt med kursernas genomförande så noteras
erfarenheter av kursaktörer. Dessa erfarenheter ligger till grund för en värde113
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ring som i sin tur utgör underlag för en redesign. Resultat, erfarenheter och
lärande i modellen som helhet består av ett konkret förändringsresultat - en
undervisningsform och erfarenheter. Erfarenheter utgörs av data från tillvägagångssättet, det vill säga processen att införa en ny undervisningsform. De
erfarenheter som redovisas i avsnitt 5 härrör sig hittills ifrån aktiviteten värdering/lärande.

3

Några bärande idéer inom förändringsprojektet

Utifrån den gode systemutvecklarens önskvärda egenskaper (som t.ex. vidsynt,
analytisk, ansvarstagande, reflekterande och professionell förändringsagent
med kompetens och förmåga att hantera såväl människa, som informationsteknik och organisation) avser vi att utveckla förmågan att arbeta och lära i
grupp. Att detta lärande i grupp finns inom ramen för ett projektorienterat arbetssätt är också vår övertygelse. Det projektorienterade arbetssättet bör vila
på en tydligt överenskommen och kommunicerad pedagogisk grundsyn inom
ämnet som utvecklas och förädlas i samverkan med berörda studenter.
I vår strävan efter att utveckla professionalitet hos systemvetare vill vi fokusera arbete och lärande i grupp, men inte fristående utan som en integrerad och central del i en projektorienterad modell (baserad på en pedagogisk
grundsyn). Den projektorienterade modellen är därmed vårt samlade ”paraply” för ett antal aktiviteter. Vårt projekt har därför både mer konkreta och
abstrakta inslag och vi avser att åstadkomma en pendelrörelse mellan det
konkreta och abstrakta, eller om vi så vill, mellan del och helhet. Gemensamt
är att vi vill se studenter som innehavare av en förmåga att inte bara förstå
och tillämpa kunskap, utan också kunna analysera, göra kunskapssynteser
och värdera kunskap – detta för att kunna utvecklas till att bli en god systemutvecklare (jämför t.ex. med Bloom’s taxonomi).
Projekt är därmed både en arbetsform för förnyelsegruppen som sådan
och något vi vill införa i vår undervisning. Det är därför angeläget att problematisera projekt som fenomen ytterligare tillsammans med en diskussion
kring lärande (se följande avsnitt). Ett skäl till att införa ett projektorienterat
arbetssätt är att det ofta återfinns i det arbete studenterna möter efter avslutad utbildning.
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4

Projekt och lärande

4.1 Projekt – en traditionell syn
Begreppet projekt anses komma från det latinska uttrycket projec’tum som
betyder ”det framkastade”. Projec’tum är baserat på proicere vilket består av
pro (framåt) och jacere (kasta). (Engwall, 1999, s. 41 ff.) En språklig definition som återfinns är:
… an enterprise carefully planned to achieve a particular aim. (Oxford Concise English Dictionary, 1999)

Skrifter kring projekt utgår ofta från en definition, eller en uppsättning kriterier av vad projekt är. Viljan att tydligt definiera och utmärka detta arbetssätt
jämfört med en ”traditionell” organisation är tydlig (Engwall, 1999). En vanlig
definition av projekt enligt Packendorff (1994, s. 208; 1995, s. 320), är att (1)
Projektet är en unik engångsuppgift, (2) Har en förutbestämd leveranstidpunkt, (3) Är föremål för mätning (med avseende på resursanvändning och
kvalitet) samt (4) Innehåller ett antal komplexa och/eller oberoende aktiviteter.
Till detta kan läggas att projektet är avgränsat från övrig verksamhet, enligt citatet nedan:
[Projekt är en] tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som genom styrning av tilldelade resurser skall nå uppställda mål (Selin,
1990 ur: Engwall, 1999, s. 16)

Denna avgränsning av projekt från övrig verksamhet uttrycks också av Wisén och Lindblom (1989, s. 7): ”The Project — a world on its own”. Projekt
som uppgift beskrivs ofta i tre dimensioner: (1) funktion och kvalitet, (2)
budget/tid och (3) tid (Lock, 1996). Mellan dessa tre dimensioner bör en balans finnas för att åstadkomma ett ”lyckat” projekt.
Vidare vad gäller projekts genomförande så betraktas ofta projekt som
verktyg och en fokusering av dess input och output. Med detta perspektiv är
det lätt att skäl för att initiera projekt, motiv för deltagande etc. kommer i
skymundan. En subjektiv rationalitet trängs undan av en rationell dylik. (ibid.)
Projektets organisation ses som okomplicerad och är en direkt och dessutom
en logisk konsekvens av den uppgift som skall genomföras (Engwall, 1999).
Under detta avsnitt har vi blivit uppmärksamma på förespråkare för alternativa resonemang och definitioner av projekt (Engwall, 1999; Kreiner,
1995; Lundin och Söderholm, 1995; Packendorff, 1995). Dessa vill utmärka
sig från vad de kallar för traditionell projektledningslitteratur och istället
formulera teori kring temporära organisationer (se avsnitt 4.2).
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4.2 En förändrad syn på projekt
Den metafor som bör ligga till grund för att förstå och bedriva projekt är att
se projektet som en temporär organisation och ett antal individer som under
en begränsad tid interagerar för att uppnå ett mål. Den traditionella metaforen för projekt har redovisats ovan som ett verktyg - ett medel för att nå mål
på en högre nivå.
4.2.1 Från ”projekt” till en ”temporär organisation”
Packendorff (1995) redovisar en uppsättning kriterier för temporära organisationer (som delas av andra, företrädesvis skandinaviska forskare). Dessa kriterier kan sammanfattas med följande punkter; att en temporär organisation:

Är en organiserad (kollektiv) handlingsriktning för att utföra en ickerutinartad process och/eller sätta samman en icke-rutinartad produkt.
Har en förutbestämd punkt i tiden eller en tidsrelaterad tillstånd när organisationen och dess uppdrag kollektivt förväntas upphöra att existera.
Har någon typ av kriterier för att utvärdera dess utförande.
Är så komplex med avseende på roller och antal roller så att medvetna
ansträngningar för att organisera dess utförande krävs.
Viktigt i denna karaktärisering är också att i den temporära organisationen
”ersätts” den rationella modellen med planering, kontroll och utvärdering
med förväntningar, handlingar och lärande. Varvid den senare också återverkar på kommande förväntningar och handlingar. Planering och struktur
är definitivt mindre viktigt i detta alternativa sätt att betrakta projekt som
temporära organisationer. Aktörers handlingar och dess relationer med andra hamnar istället i fokus. (Packendorff, 1995) Behovet av en mer handlingsorienterad teori än i den traditionella projektledningslitteraturen påvisas också av Lundin och Söderholm (1995, s. 437 ff.).
4.2.2 Från objektiva till subjekt- och kontextberoende projekt
Vi uppfattar också att Engwalls (1999) diskussion kring projekt som idé,
satsning eller uppdrag är en reaktion mot den förenklade, traditionella, projektlitteraturen. Begreppet eller företeelsen projekt och dess mening är istället
relaterad till aktören/betraktaren, inte till någon objektiv, allmängiltig definition. Engwall (1999) hävdar vidare att variationer i synen på projekt är legitimt, och olikheterna är intressanta då de speglar olika konventioner och
uppfattningar. Erkännandet av projekt som ett kontextberoende och mer socialt fenomen diskuteras också av Kreiner (1995, s. 340). Båda dessa författaren anknyter till ideal (betydelsen av kontext, subjektiva och intersubjektiva
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uppfattningars betydelse, styrkan i variation etc.) som återfinns i hermeneutiskt och kvalitativt inriktade forskningstraditioner.

4.2.3 Temporär organisationer vs. permanent organisation

Från teori kring temporära organisationer och dess positionering av detta
specialfall av organisation jämfört med den permanenta organisationen
framkommer följande nyckelord: tid, uppgift, team och förändring. Författarna menar att samtidigt som dessa nyckelord utmärker en temporär organisation, så kan de också appliceras på vilken organisation som helst. Begreppen kan dock hjälpa till att avgränsa den temporära delen av organisationen
från den mer permanenta. De motiv som anges är att permanenta organisationer mer naturligt definieras av mål än uppgifter, överlevnad snarare än tid,
arbetsorganisation snarare än team samt produktionsprocess och ständig utveckling snarare än förändring.
Det mest förekommande sättet enligt Packendorff (1995) att avgränsa en
projektorganisation från sin omgivning är genom en matrisstruktur. Organisationer är vanligen funktionellt indelade och sättet att rekrytera kompetens
från olika delar av organisationen till exempelvis ett projekt var att skapa en
matris. (ibid.) Detta kan emellertid innebära konflikter mellan projekt och
linje. En konflikt som vanligen ses som problematiskt, men som också kan
vara en drivkraft för förnyelse och innovation (ibid.).

4.3 Lärande – några utgångspunkter
Här följer några utgångspunkter kring lärande vi identifierat med bäring på
projekt som arbetsform.
4.3.1 Kunskap i projekt – en typologi
Tell och Söderlund (2001, s. 234 f.) behandlar fyra kunskapstyper i ett resonemang om kunskap inom ramen för projekt. Dessa kunskapstyper visas i figur 2.

Figur 2
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Fyra kunskapstyper (Tell och Söderlund, 2001, s. 234)
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Med objektifierad kunskap menar författarna (ibid.) något som rättfärdigas
mot någonting externt. Sådana externa rättfärdiganden kan bestå av referenser till empiriska data, olika modeller eller vetenskapliga teorier. Denna typ
av kunskap rättfärdigas genom rationell argumentation (analyser etc.). I projektsammanhang anses den objektifierade kunskapen som innehavare av en
betydelsefull roll. Införande av explicita och kollektiva organisationsmodeller
som t.ex. projektmetoder kan stödja etablering och vidareutveckling av denna kunskapstyp.
Behovet av en institutionell kunskap relaterar till den kollektiva dimensionen av tyst kunskap (se också Rolf, 1995). Med detta menas att flera personer
tillsammans är bärare av vad vi kan välja att kalla organisatorisk kunskap –
denna typ av kunskap överstiger den kunskap de bär i sig själva. Den institutionella kunskapen rättfärdigas genom att man kan agera inom ramen för en
kultur, institution eller norm som man samtidigt själv är med och skapar.
Personlig kunskap rättfärdigas också internt mot en kunnig individ i ett
sammanhang – t.ex. ett projekt eller en organisation. Den personliga kunskapen beskrivs som handlingsorienterad och kommer till uttryck i individers
färdigheter samt har tysta dimensioner. Denna typ av kunskap är bakgrund
till den objektifierade kunskapen (figur 2). Den ”hantverkskunskap” som typen innebär utvecklas genom erfarenheter och läggs till individers handlingsrepertoar inom t.ex. projekt.
Medveten kunskap (Tell och Söderlund, 2001) beskrivs som den icke-tysta
(t.ex. i form av utvecklade mål, visioner och förmågan till reflektion och rationellt tänkande) och rättfärdigas, liksom den objektiva, genom argumentation. Den grundas i ett medvetet uppbyggt resonemang om ”sakernas tillstånd” och bedöms utifrån individers egna uppfattningar. Den medvetna
kunskapen är med andra ord synnerligen subjektiv och förankrad i ett lokalt
sammanhang. Denna kunskapstyp kan exempelvis uttryckas i språket genom
metaforer och analogier och därmed bli kommunicerbar till andra. Sådan
kunskap kan användas för att entusiasmera och övertyga och skapa struktur
i olika sammanhang, t.ex. projekt (ibid., jämför också Mintzberg’s (1998)
standardisering av normer som koordinering).
Säljö (2000) diskuterar lärandet i praktiken och argumenterar för att
handlingar är situerade i social praktiker. Handlingar är därmed kontextberoende och vår förståelse och lärande utgår ifrån de egenskaper som tilldelas
en given situation. Säljös kontextuella utgångspunkt för handlande och lärande håller vi med om, det finns ett otal exempel som visar på att en meningsfullhet i handlandet endast kan förstås utifrån en given kontext.
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4.3.2 Kunskap – betydelsen av konstruktion och kontext
Inom vårt projekt och de bärande idéer vi tidigare presenteras väljer vi att i
första hand se kunskap som en konstruktion och i en kontext. Detta ligger
nära att gå från ett resonemang kring undervisning2 till att istället understryka lärande och en ökad studentcentrering3. Hult (2001, s. 17 f.) diskuterar
just i dessa termer och ser undervisningsbegreppet som relaterat mer till kunskapsöverföring, lärarfokusering, individuellt lärande och abstrakt (kontextoberoende) kunskap. Med konstruktivism som utgångspunkt och betoning
av lärande kan istället nyckelorden ses som just studenters (och för den del
andra människors) konstruktion av kunskap, en ökad orientering mot studenten, dennes förutsättningar och kunskapande, att lärande kan ske kollektivt samt att kunskap finns i kontexter (ibid.). Varje individ skapar därmed
sin egen kunskap och strukturer samt uppfattar exempelvis teorier och utsnitt av ”sin” verklighet på olika sätt. I förändringsprojektet har vi tagit fasta
på att studenter lär tillsammans, vill uppmuntra detta och tydligt organisera
för att det kommer till stånd. Att använda projekt som perspektiv och arbetssätt är ett sätt att åstadkomma en arena där studenterna får utrymme för dialog, träna förmågan att iaktta och dra slutsatser och lyssna till hur andra lärt,
konstruerat kunskap etc. Denna ambition anknyter väl till Hults (2001) beskrivning av forskningsprocessen som metafor för undervisning och vår egen
syn på forskning och ett gott vetenskapligt samtal.
Betydelsen av sammanhanget (situationen) kan diskuteras i termer av att
var lärande äger rum är centralt (se t.ex. Hult, 2001; Lave och Wenger, 1991).
Situationer där lärandet ägde rum eller där kunskapen användes anses lätta
att komma ihåg. Dessa situationer kan också i någon mening – och till viss
del – regisseras för att skapa ett dynamiskt och attraktivt lärklimat. Vi ser
gärna att detta utvecklas inom ramen för vårt förändringsprojekt. Situationerna bär dessutom gärna ha en autentisk prägel genom att vara vad vi slarvigt kallar för verklighetsanknutna. Det kan i vårt fall handla om att vi använder fiktiva eller verkliga fall (företag, aktörer, IT-system etc.) för att
komma nära verksamhetsinriktad systemutveckling.
Vår projektram kan dessutom inrymma träning av förmågan att formulera problem – problem som i olika grad kan vara formulerat av enskilda studenter, tillsammans med medstudenter eller lärare. I likhet med Hults (2001)
diskussion baserat på Ramsden (1992) ser vi också att projektgrupperna be2 Eller kanske kommer än tydligare till uttryck i samband med användningen av begreppet

”lära ut” – vilket torde kunna ses som sändarfokuserat snarare än mottagarorienterat. Se också Hult (2001, s. 18 f.).
3 Att ge studenters lärande högre prioritet, betona studentens ansvar i lärprocessen och uppmuntra deras engagemang. Se också Abrandt och Dahlgren (2002).
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stående av studenter behöver ta ett ansvar och känna ett tydligt engagemang
för det egna arbetet, att ge och få återkoppling, att vara noggranna och uthålliga samt att muntligen och skriftligen, beskriva och förklara stoff.

5

Erfarenheter från det pågående förändringsprojektet

5.1 Struktur och organisation
I vårt sätt att organisera förändringsprojektet ser vi inslag av vad som ovan
kallas för både ett ”projekt” och en ”temporär organisation” (se bl.a. Packendorff, 1995). Det finns inslag av den förstnämnda typen med diskussion
kring planering och utvärdering. Det finns också inslag av den andra typen i
form av våra diskussioner kring förväntningar, aktörers handlingar och vårt
eget samt studenters lärande. Vad som ändå gör att vi i första hand vill relatera vårt projekt till synen på fenomenet som temporär organisation är dess
fokusering av handling (Lundin och Söderholm, 1995) som en central och
grundläggande kategori. Som de sistnämnda författarna också påtalar är
temporära organisationers, som vårt förändringsprojekt, existens beroende
av handling för att nå mål. Handlingarna bör också vara samstämmiga - organiserade, åtminstone över tid för att nå mål.
Att nå mål är förstås ingen enkel uppgift. Enbart aktiviteten att formulera
mål kan göras till föremål för en lång diskussion. Vi väljer inte att ta oss an
denna diskussion här och nu, utan istället resonera kring några hinder och
möjligheter att nå mål. En återkommande diskussion i projektlitteratur är
konkurrensförhållandet mellan den temporära organisationen och den permanenta (linjeorganisationen) (se t.ex. Packendorff, 1995). Detta är också påtagligt i vårt projekt. Det är en utmaning att i tid och uppmärksamhet att
handla och organisera för att nå mål. I projektet har tid allokerats för respektive person att medverka – resursmässiga förutsättningar i form av tid finns
därmed. Tid är också ett sätt att legitimera arbetet i projektet och göra förväntningar tydliga. Vi får dock acceptera att projektet inte upplevs som lika
viktigt, angeläget och intressant av alla inblandade parter. Variationen i synen på projektet är därmed vad Engwall (1999) diskuterar legitim. Vi har
dock identifierat att medverkande aktörer har fått ett ökat engagemang avseende gemensamma undervisningsfrågor och en diskussion kring lärande än
innan projektet startade. Därmed finns också en kulturell aspekt på projektet
– det är mer legitimt att diskutera lärande nu än tidigare (början på en förskjutning i normer, jämför med Handal, 1999). Synen på projektets innehåll
och status är därmed föränderlig och möjlig att påverka.
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Positiva möjligheter för att nå mål inom ramen för vårt projekt är det faktum att den temporära organisationen och den permanenta är ömsesidigt beroende. Den permanenta organisationen behöver den temporära för att kunna utvecklas och förnyas, bland annat genom att vara en arena för diskussion
och reflektion. Den temporära organisationen behöver den permanenta som
källa till empiriska data, prövning och erfarenhetsunderlag (se avsnitt 5.4).
Att värdera mål gällande lärande inom ramen för de kurser vi erbjuder
och arbetar med att förändra är också ett utmanande område. Vi värderar
olika sätt att organisera examination inom ramen för ett projektorienterat
arbetssätt och behandlar detta separat (se Melin och Cronholm, 2003). För
att kort sammanfatta några erfarenheter kring detta så är synpunkter från
studenter överlag positiva. Det projektorienterade arbetssättet förefaller bidra till en arena för att diskutera olika perspektiv, social interaktion och vara
en dynamisk lärmiljö. Bland motiverande faktorer ses autenciteten, förberedelsen inför arbetslivet och att det helt enkelt upplevs som roligt. Utmaningar
finns i att överbygga free-riderproblematiken (fördelningen av arbete) och
konflikter i grupper. Inte minst finns en ovisshet från studenterna gällande
betygssättning, delvis baserad på prestationer i grupper. En viktig lärdom ur
vårt perspektiv är att ett projektorienterat arbetssätt inte skall blandas samman med värdering av prestationer (examination av individuella prestationer
vs. grupprestationer).
Att organisera för lärande i projektgrupper innefattar också ställningstaganden kring vilka principer som skall gälla för sammansättning av grupper.
Detta finns utvecklat i Cronholm och Melin (2003). Vi har studerat lottning
som princip för att sätta samman projektgrupper och hur detta påverkar lärande. Ur ett studentperspektiv förstår vi att egen motivation, kunskapsnivå
och sociala relationer har betydelse för gruppsammansättning och lärande.
Studenters attityder till effektivitet, tidsanvändning och syn på lärande har
också betydelse. Hur man betraktar heterogena vs. homogena grupper varierar. Vissa ser heterogena grupper som något realistiskt, men samtidigt ett
hinder för att nå ett ”effektivt lärande”. Andra grupper av studenter ser just
heterogeniteten (avseende t.ex. kön, ambitionsnivå, förkunskaper etc.) som
ett sätt att lära sig mera. Lottning som princip för att skapa grupper hamnar
i spänningsfältet mellan trygghet och dynamik.

5.2 Styrning och kultur
I projektet finns olika medel för att styra. Bland annat har vi inkluderat samtliga anställda vid studierektorsområdet i projektgruppen. Deltagande i projektet
är därmed i någon mening inte frivilligt, utan obligatoriskt, även om insatsens
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omfattning kan variera mellan deltagare. Graden av styrning vad gäller deltagande är därmed hög. Vi har hittills inte nåtts av några negativa reaktioner
kring denna princip. Därmed har den allmänna arbetsbelastningen, trots avsatt
tid, ibland gjort att vi fått synpunkter kring att man inte har tid.
Inom projektet finns flera arbetsgrupper. Grupperna ansvarar för att utveckla kunskap kring olika fenomen. Arbetsgrupperna har hittills fått uppdrag som inneburit en stor frihetsgrad vad gäller hur man internt organiserar
sitt arbete, vilket kan karaktäriseras som målstyrning. Här uppfattar vi en
ovisshet om arbetsgrupperna kommer att nå målen. Delresultat som hittills
presenterats kan tolkas på flera sätt. Å ena sidan kan vi se början på en kunskapsutveckling. En utveckling där tankar och begrepp håller på att mogna.
Å andra sidan kan vi uppfatta det som att grupperna inte har de förutsättningar (t.ex. otydlighet i målbeskrivning) som krävs för att nå mål och att åtgärder för att förbättra detta måste vidtas. Möjligen är detta ett uttryck för
övergången från en mer individuell frihet till en mer professionell autonomi
(jämför Handal, 1999) hos oss inom projektgruppen.
De prestationer och resultat som uppnås inom ramen för den temporära
organisationen (vårt förändringsprojekt) har bäring på de aktiviteter, normer
och den kultur som finns inom den permanenta organisationen (studierektorsområdet och undervisning [bl.a. de kurser vi ger inom området]). Ett viktigt mål med projektet är att det de facto skall påverka vår pedagogik – något
som vi hittills har goda indikationer på att det de facto gör. Projektet i sig
har därmed en styrande funktion på undervisningsverksamheten. I vilken
mån skall det projektorienterade arbetssätt styra alla undervisningsaktiviteter? Vi ser detta arbetssätt som ett medel för att uppnå ett lärande hos studenter och lärare. Medlet är därmed underordnat målet (lärandet i sig). Detta
innebär att andra medel (pedagogiska undervisningsformer) kan användas –
men behöver motiveras. Det projektorienterade arbetssättet skall uppfattas
som en norm – ett sätt att påverka värderingar hos lärare och studenter samt
att bilda en profil i undervisningen (att medvetet välja och välja bort).

5.3 Aktörer och deltagande
Genomförandet av förändringsprojektet har drivits med en bred representation av olika roller (se avsnitt 2). Denna ansats har lett till att personal upplevt en ökad delaktighet. Vår uppfattning är också att den breda delaktigheten medfört att problem har blivit belysta från olika utgångspunkter. T.ex.
kan en fråga belysts ur ett ekonomiskt perspektiv från studierektorshåll och
ställts mot ett arbetsmiljöperspektiv från administratörer. Vidare har lärarperspektiv ställts mot studentperspektiv. Att låta flera perspektiv komma
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fram ser vi som en förutsättning för att lyckas med ett förnyelsearbete. En
bred medverkan kritiseras ibland för att inte vara resurseffektiv. Vår uppfattning är att förnyelsearbete av denna typ måste få ta tid. Goldkuhl (1992)
menar att en ensidig inriktning mot att snabba upp behovsanalyser kan vara
riskabel och att uppfattningar måste mogna fram.
Den breda representationen har också lett till att deltagare varit välmotiverade. Detta har inneburit att det funnits en stark förändringskraft bakom arbetet. Kraften har stärkts av att både ämnesstudierektor och programstudierektor
(programstudierektor är den största ”kunden” till ämnesstudierektor) deltagit.
Med andra ord har beställare och utförare samverkat kring pedagogisk förnyelse. Denna samverkan har bidragit till en ökad legitimitet för förnyelsearbetet.

5.4 Förnyelseprocessen – två arenor
Under arbetets gång växte ett behov fram av att förtydliga det ursprungliga
tillvägagångssättet som illustrerats ovan (figur 1). Behovet bestod av förtydliga
att design respektive prövning sker i två olika arenor (figur 3). En av arenorna
utgörs av själva förnyelsearbetet och den andra arenan är undervisning. Med
inspiration från s.k. praktikteori (Goldkuhl och Röstlinger, 2002) kan ett antal
kriterier tillämpas för att tydligare urskilja de två arenorna; arenor som t.ex.
har olika uppdragsgivare, olika typer av handlingar och olika klienter.
Uppdragsgivare för arenan förnyelsearbete är studierektorsområdet systemutveckling tillsammans med beställarna systemvetenskapliga programmet och fristående kurser inom ämnet. Dessutom kan också GrundSIPA betraktas som uppdragsgivare eftersom man finns med som finansiär. Uppdragsgivare för arenan undervisning är studierektorsområdet systemutveckling De handlingar som utförs i arenan förnyelsearbete är förändringshandlingar som t.ex. design och värdering av en hypotes om ett projektbaserat arbetssätt. I arenan undervisning utförs undervisningsrelaterade handlingar.
Klienter till arenan förnyelsearbete är undervisningen och klienter till arenan
undervisning är i första hand studenter.
Förnyelsearbete

Figur 3

hypotes

Undervisning

erfarenheter

Två arenor - Förnyelse respektive undervisning
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Mellan de båda arenorna finns relationer. Från undervisningen till förnyelsearbetet flödar data i form av erfarenheter från prövning. Från förnyelsearbete
till undervisning finns en hypotes om en pedagogisk modell i form av ett projektbaserat lärande. Undervisning har därmed dubbla roller. Undervisningen
är: (1) objekt för förnyelse och (2) en källa för insamling av erfarenheter.
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REFLEKTIONER KRING PROBLEMBASERAT
LÄRANDE (PBL) SOM ARBETSFORM PÅ
LAB – ERFARENHETER FRÅN KURSEN
”VAD ÄR ETT MILJÖPROBLEM?”
Annika Fredriksson,
Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle

Inledning
Syftet med detta fördjupningsarbete var att ge tillfälle för fördjupning kring
pedagogiska och didaktiska frågor. Detta med anknytning till vad vi har behandlat under kursen i universitetspedagogik, steg 1 (LUK08, 4 poäng), samt
utifrån våra tidigare erfarenheter och funderingar kring lärandeprocessen.
Hösten 1998 startade en ny tvärvetenskaplig miljövetarutbildning vid institutionen för tematisk utbildning och forskning (ITUF), Campus Norrköping, Linköpings Universitet. Programmet omfattar 120 eller 160 poäng och
består av ett basblock om 80 poäng och en fördjupningsdel med fyra alternativa inriktningar om 40 eller 80 poäng. Jag kommer i detta fördjupningsarbete att reflektera över vald arbetsform samt valda verktyg för att underlätta lärandet som har använts och som fortfarande används i introduktionskursen
”Vad är ett miljöproblem? (10 poäng) på Miljövetarprogrammet. Jag var
själv med och planerade upplägget för denna kurs tillsammans med ett flertal
andra i inledningsskedet, samt var laborationshandledare första och andra
gången kursen gick (1998 och 1999). Man kan se denna fördjupningsuppgift
som min egen utvärdering av kursen ur ett lärandeperspektiv.
Det finns ett ökat behov av personer med brett miljövetenskapligt kunnande, ett kunnande som sträcker sig över de traditionella vetenskapliga
gränserna. Det behövs människor som har förmågan att länka samman specialistkompetens från olika traditioner och har förmågan att överbrygga klyftor mellan olika vetenskapliga och samhälliga världar (Miljövetarprogrammets programhandbok). Ett av de största problemen i dagens hantering av
miljöfrågorna är de skarpa gränserna mellan naturvetenskap, teknik och humanvetenskap. En av grunderna till dessa skarpa gränser är att de tekniker
som används för att ta fram mätdata ofta är höljda i dunkel och ter sig
mycket svårbegripliga för de som ej är insatta. En av anledningarna till detta
kan vara att många saknar erfarenhet av provtagningar och mätningar. Kun127
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skap om hur datamaterial tas fram och förmågan att kritiskt granska siffror
och mätdata är därför ofta mycket bristfällig. Målet med miljövetarutbildningen är att alla som genomgått den skall vara förtrogna med sådana tekniker och metoder som är vanligt förekommande i miljösammanhang, samt ha
kännedom om vilken typ av information dessa kan bidra med. I alla kurser
ingår därför praktiska moment i form av naturvetenskapliga fältprovtagningar och kemiskt-biologiskt laboratoriearbete. Laborationerna används
som pedagogiska hjälpmedel för att underlätta sökandet efter kunskap om de
komplexa sambanden, samt som en hjälp att öka förståelsen för de vidare
sammanhangen. Många av laborationerna som löper under utbildningen har
anknytning till de miljöfrågor som under de senaste decennierna fått stor
uppmärksamhet, nämligen försurning, övergödning, växthuseffekt, ozonskicktsförtunning, spridning av svårnedbrytbara föreningar, tungmetaller och
utnyttjandet av naturresurserna.

Kursinformation
Mål & syften
Det övergripande syftet med kursen ”Vad är ett miljöproblem?” var att studenterna skulle få tillfälle att fördjupa sin förståelse för miljöproblemens
komplexitet. Under denna introduktionskurs var tanken att de skulle börja
diskutera och problematisera vad ett milöproblem är (Miljövetarptogrammets kurshandbok). Syftet var också att studenterna skulle bli förtrogna med
att använda problembaserat lärande som pedagogisk metod för inlärning.
Huvudpoängen med laborationerna under denna kurs var att studenterna
skulle tillägna sig en elementär förståelse för hur och varför olika miljöfaktorer påverkar organsimer. De praktiska momenten avsedde att belysa och
problematisera huruvida parametrar som pH, salthalt, temperatur, ljus, redox och syre kan bli farliga för vissa organismer. De praktiska momenten
syftade även till att ge studenterna en grundläggande kännedom om laboratoriearbete och skapa en kreativ och stimulerande arbetskultur på lab, präglad av nyfikenhet och prestigelöshet.

Laborationernas innehåll
Studenterna fick i uppgift att bemöta ett påstående från labhandledaren vilket löd; ”Ett miljöproblem uppfattas i många avseenden som farligt. Stämmer det att enskilda parametrar och begrepp, t.ex. pH, temperatur, redoxpotential, syre, vatten, konduktivitet och ljus i vissa avseenden kan vara farliga
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för organismer?”. Studenterna fick i uppgift att testa detta genom olika praktiska moment. Tanken var att de efter genomgången labkurs översiktligt
skulle kunna redogöra för om och i så fall varför dessa parametrar påverkar
organismer. Till studenternas förfogande fanns några modellorganismer tillgänliga på lab, samt instruktioner om vilken labutrustning och vilka kemikalier som fanns tillgängligt. Enklare ”kokboksinstruktioner” fanns för vissa
analyser, bl. a. för pH och konduktivitetsmätning. Instruktioner för hur man
bereder en s.k. Winogradskypelare fanns även tillgängligt. Detta moment var
obligatoriskt och syftade till att visa på / problematisera kring samspelet mellan olika organismer i ett slutet system samt illustrera att det finns olika
energitillstånd i naturen. Vid sidan av laborationerna pågick även basgruppsarbete där studenterna arbetade utifrån olika fallstudier kring miljöproblemens komplexitet i grupper om 6-8 personer.

Arbetsform
Pedagogiken som används på miljövetarprogrammet kan definieras som en
projekt- och problemorienterad arbetsform där studenternas eget kunskapssökande och kunskapskritiska arbete är i centrum. Att utgå från problem syftar i detta sammanhang till att studenterna tar sin utgångspunkt i att formulera och ställa frågor runt ett konkret miljöproblem samt kritiskt förhålla sig
till de begrepp som används för att beskriva problemet (Miljövetarprogrammets programhandbok). Denna studentaktiva arbetsform vill vi även skall
genomsyra den praktiska verksamheten på lab.
Vid planeringen av laborationerna försökte vi beakta de sju punkter som
Hult (2002; vilket vid dåvarande tillfälle var i manuscriptform) anser vara
centrala syften med laborationer som arbetsform, nämligen:
1. Laborationen kan vara ett komplement till teorin, den kan visa tilllämpningen av teorin och den kan ge studenterna en känsla för fenomenet.
2. Laborationen hjälper studenterna att utveckla en analytisk och kritisk
förmåga och en förmåga att formulera mål.
3. Laborationerna hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande dels
genom att flera sinnen används vid lärandet dels för att de genom laborationen bättre ser vilka inlärningsbehov de har.
4. Laborationen underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete.
5. Laborationen ger möjlighet att se och pröva tekniker som används
vid vetenskapligt arbete och därvid erhåller studenterna en färdighet
och vana.
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6. Laborationen hjälper till att göra studenterna motiverade för tekniska
och naturvetenskapliga studier.
7. Laborationen är ett lämpligt instrument för att utveckla den sociala
kompetensen och den kommunikativa förmågan.
Samtliga punkter ansåg vi vara relevanta och det var en utmaning att arbeta
fram ett liknande koncept som skulle passa in i introduktionskursen på miljövetarutbildningen. En av svårigheterna var att ta hänsyn till det stora antalet studenter i varje labgrupp (ca 25 stycken) samt studenternas vitt skilda
bakgrundskunskaper, vilket i många situationer var en fördel för studentgruppen. Studenterna arbetade i grupper om 3-4 personer på labbet.

Examinationsform
Examinationsformen styr ofta inlärningen. Det är därför viktigt att välja
lämplig form för examinering så att den blir till ett stöd för inlärningen. Laborationerna i sig var tänkta att fungera som ett lärmoment. Inom ramen för
laborationskursen bestod examinationen av inlämning av två olika laborationsrapporter samt muntlig redovisning av dessa i grupp på labkursens avslutande seminarier.

Verktyg för undervisning och lärande
Förförståelse
Innan beredandet och utförandet av de s.k. Winogradskypelarna, som bl. a.
bestod av syrefritt sediment från Motala ström och nedklippt filterpapper i
ett slutet ekosystem, fick studenterna i uppgift att i smågrupper formulera en
förförståelse. I denna förförståelse skulle de fundera över vad de trodde skulle komma att hända i dessa pelare under kursens gång, dvs formulera en hypotes om utvecklingen i pelarna. Tanken var att de på detta sätt skulle tydliggöra sin egen förförståelse. I slutet av kursen fick studenterna tillbaka den
inlämnade förförståelsen så att de kunde relatera det verkliga utfallet till hypotesen. Varje student lämnade även enskilt in en förförståelse som kort
beskrev förförståelsen av de olika parametrar man ville testa i parameterförsöket, samt vilka förväntningar man hade, troligt förlopp etc.
Försöksplanering
Under några inledande laborationstillfällen fick studenterna i smågrupper
planera upplägget för de praktiska momenten. Försöksplaneringen skulle innehålla vad studenterna ville testa, varför de ville testa detta, samt hur de
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planerade att gå tillväga. Här tvingades studenterna att redan i ett tidigt stadium fundera över kopplingen teori och praktik.
Gruppkontrakt
I början av laborationskursen när studenterna hade delat in sig i smågrupper
fick de i uppgift att formulera gruppkontrakt. Här försökte de formulera
formerna och ramarna för gruppens gemensamma arbete på lab. Syftet med
detta var att tydliggöra och förhoppningsvis förenkla grupprocessen.
Återkoppling
Försöksplaneringarna lämnades in till labhandledaren för feedback innan
försöksstart. Kontinuerlig återkoppling gavs av labhandledaren under kursens gång.
Resurstillfällen
Studenterna hade under kursens gång möjlighet att önska resurstillfällen i
olika form. Dessa fick med fördel tangera arbetet på lab och arbetet med fallstudierna i de större basgrupperna.
Avslutande labseminarier - Tid för gemensam diskussion och reflektion
Gemensamma gruppseminarier hölls i slutet av labkursen. Här presenterades
och diskuterades resultaten av de praktiska momenten och dess slutsatser.
Resultaten kopplades samman med miljöproblemens komplexitet.
Pärm med litteraturtips
En pärm med några tips på relevant litteratur fanns tillgängligt på lab under
kursens gång. Denna fann studenterna vara ett viktigt verktyg för att komma
igång. I denna pärm satte studenterna även in eget material som kunde vara
av intresse för andra studenter i labgruppen.

Reflektioner ur ett lärandeperspektiv
Arbetsformen problembaserad inlärning på lab fungerade överlag bra, dock
fanns viss frustration i början av labkursen. Många hade svårt att komma
med litteratursökning samt att börja problematisera. Troliga orsaker till det
kan ha varit att arbetsformen var helt ny för studenterna samt att de ej kände
varandra sedan tidigare. Några studenter tipsade om att det troligtvis hade
underlättat att komma igång med uppgiften om de hade fått mer konkreta
fall att utgå ifrån även på lab.
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Winogradsky-laborationen fungerade väldigt bra och väckte många frågor
och svar. Formuleringarna av förförståelsen bidrog oerhört mycket till nyfikenheten, motivationen och förståelsen för utvecklingen i Winogradskypelarna. Parameterförsöken skulle man däremot kunna utveckla mer, exempelvis skulle man kunna lägga till några testparametrar. Vore bra om det fanns
fler alternativ att välja på vilket skulle bidra till en mer varierande muntlig
redovisning och diskussion på de avslutande labseminarierna. Studentgrupperna arbetade olika snabbt och valde ej lika många testparametrar.
Själva upplägget, att studenterna först skall tydliggöra sin förförståelse
genom att formulera ett förväntat utfall/resultat, därefter planera och genomföra sitt laborerande, avslutningsvis relatera och diskutera det erhållna resultatet till det förväntade utfallet fungerade bra i inlärningssyfte. Jag tror att
detta arbetssätt stärker motivationen och inlärningen jämfört med mer traditionell ”kokbokslaborativ undervisning”. Ett tips är att man låter studenterna laborera med personer från samma basgrupp, ty då kan man lättare knyta
ihop det laborativa arbetet med arbetet kring olika fallstudier i basgruppen.
Kopplingen teori och praktik blir då mer tydlig vilket gynnar inlärningen.
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KVALITETSARBETE I ARBETSPROCESSEN
MED C- OCH D-UPPSATSER INOM IBV
Lauritz Brännström, Bo Davidson & Tom Nilsson,
Institutionen för beteendevetenskap
– Ett GrundSipaprojekt –

1.

Bakgrund

På IBV bedrivs undervisning på C- och D-nivå i de tre ämnena pedagogik,
psykologi och sociologi på såväl enstaka kurser som inom ett flertal program. Cirka 35 lärare inom dessa ämnen arbetar som handledare på program
och enstaka kurser för C- och D-uppsatser. Läsåret 01/02 examinerades cirka
120 C-uppsatser och cirka 40 D-uppsatser.
Trots stora likheter vad gäller dessa discipliner finns också en betydande
variation såväl inom som mellan ämnen, vilket kan vara både en tillgång och
ett problem i relation till arbetet med kvaliteten vad gäller uppsatserna. Variationen i de tre ämnena kännetecknas av en stor spännvidd vad gäller val av
forskningsproblem, olika paradigm samt teoretiska och metodiska ansatser.
Trots denna spännvidd beforskas likartade eller snarlika forskningsfrågor
inom flera av de tre ämnena, men ofta ur olika infallsvinklar, såväl teoretiskt
som metodologiskt.
Även vad gäller idealen för hur vetenskapliga texter bör utformas så föreligger en variation både inom och mellan ämnen. Detta yttrar sig t ex i sättet
att publicera vetenskapliga texter: inom psykologiämnet är publicering i artikelform vanligt, här finns också av vetenskapssamhället tydligt formulerade
krav på formalia; inom sociologiämnet är publicering i tidskrifter vanlig,
dock med större variation vad gäller formen, likväl som publicering i monografier, rapporter och antologier. Vad gäller pedagogikämnet är publicering i
artikelform ovanligare – i detta ämne är monografier, rapporter och antologier vanliga.
Forskningsfronten för de ämnen som finns representerade inom IBV:s
forskningsfält utmärks av stor bredd vad gäller innehållslig orientering i valet
av forskningsproblem men också i val av metodisk ansats för att besvara dessa problem. Vidare finns det en variation på IBV hur vi i de olika ämnena or-
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ganiserat uppläggningen av undervisningen i anslutning till uppsatserna. Det
är mot denna bakgrund som kvalitetsarbetet och detta projekt skall förstås.

2.

Kopplingen till GrundSipas ställningstaganden
och intentioner

GrundSipa utgår från att grundutbildningen organiseras med individens lärande i centrum. Med individ kan givetvis avses både lärare/handledare som
uppsatsskrivande student. Eftersom handledar – studentrelationen i mycket
kan liknas vid relationen mentor – adept så utgår vi från att båda parter kan
lära och utvecklas om denna relation är god. Att bli en bra handledare är till
viss del en konst som förfinas över tid. I detta sammanhang är säkert det kollegiala samtalet en vital komponent.
GrundSipa utgår vidare från att individen kan ta ansvar för sitt eget lärande och vara en resurs för andra. På denna punkt kanske just undervisning
i form av uppsatshandledning är extra tacksamt jämfört med annan, eventuellt mer traditionell undervisning. Att lära sig bli en akademisk skribent, dvs.
att lära sig att kunna författa akademisk text, är i mycket en process som innebär att bli självständig, att kunna ta ansvar för sitt eget lärande.
Slutligen utgår GrundSipa från att grundutbildning och forskning är två
sidor av samma mynt. Givetvis är arbetet med att författa en uppsats ett
forskningsarbete – det förekommer redan att bra uppsatser publiceras i tidskrifter eller att studenters arbete med uppsatser ingår som en del i befintliga
forskningsprojekt. Denna aspekt av kvalitetsarbetet torde kunna stärkas av
det ovan skisserade projektet. Mot denna bakgrund utformades detta utvecklingsprojekt.

3.

Projektets utformning

Utvecklingsprojektet genomfördes i tre steg. Arbetet omfattar inledningsvis de
tre erfarna handledare som representerar ämnena pedagogik, psykologi och
sociologi och som utgör själva projektgruppen.1 I projektets senare fas inbjöds
studierektorer och handledare vid institutionen att delta i kvalitetsarbetet.

1 I projektgruppen ingår Lauritz Brännström, lektor i psykologi; Bo Davidson lektor i pedago-

gik; Tom Nilsson, docent och lektor i sociologi. Initialt ingick även Ann Frodi, professor i
psykologi, i projektgruppen men hon kom att utgå pga. flytt till annat lärosäte. Projektet har
genomförts under läsåret 2002 – 2003 med start hösten 2002.
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•

Kvalitetsinventering. I detta första steg läser projektgruppen C- och Duppsatser från varandras ämnen och diskuterar kvalitetskriterier. De befintliga texter (uppsatsmanualer o dyl.) som beskriver kvalitetskrav granskas.

•

Work shops. Mot bakgrund av den kvalitetsinventering som skett enligt
punkt ett ovan inbjuds institutionens handledare till work shops. I dessa
work shops diskuteras hela problematiken kring att bedriva undervisning
inriktat mot uppsatserna – från kursplanering till handledning, seminarier, examination och återkoppling samt kopplingen till A- och B-kurser.

•

Sammanställa erfarenheter. Ambitionen är inte att utforma enkla kvalitetskriterier för uppsatser mot bakgrund av den mångfald som kännetecknar de aktuella ämnena. Fokus för detta arbete är att finna viktiga
aspekter i hur arbetet och organisationen kring uppsatsarbetet kan utformas för att skapa bättre förutsättningar för lärande och utveckling, såväl för lärare/handledare som studenter.

4.

Projektets genomförande

Projektet genomfördes enligt de tre punkter som redovisats ovan. Vi inleder
med att beskriva kvalitetsinventeringen och fortsätter med att beskriva arbetet i work shops. Föreliggande rapport utgör det dokument som beskriver
punkt tre, Sammanställning av erfarenheter.

Kvalitetsinventering
Det första steget i projektet, kvalitetsinventeringen, organiserades så att fyra
uppsatser från respektive ämne valdes ut av respektive projektmedarbetare. Urvalet gjordes från PA-programmet samt från enstaka kurser i pedagogik, psykologi och sociologi. Uppsatserna som valdes ut för granskning har samtliga författats efter 1998. Dessa valdes så att vardera två kvalitativt respektive två kvantitativt inriktade uppsatser fanns med. Vidare valdes dessa så att det i respektive
kategori skulle finnas ”typiska” uppsatser med betygen G respektive VG. Respektive projektmedarbetare kände givetvis till betygen på de uppsatser som
han själv valt ut, men betyget på övriga uppsatser redovisades inte initialt. Dessa uppsatser lästes sedan av projektgruppens medlemmar. Denna granskning
kan inte göra anspråk på att vara heltäckande och spegla den variation, bl a i
kvalitet, som förekommer. Diskussionen i projektgruppen gav dock vid handen
att det inte förelåg någon monumental skillnad i uppfattningar om kvaliteten på
de granskade texterna. Diskussionen kom att omfatta följande teman:
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•

Hur avgränsas och formuleras problemställningar? Spridning förekommer med avseende på hur ”bred” eller ”smal” problemställningen formuleras; om den omfattar teoretiska begrepp; hur omfattande och mångordig den är; om den har vetenskaplig relevans eller inriktas mot praktisk
tillämpning. Ofta saknas en klar motivering till val av problem.

•

Förhållningssätt gentemot teori och tillämpade begrepp. Ett problem är att
reflektion och kritiskt förhållningssätt saknas eller är otydligt. Vidare tilllämpas inte alltid originalkällor. Ofta skrivs teori som ett ”smörgåsbord”
där författaren inte tar tydlig ställning beträffande teorins funktion/roll.

•

I behandlingen av empiri föreligger stor variation. Vad gäller kvantitativt
inriktade uppsatser finns problemen med operationaliseringar och mätningars tillförlitlighet. Vidare föreligger stor variation i författares val i
hur redovisning empiri sker. Ofta redovisas mängder av empiri på ett inte
alltid selektivt sätt och inte styrt av problemställning. Vad gäller kvalitativt inriktade texter finns en stor variation, såväl vad gäller ansatser som
hur resultat presenteras. Inte sällan redovisas stora mängder empiri, i olika grad bearbetade.

•

Publikationens form. Av de granskade uppsatserna framgår att idealen
för texterna kan variera, t ex vad gäller hur texter disponeras, omfattning
och hur olika val i processen skall redovisas.

•

Även befintliga manualer granskades och diskuterades samt även hur
uppsatshandledning och seminarier organiseras inom de olika ämnena.

Mot denna bakgrund beslutade projektgruppen att organisera två work
shops under våren 2003, med följande tema:
Work Shop I.
Work Shop II.

Uppsatsens innehåll och presentation.
Uppsatsprocessen – från idé till färdig uppsats.

Till dessa work shops inbjöds samtliga studierektorer samt tre handledare från
respektive avdelning som bedriver undervisning omfattande C- och D-uppsatser.2 Samtliga avdelningar deltog ej med full styrka vid båda work shops – deltagarantalet omfattade cirka 20 medarbetare vid respektive work shop.

2 Totalt finns det på IBV sex olika avdelningar som är aktuella. Dessa är: CCDD, CS, PIUS,

PIAU, Sociologi samt VUFO.
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Work shop I. Uppsatsens innehåll och presentation
Denna första work shop inleddes med en kort presentation av GrundSipaprojektet. Därefter redovisades en sammanfattning av vår analys av uppsatsmanualerna med avseende på innnehållskraven på uppsatserna. Sammanfattningen framgår nedan. Diskussionen organiserades i tvärgrupper med en
sammansättning av representanter från olika avdelningar för att underlätta
utbyte av erfarenheter. Efter lunch redovisades diskussionerna från respektive
grupp inför samtliga deltagare. Dessa redovisningar utgör underlag för den
text som följer nedan. Texten har kondenserats och organiserats i teman.
Genomgång av uppsatsmanualerna med avseende på innehållskrav
De tre manualerna i pedagogik, psykologi och sociologi utgår alla från en
mall som är utvecklad för att presentera data från kvantitativa empiriska
studier. Detta trots att huvuddelen av de uppsatser som skrivs i ämnena
grundar sig på kvalitativa studier. Följande gemensamma drag gäller beträffande moment som ska ingå i arbetet:
•

Uppsatsen inleds med en presentation av syftet och de avgränsningar man
gjort av sitt problem.

•

Därefter presenteras en litteraturgenomgång och de teorier och teoretiska
begrepp man använder sig av. Om inte undersökningsproblemet kommit
in tidigare kommer sedan en precisering av problemet.

•

Metod, databehandling och analys redovisas.

•

Uppsatsen avslutas med en diskussion som omfattar metoddiskussion och
diskussion av resultaten.

•

Uppsatsen ska innehålla Referenser och en Litteraturlista.

•

Ytterligare viktiga krav är att uppsatsen ska ha en ”röd tråd”, ha en begränsad omfattning och ha en god läs- och kommunicerbarhet.

I pedagogik och sociologi krävs att uppsatsen ska innehålla motiveringar till
de val som gjorts under uppsatsarbetet. En kritisk reflektion är speciellt viktig vid kvalitativa studier (sociologi). Psykologi har särskilda anvisningar för:
Empirisk studie, Litteraturstudie och Teoretisk artikel. Sociologi har särskilda krav för Kvalitativa och Kvantitativa studier. Pedagogik påpekar att en
kvalitativ ansats kan kräva en alternativ disposition.
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Härledning av uppsatsproblem
Vid diskussionerna framkom att det ofta uppstår problem om arbetet ej är
fokuserat. Vikten av en god problemformulering kan inte nog understrykas.
Åtskilliga frågor i anslutning till processen att formulera problem diskuterades. T ex är det vid härledningen av uppsatsproblemet centralt hur problemet
grundas och hur forskningsintresset ramas in. Vilket är egentligen motivet för
att skriva uppsats? Frågan kan ställas om uppsatsarbetet är en lärprocess för
studenten eller om det innebär ett kunskapstillskott? I diskussionerna framkom att det bör vara ett självständigt arbete. Studenten bör vara styrande,
men med stöd från handledaren. Arbetet med uppsatsen innebär sällan att
helt ny kunskap produceras. Snarare innebär det: jag är intresserad av detta
område, vad kan jag lära. I detta sammanhang är det viktigt att kunna ha ett
öppet sinnelag.
I detta sammanhang har det vetenskapliga förhållningssättet stor relevans.
Bör uppsatsen börja med en vetenskapsteoretisk diskussion? Hur görs demarkationen mellan vetenskaplig relevans och yrkesrelevans, dels i uppsatsen
men även i utbildningen i stort? Hur viktigt är det mot bakgrund av detta att
läsa in sig före problemformuleringen?
Att kunna smalna av – att finna ett bra fokus – är viktigt. Detta bör dock
göras utan att förlora grunden för problemet/fältet.

Den röda tråden och krav på uppsatsernas innehåll
Ett kriterium som ofta anges känneteckna en god akademisk text är ”Den
röda tråden”. Vad menas då med röd tråd? Texten skall ha konsistens och
inre logik. Tydliga tecken på att detta inte föreligger är när olika delar i texten glider isär eller när frågeställningar inte besvaras. Att kunna få inre konsistens/röd tråd innebär bl a att kunna skapa en tydlig disposition.
Andra krav på en god text är att den visar författarens förhållningssätt till
teori. Ett problem i sammanhanget är att samhälls- och beteendevetenskapen
omfattar ett stort spektra av teorier. Uppsatsförfattaren bör kunna visa en
förtrogenhet med det teoretiska fältet som är aktuellt för uppsatsens syfte.
Detta kan yttra sig i att kopplingen till forskningsfronten inom området är
tydlig. Ett krav är att författaren skall kunna arbeta med begreppsdefinitioner. Ett vanligt problem är att studenter ofta radar upp olika definitioner
från litteraturen, men ej förmår inta en position eller utveckla en egen ståndpunkt i relation till beskrivna definitioner. Mot denna bakgrund är mera bearbetade definitioner eftersträvansvärda.
Hur sker motiveringar av olika val i uppsatsprocessen och i själva texten?
I handledningsprocessen kommer dock detta ofta fram men beroende på oli138
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ka praxis krävs inte detta alltid i texten. Psykologiämnet skiljer sig en aning
på denna punkt. Motiveringar och olika val redovisas inte i själva texten,
pga. artikelformens karaktär. En variant kan vara att studenten även skriver
ett separat dokument som beskriver val och motiveringar och att även detta
dokument behandlas på seminariet. Det är även viktigt att kunna beskriva
den tillämpade designen tydligt (t ex i form av figurer).
En fråga som är aktuell i detta sammanhang kan kopplas till forskningsprocessens logik. Forskningsprocessen framstår ofta som linjär i den slutliga
texten. De flesta känner dock till att processen i själva verket ofta kännetecknas av att vara iterativ och dynamisk. Hur skall detta behandlas i texten?
Här finns en koppling till kvalitativ respektive kvantitativ ansats. I det kvalitativa fallet är det vanligare att inte rekonstruera texten så att processen
framstår som linjär, vilket är vanligare i det kvantitativa fallet. I anslutning
till detta diskuterades textens disposition. Finns det en modell eller flera olika? Bör vi verka för pluralism? I fallet med kvalitativt inriktad forskning är
det svårt att vara uttömmande i beskrivningen av processen. Rimlighet är eftersträvansvärt, men vad är rimligt?
Speciellt i uppsatsens diskussionsdel krävs fokus. Ofta har författaren av
uppsatsen ambitionen att behandla alla fynd, något som inte nödvändigtvis
höjer textens kvalitet.

Typen av ansats
Valet av metodologisk ansats får konsekvenser för uppsatsens utformning.
Numera är kvalitativt inriktade uppsatser vanliga, vilket ofta kräver ett annat
sätt att redovisa resultat än i en traditionellt kvantitativ ansats. APA3 omfattar numera även viss information för redovisning av kvalitativ forskning
samt för ”case studies”. Dock överväger ännu i APA det kvantitativa sättet
att skriva. Föreligger det olika krav för kvalitativa respektive kvantitativa
texter? På denna punkt råder osäkerhet. Om uppsatsen har en induktiv/kvalitativ karaktär är troligen kraven på analys, och redovisningen av
denna, större. En uppfattning är att många studenter väljer en kvalitativ ansats men att de underskattar problemen men detta - en kvalitativ ansats kan t
ex ej kamouflera en dålig frågeställning.
Vidare diskuterades problemet med att hantera risken att empiri övertolkas? I detta sammanhang torde kopplingen till teori vara central. Ett annat
problem är att studenter ofta är ambitiösa och samlar in för mycket empiri –
empiri som ofta ej kan relateras till vald problemställning För att komma
3 APA är en förkortning för American Pshycological Association.
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bort från ”tok-empirism”, dvs. för mycket empiri, krävs att förhållningssättet
blir viktigare för att kunna problematisera sina betraktelser. Handledarna
anser dock att det är positivt med pluralism vad gäller val av metodik.
Är det ett krav att studenten måste samla in egen empiri? Hur värderas
detta i relation till att arbeta med redan befintlig empiri? Det finns massor av
empiri att tillgå. Är frågan egentligen att hitta intressant empiri för att belysa
ett problem? Det är intressant om studenten kan få ut mycket av sitt empiriska material. Kreativitet i detta sammanhang är avgörande.
Ett sätt att hantera problemet, främst i relation till att kvalitativa ansatser
blivit allt populärare, kan vara att utveckla de befintliga manualer som tilllämpas i undervisningen samt att utöka samverkan i handledarkollektivet när
det gäller att utforma rimliga anvisningar.

Organisationen kring uppsatsarbetet
I diskussionerna av hur uppsatsarbetet organiseras poängteras att det är viktigt att förbereda för uppsatsarbetet i god tid, även före studierna på C-nivå.
Det är viktigt att det finns en progression från A- och B-nivå till C- och Dnivå. Pedagogiken på tidigare kurser är avgörande. Om undervisningen kännetecknas av ”korvstoppning” gynnar detta inte självständighet, vilket krävs
i uppsatsarbetet. Speciellt träningen att skriva akademisk text bör ske på tidigare kurser. Om studenterna deltar aktivt i uppsatsseminarier före sin egen
framläggning kan detta vara en förberedelse. Kanske kan detta läggas in tidigare, t ex 2:a året på program.
Tidsaspekten i uppsatsarbetet är central. Hur kan vi förbereda studenterna så att arbetet kan komma igång snabbt? Vilken roll har uppsatsstödjande
och förberedande kurs? Om uppsatsarbetet egentligen påbörjas i en uppsatsstödjande kurs förlängs kanske uppsatsarbetet, vilket kan ge signaler om att
arbetet är större än vad som är möjligt att genomföra på 10 veckor. Kan det
vara en risk att vi blåser upp omfattningen på uppsatserna genom detta? Kan
studenterna förberedas för uppsatsarbetet inom ramen för ordinarie kurser
på A- och B-nivå? Finns det också en risk att vi poängterar tid och genomströmning och att studenterna i och med detta får en instrumentell inställning
till uppsatsskrivandet? Att organisera arbetet i handledningsgrupper kan vara
en lösning. Studenterna kan då lära sig att läsa och kritisera andras texter.
Om studenten skriver uppsatsen inom ett forskningsprojekt kan detta innebära hjälp, t ex vid val av litteratur. Å andra sidan kan detta även medföra
en styrning. Vidare är det troligen inte möjligt att erbjuda alla studenter denna möjlighet.
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Slutligen diskuterades examinationens funktion. Vilken roll har seminariet, kollegiet, handledaren, examinatorn? I kvalitetssäkring på C- och Duppsatser är arbetsfördelningen mellan examinator och handledare en viktig
punkt. Här tillämpas olika modeller på institutionen. Medbedömare kan
vara ett sätt att ge kvalitetskontroll. Att skapa ett gemensamt bedömningskollegium skulle kunna vara en hjälp.

Work shop II. Uppsatsprocessen – från idé till färdig uppsats.
Vilka funktioner påverkar kvalitetsprocesser vid uppsatsarbete
på C- och D-nivå?
Denna andra work shop inleddes med en kort rekapitulation av vad som behandlats på den första work shopen. Diskussionen organiserades även denna
gång i tvärgrupper med en sammansättning av representanter från olika avdelningar. Efter lunch redovisades diskussionerna från respektive grupp inför
samtliga deltagare. Dessa redovisningar utgör underlag för den text som följer nedan. Texten har kondenserats och organiserats i teman.

Från idé till färdig uppsats
C- och D-uppsatserna är en del i en större utbildning, t ex i olika program.

Hur kommer uppsatserna in där? Vilken funktion har de och vilken tyngd i
relation till andra delar i utbildningen/examen? Det är viktigt att förbereda
studenterna före uppsatsprocessen startar. I detta sammanhang är det bra om
tidigare kurser kan hjälpa, främst genom att de innebär en progression som
naturligt leder fram till uppsatsarbetet. Detta kan ske genom att studenten
successivt tränas i förmågan att författa akademisk text, tränas i kritiskt förhållningssätt, problemformulering och förmågan att arbeta självständigt.
Uppsatsämnen kan introduceras i tidigare kurser. Vidare kan uppsatser användas i undervisningen på lägre nivåer. Uppsatsseminarierna kunde också
göras mera välbesökta genom att undervisningen på lägre nivåer även omfattade ett aktivt deltagande på seminarierna. Detta skulle kunna hjälpa till att
ge studenterna goda förväntningar.
Gruppen diskuterade hur uppsatsprocessen kan stramas upp. PM antas vara
viktigt i detta sammanhang som styrdokument (jämför diskussionen på work
shop I om avgränsning av problem). Inom sociologiämnet har man försökt att
strama upp processen, t ex genom att tydligt signalera att det är fyra handledningstillfällen och att uppsatsen skall vara klart på en termin för heltidsstudier.
Vissa problem att strama upp uppsatsprocessen finns i ”nya” ämnen, som
t ex pedagogiskt arbete där handledare kommer från flera olika ämnen med
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olika traditioner. Hur kan kraven på uppsatser under dylika förhållanden
ändå göras lika?
Ett problem i uppsatsprocessen gäller de studerandes olika förkunskaper
och förmågor. T ex finns studerande med läs- och skrivsvårigheter. Kan dessa studenter hjälpas på något sätt? Vidare är ofta kunskaperna i forskningsmetodik på olika nivåer, bl a pga. heterogena grupper med olika, eller äldre,
kurser i bagaget. Gruppen konstaterar att studenters metodiska kunskapsnivå var mycket varierande (från klara kompletteringsfall till de som behärskar
metodiken i samband med uppsatsarbetet).
Kriterier för produkten finns som regel explicitgjorda i manualer och anvisningar. Däremot är kriterier för uppsatsprocessen ej så utvecklade. Lärandeprocessen är viktig i samband med framtagandet av uppsatsen. Dock får man
ingen synbar ”kredit” för att man som student gjort stora insikter om det egna
arbetet (om detta inte på något sätt är avbildat i uppsatsen/produkten). I vissa
lägen kan handledarens kännedom om processen bidra till t ex att studenten
får VG. Dock saknas riktigt bra metoder/sätt för att värdera processen hos den
studerande. Är det möjligt att formulera kriterier även för processen?
I gruppen råder stor enighet om uppsatsseminariets roll för lärandet. Innan uppsatsen läggs fram sker alltid en ”screening”. Trots detta antas inte
slutseminariet vara någon slutpunkt beträffande produkten – man förbättrar
den efter seminariet, vilket dock inte påverkar betyget. Examinationen kan
sägas vara en test av såväl den studerande som handledaren av vad som är
”giltig” kunskap inom ämnet. Vidare diskuterades hur vi kan möta problemet med fusk och plagiat. Deltagarna i gruppen har inte någon större erfarenhet av att studenter skulle använda redan författad text, som de tar från
nätet eller andra uppsatser, men det faktum att det numera finns en stor
mängd uppsatstext att enkelt tillgå gör att problemet ej kan negligeras.
Ytterligare en faktor i processen är hur opponentjobbet skall betraktas.
Kan det utgöra grund för slutbetyg tillsammans med uppsatsframläggningen?
Kan det vara en möjlighet att även kräva skriftlig opposition? Vidare diskuterades möjligheten att ha extern opponent? D-studenter opponerar på Cuppsatser; doktorander opponerar på D-uppsatser? Kan externa opponenter
användas? Kan extern personal granska uppsatser i någon form av utbyte
mellan ämnen och/eller lärosäten?

Handledning och examination – processer och roller
Gruppen diskuterade också processen i relation till handledarens roll. Det är
inte ovanligt att uppsatsarbetet drar ut på tiden trots alla försök att strama
upp processen. Är uppsatsen knuten till den enskilde handledaren? Går det
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att organisera uppsatsprocessen i olika steg så att vi kan få ersättning efter
delar av processen som är avklarade? Hur avgöra tiden för handledning?
Skall det finnas gränser för hur länge processen skall kunna pågå? Tidsstyrning antas fungera bra för helfartsstuderande, men är svårare vad gäller halvfartsstuderande.
Grupphandledning kan vara en bra lösning och tillämpas också delvis redan. Erfarenheten visar dock att det är orealistiskt att tro att studenterna kan
handleda varandra (jämför PBL). Grupphandledning fungerar bäst då gruppen är homogen, samt om gruppen jobbar mot ett projekt/tema. Erfarenheten
visar att handledaren ändå har en central roll. En modell är att skapa lite
större handledningsgrupper med två handledare och respektive studenter för
att balansera inflytandet som en ensam grupphandledare kan få.
Gruppen anser att handledarens förhållningssätt bör vara konsultativt snarare än korrigerande i möjligaste mån. En processkonsultativ hållning hos handledaren antas ge det bästa stödet för studentens egen reflektion, eget ansvarstagande och egna utveckling. Andra modeller för handledning som expertmodellen eller doktor-patientmodellen skapar troligen studenter som är beroende av
handledaren. En expert-handledare kan leda till passivisering. Det är viktigt att
studenten attribuerar egen framgång till sin egen ansträngning. Handledningen
bör ej vara vare sig metodundervisning eller undervisning i teori.
Gruppen diskuterade även relationen mellan rollerna handledare/examinator. Oberoende funktioner är en nödvändighet eftersom kvalitetsbedömningen bör ske av någon som är oberoende av handledaren och studenten. I
detta sammanhang tillämpas olika varianter på IBV. T ex kan handledaren
också vara examinator, men då krävs medbedömare samt ett förfarande där
uppsatserna behandlas i ett kollegium när betyg skall sättas. I mycket är detta en resursfråga – om examinatorn är en annan än handledaren, och uppsatsen kräver komplettering, så innebär detta att examinatorn kan få ta över
handledarskapet under kompletteringen. En annan variant är att examinatorn ”åter-remitterar” uppsatsen till den ursprungliga handledaren. Gruppen
diskuterade även möjligheten att ha en överexaminator.
Ett sätt att stödja handledare kan vara att ha en ”coach” som samordnar
och stöder handledarna (se t ex Andersson & Persson, 2002)4. Handledning av
handledare antas ha ett värde i sig och kunna stärka reflektionen över det egna
arbetet som handledare. Att skapa ett handledarkollegium kan vara en lösning
och vara en hjälp vad gäller kriteriefrågor samt ett forum för kompetensutveckling av handledare. Gruppen anser att det är viktigt att återkommande
samla handledare i syfte att kalibrera kriterier, men också att bedriva fortbild4 Andersson, G. & Persson, A. (2002). Coaching och handledning av grupper. Lund: Student-

litteratur.
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ning, såväl metodologiskt som teoretiskt. Detta är viktigt för att uppnå rättvisa
vid gränser, såväl U/G som G/VG samt hur/vad som skall kompletteras.

Manualer
De manualer som tillämpas i undervisningen har en central funktion - det är
viktigt att manualerna fungerar. I stort är de manualer som tillämpas lika
varandra, men mindre variationer föreligger. Samtliga manualer betonar vilka krav som gäller för uppsatsarbetet så att studenten redan innan uppsatsarbetet påbörjats kan skaffa sig en relativt realistisk uppfattning om vad som
förväntas i fråga om arbetsinsats, samverkan med handledare (typ av resurser) och administratör (beträffande formalia av olika slag), krav på uppsatsen
som produkt (teorianknytning, metodval, resultatbearbetning/-analys, slutsatser samt hur väl uppsatsen hänger samman, hur läsbar den är, om den följer accepterade standards för utformning). Manualerna varierar i hur noggrann man är med att ange de ramar som gäller uppsatsarbetet och hur slutprodukten skall se ut, en skillnad som rimligen måste kompenseras i själva
handledningen där förväntningar och krav operationaliseras ytterligare.
Manualerna har från början kommit till för att beskriva hur ett uppsatsarbete med kvantitativ inriktning bör utformas, något som också märks i dagens manualer där tonvikten fortfarande betonar det kvantitativa angreppssättet. Inslag i manualerna finns som tar upp hur man bör gå tillväga vid en
kvalitativ ansats på uppsatsarbetet, tydligast är detta i manualen för uppsatser i sociologi, därefter kommer manualen för PIAU medan utrymmet är
minst i manualen för uppsatser i psykologi (som dock gör en tydlig åtskillnad
i hur en empirisk studie, en översiktsartikel och en teoretisk artikel kan utformas). Sammantaget kan man dock säga att manualerna inte följt med utvecklingen riktigt när det gäller att behandla frågan om hur arbeten med kvalitativ inriktning bör utformas för att motsvara de standards som normalt
gäller i forskarsamhället. Manualerna har klart större emfas på kvantitativt
inriktade texter.
Hur kan vi då utveckla de manualer som finns? Kanske bör manualerna
innehålla en allmän del (kappa) samt instruktioner för hur såväl kvantitativt
som kvalitativt inriktad forskning behandlas i text. Vidare diskuterades om
det är möjligt att författa en gemensam manual för IBV, vilket torde kunna
stödja likvärdighet mellan de olika ämnena. Ser man till utformningen av
manualerna i de olika ämnena idag så råder ingen principiell skillnad i synen
på hur uppsatser bör utformas, däremot varierar formerna för hur man uttrycker detta i de olika ämnena. Man skulle därför mycket väl kunna tänka
sig en generell manual för hur uppsatser i beteendevetenskap borde utformas
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men där den skillnad som ändå finns mellan ämnen kunde ses som rimliga/önskvärda variationer inom ramen för en sådan manual.
Gruppen diskuterade även hur uppsatser ser ut på andra lärosäten. Vilka
kvalitetskriterier existerar? En problematik rör ”lika krav på uppsatserna” i
synnerhet som C- och D-uppsatser används som underlag för antagning till
forskarutbildning. Finns skillnader i krav på uppsatserna mellan olika avdelningar på IBV? Finns olika val beträffande uppsatskrav, dvs. C-/D-uppsats eller projektarbete? Vidare diskuterades möjligheten av att internationella betygsskalor kommer att introduceras i framtiden.

Hur kan man se till att handledarnas kompetens förändras i den takt
som kvalitetskraven fördjupas och breddas?
En viktig aspekt på bedömningsprocessen är studenters lika behandling. För
att detta ska kunna ske krävs systematiserade aktiviteter för att ”kalibrera”
handledarnas kriterier för bedömning uppsats, framläggning, opposition etc.
Det vore önskvärt att skapa ett utrymme för handledarkollektivet att fortlöpande träffas för gemensamma diskussioner.
En satsning på handledarkollektivet torde också kunna utgöra en bas för
kompetensutveckling. T ex har utvecklingen av olika kvalitativa ansatser har
inneburit att det är svårt för handledare att hålla sig uppdaterade. Gruppen
var dock av den åsikten att det är positivt med en bredd vad gäller kvalitativa
ansatser. Vidare torde även kompetensutveckling vad gäller teoriutvecklingen
inom IBV:s ämnen kunna komma ifråga. En nätverksorganisation för handledarkollektivet skulle kunna ge möjlighet till kompetensutveckling i detta
avseende.
Deltagarna i projektets work shops uppfattar seminarierna som en bra
start och en möjlig modell för framtiden. Ett förslag är att Grundutbildningsrådet får i uppdrag att undersöka möjligheten att skaffa medel för att skapa
en permanentare organisation kring IBV:s handledarkollektiv.

5.

Slutsatser

Mot bakgrund av ovanstående görs här ett försök att sammanfatta några
centrala frågor som lyfts fram under arbetet i GrundSipaprojektet. Projektgruppens kommentarer redovisas i kursiv stil under respektive avsnitt.
Uppsatsens funktion i utbildningen
• Vilken funktion har uppsatsen i relation till resten av den utbildning som
studenten går? Hur ”tung” är uppsatsen?
145

Undervisningsformer och stöd för lärandet

Uppsatsen är ofta den mest omfattande individuella prestation som den
studerande gör under sin studietid. Den används såväl som merit när
man söker tjänster som den används som urvalsinstrument vid ansökan
till forskarutbildning något som ibland kan vara svårt att förena.
•

Hur kan uppsatsarbetet stödjas i andra kurser, t ex genom att författande
av akademisk text tränas tidigare, genom att seminarier och uppsatser på
olika sätt ingår i tidigare kurser?
Det är viktigt att den studerande redan före uppsatsarbetet fått en träning
i att författa vetenskapliga texter. Uppsatsarbetet ska förberedas i god tid
för att litteratur ska kunna införskaffas och de olika momenten ska hinna
genomföras på den knappa tid som står till buds. Problemet med att uppsatserna inte blir klara i tid går att lösa.

Uppsatsmanualer och krav på uppsatsen
• Vilka krav ställer vi på uppsatstexten? I detta sammanhang är de manualer som tillämpas en central faktor. För närvarande finns vissa skillnader
mellan olika manualer. Vidare är dessa genomgående utformade för
kvantitativt inriktad forskning och publikation.
På IBV är ett problem att uppsatsmanualerna är alltför fixerade vid krav
på presentation av kvantitativa studier. Detta bör åtgärdas. Eventuellt
kan en gemensam manual utvecklas.
Arbetsprocessen – handledning, produkt och uppsatsseminarium
• Hur bedöma processen? För bedömning av text finns redan god hjälp av
manualer. Vad gäller uppsatsprocessen är situationen annorlunda – här
saknas riktlinjer. Går det att bedöma processen? Och, om det går, är det
önskvärt?
En bedömning av processen kan i viss mån göras om uppsatsen innehåller motiveringar till de val man gjort under uppsatsarbetet. Detta innebär
dock en förskjutning i synen på uppsatsen från ”vetenskaplig rapport”
till ”redovisning av det vetenskapliga arbetssättet”. Processen kan även
tydliggöras vid seminariebehandlingen av uppsatsen.
•

Forskningsanknytning i uppsatsprocessen. Många studenter vill välja
uppsatsproblem om har mera praktisk tillämpning. Hur kan vi hantera
detta så att ett vetenskapligt förhållningssätt ändå stärks? Koppling till
olika forskningsprojekt antas kunna vara ett stöd. Möjlighet saknas dock
för att kunna engagera samtliga studenter i projekt.
Det är av vikt att handledare ges möjlighet att hålla sig a jour med forskningens utveckling – givetvis är idealet att samtliga handledare också ak-
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tivt är verksamma som forskare. Även om detta inte är fullständigt möjligt att uppnå så kan kollegialt stöd vara en hjälp på vägen. En möjlig väg
att gå är att stärka handledarkollektivet i någon form av forum där frågor relaterade till forskningsanknytning kan behandlas.
•

Hur kan handledningsprocessen utvecklas? Olika former för handledning
tillämpas. T ex sker handledning i viss mån i grupp.
Det är vår uppfattning att grupphandledning kan tillämpas i högre grad.

•

Rollen som handledare.
En konsultativ handledarroll antas vara ett ideal. Ofta måste dock handledare även korrigera och undervisa i handledningsprocessen. En utveckling
mot en professionell handledarroll kan stödjas genom att handledarkollektivet erbjuds möjlighet att få ”coaching” (dvs. handledning i handledning).

•

Vi vill ha likvärdighet trots olika praxis för publikationer.
Ett förslag är att för studenter som väljer att skriva en text i artikelform,
tillkommer att formulera en text som visar val och överväganden, vilken
även behandlas på seminariet.

•

Vilka krav ställer vi på oppositionen?
En möjlighet är att kräva skriftlig opposition som kan betygssättas.

Rollfördelningen handledare - examinator
• Hur skall förhållandet mellan handledare och examinator organiseras?
Här förekommer olika varianter på IBV.
Huvudsaken är att dessa båda roller inte fullständigt sammanfaller. Den
säkraste modellen är troligen att helt skilja dessa båda roller åt, vilket
dock kräver resurser. I detta sammanhang kan medbedömare och bedömningskollegium vara en lösning.
Hur kan handledarkollektivet stödjas?
• Slutligen, vi tror att det vore mycket vunnet om det gick att skapa en
permanentare organisation för handledarkollektivet på IBV. Inom ramen
för en dylik organisation kan arbetet med att kalibrera krav, diskutera
processen, handledarrollen, formerna för handledning och examination
samt, bedriva kompetensutveckling för handledare genomföras. Kanske
är det en uppgift för Grundutbildningsrådet att verka för att skapa en dylik organisation.
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Maritha Hörsing & Charlotte Billgren,
Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle

Bakgrund
Vi på Tema vatten i natur och samhälle planerar att våren 2004 återuppta en
kurs i naturvattenkemi, kursen gavs mellan åren 1995 – 1998 och vände sig
då till enbart kemister. Nu vill vi ge kursen för kemister, biologer samt miljövetare, detta för att skapa diskussioner över disciplingränserna. Kursen syftar
till att ge en tvärvetenskaplig förståelse för vad som påverkar det kemiska innehållet i naturliga vatten, det vill säga samverkan mellan till exempel berggrund, jordmån och hydrologi. Utgångspunkten är nödvändigheten av att
veta vad ett icke förorenat vatten är för att förstå när det är förorenat.
Förkunskaperna för kemister, biologer och miljövetare skiljer sig åt. För
kemisterna krävs att de läst kurser i kemi A om minst 40 p samt analytisk
kemi B eller motsvarande, för biologerna krävs att de läst 40 p kemi A samt
mikrobiologi eller motsvarande och miljövetarna ska ha läst kursen ”att
mäta miljöföroreningar” eller motsvarande. Dessa förkunskapskrav är valda
för att vi på så sätt ska kunna förvänta oss friare diskussioner men att de har
en grund att stå på vilket gör att nivån på denna kurs inte blir för låg för någon. Vi har valt studenter med denna skillnad i bakgrund för att i gemensam
kurs ge dem möjligheten att vidga och bredda sina kunskaper utanför sin
egen ämnesdisciplin
Kursen startar med en introduktionsvecka med analytisk kemi och mikrobiologi. Därefter fortsätter kursen med föreläsningar som ger en teoretisk
översikt av ämnet som kompletterar och förtydligar kurslitteraturen. En stor
del av kursen består av laborationer som exemplifierar och åskådliggör teorin, resultaten från laborationerna redovisas och diskuteras vid seminarier.
Dessutom ingår i kursen ett grupparbete, där varje grupp väljer sitt eget naturliga vatten för att tillämpa den praktiska kunskap som erhållits vid laborationerna, grupparbetet ska sedan redovisas i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium.
Introduktionsveckan kommer att genom föreläsningar ge viss baskunskap
i analytisk kemi och mikrobiologi som är relevant för fortsättningen av kursen. Föreläsningarna som följer kommer att ta upp hydrologi, organisk kemi,
oorganisk kemi, mikrobiologi och samspelet däremellan såsom vittringar av
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mineraler och nedbrytning av organiskt material. De olika laborativa momenten som ingår i kursen appliceras på ett naturligt vatten och resultaten
redovisas vid ett seminarium samt i form av skriftliga laborationsrapporter.
Teorin kommer att förmedlas på traditionella föreläsningar där det väsentliga budskapet lyfts fram. Laborationerna består av flera experimentella
laborationer och en datasimuleringslaboration som ska genomföras i grupper
om två och två där det är tänkt att studenterna ska arbeta tillsammans över
disciplingränserna. Projektarbetet är tänkt som en sammanfattning av hela
den laborativa delen av kursen, de analyser som har gåtts igenom på laborationerna använder man sig av för att skaffa sig en helhetsbild av sitt eget naturvatten. Analysresultaten sammanfattas i en projektrapport samt en muntlig redovisning där helheten diskuteras.
Kursens examination är uppdelad i två delar. Teoridelen ger 5 poäng och
examineras med en skriftlig tentamen. Laborationsdelen ger 5 poäng och kraven är godkända laborationsrapporter och godkänt projektarbete. På kursen
används en tregradig betygsskala (underkänd, godkänd och väl godkänd).

Frågeställningar
En tvärvetenskaplig kurs av denna typ sätter stora krav på såväl lärare som
studenter. För att få en så välplanerad kurs som möjligt har vi i detta arbete
tänkt söka svaren på de frågor som uppkommer vid planeringen av kursen.
•
•
•
•
•

Är det tvärvetenskapliga viktigt?
Hur får vi en bra blandning i gruppen och hur gör vi den intressant
för alla oavsett bakgrund?
Hur gör vi för att på bästa möjliga sätt samla de olika disciplinerna i
en gemensam kurs?
Vad är laborationernas roll?
Examinationen av teoridelen; hemtentamen eller ”vanlig” tentamen?

Metod
För att sätta oss in i vilka svårigheter som kommer att följa med kursen och
för att se hur liknande problem tidigare har lösts började vi med att läsa igenom den breda litteratur som finns inom det pedagogiska ämnesområdet.
Bland annat gav Svein Sjobergs bok Naturvetenskapen som allmänbildning
(2000) bra hjälp. John Biggs Teaching for Quality Learning at University
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Vi har även haft långa diskussioner med de lärare som ska undervisa under kursen och på så sätt försökt fånga upp deras tankar om de tvärvetenskapliga, det är inte första gången en tvärvetenskaplig kurs hålls på avdelningen så detta har varit givande.

Tvärvetenskap, till vilken nytta?
Att ifrågasätta tvärvetenskapens förträfflighet är dumt som doktorand på
tema vatten. Självklart tycker vi att det tvärvetenskapliga arbetssättet har
många fördelar, om bara mer tid hade funnits hade vi nog sett till att våra
studenter under kursen hade fått mer än naturvetenskap till livs. Vi är dock
medvetna om att arbeta tvärvetenskapligt mer breddar kunskaper än fördjupar dem. Vi vill få studenterna att se till helheten i sitt arbete, vilket underlättas av att lyfta blicken från sitt eget område.
I Britta Jungens bok Om tvärvetenskap från 1983 tas en del av svårigheterna och fördelarna med tvärvetenskap upp (att finna nyare litteratur om tvärvetenskapligt arbetssätt visade sig vara ytterst svårt, kanske något att ta upp
forskning om). En uppdelning i fyra olika former av tvärvetenskap kan göras
(Jungen har här främst använt sig av Håkan Törnboms tankar kring ämnet):
•
•
•
•

Penetration – matematik eller filosofi tränger in i en vetenskap om påverkar denna varaktigt.
Integration – flera forskningsfälts gemensamma mönster används och ur
detta utvecklas ny kunskap.
Fusionsbildning – tidigare separata fenomen kan förklaras med en gemensam teoribildning.
Mångvetenskap – olika vetenskaper samarbetar kring ett gemensamt problem.

Tvärvetenskapen har således mer än ett ansikte. Det vi vill få fram under
denna kurs är främst integrationen mellan olika discipliner, att ge studenterna ny kunskap genom att använda sig av såväl biologi som kemi. Vi vill låta
dem upptäcka behovet av flera olika ämnesdiscipliner för att förstå de processer som påverkar det kemiska innehållet i naturliga vatten.
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Bra mix av studenter
För att kursen ska lyckas med sitt mål är vi beroende av att få en bra blandning av studenter. Om det visar sig att endast kemister väljer att läsa naturvattenkemi kommer kursen bli ganska annorlunda. Åtminstone kommer inte
de diskussioner över disciplingränserna som vi gärna vill ha att komma till
stånd. Dessutom blir innehållet under introduktionsveckan annorlunda. Detta är något vi måste planera för, vara beredda på att ändra på vissa delar av
kursen beroende på vilka som söker. Dessutom måste vi vara beredda på att
ställa in kursen om det är mindre än tio sökande. Detta gör att marknadsföring av kursen blir viktig, hos alla ämnesdiscipliner. Vi har funderingar på att
skicka ut mejl om kursens innehåll till de programstudenter inom biologi,
kemi och miljövetenskap som kan komma i fråga att söka.
När vi väl fått in studenterna på vår kurs gäller det att få en så bra mix
som möjligt av studenter under kursen. Vi tänker dela in studenterna i grupper om två och två, försöka få en kemist med en biolog eller miljövetare och
vice versa. Vi vill uppmana studenterna att prata och diskutera med varandra
för att få nya infallsvinklar som de kanske inte skulle få om de endast samarbetade med någon från sin egen disciplin. Vi tror att vi på så sätt även kommer att få ta del av en bredare diskussion i projektarbetet och intressantare
labbrapporter.

Introduktionsveckan
Vi anser att introduktionsveckans betydelse inte kan underskattas. För att ge
kursdeltagarna en gemensam grund att stå på är de oerhört viktigt att alla
kommer under denna första vecka. Problem kan dock uppkomma med att
biologerna tycker att mikrobiologiföreläsningarna är för elementära, detsamma gäller för kemiföreläsningarna och kemisterna. Anledningen att vi vill
ha hela introduktionsveckan obligatorisk för alla är att de miljövetare som
eventuellt vill gå kursen behöver introduktionen i såväl mikrobiologi som
kemi. Om alla varit närvarande under introduktionsveckan kan vi vara säkra
på att alla har en gemensam grund att stå på inför resterande delar av kursen. Detta kommer att göra att laborationer och föreläsningar kommer att
flyta smidigare, vi behöver inte oroa oss för otillräckliga baskunskaper hos
våra studenter.
Ett sätt att få alla att gå den första veckan är att säga att en halv poäng av
de 10 kursen sammanlagt ger, tjänas in under den veckans föreläsningar. Vi
har även planer på att redan då dela in studenterna i grupper, företrädesvis
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blandade grupper så långt det går, och låta grupperna arbeta tillsammans med
en liten uppgift redan första veckan som komplement till föreläsningarna.
Vi tror även på att tydligt berätta för studenterna vad kursens syfte är,
vad vi vill uppnå och på så sätt få dem att självmant komma på alla föreläsningar och laborationer.

Laborationer en viktig del av lärandeprocessen
Sju syften med laborationer kan man se i Håkan Hults rapport, Laborationer
–myt eller verklighet (2000). Syftena är som följer (s.15):
1. Laborationer kan vara ett komplement till teorin, den kan visa tilllämpningen av en teori och den kan ge studenterna en känsla för fenomenet.
2. Laborationen hjälper studenterna att utveckla en analytisk och kritisk förmåga att formulera mål.
3. Laborationen hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande dels
genom att flera sinnen används vid lärandet dels för att de genom laborationen bättre ser vilka inlärningsbehov de har.
4. Laborationen underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete, dvs.
den process genom vilken vetenskaplig kunskapsproduktion åstadkoms.
5. Laborationen ger möjlighet att se och pröva tekniker som används
vid vetenskapligt arbete och därvid erhåller studenterna en färdighet
och vana.
6. Laborationerna hjälper till att göra studenterna motiverade för teknisk- naturvetenskapliga studier.
7. Laborationen är ett lämpligt instrument för att utveckla den sociala
kompetensen och den kommunikativa förmågan.
De syften vi har med laborationerna i kursen stämmer bra överens med dessa
sju syften. De laborationer vi planerar att ingå i kursen ska belysa kursens teoridel, och visa på olika metoder som vi använder för att analysera naturliga
vatten. Projektarbetet ska ge en helhetsbild av ett naturvatten, där studenterna
väljer ett eget vatten och analyserar det med de metoder vi använt under laborationerna. Därefter ska de sammanfatta resultaten i en rapport och diskutera
resultaten och sätta in dem i en helhetsbild och med att studenterna ska arbeta
tillsammans i grupper om två och två över disciplingränserna så kommer det
att utveckla studenterna att kunna diskutera över disciplingränserna. Vår för-
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hoppning är att laborationerna och projektarbetet ska väcka nya frågor som
kan diskuteras och att dessa frågor breddar studenternas förståelse.

Examineras på kunskap
Av kursen utgör 5 poäng en laborativ del och här känner vi oss relativt säkra
på examinationsformen; väl utförda laborationer och rapporter plus ett välgenomfört projektarbete. När det kommer till teoridelen infinner sig orosmoment. I Teaching for Quality Learning at University tar Biggs (2003) upp
olika examensformer och dess för- och nackdelar.
Salstentamens främsta fördelar är enligt Biggs dess bekvämlighet, alla parter är införstådda med när, hur och var tentamen kommer att hållas. Dessutom ger tentamen studenterna ett mål att arbeta inför, de måste läsa in sig på
ämnet, titta över sina anteckningar och försöka få en helhetsbild av det de
förmodas ha lärt sig under kursen. Dess nackdel är att studenterna ofta endast trycker in kunskapen inför tentamenstillfället och sen glömmer bort den
efter några dagar. Svaren på en tentamen är ofta tråkiga, förutsägbara och
det är svårt att få studenterna att tänka självständigt bort från litteratur och
föreläsningar.
En annan sorts examination är att låta studenterna ta med sig litteratur
och eventuellt även anteckningar till tentamenstillfället. Detta gör att studenterna inte behöver lära in smådetaljer innan tentamen utan kan koncentrera
sig på helhetsbilden och förståelsen, kunskap utöver det kan de slå upp under
själva tentamen. Stressmoment under tentamen är fortfarande kvar och det är
dessutom svårt att veta hur mycket som studenterna ska tillåtas ha med sig,
anteckningar, andra böcker än kurslitteratur och så vidare. Större energi
måste också läggas vid skrivandet av frågorna till tentamen.
Hemtentamen har många fördelar, genom att studenten har tid att svara
på frågorna hemma i lugn och ro och kan konsultera många källor och därmed ökar chansen till djupinlärning. Chansen till svar som även kan vara av
intresse för den som sitter och rättar hemtentamen ökar. Vid en hemtentamen kan det dock vara svårt att veta om det är studenten själv som har skrivit svaren på frågorna eller om hon/han har plagierat andra studenter. Hur
många dagar ska en student ha på sig vid en hemtentamen och hur löser man
det om studenten kuggar tentamen? Dessa frågor måste tas i beaktning före
skapandet av en hemtentamen. Arbetsbördan är större såväl på studenten
som de som skapat och rättar hemtentamen.
Våra tankar går, efter att ha tagit del av John Biggs tankar och dessutom
tänkt tillbaka på hur vi själva examinerades som studenter, mot att examinera teoridelen på naturvattenkemi med en hemtentamen. Vi tror att detta
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kommer att ge studenterna bättre möjlighet att faktiskt komma ihåg någonting av kursen och förbättra deras inlärning. Vi hoppas även att vi på så sätt
kan lära oss någonting av deras svar på hemtentamen, har de förstått vårt
tvärvetenskapliga angreppssätt? Vi kommer antagligen ha en hemtentamen
som är individuell men samtidigt går det inte att stoppa människor från att
prata med varandra, så om biologerna tar hjälp av kemisterna på några frågor och tvärtom kommer inte vi att se detta som fusk så länge var och en har
formulerat sitt eget svar. Vi kommer att ge studenterna runt en vecka att färdigställa hemtentamen, som kommer att blandas med några essäfrågor och
kortare frågor. Om någon inte når upp till godkänt nivå på hemtentamen
kommer denna person (eller personer) få skriva om de frågor som de misslyckats med.

Slutsats
Vi hoppas att många studenter och en bra blandning av kemister, biologer
och miljövetare kommer att välja vår kurs i naturvattenkemi. Efter att ha fått
möjligheten att titta närmare på kursen som fördjupningsuppgift under pedagogiken känner vi oss tämligen säkra på att vi kan erbjuda en bra tvärvetenskaplig kurs med många infallsvinklar. Vi välkomnar alla förslag och
kommentarer inför kursstarten.
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