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FÖRORD

Den 17 oktober 2005 anordnades den nionde universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet. Konferensens tema Nya villkor för lärande
och undervisning anspelar på Bolognaprocessen och de förändringar av högskolans inre arbete det kan medföra.
Bolognaprocessen är ett mellanstatligt samarbete där fyrtiofem europeiska
länder deltar som syftar till att främja anställningsbarhet, rörlighet och Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent. För att nå dessa mål har en
gemensam struktur för högre utbildning föreslagits, som innebär att utbildningen ska delas upp i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Ett av de främsta argumenten för denna struktur är att den ska främja ökad
rörlighet samt öka studenternas anställningsbarhet både internationellt och
nationellt. Vidare föreslås att de nya examensbeskrivningarna ska fokusera
på förväntade studieresultat (learning outcomes) och att det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) och den sjugradiga ECTS- betygsskalan införs.
Att utveckla utbildning i denna riktning innebär utmaningar för Linköpings universitet och dess lärare och studenter. På vilket sätt kommer förslagen att påverka det vardagliga pedagogiska arbetet? Vilka förändringar av
kurser och utbildningar kommer det att innebära? Många menar att Bolognaprocessen innebär en radikal förändring för högskolan. Det kan ur det perspektivet betraktas som något förvånande att det inte till vardags diskuteras
mer. Årets CUL:dag visar dock att det finns ett antal lärare som tolkat konsekvenserna när det gäller det vardagliga pedagogiska arbetet och utbildningarnas struktur (relationen mellan grundnivå och avancerad nivå), samt
hur målen för utbildning kan formuleras i förhållande till förväntade studieresultat, och hur den sjugradiga betygsskalan kan implementeras. Inom den
svenska högskolan är det dessa tre områden som innebär de största utmaningarna, medan införandet av studiemeriter mer kan ses som en förändring
av sättet att räkna poäng.
Två inbjudna föreläsare utmanade och gav intressanta aspekter genom att
bidra med sina bilder av hur den pågående Bolognaprocessen kan tolkas och
förstås. Marcia Sá Cavalcante Schuback, docent i filosofi, Södertörns hög-
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skola pratade under rubriken Uppmärksamhetens vetande. Berit Karseth, associated professor, Universitetet i Oslo talade under rubriken Bolognaprocessen: Nye Rammer för undervisning. Båda föreläsningarna har filmats och
finns tillgängliga på CUL:s hemsida (www.liu.se/cul).
Kärnan i 2005 års CUL:dag var som tidigare alla de bidrag som kommit
från engagerade universitetslärare och deras tankar som på olika sätt utvecklar undervisningen vid LiU. Sammanlagt presenterades tjugosex bidrag som
organiserats under sex rubriker. Det är glädjande att det vid LiU finns så
många som vill vara med och bidra till den interna pedagogiska utvecklingen
genom att dokumentera och presentera idéer och på så sätt inspirera andra.
Ett stort tack till er alla som bidragit till den intressanta och givande dagen.
Min förhoppning är att läsningen av rapporten ytterligare ska ge inspiration
till pedagogisk utveckling. Slutligen ett stort tack till Monika Samuelsson
som på ett engagerat och outtröttligt sätt arbetat både med organisation av
konferensen samt redigeringen av rapporten.
Helene Hård af Segerstad
Centrum för undervisning och lärande
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UPPMÄRKSAMHETENS VETANDE
[Hur kan utbildning bidra till ett ökat vetande?]
Marcia Sá Cavalcante Schuback
Södertörns Högskola

Ämnet jag vill diskutera med er är förhållandet mellan utbildning och vetande.
Reformerna i den högre utbildningen som föreskrivs inom ramen för den så
kallade Bologna processen förutsätter en viss förståelse av detta förhållande. I
olika föreskrivingar av denna ”process” definieras förhållandet mellan utbildning och vetande enligt anspråk på ett tredje element: marknaden. Vad som
orienterar detta anspråk är vad som redan blivit kallat ”samtidens tre globala
dygder” – ekonomi, effektivitet och produktivitet 1 . Det som kan kallas för
”marknadsanpassning” av den offentliga sektorn är dock inte samma sak som
dess privatisering. Den kulturella omvandlingen, som den så hyllade globaliserings process verkar beskriva, består i själva verket mer av en meningsomvandling av det offentliga och politiska än om en politisk omvandling. Vad vi erfar
idag är snarare en meningsomvandling än en förvandling av realiteter. Vi förstår bättre, anser jag, denna meningsomvandling om vi lägger märke till att
även betydelsen av vad en omvandling är har omvandlats. Att omvandla betyder numera att omorganisera, omstrukturera, att omsätta 2 . Det är det enda vi
gör nu för tiden. Därför vill jag helst tala om meningsomsättning. Markandsanpassning innebär en meningsomsättning av det offentliga och av det politiska. I denna meningsomsättning reconceptualiseras de offentliga verksamheterna som ekonomiska verksamheter. Men det som är anmärkningsvärt i denna
”reconceptualisering” är att det inte handlar så mycket om att privatisera det
offentliga. Det som sker är att det vi kallar för ”privat”, ”individuellt”, ”själv”
omvandlas i mån det för sig själv måste bli en ekonomisk verksamhet. Mer ef1

Uttrycket användes av Susan Wright in Processes of Cultural Transformation:
higher education and neo-liberal governance in England, paper presented at the session ‘Education and Governance’ at the inaugural conference of CRESC, Centre for
research on Socio-Cultural Change on ‘Culture and Social Change: Disciplinary Exchanges’, University of Manchester, 11-13 July 2005, p. 1-25
2 Att omsätta, omsättning kommer att användas här i både ekonomisk som biologisk
bemärkelse.
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fektiv än att privatisera den offentliga sektorn och i förlängning det politiska är
att satsa på att utveckla ”self-managements” teknologier. ”Self-management”,
”technologies of the self”, ”economies of the self”, ”government of the self” är
trendiga uttryck. De beskriver en process där olika meningar blandas ihop, blir
hybrida. På detta vis beskrivs det mest intima och privata i termer av det mest
offentliga och det mest offentliga i termer av det mest intima och privata. I dessa meningsblandningar förlorar distinktionerna dess evidens och samma ord
används i helt olika betydelser utan att dessa möjliga och verkliga skillnader
märks. Meningen av ’akademiker’ och ’manager’, av ’naturvetare’ och ’entreprenör’, av ’student’ och ’konsument’ blandas entusiastiskt och lekfullt ihop.
Att föra någon kritik mot administrativa reformer inom offentliga institutioner
såsom universitet och högskolor innebär numera att vara reaktionär, anhängare av konspirations teorier och även en ”medeltida sannings sökanden” 3 , som
kultur sekreteraren under Thatchers regering brukade säga. Akademiker ter sig
inte längre som resurser för reformer. De betraktas som hinder. Studenten söker inte längre högre utbildning för att riskera nya idéer utan för att försäkra
sig om en personlig investering. Studentens ekonomiska självständighet praktiseras genom att stolt binda sig i ett skuldsystem. Forskaren forskar inom det
område som finansierings institutioner presenterar som deras forsknings politik. Ansökningarna som ska skickas, interna diskussioner inom universiteten
och högskolor om vilka ämnen och vilka institutioner som bör söka master
rättighet ska följa den utbildningspolitiska diskursen eftersom det anses att alla
måste vara ”realister”. Men vem vet numera vad ”realitet” och ”realism” är
för någonting? Vi ser att dessa meningsblandningar även sker i förhållande till
termer som ”utbildning” och ”vetande”. Utbildningen betyder inte längre processen för att erövra kunskapsprodukter. Utbildning har blivit själv en produkt
som måste marknadsföras i olika sorts akademiska forum och mässor. Vetandets mening, som redan för länge sedan har blandats med ett visst kunskapsideal, det naturvetenskapliga, lösgörs mer och mer från uppmärksamhet, förundran och upptäckande och klistras mer och mer ihop med identifikation, erkännande och bekräftelse av ett globalt eller universellt kunskaps ideal. I dess
globaliserade, dvs. universaliserade mening innebär kunskap tillägnelse av resurser för en ”processning” och en tillämpning.
Omorganiseringen av den högre utbildningen som idag mobiliserar praktiskt taget alla europeiska universitet och högskolor innefattar flera aspekter.
Den centrala ”policyn” är som vi kan läsa i förklarings deklarationen från
2000

3

Susan Wright, op.cit
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to create a European space for higher education in order to enhance the employability and mobility of citizens and to increase the international competitiveness of European higher education 4 .

De viktigaste orden är: mobilitet, anställbarhet, konkurrens. I själva verket är
dessa ekonomiska termer inte nya och inte bara ekonomiska. De återväcker
gamla frågor kring förhållande mellan utbildning och vetande, mellan teori
och praktik, mellan teoretiska ämnen och tillämpning av teorier och ytterligare om produktion och reproduktion av kunskap. Det som verkar legitimera så mycket ansträngning är det faktum att mobilitet, anställbarhet och
konkurrens ska ske på ett globalt plan. Dessa termer bringar inte mycket nytt
förutom, som Berith Karseth från Oslo Universitet tydligt visat, det globala
kravet på att hitta ett standard curriculum genom vilket det blir mer hanterbart att överföra poäng, att reglera flexibiliteten, att göra högre utbildningen
”predictable” och att ”utöka” vetandet på ett rationellt sätt 5 . Det passionerade tonfallet i de flesta propositionerna som utvecklats vid olika möten
inom ramen för denna process föreskriver standartiserandet eller ”unidimensionaliseringen” av utbildning för de ”goda” syften av att förberedda studenterna inför arbetsmarkand, för en kontinuerlig ökning av kunskap och för ett
aktivt medborgarskap. Dessa goda syften och uttryck införlivar en semantik
som härstammar från ett gammalt grekiskt bildnings ideal i vilket kunskap
och medborgarskap går hand i hand. Med denna implicita anknytning till det
gamla sokratiska-platonska bildnings och uppfostrans ideal bekräftas godheten i alla dessa syften. Detta historiciserande innebär först och främst ett
normaliserande. Därför är det inte förvånande att ekonomiska krav på effektivitet, produktivitet och vinst diskuteras i termer av ”uppfostran av ett
globalt och globaliserat medborgarskap”. Men det är viktigt att observera att
globalisering inte betyder samma sak som gränslös utvidgning av gamla termer, ord och relationer. Globalisering är inte bara kapitalism utan gräns eller
utvidgningen på hela jorden av kontrollmodeller. Dessa definierar sedan
länge upptäckten av de nya kontinenterna och olika sorts koloniserings och
imperialisms strategier. Det nya i globaliseringen koncentreras i ett uttryck
som är för oss idag av stor betydelse, nämligen: ”globalt kunskapssamhälle”.
Detta innebär att den europeiska marknaden inte längre baseras på försäljningen av råmateria, tillverkning av produkter och även av materiella teknologier. Basen som den europeiska marknaden vill stå på är den av vetandes
4

Bologna Declaration on the European space for higher education: an explanation,
2000.
5 Berith Karseth. Curriculum Restructuring in Higher Education: A New Pedagogic
Regime?, University of oslo, July, 2005.
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teknologier, av ”learning products”, dvs. är vetandet självt. Alla dessa reformer vill svara mot den ekonomiska innebörden av ett globalt kunskapssamhälle. Det är för att svara mot ett globalt kunskapssamhälle som den högre
utbildningens uppgift måste omdefinieras som en föreberedelse av ”flexible
and self-managed workers and citizens attuned to the needs of developed
forms of governance and management”, Susan Wrights formulering 6 . Samma
insikt hade Beriht Karseth när hon observerade att: ”the Bologna Process can
be read as a rational programme that tends to create a discourse for the governing of the self in the light of the objectives already set” 7 . Det nya i det
globala kunskapssamhället är till slut inte så mycket att vetandet självt blir
en produkt och att kunskapssubjektet omdefinieras som ”self-managed worker” utan meningsomsättningen av vad det innebär att veta i de så kallade
kommunikations teknologier, i IT produktionen osv.
För att möjligtvis kunna placera utbildningens och vetandets uppgifter i
den globala omvandlingens rörelse och i propositionerna relaterade till ett
globalt kunskapssamhälle anser jag att det är mycket viktig att uppmärksamma olika meningsomsättningar beträffande innebörden av ”utbildning”
och ”vetande”. Hur förstås utbildning och vetande i ett globalt kunskapssamhälle? I själva verket utgör utbildning och vetande redan en blandning.
Man kan inte bara utbilda någon i ett vetande. Man måste även veta hur
man utbildar någon i något. Liksom hönan och ägget är det svårt att avgöra
vem som kommer först: utbildning eller vetande ty bägge går djupt in i varandra. Utbildningen förutsätter ett speciellt vetande och ett vetande implicerar redan bildning och utbildning. Svårigheten i att avgöra vad som kommer
först ligger emellertid inte i en logisk inkompetens för att träda ur denna paradoxala cirkel. Denna svårighet pekar på komplexiteten i förhållandet mellan utbildning och vetande. Denna komplexitet beror på att det handlar om
processer, om olika dynamiker. Vi kan lätt observera att i den institutionella
diskursen används ”utbildning” som en substantiv form. Men inget kan vara
mindre substantivt än ”utbildning”. Utbildning har en fundamental verbal
betydelse och dess substantialitet finns så att säga endast i dess praktik, utövande, aktivitet. I och med att den uttalas i substantiv form förskjuts den
levande och verbala meningen av utbildning till institutionens substantiva
semantik. Då börjar vi tala om utbildnings system, utbildnings metoder. Med
ordet ”vetande” kan vi observera det samma fast i omvänd riktning. Ordet
vetande uttalas i en presens particip, alltså i en verbal form men förstås inte
som verbal. Det förstås för det mesta i substantiv mening som till ex. vetan6
7

Susan Wright, op. cit.
Berith Karseth, op.cit.
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des ”byggnad”, som det som redan är bekant, klassificerat, inkorporerat. I
bägge termerna kan vi observera hur meningshorisonten av en ”process”
blandas ihop med dimensioner av tillstånd, fakta, givenheter. Den ostabila
och flexibla horisonten av en handling blandas med de stabila och rigida lager av fakta, kvantiteter, gripbara och begripbara saker. Meningsomsättningen som här sker relateras egentligen till meningen av ordet ”process”. Vad
som sker är att processen i mening av livs dynamik blandas ihop med den juridiska och byråkratiska meningen av en ”process”. Det som lever neutraliseras och görs maktlöst framför ett papper, framför ”papers”, ”reviews”, ”utrednings” produktiva manöver. Det levande stelnas och omsättas framför
sanktionens och erkännandets lag och makt. Ingen beskrev bättre denna meningsomsättning än Franz Kafka och då i synnerhet i verket ”Processen”.
Denna meningsomsättning av ordet ”process” som förlorar meningen av
en vital omvandlings rörelse för att blandas med den juridiska innebörden av
process sker i förhållandet till utbildning och vetande när ”processen” blandas med de nya dygderna – ekonomi, effektivitet och produktivitet. I denna
blandning omsätter var och en av oss meningen av process som livs omvandling och börjar att förstå process enbart som produktions process, som processning of data och fakta. Vi förstår processen således utifrån en instrumentaliserings logik, som är baserad på nytta, räntabilitet, användbarhet, osv. I
denna reconceptualisering av ordet process slits olika nyanser ut av den vitala
erfarenheten av själv förvandling och själv förverkligande. Detta ”slitage” av
processens vitala mening verkställs genom vad jag skulle ville kalla för en
fixerad distraktion. Idag har vi internaliserat de tre nya dygderna – ekonomi,
effektivitet och produktivitet så pass mycket och i alla nivåer av vårt liv, från
det erotiska till det professionella, att vi inte längre uppmärksammar den vitala meningen av en ”process”. Dessa tre dygder – sätter oss i ett tillstånd där
vi ser oss helt fixerade i att distrahera oss från denna vitala mening. För att
kunna bli effektiv, produktiv måste vi distraheras från processens vitala mening och från sina existentiella och kognitiva implikationer. Distraktion betyder att splittra sig i en mängd aktiviteter för att inte uppmärksamma något.
För att inte uppmärksamma processens vitala mening, blir var och en fixerad
i att distrahera sig i en processning av kunskap, som med hjälp av olika processorstyper systematiserar och därmed instrumentaliserar en enorm mängd
av kunskap. Utbildningens och vetandets ekonomi, effektivitet och produktivitet gör så att utbildning och vetande blir likgiltiga för utbildnings och vetandets mening. I alla dessa meningsomsättningar och sina ständiga rekonceptualiseringar är det till slut ordet ”mening” som slits ut och förlorar sin
mening. Utbildningen och vetandet blir likgiltigt för livets ”kall”, ett kall som
livet själv riktar på var enskild livsform, nämligen att gör livet levande. När
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det diskuteras olika pedagogiska procedurer diskuteras och borde diskuteras
olika former av att göra livet levande, dvs. olika former för skapande. När
ett vetande skall förmedlas, instrumentaliseras, utvidgas, produceras och
även reproduceras är det omöjligt att bortse det vitala faktum att studenten
måste lära sig att inkorporera detta vetandes byggnad. Med andra ord: ett
vetande kan endast föras fram på ett skapande sätt när det förkroppsligas,
när detta liv av olika vetanden få mer liv, får ett eget liv, när vetande – som
ett kulturellt och politiskt gods görs till ”mitt”. Jag vill kalla för kritisk uppmärksamhet denna rörelse av att göra livet levande, av att förkroppsliga en
redan befintlig kropp, av att veta om sig själv i ett vetande. Det är alltså när
utbildning och vetande blir likgiltiga inför denna kritiska uppmärksamhet
som de fixeras i att distraheras med det ”up to date”, med det sista och nyaste utan att kunna skilja åt vad som är skapande och vad som är ett intressant
påhitt, mellan ett ord som får oss att tänka och ett ord som tänker för oss i
stället. Likgiltighet inför den kritiska uppmärksamheten tvingar utbildningen
och vetandet till att bli likgiltigt inför varifrån och varthän ett vetande konstitueras. Vetandet känner sig därmed indifferent till vetandets hur och dess
grund. Vi kan vetenskapligt bevisa att lyckan är en känsla som ligger i en viss
del av hjärnan och med detta vetande tillverka lyckopiller till lidande människor. Detta kan vara etiskt och oetiskt i olika aspekter. Men en sak är säkert:
denna sorts vetande kan göra oss friskare i medicinsk mening men inte lyckligare, den kan inte heller förklara hur vetande och lycka går ihop och ännu
mindre vilken värld detta är där man behöver äta lyckopillar för att känna
sig lycklig. Vi kan bevisa att barnen som spelar piano redan tidigt har ett
högre IQ än de som inte gör det men med detta kan vi inte veta hur vetande
och musikalitet hänger ihop ty ingen experimentell statisk metod är i stånd
att definiera vare sig musikaliteten eller vetandet. I och med att vi lever i den
blinda tron på framtiden, på att inte få hindra den vetenskapliga utvecklingen och detta till vilket pris som helst, blir vi likgiltiga till vad som är mening
med det vi gör. Vi betraktar all fråga om mening som en gammaldags metafysik, som en essentialism som svårt skiljer sig från livsåskådnings ideologier.
Det som gäller är att ge näring, inte åt vetandet eller åt forskningen som sådan, utan åt denna framtidstro och den prästerliga roll som vetenskapen
många gånger intar för att behålla denna tro vid liv. Denna tro livnärs med
det jag kallat för fixerad distraktion. Fixerad och sysselsatt med vilken forskning som helst – forskning idag många gånger är synonym för sysselsättning
och arbetslöshetskassa – forskaren fixeras i att distraheras från den kritiska
uppmärksamheten som är grundförutsättningen för ett skapande vetande. I
frågan om etiken inom forskning utgör en okritisk syn på forskning ett allvarig etisk problem. Att tala om behovet av att kritiskt uppmärksamma dessa
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meningsomsättningar som definierar och konstituerar det globala kunskapssamhället provocerar reaktioner. En del av reaktioner härstammar från en
mycket fixerad uppskattning om värdens förflyttbarhet. Att göra anspråk på
en kritisk uppmärksamhet i kontrast till den fixerade distraktionen verkar
göra anspråk på en ny typ av värde, mer stabilt och solid, som säger emot
förflytbarhetens ideal som reconceptualiserar själva idén av egendom i vår
ny-liberala tillvaro. Anspråket på en kritisk uppmärksamhet kan låta som essentialistisk universalism och på detta sätt kan den skapa ett oväsen i den
dominanta pluralismens och perspektivismens ideal.
Men för att avgöra om dessa reaktioner har sin rätt behöver vi en kritisk
uppmärksamhet för att förstå vad vi till exempel menar med begrepp som
perspektiv eller pluralism. Vi talar idag så mycket om perspektiv. Varje vetenskap, varje ämne definierar sig själv som ett perspektiv bland många
andra. Vi talar även mycket om behovet av ett pluralistiskt vetande, av
mång-trans-multi-disciplinarietet. Men vad det innebär en pluralitet av perspektiv? Låt oss föreställa en vägkorsning mellan ett tåg spår och gata. När
tåget kör utan att stanna vid en korsning, faller bommen. Gående människor,
cyklister, bilister som vill åka eller gå på gatan måste stanna och vänta på att
tåget passerar. I detta ögonblick och i denna geografiska punkt kan vi observera två helt olika perspektiv: för dem som befinner sig på gatan stannar allt.
För dem som finns på tåget går och rör sig allt. Men när vi beskriver denna
händelse på detta sätt förlorar vi perspektivet ur vilket dessa två olika och
motsatta upplevelser kan betraktas. Om vi frågar oss var finns då detta tredje
perspektiv som kan betrakta de två olika synsätt på samma gång skulle vi
vara benägna att hävda att det finns i reflexionens moment, i en mer teoretisk betraktelse. Detta tredje perspektiv är dock alltid redan givet, på både sidorna, ty det är ”hjärtslaget”, så att säga i detta skeende ”ett- tåg-som-korsar-en-väg”. Skeendet är inte riktigt ett tredje perspektiv. Det är perspektivet
från vilket två olika positioner, två upplevelser, två läsningar, tolkningar och
subjektiveringar kan definieras. Med detta väldigt enkla exempel vill jag enbart höja en misstänksamhet inför vår gängse förståelse av perspektiv och
även antyda till meningsomsättningen beträffande ordet perspektiv. I denna
meningsomsättning betyder perspektiv inte längre ”det genom vilket”, per på
latin, jag kan se. Denna mening omvandlas till ”det” jag ser. Idén om perspektiv som genomsyrar vetandets ekonomi baseras på en blandning av meningar där det som möjliggör en vision blandas med det som ses i en vision.
Mycket av det vi kallar för perspektiv är inte mer än resultat av en vision
som inte längre behåller något spår av de vägar, riktningar och krafter som
behövs för att komma till en vision. På det viset glöms det som definierar ett
perspektiv, nämligen de olika virtuella riktningarna och vägarna för att kom-
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ma till en vision. Rädslan för relativismen, för att inte längre kunna hitta en
orientering för att uppnå ett objektivt vetande brukar alstra passionerade reaktioner mot vetandets perspektivism. Men denna rädsla rättfärdigas endast
när perspektiv enbart förstås som resultat av partikulära och enskilda visioner. När relativismens fara diskuteras inom ramen för etiska och politiska
beslut och en objektiv konsensus eftersöks diskuteras aldrig vem är detta
”jag” som gör anspråk på ett ”jag tänker”, ”jag ser”, ”jag väljer”, ”jag tycker”, ”jag vill”. För det mesta är detta ”jag” ett opersonligt ”jag”, det är ett
jag som vill vara som alla andra. Det är alltså en generaliserad idé av jaget.
Detta jag som jämt uttalas i vår individualistiska värld är för det mesta ett
”så tänker man”, ”så gör man”, ”så här är man”, för att referera till Heideggers analys av detta fenomen i sitt verk Varat och Tiden 8 . Det vi kallar för
”jag” innebär för det mesta ett ”man” som flyr för den avgrundliga frågan –
men vem är jag? Det vi vanligtvis uppvärderar som objektivitet blandas
många gånger ihop med opersonifiering och alienation, alltså med neutralisering av all levande differentiering. Det är alltså inte av en händelse att det politiska gillar att maskera sig med neutralitetens mantel, att politiska beslut
alltid söker stöd i statistiken och i de så kallade vetenskapliga utredningarna.
Den kritiska uppmärksamheten på denna fixerade distraktion som
omsätter och fixerar meningar på allt innebär emellertid inte en ny och bättre
mening av vetande och utbildning. Det handlar om en hållning. Det handlar
om ett hur. Det handlar mer om hållningens politik än om en politisk hållning. För att definiera på ett bredare sätt vad den kritiska uppmärksamheten
är för något blir det viktigt att reflektera över vad uppmärksamhet betyder.
Uppmärksamhet betyder inte att fixera sig vid en punkt och därmed att
glömma bort eller bortse flera andra. Jag använder begreppet uppmärksamhet i samklang med uppmärksamhetens fenomenologi som utvecklades av
Edmund Husserl och som fått ett starkt inflyttande av William James. Från
en fenomenologisk ståndpunkt betyder uppmärksamheten varken att hålla
sig fast vid en punkt eller att bortse det mångfaldiga. Uppmärksamheten definieras snarare en komplex rörelse av ett att vända sig mot. Med detta sägs
att det som definierar uppmärksamheten inte är vad som fixeras eller bortses
utan komplexiteten av denna vändning-mot rörelse. Genom att ta avstånd
från den brittiska empiriska traditionen har William James, pragmatismens
fader, definierat uppmärksamheten som ett komplex av olika intresse, begär,
erfarenheter. Fenomenologin följer James insikt och hävdar att uppmärksamheten långt ifrån ett tillstånd utgör en rörelse serie som innefattar: ett
lämnande, ett på väg kommande, ett sökande, ett undvikande, osv. med sina
8

Heidegger, Martin. Varat och tiden, § 27.
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specifika inre rörelser. I denna bemärkelse är att vända sig mot på samma
gång att fästa sig vid och att skilja sig från. Den är således kritisk i ordets
etymologiska mening av ett åtskiljande. Denna kortfattade diskussion kring
uppmärksamheten vill bara peka på den komplexitet som dessa meningsomsättningar innebär. Att undersöka denna komplexitet utmärker humaniora 9
till skillnad från naturvetenskaperna och de naturvetenskapliga dragen inom
samhällsvetenskaperna.
Idag diskuteras mycket behovet av att främja mångvetenskapligheten, perspektivpluralismen, dialogen mellan olika discipliner, och sist men inte minst
om ”bildning”. Som filosofen Giorgio Vattimo observerat svävar det i luften
ett krav på att vi alla ska förvandla oss i miljoner Leonardo da Vincis, humanister med omfattande kunskap i naturvetenskaperna och naturvetaren
med humanistisk fernissa. Processeringen av kunskaps data är så stor och
snabb att det romantiska geniidealet nu blandas ihop med idén av ett gigantiskt hjärn-minne som är kapabelt att konkurrera med det tekniska minnets
processorer. I kontrast till denna blandning mellan pluralism och minnets
processering beskriver den kritiska uppmärksamheten en vändning mot humaniora. Denna vändning betyder för det första en insikt i behovet av att kritiskt uppmärksamma skillnaden mellan vetandets vitala process och processering av kunskapens data. För det andra betyder den upptäckten av att
uppmärksamheten innefattar ett särskilt vetande. Uppmärksamhetens vetande är som jag förstår vetandet som orienterar de så kallade humanistiska
ämnen, när dessa inte tappar sikten på den paradoxala komplexiteten av det
mänskliga livet. För att inte tappa denna sikten på komplexiteten är det
emellertid nödvändigt att diskutera med epistemologisk öppenhet vad tänkandet innebär. Att tänka är inte samma sak som att beräkna. Att beräkna,
att kalkylera är en typ av tänkande men inte allt tänkande kan identifieras
med en beräkning. Tänkandedrivkraften som sätter de humanistiska ämnena
i rörelse kan definieras som den kritiska uppmärksamheten på frågan om hur
olika fenomen ger sig tillkänna. Vi brukar skilja åt humanistiska ämnen och
naturvetenskapen genom att beskriva skillnader mellan deras kunskapsobjekt
och metoder. Men ännu mer avgörande är den humanistiska uppmärksamheten på det faktum att vad vi får kunskap om och hur vi får kunskap inte kan
tänkas isär. För naturvetenskaperna är det viktigt att just hålla dessa två
aspekter isär. Att skilja det ena från det andra är som att skilja våra två
ögon. Det skulle vara som att göra anspråk på att se med ett enda öga. Interrelationen mellan det som ses och hur det ses, mellan ”vad” och ”hur” sätter
9

Jag använder begreppet humaniora i meningen av det tyska uttrycket Geistwissenschaften.
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de humanistiska ämnen i rörelse på ett sätt att den ständigt på nytt ställer
meningsfrågan som en öppen fråga. Vikten av att studera förhållandet mellan
tänkande och litteratur, mellan vetandets objektiverings strukturer och yttrandets subjektiverings dynamiker, mellan objektiverandets mekanismer och
representationens stilar, mellan anspråk på objektiv neutralitet och maktens
kontroll system har förmodligen aldrig varit så stor som idag. Därför anser
jag att om det fortfarande idag finns en vetenskaplig och inte bara ekonomisk anledning för att söka efter vetande kan detta bara ske om vi ger större
plats åt de humanistiska ämnena. Ty detta innebär att ge mer plats åt den
mänskliga faktorn i vetandets produktion.
Francis Bacon, den brittiska filosofen, uttryckte på 15 hundratalet i sina
religiösa meditationer den nya tidens drivkraft i det berömda mottot – Nam
et ipsa scientia potestas est, kunskap eller vetskap är makt. När kunskap
blandas med teknologier och makt inte längre kan skiljas från ekonomi får
detta motto en ny aktualitet fast i en ny mening: vetandet upptäcker sin egen
ekonomi. Förhållandet mellan vetenskap, kunskap, vetande och makt som
formulerade av Francis Bacon och som har fungerat som en drivande epigraf
till Moderniteten uttrycker i själva verket ännu en meningsomsättning. Vetandet rekonceptualiseras som kunskap och makten som ekonomins politik.
Likt övriga meningsomsättningar förankrar sig även detta och framför allt
detta i en teknologisering av vetenskapsmening och i en i följd cientificisering
av livet. Detta innebär dock inte bara en rekonceptualisering av vetandet
utan även en farlig rekonceptualisering av det mänskliga. Vi upplever idag en
mycket märklig situation. Människan har aldrig förut bildat och format
verkligheten i så hög grad som idag: hon bildar och formar cellen, atomen,
elementen och är faktiskt en livets ingenjör. Å andra sidan har människan
aldrig varit så maktlös för att förvandla ekonomiska, politiska order, dvs. systemen som idag. Livets ingenjör som faktiskt har vunnit i all möjlig konkurrens med olika historiska och mytologiska föreställningar om gud är idag
maktlös att omvandla i global skala de kontrollmekanismer som hon själv
har uppfunnit. Att ge mer plats åt humaniora betyder dock inte bara att ställa åt sidan olika vetanden under det retoriska paraplyet av pluralism och
mångvetenskaplighet. Det innebär att i mycket större utsträckning ge plats åt
en blick med två ögon som kan lära sig att kritiskt uppmärksamma mängden
av paradoxer som träder fram i dessa meningsomsättningar. Att ge plats åt
humaniora betyder att ge denna plats till och med inom de humanistiska ämnena som på sistone har vant sig vid att anpassa sig till en teknologisk mening av vetande för att kunna ”överleva”. På det sättet blir det möjligt att ge
plats åt det mänskliga. Jag säger åt det mänskliga och inte åt människan eftersom det absolut inte handlar om att globalisera ett etiskt politiskt männi-
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skoideal. Att tala om ”människan” är i själva verket ett grammatiskt brott.
Likt blixten som endast finns i blixtrandet finns människan endast i sitt skeende, i sitt förverkligande och om vi så vill i sitt förmänskligande. Människan
finns aldrig färdig, är inget substantiv. Hon är snarare en bro, som Nietzsche
sade en gång.
Just nu, när de äldsta politiska, ekonomiska, religiösa, samhälliga formerna omstruktureras över hela jordklotet för att anpassa sig till en global
ordningsparameter genomgår de humanistiska ämnena drastiska neddragningar. Att ge plats åt humaniora innebär att låta intresse i utbildningen och
vetande leva. Jag anser att en omvandling idag endast är möjlig när messianska anspråk på förvandling och en frälsande längtan efter historiska meningar som borde aktiveras lämnas åt sida. Det jag anser som avgörande är
däremot den kritiska, med två ögons uppmärksamhet på menings produktion
och dess vitala process. Att kritiskt uppmärksamma dessa snabba och ständiga meningsomsättningar innebär att placera sig i det öppna, vari ett vetande
möjligt kan uppstå. Jag tror inte på att utbildning kan bidra till ökad kunskap. Jag anser att det är ett uppmärksamt vetande som kan lära oss om vad
det innebär att lära något.
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SHARING YOUR NUTS
Eva Hammar Chiriac & Michael Rosander
Institutionen för beteendevetenskap

”Teachers are like squirrels. They don’t like
to share their nuts” (Wheelan, 2005, s 45).

Grupparbete är en arbetsform som blivit allt vanligare inom universitetet
(Hammar Chiriac & Hempel, 2005; Wheelan, 2005). Vi lärare vill att våra
studenter ska arbeta i grupp, både som medel och mål. Vi använder oss exempelvis av traditionella grupparbeten, projektgrupper, läsgrupper, bikupor
och basgrupper (se exempelvis Hammar Chiriac & Hempel, 2005). Oavsett
vilken form av grupparbete det handlar om vill vi att studenterna ska arbeta
tillsammans. De förväntas dela med sig av sin kunskap och erfarenhet samt
lära av varandra i ett socialt sammanhang. Forskning visar också att studentoch elevsamarbete i grupp ger positiva effekter på många sätt (Jakobsson,
2001; Hammar Chiriac & Hempel, 2005; Toohey, 2002; Wheelan, 2005).
Trots att lärare överlag ofta är medvetna om grupparbetets positiva effekt
har grupparbetet som arbetsform inte anammats i någon större utsträckning
av lärarna när de själva ska arbeta (Wheelan, 2005). Läraryrket har av tradition varit relativt isolerat där läraren ensam har planerat och undervisat
(ibid.). Ibland kan det hända att lärare arbetar i grupp när det gäller att planera och förbereda kurser – ett grupparbete som troligtvis handlar mycket
om struktur och innehåll i stort. När kursen är igång förväntas dock ofta
varje lärare att utifrån sin erfarenhet lägga upp de olika undervisningspassen
och hantera de processer som uppkommer. Citatet i inledningen tyder på att
lärare av tradition inte gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Det här var något som vi ville försöka ändra på.

Syfte
Syftet med föreliggande presentation är att beskriva hur vi arbetar med kompetensutveckling av basgruppshandledare i vardagen. Att vara basgrupps-
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handledare verkar ibland ses som en privat affär mellan basgruppen och basgruppshandledaren. Vad som sker i gruppen och de processer som uppkommer, förväntas kunna hanteras av varje enskild handledare. Föreliggande presentation utgår från hur vi arbetar som basgruppshandledare på Psykologprogrammet, Block III under termin 4 och 5. Sedan några år tillbaka arrangerar vi basgruppshandledarträffar såväl före som efter varje basgruppstillfälle.
Dessa träffar ger handledarna utrymme att dela med sig av erfarenheter, men
även att få hjälp att hantera olika situationer som uppkommer under själva
basgruppspassen. Ett syfte med detta arbetssätt är att få oss sluta agera som
ekorrar och istället dela med oss av våra nötter.

Problembaserat lärande
Problembaserat lärande är en utbildningsidé som bygger på att den lärande
sätts i centrum och att lärandets sammanhang uppmärksammas samt att den
lärande själv styr sin lärprocess och får möjlighet att i ett socialt sammanhang formulera sin kunskap. Mycket förenklat kan man säga att PBL står på
tre ben; (a) verklighetsanknutna situationer (vinjetter) som utgångspunkt för
lärande, (b) arbete i små grupper, s.k. basgrupper och (c) självstyrt lärande
(Hammar Chiriac, 2003).
PBL

Utgångspunkten är
verkliga situationer

Självstyrt
lärande
Basgrupper

Figur 1: PBLs tre ben.
Den här presentationen kommer främst att fokusera på ”det andra benet”,
dvs. basgruppen och arbetet i anslutning till basgruppspassen. Basgruppen
utgör basen för lärandet och fungerar som själva navet för studierna. Syftet
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med basgruppen är att gruppen ska fungera som ett stöd för de enskilda studenterna, men innebär även en träning i att samarbeta med andra människor.
Arbetet med den dynamik och de processer som finns i basgruppen ses som
en viktig förutsättning för lärande (Hammar Chiriac, 2003; Hård af Segerstad 2002) 1 . Varje basgrupp följs och stöds av en basgruppshandledare.
Basgruppshandledarrollen är, tillika med problembaserat lärande, inte helt
inte helt lätt att definiera. De flesta är forskare är dock överens om att basgruppshandledarens roll inte är den traditionella lärarrollen som kunskapsförmedlare eller en expertroll (Barrows, 1992; Hård af Segerstad, Helgesson,
Ringborg & Svedin, 1997). Andra benämningar på basgruppshandledare är
exempelvis facilitator eller tutor (se exempelvis Barrows, 1992; Margetson,
1993). Oavsett benämning är de flesta överens om att en av basgruppshandledarens uppgifter handlar om att underlätta processer i basgruppen. Basgruppshandledaren ska däremot inte leda basgruppen eller förmedla kunskap.
Hur en basgruppshandledare ska bete sig i basgrupper är inte heller entydigt och enkelt. I stället poängteras ofta att basgruppshandledarrollen måste
utvecklas och formas i samspel med basgruppens medlemmar. Det finns dock
vissa grundläggande kriterier för hur en basgruppshandledare bör fungera
och vad handledningen syftar till. Exempelvis ska basgruppshandledaren utgå från den pedagogiska grundsyn som PBL vilar på och avsikten med handledningen ska vara att stödja och vägleda de studerande i basgruppen. Basgruppshandledaren bör (a) motivera och stimulera de studerande till eget lärande, (b) hjälpa studenterna att utveckla sina metakognitiva förmågor, samt
(c) utmana studenterna att reflektera över problemlösnings- och lärandeprocesserna i basgruppen. Dessutom ska basgruppshandledaren (d) vara uppmärksam på och lyfta fram de grupprocesser som uppkommer i basgrupperna (Hammar Chiriac, 1999; Hård af Segerstad et al., 1997; Silén, 1996). Denna kortfattade beskrivning av basgruppshandledarens funktion och roll visar
på en mångfacetterad och ibland otydlig rollfunktion.
Hur basgruppshandledaren introduceras i PBL och i rollen som basgruppshandledare kan ha stor betydelse för det fortsatta arbetet. De flesta
basgruppshandledare har troligtvis, i större eller mindre omfattning, arbetat
som traditionella universitetslärare tidigare. Trots många skillnader i ”den

1 För vidare läsning om PBL hänvisas till Abrandt Dahlgren, 2001; Barrows, 1985;

1996; Boud & Felleti, 1991; Evensen & Hmelo, 2000; Hofgard Lycke, 2002; Hammar Chiriac, 2003; Hård af Segerstad, Helgesson, Ringborg & Svedin, 1997; Kjellgren, Ahlner, Dahlgren & Haglund, 1993; Knowles, 1975; Margetson, 1993; SavinBaden, 2000; Wilkerson & Gijseaers, 1996; Woods, 1994 mfl
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förändrade lärarrollen” 2 är det en aspekt som ofta kvarstår och som inte förändras, nämligen att arbetet karaktäriseras av ensamarbetet. Basgruppen ses
lätt som ett slutet sällskap i vilket basgruppshandledaren förväntas utföra
sina uppgifter utan hjälp och stöd från kollegor. Detta trots att forskning visar att när lärare samarbetar i grupper eller arbetslag tycks de studerande
öka sitt lärande och sin vilja att lära (Wheelan, 2005). Dessutom kan det leda
till ett bättre arbetsklimat för såväl lärare som studerande. Dessa forskningsresultat tycks dock inte påverka de faktiska förhållandena i någon större utsträckning. När själva introduktionsutbildningen till basgruppshandledare är
avklarad förväntas man på egen hand kunna hantera den komplexa situation
som rollen och arbetet med en basgrupp innebär.
Utifrån de grundförutsättningar som tagits upp ovan kan PBL få lite olika
uttryck beroende på i vilken kontext det används. Denna presentation utgår
ifrån hur PBL tillämpas på Psykologprogrammet i Linköping.

Psykologprogrammet i Linköping
Psykologprogrammet är ett långt program och sträcker sig över 5 år. PBL
används konsekvent från start och fram till ungefär åttonde terminens slut.
Att arbete i basgrupperna i stort sett avslutas efter åtta terminer beror på att
studenterna under nionde terminen har praktik och alltså inte finns vid universitetet under den tiden. Arbetet med examensarbetet inleds också under
termin nio och fortsätter under den tionde och avslutande terminen på programmet.
Programmet är indelat i ett antal block utifrån övergripande områden (se
Figur 2). I varje block finns ett antal kurser, eller teman som de kallas på programmet. Ett tema på programmet omfattar vanligen mellan 4 och 13 poäng.
Föreliggande presentationen handlar om hur vi arbetar som basgruppshandledare på de fyra första temana på Block III (Samhälle, organisationsoch gruppsykologi, se Figur 2). Block III är ett stort block – lite drygt en fjärdedel av programmet. Innehållet sträcker sig från grupp- till samhällsnivå
och det innebär att basgruppshandledare kan komma från olika discipliner.
Framför allt kommer de från psykologi, men även pedagogik och sociologi.

2 För vidare läsning om ”den förändrade lärarrollen” se exempelvis Fåk, Hultman, Carlsson,
Glindsjö, Holmgren-Lind, Johansson, Lindberg, Cederborg & Artman, 1996; Hammar Chiriac, 1999; Savin-Baden, 2003 och Silén, 1996.
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1

2

3

4

5

Introduktion till psykologutbildningen (9 p)
Block I – Kognitiv och biologisk psykologi (25 p)
Block II – Utvecklingspsykologi och pedagogisk psykologi (39 p)
Block III – Samhälle, organisations- och gruppsykologi (53 p)
Block IV – Personlighetspsykologi och psykologisk behandling (54 p)
Block V – Forskningsmetod och psykologexamensarbete (20 p)
Figur 2. Psykologprogrammets uppbyggnad (200 p).
Studenterna kommer till Block III i mitten av termin 4 och läser blocket fram
till och med termin 8. De första fyra aktuella temana ligger under andra halvan av termin 4 och under hela termin 5.

Basgruppspasset
Ett basgruppspass är vanligtvis två timmar långt. Det inleds med diskussion
utifrån förra passets problemformulering och återkoppling på vinjett. Andra
halvan av passet handlar om den nya vinjetten och framtagande av ny problemformulering. Hela passet avslutas med en utvärdering. Denna presentation handlar dock inte om vad som sker under själva basgruppspasset.
Fokus för presentationen är vad vi som arbetar som basgruppshandledare
gör före och efter basgruppspasset. Vi träffas som regel ca. en halvtimme före
basgruppspasset och sedan mellan en halvtimma och 45 minuter efter avslutat pass (se Figur 3).

Före

Basgruppspasset

Ca 30 min

Efter
30 – 45 min

Figur 3. Basgruppsarbetet.
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Före basgruppspasset
Att vi träffas innan basgruppspasset har utvecklat sig till att bli ett naturligt
och förgivet taget inslag för oss basgruppshandledare. Det är naturligt att vi
basgruppshandledare, som arbetar tillsammans i temat, träffas 30 minuter
innan basgruppspassets start (se Figur 3). Vi träffas på samma ställe varje
gång. Om träffen av någon anledning behöver ställas in måste man informera
om detta, men om inget annat meddelats träffas vi alltså före varje basgruppspass.
De trettio minuterna kan användas till flera olika saker beroende på vad
som känns relevant och viktigt just vid det tillfället. Ett vanligt inslag i början
av ett tema är att den som är temaansvarig ger information om olika moment
i temat. Det kan exempelvis gälla introduktion, föreläsningar och examination. Detta är också ett ypperligt tillfälle att stämma av huruvida vi basgruppshandledare har fått ta del av samma information som studenterna delgivits. Vid behov finns också tid att uppdatera oss basgruppshandledarna angående information eller händelser som kan vara av betydelse för oss i vårt
arbete med basgruppen. Det kan exempelvis innefatta praktisk information,
gruppmail osv. men också om något speciellt hänt inom kursen som har betydelse för vårt arbete i basgruppen.
Ett annat återkommande moment under den här förberedande halvtimmen är att vi diskuterar det kommande basgruppspasset. Inför det första
basgruppspasset på temat diskuterar vi exempelvis arbetet med gruppkontrakt. Frågor som aktualiseras kan vara; Vad bör vi tänka på? Hur kan vi arbeta med kontraktet? Vilka hjälpmedel har vi? Hur ska vi hantera om någon
basgrupp inte vill arbeta med gruppkontrakt? På liknande sätt för vi inför det
sista basgruppspasset på temat en diskussion om utvärdering. Genom de här
diskussionerna kan vi dela med oss av vår erfarenhet samt även få synpunkter som belyser ämnet i fråga ur olika perspektiv.
Det är också vanligt förekommande att diskutera dagens vinjett. Vilka
möjliga ingångar kan vi se till vinjetten? Hur passar vinjetten in i temats mål?
Detta är exempel på några av de frågor som kan problematiseras. Ibland
händer det att vi har några olika vinjetter att välja på och då gör vi ett val
tillsammans. Valet styrs då bl.a. av våra gemensamma erfarenheter av vad
basgrupperna hittills arbetat med under temat. Var och en av oss basgruppshandledare lyfter fram vad respektive basgrupp arbetat med samt vad de kan
tänkas ha kvar att arbeta med. Därefter beslutar vi gemensamt om vilken vinjett som kan främja basgruppernas lärande på bästa sätt. Detta resulterar i en
och samma vinjett för samtliga basgrupper, men där variation i de tidigare
problemformuleringarna basgrupperna har arbetat med har fått ligga till
grund för valet av den aktuella vinjetten.
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Slutligen händer det att det är någon av oss basgruppshandledare som vill
ta upp något speciellt. Det kan vara någonting man vill ha hjälp med kopplat
till dagens basgruppspass. Detta kan t.ex. handla om förslag på hur man kan
formulera sig för att hantera en specifik situation som man tror kan uppkomma under basgruppspasset.
Ovanstående beskrivning visar på ett omfattande arbete och allt hinns inte
med vid varje förberedande träff. Vad som tas upp och hur lång tid det tar i
anspråk bestäms av vad som är viktigt vid just det tillfället. Som framgår av
beskrivningen är en påverkansfaktor var i tiden arbetet befinner sig, i början,
mitten eller slutet av temat.

Efter basgruppspasset
Direkt efter basgruppspasset träffas alla basgruppshandledare igen. Hur lång
tid denna efterträff tar beror lite på hur mycket vi känner att vi behöver ta
upp, men tiden styrs givetvis också av andra saker som t.ex. att några kan ha
annan undervisning inbokad. Det normala är dock att vi använder mellan 30
och 45 minuter.
Vi brukar inleda med att var och en ger en kort beskrivning av vad som
hänt under basgruppspasset. Denna beskrivning innefattar både basgruppspassets innehåll och process. Det är viktigt att poängtera att detta sker på
gruppnivå. Vi pratar alltså inte om vad enskilda studenter har gjort eller sagt,
utan vad som skett i gruppen. PBL innefattar att studenterna ska ta fram en
problemformulering utifrån en vinjett. Problemformuleringen brukar kunna
få avsluta varje basgruppshandledares beskrivning.
Beroende på vad som tagits upp i beskrivningen ger sedan övriga basgruppshandledare feedback. Beskrivningen kan innehålla t.ex. vad studenternas diskussion handlade om, vad man själv gjort och sagt som handledare
och hur man uppfattade att ens inlägg togs emot av gruppen. Extra fokus
läggs på de grupprocesser som uppkommit under basgruppspasset och framför allt om det varit processer som man som basgruppshandledare upplevt
som svåra att hantera. Feedbacken fokuserar ofta på dessa processer man lyft
fram. Det kan t.ex. handla om att någon student är väldigt tyst, eller på
andra sätt inte bidrar till gruppens arbete. Det leder ofta till en diskussion i
handledargruppen; Vad hade man kunnat göra annorlunda? Hur skulle man
kunnat hantera problemet?
Handledarträffen innebär alltså en möjlighet att ta upp sin egen handledarroll och få hjälp med att vidareutveckla den. Att beskriva hur man själv
agerade i det man upplevde som en svår situation, t.ex. en konflikt i gruppen,
innebär ju i viss mån att man lämnar ut sig själv. Genom att man gör det
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finns dock en bättre möjlighet för övriga basgruppshandledare att ge mer
specifika synpunkter och tankar om situationen och i diskussion finns en
möjlighet att hitta nya vägar i arbetet som basgruppshandledare. En möjlighet att dra lärdomar utifrån både egna och andras erfarenheter.

Vidareutveckling i vardagen
I inledningen uppgav vi att syftet med föreliggande presentation är att beskriva hur vi arbetar med kompetensutveckling av basgruppshandledare i
vardagen. Tanken är att vi basgruppshandledare ska öka samarbetet och sluta betrakta basgruppshandledarens arbete som en privat affär mellan basgruppen och basgruppshandledaren. Genom att skapa regelbundet utrymme
till diskussioner och utbyte av erfarenheter har vi fått en arena för utveckling,
där vi på ett informellt sätt har möjlighet att problematisera och granska vår
roll som basgruppshandledare i samarbete och med hjälp av våra kollegor.
Med andra ord har det givit oss möjlighet att sluta agera som ekorrar och
istället dela med oss av våra nötter.
Under arbetets gång har vi fått en betydligt större insikt i behovet och vikten av att skapa utrymme för kollegialt samarbete. Vi har under den tid som
vi arbetat på det här sättet haft fördelen av att arbetat tillsammans med flera
olika basgruppshandledare som representerat olika discipliner, som psykologi, pedagogik och sociologi. Detta kan innebära möjlighet att få handledarrollen belyst utifrån olika perspektiv. Trots att arbetstiden per basgruppspass
utökas med 60 – 75 minuter, har alla handledare, som arbetat tillsammans
med oss, utryckt sig positivt om att arbetssättet. Vi bad några av våra kollegor om deras kommentarer och här följer några uttalanden från dem. Den
första tillfrågade basgruppshandledaren uttryckte sig enligt följande:
Jag tycker för- och eftermöten fyller flera viktiga funktioner:
• Återkallar minnet från vad som hänt tidigare, vad som ska hända nu och i
framtiden
• Ger en "resonemangsbas" för en initierad diskussion i mötet med studenterna
• Löser praktiska frågor smidigt och "dagsaktuellt"
• Skapar perspektiv på vår gärning som basgruppshandledare, dvs. vilka är
vi och på vilka grunder agerar vi som vi gör
• Ett prestigelöst samtal om arbetet som basgruppshandledare där även "svåra" ämnen kan tas upp
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Sammantaget tycker jag att möten av detta slag för mig personligen bidrar till
att vidga "möjlighetshorisonten" när det gäller basgruppshandledning, ämnesinnehåll och lärandefrågor.
(Basgruppshandledare X)

Den andra tillfrågade basgruppshandledaren utrycker också flera positiva
aspekter och poängterar insocialiseringsprocessen i den kontext som basgruppshandledaren ska agera i. Framför allt som ny basgruppshandledare eller ny i en ny kontext hjälper det till att minska den osäkerhet som kan finnas. Det blir ett enkelt sätt att få reda på vilken kultur som råder. Det innebär också en möjlighet att dela olika erfarenheter – både ”ljuvligt och lätt –
och det svåra och tunga. … Det är skitbra. Man borde göra så här i alla
sammanhang” (Basgruppshandledare Y).
En annan fundering, som Wheelan (2005) lyfter fram, som känns relevant
i det här sammanhanget, är hur vi lärare ska kunna lära våra studerande att
arbeta i grupp om vi inte själva utnyttjar den möjligheten. Om vi inte ens
klarar av att samarbeta med kollegor, hur ska vi då kunna lära ut hur samarbete ska fungera? Funktionellt grupparbete är inte något som bara uppstår
när man sammanför några människor och ger dem en uppgift (Ashman &
Gillies, 1997; Hammar Chiriac & Hempel, 2005). Att arbeta i grupp är något
man måste lära sig och träna på. Om vi betraktar vårt kollegiala samarbete
före och efter basgruppen som både mål och medel, kan denna arbetsform
även vara ett sätt att träna oss själva på att arbeta i grupp. En kunskap som
vi sedan kan överföra till arbetet med våra basgrupper.
En annan insikt som vi fått och som kan bekräfta vikten av kollegialt
samarbete är att alla basgruppshandledare arbetar på det här sättet utan extra ekonomisk kompensation. Trots att ingen får extra betalt för den utökade
arbetstiden, satt i relation till att bara arbeta under de två timmarna som basgruppen löper, har vi inte stött på något motstånd mot den extra insatsen.
Tvärtom har vi bara fått positiv feedback (se citat ovan för exempel). Det
kan vara en indikator på hur arbetet upplevs av de involverade. En fundering
blir då varför? Om vi tittar på de teorier som finns att tillgå och som kan ha
något förklaringsvärde hittar vi t.ex. teorier om grupphandledning (Näslund
2004; Näslund & Ahlgren, 2005; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002)
och teorier om critical friends (Handal, 1999) etc. Dessa kan vara värda att
fundera över i det här sammanhanget. Vid träffarna före och efter basgruppen sker kontinuerlig handledning och reflektion i grupp. Handlednings- eller
reflektionsgrupper har visat sig fungerar som stöd och utmaning för lärare
(Näslund, 2005).
Vi agerar också som kritiska vänner (critical friends) till de basgruppshandledare, som vi samarbetar med, när vi använder oss av interkollegial kri33
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tik inom de rådande normer som gäller i den här kulturen (Handal, 1999).
Detta att både vara en vän och ge kritik är något som vi kan se i vårt kollegiala samarbete. Vi har utvecklat ett förtroendefullt samarbete som baseras på
tillit, tro på våra kollegors kompetens och personlig integritet, vilka är några
av de karaktäristika som beskriver en kritisk vän. Den kritiska vännen förpliktigar också genom att man lyssnar på och ger feedback till den som behöver. Basgruppshandledaren ska inte bara få ”en klapp” på axeln och ett
”det går bättre nästa gång” utan konstruktiv feedback. Teorier om grupphandledning och critical friends kan alltså vara exempel på teorier som kan
ge ett visst förklaringsvärde till varför det kollegiala samarbetet före och efter
basgruppspassen upplevs som meningsfullt och positivt.
Naturligtvis finns det också vissa svårigheter med arbetssättet. Det kräver
exempelvis engagemang av alla involverade, dvs. alla måste vilja arbete på
det här sättet. Som framkom i presentationen (se under Efter basgruppspasset) innebär arbetssätet att vi ibland lämnar ut sig själv som basgruppshandledare. Det kan upplevas hotfullt och det är därför viktigt att man försöker
skapa ett tillåtande gruppklimat (Hammar Chiriac & Hempel, 2005). Det
gäller också att få till en jämlik situation i gruppen där alla känner att de kan
”ge och ta” på samma nivå, dvs. undvika status och hierarkier så lång som
möjligt. Det är viktigt att det inte är någon som har mandat att tala om vad
som är ”rätt och fel” (ibid). Det finns inget rätt eller fel utan bara olika sätt att
hantera de processer som vi möter i vår funktion som basgruppshandledare.
En annan svårighet handlar om att flexibiliteten i förhållande till basgruppen minskar. Arbetssättet baseras på att basgruppspassen genomförs vid
samma tidpunkt. Detta har vi valt att hantera genom att ha basgruppspassen
på samma dag och vid samma tid under hela terminen för att på så sätt underlätta för basgruppshandledarnas planering och möjliggöra det kollegiala
samarbetet. Basgruppshandledare kan också bli mindre benägen att ändra på
en basgruppstid när hon vet att hon samtidigt förlorar sitt kollegiala stöd.
Vi vill också poängtera vikten av att alla basgruppshandledare går de
formella kurser och utbildningar som exempelvis bedrivs inom Centrum för
undervisning och lärande (CUL) 3 . Det arbete som vi bedriver med kolligalt
stöd ska inte betraktas som en ersättning för basgruppshandledarutbildning.
Vi vill hellre betrakta vårt sätt att arbeta som ett komplement till de formaliserade stegkurser som redan bedrivs, dvs. som en vidareutveckling i vardagen
när den grundläggande basgruppshandledarutbildningen är avklarad.
3 CUL har flera olika utbildningar för basgruppshandledare;

PBL– Introduktion,
PBL– handledarfunktion I och II. För mer information se www.liu.se /cul. CUL ger
också ut en rapportserie, CULs rapportserie, där flera av rapporterna tar upp basgruppshandledarens roll och arbetet i basgruppen.
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Det finns säker fler aspekter som man kan lyfte fram men vi är i början av
vårt arbete med att dokumentera detta sätt att arbete och har valt att lyfta
fram de frågor som vi funderat över.

Konklusion
Vilket visas ovan har vi har goda erfarenheter av att arbeta på det här sättet.
Eftersom basgruppshandledarrollen inte är så enkel behöver vi, basgruppshandledare kollegialt stöd i vårt dagliga arbete. Vi upplever att vi inte bara
kan förlita oss på seminarier och kurser om PBL och handledning utan att vi
även måste hitta former i vardagen för att ta upp saker som händer ”här och
nu”. Denna form av möten mellan basgruppshandledare och deras reflektioner och bearbetningar ger oss vidareutveckling i vardagen. Ett komplement
till den formella basgruppshandledarutbildningen som finns. Vi får utveckla
oss som handledare samtidigt som vi delar med oss av våra nötter.
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ATT VARA LÄRARE ELLER ATT
ARBETA SOM LÄRARE
– en reflektion över läraridentiteten
Song-ee Ahn
Institutionen för beteendevetenskap

Inledning
Denna text har tre olika utgångspunkter. Den första är mitt intresse för identitetsfrågan. Den andra kommer från postmoderna feministiska tankar - deras belysning om ‘‘positionality’’ i undervisnings sammanhang. Att fundera
över ens ‘‘positionality’’ i relation till identitetsfrågor, att fundera över Vem
jag är som lärare kommer från den tredje punkten, dvs. behov av reflektion.
Dessa tankar kopplas till varandra och formulerar syftet med denna text.
Syftet med texten är att problematisera och reflektera över min läraridentitet (eller icke- identitet) och vad det eventuellt kan innebära i undervisningssammanhang. Efter denna inledning följer en kort beskrivning av teoretiska
bakgrunder och reflektion över lärare och identitet som berör frågeställningar så som:
•
•
•

Hur förstår jag frågan om identitet och ‘positionality’ 1 ?
Att vara lärare, hur förhåller jag mig till den sociala rollen? Hur kan
man förstå detta förhållningssätt?
Hur relateras min ‘positionality’ till identitetsfrågan?

Jag har fått hjälp från min kollega. Vi har samtalat om frågor som berör läraridentiteten, vilken textens reflektionsdel grundar sig i. När jag planerade
denna text, tänkte jag att jag skulle samtala med henne och skriva texten på
ett sätt så att vem som säger vad syns tydligt. Men som vanligt blir det inte
som man planerat. Min reflektion växte ovanpå vårt samtal; det är en produkt av interaktion mellan oss, och en produktion av reflektion över samta1’Positionality’ betecknar ’construction of personal and positional identity, and the politics of
social solidarities based on notional categories such as gender or sexual orientation (or for that
matter social class, ethnicity, race, or age).’ http://plato.stanford.edu/entries/feminism-self/.
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let. Det är inte för att göra ägandeskap på reflektionen, utan snarare påpeka
att det inte är intressant att spåra vem som säger vad, och att texten kommit
från en punkt under ständig process.

Beskrivningen av verksamheter
Jag tänker kortfattat beskriva vilka verksamheter vi, min kollega och jag
sysslar med. Min kollega A’s tjänstgöring består av arbete på avdelning A,
som i någon mån skulle kunna beskrivas som ’jämställd’ och hon arbetar
med en internationell master kurs. Min tjänstgöring består av arbete på avdelning B, som är mansdominerad och har samma internationella master
kurs. När jag säger att avdelningen A är jämställd medan avdelningen B är
mansdominerad, tänker jag på hur könsfördelning är både horisontellt (antalsmässigt) och vertikalt (strukturmässigt) i lärarlaget, men inte hos studenterna. Den internationella master kursen är nätbaserad och är ett samarbete
mellan fyra universitet i fyra länder (Canada, Australien, Sydafrika och Sverige). Studenterna är från ”hela världen”. Målet med kursen är att främja
studenternas insikt om globalisering och att förstå varandras olika sociala
och kulturella kontexter.

Varför behöver man reflektera över?
Frågan om relationen mellan forskaren och dess produktion i olika forskningstraditioner har blivit uppmärksammad, t ex de olika kvalitativa metodtraditionerna och postmodernismen. Tanken på att forskare kan forska inom
sitt område helt neutralt (vad det nu än betyder), utan interaktion med sin
omgivning, utan att påverka sin produktion ifrågasätts (se t ex. Alvesson, M.
& Sköldberg, K. 1994; Ehn, B. & Klein, B 1994; Hammersley, M. & Atkinson, P. 1995). Poängen är att man ser kunskap som en produktion och att
man erkänner att alla forskare är mänskliga varelser med sitt perspektiv, inte
robotar. En viktig aspekt för forskaren är att han eller hon själv är ett instrument i sitt arbete. Kunskap är en situerad produktion av ’positioned actor’ (Cook, I. et el). Det är genom forskaren som forskningsobjektet blir representerat som text. Att reflektera över sig själv är att medvetandegöra både för
forskare och läsare i vilken kontext en kunskapsproduktion kommer från.
Samma tanke, samma krav på medvetande borde användas i undervisnings sammanhang; hur påverkas en lärarens ‘positionality’ i interaktion med
studenternas ‘positionality’ lärande process? Under senare år har jag läst en
del litteratur som handlar om högre utbildning. Vad jag finner märkbart är
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frånvaron av läraren som person. Man kan se en diskursförändring från en
tonvikt på utbildning/undervisning till tonvikt på studenternas lärande. Det
skrivs om vilka olika undervisningsmetoder man ska använda för att främja
studenternas lärande, och vilka nya typer av kunskap som studenterna borde
skaffa sig inom den högre utbildningen, men det skrivs inte så mycket om lärarna. Läraren är närvarande i sin undervisningsmetod, inte som en person
(Barnett, R. 2000; Biggs, J. 2004; Bowden, J & Marton, F. 1998; Nowotny,
H., Scott, P., Gibbons, M. 2003; Pratt, D. 2002). Det finns naturligtvis litteratur inom detta område men tonvikten ligger på lärarens syn på undervisning och kunskap. Men lärarnas kön, etnicitet och klass förblir osynliga, till
och med när man diskuterar akademins genus medvetenhet och mångfaldsfrågor – problematiken ligger hos studenterna. Ögonen riktas mot studenterna - studenternas kön, etnicitet och klass behandlas som viktiga aspekter i
deras lärande. Det finns en bild om den universella läraren och en tro på
akademikerns medvetenhet. Min text är ett försök att rikta ögon mot oss,
mot mig själv och reflektionen över min identitet, min ‘positionality’.

Identitet – att tala om vem man är (eller inte?)
Vad är ens identitet? En vanlig föreställning är att alla är olika och unika, att
man ska utveckla sin personlighet, sin individualitet och sin identitet. Ens
identitet ska vara något som berättar om just den individens unikhet för
andra. Men just denna tanke om en unik individ med sin personlighet var en
främmande tanke för medeltidens människor (Gurevitj, A. 1997). En gång i
tiden var svaret på vem man var, vad man gjorde. Under en lång period betraktades ens yrke som ens identitet – ens självklara tillhörighet. Det ansågs
vara naturligt att människornas identitet var förutbestämd av deras produktiva roll i samhället (Bauman, Z. 1988; 1998; 2004). Identiteten var fast, säker och oproblematisk. En persons identitet fastställs i förväg av institutioner, samhället (och Gud) och det berörde inte ens subjektiva element.
Denna bild av identitet är annorlunda än dagens. Dagens diskurser om
identitet försöker frigöra sig från idén att ens arbete ska och förbli den enda
och den mest viktiga identiteten. Betoningen i dagens diskurser ligger istället
på flexibilitet - förmåga att ständigt förändras och förflyttas. När flexibilitet
är den mest önskvärda egenskapen betraktas en fast identitet (som kan tolkas
som oförmåga att förändras) som en börda för individer; Man ska ständigt
röra på sig, inte stanna på en punkt, inte fastna i en sak (se t ex Bauman, Z.
2004; Sennett, R. 1988).
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Vi lever i en tid då identiteten förlorat rollen som ’socialt ankare’, vilket
gjorde identitet till något naturligt, något stabilt och icke förhandlingsbart.
Konsekvensen är att det blivit viktigare än förr att skapa sin identitet. Som
Bauman säger, vad som är intressant är inte frågan om identitet utan varför
identitetsfrågan blivit en krisfråga. Så länge man har en identitet tänker man
inte på identitet.
“… the thought of ’having an identity’ will not occur to people as long as ’belonging’ reminds their fate, a condition with no alternative. (Bauman, Z.
2004, s. 11f)”

De postmoderna individernas mål är att frigöra sin identitet från den smala
ramen och att skapa det på individernas eget sätt (Buman. Z, 2004). En tankeväckande sak beskriver Bauman när han påpekar skillnaden mellan att
lösa pussel och att skapa identitet. När man lägger ett pussel har man en
självklar bild över hur slutprodukten ska se ut och man har ett visst antal
pusselbitar att bygga med. Man behöver bara tänka på hur man ska använda
pusselbitarna för att skapa den bild som finns på paketet. När man skapar
och berättar sin identitet har man inte en sådan hjälp; det finns inte någon
bild över slutprodukten, utan det är en rimlig historia som en person kan och
vill relatera till sig själv och berätta för andra.
Men hur skapas ens identiteter? Identitetsskapande processer innebär alltid två sidor – att identifiera sig med något och emot något. Processen av
identifiering av subjekt inkluderar ”strangeness into the familiar’; utan det
främmande kan vi inte identifiera oss själva. Vad som är främmande talar om
för oss vad vi inte är, och sedan vad vi är. Det är ständigt en distinktion mellan vi och de andra. (Bauman, Z. 1998; Cousins. M, & Hussain, A. 1986;
Mead, H. 1967). Jag menar inte att det inte finns något unikt i varje människa utan vad jag betonar är att identiteten inte kan skapas enbart av individualitet och unikhet. Identitet är en skapelse av förhandlingar mellan vad
som ligger hos individer och vad som ligger utanför individerna och mellan
individerna. Ens identitet är inte enbart hur någon vill identifiera sig utan
också som hur de andra ser honom/henne. Identiteten kan också vara ett sätt
att markera individens avvisande mot de andras bild om honom/henne. Det
ligger ju i individens egna händer att skapa sin identitet. Men avvisandet mot
de andras bild kan inte uppstå utan en interaktion som möjliggör föreställningen. Identiteten är fortfarande och förblir ett resultat av individernas kontakt med andra.
Identiteten är en dubbeltydig idé: det beskriver tillhörande och unikhet
som skiljer en från en mängd. Å ena sidan är det individerna som framhåller
sin unikhet mot grupperna som de tillhör, å andra sidan talar individerna
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som gruppmedlemmar om sin essens mot totaliteten. Jag mot gruppen eller vi
mot de andra men alltid i relation till andra.
När jag ställer frågan om jag identifierar mig som lärare eller inte, behöver
jag därför tänka på mig själv i relation till andra i akademin. Vilka sociala kategorier som jag tillskrivs skapar villkor för ”tillhörande” och ”avvikande”?

‘Positionality’ frågor – Akademi, mänsklighetens värld eller
mannens värld?
En bild av akademin är att den är en autonom, neutral och könlös och hudfärglös verksamhet. På senare tid har denna bild ifrågasatts på olika håll. T
ex det har påpekats att akademin inte står utanför samhället, utan är en del
av samhället, vilket påverkar dess autonomi. Akademin liksom andra verksamheter påverkas av ekonomiska tillgångar och samhälleliga krav. Kunskapen produceras alltid i en specifik situation, den har alltid rötter i en historisk
och sociokulturell situation. Man är mer medveten om villkor för kunskaps
producerandet. Man kan diskutera och problematisera bilden av akademin i
relation till olika områden. I denna text presenteras röster som ifrågasätter
den könlösa och den hudfärglösa bilden av akademin.
Elizabeth Grosz (1988) kallar akademin för ”sexist, patriarchal and phallocentric knowledge system” (1988, i Luke, G., & Gore, J. 1992, s. 192).
Män och kvinnor har haft olika arbetsfördelning, och olika tillgång till offentlighet. Det leder till att män och kvinnor har olika genusregimer och att
deras erfarenheter i dessa har varit annorlunda. Det som fångar mitt intresse
här är vad hon kallar för ‘phallocentric’ kunskap. ”Vetenskap”, ”Sanning”
”Logik” låter som något neutralt, universellt och framför allt icke-mänskligt,
men Gorsz påpekar att kunskap som beskrivs med dessa ord handlar om
männens kropp, männens historia, männens erfarenheter och männens värld.
Med andra ord, vad den stora vetenskapen, (den masterdiskursen) sysslar
med är (Angelo European) männens värld trots att det pågår i hela mänsklighetens namn, Human nature. Forskningens objekt har varit männen och deras värld under mänsklighetens namn.
Phallocentrism … is a discursive or representational form of women’s oppression. Phallocentrism conflates the two (autonomous) sexes into a singular
“universal” model which, however, is congruent only with the masculine.
Whenever the two sexes are represented in a single, so-called “human” model,
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the female or feminine is always represented in male or masculine terms. Phallocentrism is the abstracting, universalising and generalising of masculine attributes so that women’s or femininity’s concrete specificity and potential for
autonomous definition are covered over. (Grosz, E. 1988, s.94 citerad i Luke,
C. & Gore, J. s. 207)

Kvinnor agerar inte själva som forskningsobjekt utan konstrueras i relation
till den manliga modellen - antingen som likhet, eller opposition, eller komplement. Kvinnor blir ett tyst stöd åt modeller av manliga teorier. Att vara
en kvinna i akademin betyder inte direkt att hon forskar i kvinnornas värld
och att hon representerar kvinnoröster. Snarare finns det en stor chans att
kvinnliga akademiker uppfostras som ”dotter till mästare”. Kvinnorna i akademin, liksom kvinnorna i andra mansdominerade områden, ses och definieras i relation till männen.
Men vad kan det innebära att en kvinna arbetar som lärare i akademin?
Betyder det något annat för både läraren själv och studenterna, jämfört med
om en manlig lärare undervisar? Postmoderna feministiska pedagoger ifrågasätter bilden av universella lärare och anser att lärarens kön betyder något i
undervisningssammanhanget. Medan den psykologiska modellen av lärande
lokaliserar lärande i en individ, lägger strukturalisterna tonvikt på de strukturella maktförhållandena. Sociala strukturer och deras påverkan på lärande
samt policy av kunskapsproducerande lyfts upp. Den postmoderna feministiska pedagogiken bygger på kritik mot strukturalismen; de medger att genus,
klass, etnicitets och andra faktorer betyder något i undervisnings/lärande miljön, men de ser begräsningen av att fokusera enbart på sociala strukturer.
Var är individerna? Här belyses frågan om ‘positionality’ i en situation.
Postmoderna teorier ifrågasätter ”Sanningen”. För dem är ’Kunskapen om
Sanningen’ en produktion av historisk tid och rum. När kunskap ses som en
produktion är det viktigt att se dess kontext.
Trots att lärarens roll i undervisning har betraktats som viktig, diskuteras
lärarens ‘positionality’ sällan i forskning. Det finns en myt om ”den universella läraren”. Men etnicitet, genus, klass eller sexualitet hos läraren påverkar
undervisningen och interaktionen mellan lärare och studenter, klassens dynamik och konstruktion av kunskap. T ex det finns skillnader i frågan om
hur meddelanden mottas av studenterna beroende på om det är en manlig föreläsare som undervisar i genusperspektiv eller om det är en kvinnlig föreläsare (Bondestram, F 2004; Luke, G., & Gore, J. 1992; Tidsdel, E.J. 1998). Tisell (1998) påpekar också att lärarens ‘positionality’ påverkar vad hon/han
anser att de relevanta forskningsobjekten kan vara. Ett exempel är hennes
egen reaktion när en av hennes Afrikansk-amerikanska studenter ville skriva
om hårets betydelser för de vuxnas utveckling. Hennes direkta reaktion –
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hon är en vit kvinna – var att det inte var ett relevant område för studien,
medan de andra svarta studenterna förstod vad håret och ritualerna kring
håret stod för/representerade, nämligen deras kvinnlighet och vuxenhet.
Att belysa ‘positionality’frågan betyder inte att man hävdar att det alltid
är synligt och problematiskt, utan man tänker på under vilka villkor min
kvinnlighet, min etnicitet, min klasstillhörighet påverkar lärandemiljön.

Att identifiera sig som lärare?
Att jag är i ett klassrum utgör ett villkor för studenternas lärande kontext.
Att jag är där är inte detsamma som när någon annan lärare är där. Det beror inte enbart på min kompetens som lärare, eller undervisningsformen som
jag använder, utan det finns också osynliga och outtalade aspekter som påverkar studenternas lärande process. En episod kan belysa detta. Efter metodkursen berättade en student om sina reflektioner över kursen. I en utvärdering säger han att innan kursen startade tänkte han att det skulle säkert bli
en mycket tråkig kurs. Men att jag fick honom att inse att metodfrågan var
viktig. Sedan fortsatte han, ”speciellt när det gäller kvalitativa metoder,
märktes det att du tyckte om det! Du tycker att det är roligt! Det smittade av
sig och väckte mitt intresse.” Det var något oväntat från min sida, eftersom
jag är medveten om risken att studenterna väljer intervjumetod utan att tänka på arbetets karaktär, för att de tror att intervjun är en lättare metod. Jag
brukar lägga tonvikten på vilka eventuella problem man kan möta och vad
man måste förebereda sig på. Men studieglädjen och intresset smittar av sig
genom mig. Det påminner vad om Pratts (2002) påpekar – många av oss har
en positiv bild av föreläsaren som brinner för sitt ämne.
Men vad betyder det för mig/och min kollega A att arbeta som lärare? Vi
började samtalet med frågan om vi identifierar oss som lärare. Är vi lärare eller arbetar vi som lärare? Vi båda skulle hellre säga ”jag arbetar som lärare.”
Vad är det då som får oss att avstå från att säga att läraren är (åtminstone en
del av) min identitet? I denna fråga hade vi olika funderingar.
Den främsta anledningen kan helt enkelt vara att det är en liten del av vad
vi gör – doktorandtjänsten ska innehålla 20% undervisning. Vi har olika lång
erfarenhet av undervisning. A hade undervisat före doktorandtjänsten medan
jag inte hade det. A säger att hon egentligen inte har någon svårighet med att
identifiera sig som lärare, ifall hon vill, men hon vill inte. Det är ett sätt för
henne att markera vad hon faktiskt vill göra i denna miljö, dvs arbeta som
forskare. Båda A och jag använder mer tid än enbart 20 % till undervisning.
Speciellt A betonar att hon känner att det finns ett antagande att kvinnliga
doktorander kommer att syssla med undervisning, istället för forskning. Ge44
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nom att sända signalen ”Jag är inte lärare, jag arbetar som lärare” vill man
motverka sådana antaganden. Hon känner att det finns ett otalat krav från
andra att hon ska vara en lärare som alltid är tillgänglig och alltid tar hand
om studenterna, vilket hon inte vill identifiera sig med.
Det finns en skillnad i vår erfarenhet i mötet med studenterna, vilket kan
bero på avdelningens karaktär. A’s avdelning kan beskrivas som ’jämställd’
och A säger att hon aldrig känt att hennes kön blivit synligt eller avvikande.
Jag som arbetar på en mansdominerad avdelning upplever då och då att min
kompetens som lärare ifrågasätts i undervisningssammanhang. Att jag (en
koreanska kvinna) undervisar i genus- och etnicitetsfrågor kan också leda till
att min undervisning betraktas som om ”hon kör sig egen agenda” (Tisell, E.
1988, s. 5). Genom litteraturstudier vet jag att det är erfarenheter som många
kvinnliga lärare delar, speciellt när de undervisar om genusperspektiv. Det är
inte alltid jag upplever att mitt kön blir problematiskt, men jag upplever att
det finns en bild av den ’riktiga’ läraren, vilken är en vit medelklassman och
det är jag inte.
Denna bild av den ”universella lärare” blir mer synlig i den internationella
master kursen. För att ta ett exempel, en gång skickade jag ett mail till en
manlig student där jag påminde honom om att lämna in uppgiften. Han
skickade svaret – yes, sir! Jag fastnade för att han kallade mig för sir, att han
antog att jag skulle vara en man.
Man kan sammanfatta att A och jag inte identifierar oss som lärare – det
är dels för att man inte vill identifiera sig, och dels för att man har problem
med identifiering. För min del blir det tydligare att min svårighet ligger mer i
problematiken, att min ‘positionality’ gör mig till en ”outsider”. Men vad betyder det i undervisningssammanhang?

Min ‘positionality’ är alltid ett problem?
Om jag begränsar min ‘positionality’ till tre punkter, etnicitet, kön och klass,
kan jag säga att jag inte upplevt min klasstillhörighet som en problematik.
Detta betyder inte att det aldrig påverkar undervisningen, utan att jag inte
upplevde det – vilket säkert beror på att jag är från medelklassen och de flesta av mina studenter är från medelklassen. Det som jag upplever, oavsett om
jag vill det eller inte, är mitt kön och min etnicitet. Nej, det är inte min etnicitet, utan det handlar om att jag inte är svensk. Jag har aldrig upplevt mig
som en invandare, vilket inte betyder att jag upplever mig som en svensk. Jag
menar att jag känt mig som en ’turist’, det är för att min resa till Sverige inte
planerats så att jag skulle stanna här resten av mitt liv. Men jag upplever att
jag definieras som invandrare i andras ögon.
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Att jag är en kvinna och invandrare kommer upp till ytan vid vissa undervisningstillfällen i form av misstro, men det är inte alltid som min kompetens
ifrågasätts. Denna typ av problem uppstår när jag undervisar i något som
särskiljer den klassiska ’Vetenskapen’, ’Sanningen’. Jag har t.ex. aldrig upplevt någon misstänksamhet mot mig som föreläsare när jag undervisat i kvantitativ metodkunskap eller om den franske sociologen Bourdieu. Med andra
ord, när föreläsningens ämne är något annat än den ’phyllocentric’ kunskapen, stöter jag ibland på motstånd från studenternas sida. Kunskapen som
presenteras och förläsaren (jag) blir plötsligt anomalier i akademin.
Men det finns också tillfällen då det finns en naiv tro på att min ‘positionality’ skulle bidra till kunskap. Varför är det jag som undervisar i genus och
etnicitetsfrågor? Var det enbart mitt forskningsintresse som ledde till det, eller var det resultatet av en outtalad överenskommelse mellan tron på min
‘positionality’ från avdelningens sida och min egen vilja (eller mitt omedvetna) accepterande?
Mina personliga erfarenheter kan göra mig mer lyhörd inom vissa områden, men det betyder inte att mina erfarenheter ger mig rättighet att representera Kvinnan eller Invandraren, eller? Jag tror inte att det finns en röst i
Kvinnan eller Invandraren. Dessutom tycker jag att det finns en stor risk att
jag uppfostras som ”dotter till mästare”.
Tron på att en samling av folk med olika ‘positionality’ automatiskt ska
leda till mångfald och förståelse av mångfald, är naiv. Om man tänker på
vad undervisningen har för innehåll, vad man bedömer som kunskap, vad
man uppmuntrar studenterna att göra, är det mer likheten som man uppmuntrar, inte främjandet av mångfald. Ett exempel är den internationella
master kursen som jag och min kollega undervisar på. Om man tittar på litteraturen som ingår där är det en tydlig dominans av anglosaxisk klassisk litteratur 2 . Ansvaret ligger hos studenterna – de ska utbyta erfarenheter och
åsikter, men samtidigt finns det en tendens att dessa olikheter blir en börda
som stärker den rådande stereotypen av föreställningar – kanadensare är bäst!
Åter till min ‘positionality’ fråga – den är otroligt dubbetydlig. Å ena sidan gör den mig till en ”outsider”, inte som oss, å andra sidan gör den mig
till ’Kvinnan, Invandraren’, vilket jag också har svårt att identifiera mig som.
(Jag förnekar inte att jag är kvinna och invandare, vad jag har svårt att identifiera mig med är den föreställningen om Kvinnan och Invandraren). I undervisningssammanhang är det också motsägelsefullt. Å ena sidan verkar min
’positionality’ behandlas som en tillgång till kunskapens mångfald, men å
2 Jag är bara inblandad i tre av 7 kurser.
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andra sidan finns det en risk att i och med att det är just jag – en relativ ung
kvinnlig invandrande doktorand – som undervisar i genus och etnicitets områden, så stärks föreställningen ännu mer om att kunskapen/kunskaps område i fråga inte är som den traditionella ’riktiga Kunskapen’. Kunskapen – här
genusperspektiv och etnicitetsområde – den blir kroppslig genom mig, medan
den ’phyllocentric’ kunskapen föreställs vara ’intellektuell’.

Att arbeta som lärare
Bauman säger att man inte längre behöver ha yrkesidentitet som ens enda
viktiga identitet. Ingen av oss, min kollega och jag, känner att vår saknad av
läraridentitet påverkar vårt arbete. Men vad betyder det att vara professionell för oss? Hur ser vi lärarens arbete? Jag säger ”jag är inte lärare, jag arbetar som lärare” men det betyder inte att jag därför gör ett sämre arbete.
En aspekt vi fastnat i är relationen till upplysningens emancipatoriska ideal och tron på den individuella studentens ansvar på sitt eget lärande. Å ena
sidan finns det en stark tro och vilja att introducera studenter i vissa kunskapsområden och att göra dem medvetna om problematiken, och å andra
sidan är vi medvetna om risken att vi mer eller mindre uppmuntrar dem att
tänka på samma sätt som vi. Alla studenter är inte självständiga och motiverade. Det finns en del studenter som vill att läraren ska ge tydliga order om
vad de ska göra, enligt våra erfarenheter. När man interagerar med sådana
studenter händer det lätt att man ger färdiga recept till dem.
En annan aspekt är att den kunskap vi arbetar med inte alltid har absolut
rätt eller absolut fel, och vi vill inte vara en sådan lärare som tvingar studenterna att bli lika. Jag minns en student som sade:
”Vad jag lärt mig i Sverige är Habermas. Vi hade en lärare under hela terminen, han tyckte väldigt mycket om Habermas, och vad föreläsningsämnet än
var, slutade allting med Habermas.” ( intervju med en utbytesstudent)

Det finns inget svar på hur man ska undvika risken samt behålla sin upplysningsambition. Det är något som man måste bedöma vid varje tillfälle. Personligen försöker jag påminna mig själv om att mitt arbete som lärare är att
hjälpa/möjliggöra studenternas lärande, inte att få dem att tänka och tycka
som jag. Jag påminner också mina studenter att tänka på vilka strukturella
aspekter som eventuellt påverkar undervisningen. Jag tror att genom att försöka synliggöra och vara medveten om hur vår ’positionality’ påverkar just
vid det undervisningsstillfället, kan både studenterna och jag bemöta, behandla och diskutera kunskapen mer konstruktivt.
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Avslutande tankar
Att skriva denna text har varit ett pågående arbete. Vad som blivit tydligt
under tiden då jag skrivit detta är att jag känner svårighet och i viss mån
motvilja i att säga att min lärarroll är min identitet. Det finns olika mekanismer som påverkar varför vi (min kollega och jag) inte identifierar oss om
lärare; dels för att vi avvisar omgivningens bild av oss och dels för att det
finns svårigheter i att identifiera oss (mig mest) med andra.
För mig spelar min ‘positionality’ en stor roll i frågan om identitet. Men
det är inte en enkel och tydlig riktning. Vid vissa tillfällen betraktas mitt kön
och min etnicitet som bidrag till kunskap och vid vissa tillfällen betraktas det
som en börda eller ett problem. Min avsikt är inte att tycka synd om mig
själv, bli bitter eller att lägga skuld på andra. Jag själv är närvarande i en
identitetsskapande process – det är alltid resultatet av interaktion mellan mig
och omvärlden. Viktig för mig är att jag behåller min medvetenhet och förmågan att se både möjligheter och begränsningar som påverkar undervisningen, samt tänker på vilken lärare jag vill vara.
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FORSKARUTBILDNINGENS MÅL: ÄR
KUNSKAPSSYNENS UTVECKLING FÖRBISEDD?
Anna Milberg
Institutionen för vård och välfärd

Inledning
Att tydlig målformulering är en framgångsfaktor när det gäller att genomföra
projekt är väl känt. Under en kurs i forskarhandledning fick jag chansen att
fundera kring detta. Vad är målet med forskarutbildning? Det vill säga vad
är det för lärandeprocesser som man som handledare ska sträva efter att
stödja? Det kan i förstone tyckas vara en banal fråga, skriva en avhandling
och utbilda en doktor, men funderar man närmare så finns det olika svar på
denna fråga beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån och alla mål är
inte tydliga.
Jag började med att fundera över min egen forskarutbildning och vad
målet med den hade varit. Det första som dök upp i mina tankar var att jag
lärt mig mycket om det specifika ämnet jag studerade (anhörigas upplevelse
av palliativ hemsjukvård), om forskarhantverket (om olika analysmetoder,
hur man skriver artiklar och presenterar resultat). Vid en djupare analys så
upplevde jag att den största förändringen för min personliga del nog var att
min syn på kunskap förändrats. Syfte med denna essä är därför att belysa
kunskapssynens utveckling som mål i dagens forskarutbildning.

Vad är kunskapssyn?
Kunskapssyn är ingen allmänt vedertagen term, och finns till exempel inte i
Nationalencyklopedin eller i Svenska akademins ordlista (SAOL). Det jag
menar här med begreppet kunskapssyn är underliggande antaganden och
idéer om hur kunskap är beskaffad. Det rör sig om frågor som: Vad är kunskap? Vad kan vi veta om världen? Hur är världen beskaffad? Detta har
praktiska konsekvenser på hur forskningsbaserad kunskap kan/bör genereras. Till exempel, kan vi få kunskap på annat sätt än genom experiment? Kan
logiskt resonemang och människors erfarenhet vara källor till kunskap? Kan
data insamlas genom mer eller mindre öppna intervjuer och ändå bidra till
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kunskap? Kunskapssyn handlar om hur vi ska förhålla oss till detta. Begreppet angränsar till mer filosofiska termer som epistemologi och ontologi. Epistemologi är kunskapsteori och svarar på frågan ”What is the nature of the
relationship between the knower or would-be knower and what can be
known?”, sid 108). Ontologi handlar om varandets väsen och svarar på
frågan ”What is the form and nature of reality and, therefore, what is there
that can be known about it?” (Denzin & Lincoln, 1994 sid, 108)

Hur ser då målen ut för forskarutbildningen?
Nästa steg i mitt funderande kring kunskapssynens plats i forskarutbildningen var att söka efter hur målsättningarna för forskarutbildning är formulerade. Jag vände mig till Högskoleförordningen (Högskolelagen, 1992), läroböcker (Lindén, 1998) samt primärvetenskaplig litteratur (Gilbert, 2004;
Johnston, 1997; Mullins & Kiley, 2002; Tinkler & Jackson, 2000).
Vid analysen av det framtagna materialet, identifierade jag formulerade
mål för forskarutbildningen. Dessa textfragment/textstycken bearbetades ytterligare genom att tre olika perspektiv beskrevs, nämligen universitetets, handledarens samt examinatorns (presenteras nedan). Därefter sökte jag ånyo i datamaterialet text som relaterade till begreppet kunskapssyn (definition som
ovan) som mål under forskarutbildningen. Någon ytterligare kondensation/abstraktion av datamaterialet har inte gjorts.
1) Universiteten, som ansvarar för forskarutbildningen, angav följande målsättningar för forskarutbildningen:









”Självständighet”
”Kritiskt tänkande/kritisk bedömning”
”Förtrogenhet med teorier och metoder”
”Förmåga att följa kunskapsutvecklingen i det aktuella ämnet”
”Tillgodose samhällets behov av vetenskapligt skolad arbetskraft”
”… original contribution to knowledge …”
”Candidate must locate her/his own PhD within the broader context”
 ”… parts of it should be publishable”
2) Handledarna, det vill säga de som är lärare inom forskarutbildningen, lyfte fram:
 ”Få arbetskraft till mitt projekt”
 ”Trädgårdsmästarglädje”
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3) Examinatorerna, det vill säga de som bedömer resultatet av forskarutbildningen, angav:

 ”Coherence”, ”Consistency”, ”Rigorous argument”, ”Thoroughness”
 ”A report of work others would want to read”
 ”Tell a compelling story articulately whilst pre-empting inevitable critiques”
 ”Carry the reader into complex realms, and inform and educate
him/her”
 ”Be sufficiently speculative or original to command respectful peer attention”
 ”Format, presentation, literature review, theoretical/philosophical
framework, unsubstantiated and/or over-generalised conclusions”

Sammanfattningsvis kan man säga att de tre olika perspektiven delvis var
unika och separerade, delvis var överlappande. Exempel på unikhet är att
endast universiteten lyfte fram målet att tillgodose samhällets behov av vetenskapligt skolad arbetskraft. Ett exempel på överlappning är likheten i formuleringarna ”kritisk bedömning” (universitetsperspektiv) och ”Tell a compelling story articulately whilst pre-empting inevitable critiques” (examinatorsperspektiv). Några indirekta mål fanns också, i alla fall med lite god vilja,
som berör målet fördjupad kunskapssyn under forskarutbildningen, till exempel:
• ”Carry the reader into complex realms, and inform and educate
him/her”
• ”Tillgodose samhällets behov av vetenskapligt skolad arbetskraft”
• ” … locate thesis within the broader context”
Däremot framkom det inget om kunskapssyn som ett specifikt mål. På det
stora hela lyste det med sin frånvaro. Istället var fokus på att lära hantverket
och fördjupa ämneskunnandet.

Är detta med kunskapssyn relevant för forskarutbildningen?
Om det är så att kunskapssynen är helt fristående från forskarsamhällets
framtagande av kunskap, att det skulle röra sig om två separata processer, så
är det inget problem att målet inte finns formulerat för forskarstuderande.
Om det däremot, som jag anser, är integrerade processer, så blir frågan om
kunskapssynens relevans oerhört viktig och central.
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Helt säkert kan man bedriva självständig och kritisk forskning utan att ha
reflekterat särskilt mycket på kunskapssyn, kanske fram för allt inom forskningsparadigm som är djupt specialiserade och icke gränsöverskridande. Det
finns inte heller någon enhetlighet generellt sätt i forskarsamhällets kunskapssyn, även om det har hänt saker över tid när det gäller forskarsamhällets kunskapssyn. Den tidigare helt dominerande strävan efter objektivitet
inom den positivistiska traditionen finns i någon mening kvar men på senare år
har synen på kunskap som en social konstruktion, som inbegriper den sociokulturella dimensionen, tillkommit (Säljö, 2000). Som Kirsti Malterud, professor i allmänmedicin, uttryckt det ”Knowledge is not untouched by human
mind” (Malterud, 2001). Det jag vill lyfta fram här är att, oavsett vilket forskningsparadigm som doktoranden befinner sig i, så är ett mycket relevant mål i
en forskarutbildning att uppnå en ökad insikt i komplexiteten i detta med kunskapssyn för att sedan ta med sig detta ut i samhället när man ska värdera resultat och nyvunna kunskaper från olika forskningsfält.
Kunskapssynen som mål i forskarutbildningen berör, förutom hur forskningsbaserad kunskap ska genereras, nämligen också aspekter som ”Vad är
lärande?” och ”Vad styr lärande?”. Doktorandtiden är en tid för lärande.
Marton och medarbetare har uttryckt att ”Lärande är en aktivitet vars främsta
kännetecken är uppkomsten av en kvalitativ förändring av de ögon varigenom
vi betraktar världen omkring oss.” (Marton, Dahlgren, & Säljö, 1977, sid 23).
Det är en sådan kvalitativ förändring av doktorandens världsbild som jag ser
som en utveckling av kunskapssynen

Vad riskerar man med otydlighet? Hur kan man
vara tydligare?
Uppmärksammas inte kunskapssynens betydelse som pedagogiskt mål är risken, som jag ser det, att det utbildas doktorer som är experter inom sitt speciella
ämnesområde, men som har svårigheter att överföra kunskap och värdera
forskningsresultat från andra ämnesområden trots att det är just den aspekten
som är viktig att ta med sig ut i samhället. Jag ser en särskild risk inom ämnesområden som är superspecialiserade och där man håller sig inom ett slags forskningsparadigm, det vill säga i forskarmiljöer där man inte ”tvingas” att konfronteras med andra synsätt vad gäller kunskapssyn och reflektera över detta,
utan kanske anammar ett underliggande antagande om att det till exempel är
möjligt med objektivitet. Avhandlingen som slutprodukt blir det dominerande
målet, fokus blir därmed på produkten istället för doktorandens mognad.
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Om man tydliggör målet, så ökar chansen att uppnå det. Det leder till att
alla inblandade blir medvetna. Nyckelpersonen i sammanhanget är förstås
handledaren, så dennes utbildning är viktig. Kanske behövs tydligare koppling mellan kunskapssynens utveckling hos doktoranden och examinationen,
och kanske bör det formuleras som ett pedagogiskt mål i det professionella
handledarskapet. Det behövs också beskrivningar av det professionella doktorandhandledarskapet som inbegriper denna aspekt. Ett sådant bedömningskriterium skulle kunna vara att doktoranden ska kunna visa fördjupad insikt
i frågor som rör kunskapssynen vid själva disputationen. Mer arbete behöver
förstås göras för att närmare precisera vad man då menar och vad som krävs
för godkännande än vad som har gjorts här. Vidare behöver statusen höjas
för det kvalitativt goda handledarskapet och premieras på tillbörligt sätt.
Som det är idag får handledaren erkännande för antalet publikationer och
utexaminerade doktorer, men aspekter av mer kvalitativ art lyser med sin
frånvaro. Det gynnar varken en utveckling av det professionella handledarskapet eller en fördjupad kunskapssyn hos de färdiga doktorerna.
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NYA UTMANINGAR I ATT FÅ SMÅROBOTAR
ATT SPELA FOTBOLL!
Simin Nadjm-Tehrani 1 , Mikael Asplund & Jens Ogniewski
Institutionen för Datavetenskap

Under hösten 2004 beviljades ett TEKIT-projekt som syftar till att skapa en
fysisk miljö med sex fotbollsspelande robotar. Det är tänkt att varje lag delar
en dator som gemensam resurs för planeringen av taktik och strategi. Tanken
med detta projekt är att komplettera den miljö som studenterna använder i
kurserna som behandlar Realtidssystem (TDDB47, TTIT62). Idag används en
simuleringsmiljö där målet är att lära sig hur man delar den gemensamma resursen, datorns beräkningskapacitet, på bästa sätt. Idén är att när studenterna har fått sina program testade i simuleringsmiljön får några lag köra sina
program även i den fysiska miljön, och därmed "upptäcka" skillnader mellan
en simulering och en riktig omgivning.
En viktig del av nyutvecklingen har varit att välja en robust robotbas och
en modern tillförlitlig trådlös kommunikationsteknologi för att robotarna
ska kunna hantera baskrav i rörelse, krockar och utbyte av positionsdata och
kommandon med beslutscentralen (coachen).
Under våren 2005 har projektet nått framsteg vad gäller val av robotteknologi och trådlös kommunikationsteknologi. En av studenterna som gick
kursen i höstas, Jens Ogniewski, har varit med och studerat val av kommunikationsteknologi (BlueTooth jämfört med Wireless LAN). Robotteknologin
har valts med denna studie som input, och de inköpta robotarna har ett färdigt trådlöst kommunikationsgränssnitt som utnyttjar BlueTooth. Figur 1 respektive 2 visar den tidiga prototypen (före TEKIT-projektet) jämfört med de
nya robotarna som har skaffats som en del av TEKIT-projektet.

1

Lärarlaget tackar Björn Vernersson (nyutexaminerad student) för arbetet på bildbehandlingsprogrammet under hösten 2005.
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Figur 1 Gamla roboten

Figur 2 Nya roboten

Nästa etapp i projektet hade varit att integrera de nya robotarna i den befintliga miljön som består av en kamera, ett bildbehandlingsprogram som känner
igen placeringen av robotarna på bordet allteftersom de rör sig, det fotbollsspelande strategi- och taktikspel som har tagits fram tidigare, och den schemaläggare av datorkapacitet som är kärnan i kursens upplägg. Bildbehandlingsprogrammet var en av de delar som det har lagts mycket resurser på i en tidigare
fas av projektet (Pre TEKIT). Det hade visat bra precision i igenkänning av robotarna på plan (som individer), och det med den önskade prestandan.
Utmaningen som projektlaget har konfronterats med är att detta bildbehandlingsprogram inte längre duger för de nya robotarna! Robotarnas något
mindre storlek jämfört med den första robotprototypen (legoroboten i Figur
1) gör att andelen brus i igenkänningsmiljön är mycket större än tidigare. Att
skapa en ny bildbehandlingsmiljö med nya igenkänningsalgoritmer (eventuellt ny kamera, och snabbare dator) var en faktor som hade förbisetts i planeringen av projektets nuvarande etapp!
Detta har lett till en dynamisk omplacering av resurser i projektet. Rekrytering av nya studenter som studerar möjligheten att förbättra den befintliga
bildbehandlingsalgoritmen, och kontakter med kollegor på granninstitutionen (bildbehandlingsgruppen) har varit huvudverksamheten under hösten
2005. Detta arbete resulterade i en kompromisslösning där istället för att
byta kamera och alla tidigare bildbehandlingsprogram – något som inte ryms
inom ramen för det beviljade TEKIT projektet – att hitta linser som passar
befintliga kameran men ger större möjligheter att känna igen (och avskilja)
de mindre robotindividerna. En utmaning var att minska förvridningen av
spelplanen i den skapade bilden så att robotarna är lika lätta att hitta i hörnen som på resten av planen. Figur 3 visar den tidigare bilden med befintliga
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linsen och nya robotarna, medan figur 4 visar hur spelplanbilden förtydligats
genom bearbetning av algoritmen och installation av den nya linsen.

Figur 3 Bilden som skapades med gamla linsen

Figur 4 Korrigering av linsförvridning av bilden
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Nästa utmaning har varit att skilja färgerna åt maximalt. Detta krävs för att
känna igen de olika robotarna, bestämma rätt läge och riktning och därifrån
bestämma lämpligt kommando för nästa handling. Handlingen bestäms i den
delen av systemet som kan betraktas som coach och som innehåller program
för planering och reaktivt beteende för varje robot. För att skilja färgerna
maximalt fick man utföra experiment för att bestämma lämpliga parametrar
för framtagning av den skapade bilden (brightness, contrast, hue, saturation).
I nuläget (december 05) kan de nya (mindre) robotarna kännas igen något
sämre än de tidigare (större) prototypen, men arbetet pågår för att hitta rätt
färgkombinationer som gör igenkänning av individen säkrast. Under våren
2005 förväntar vi oss att kunna köra en första demonstration med hela laget
för första gången.
Det är läge att reflektera kring arbetet i detta multidisciplinära projekt.
Det som undervisas i kursen realtidssystem är beroende av en fysisk infrastruktur för att kunna visas på ett effektfullt och engagerande sätt. Det har
visat sig att skapandet av en sådan miljö har anspråk på kunskapsområden
helt skilda från området i vilket kursens mål och lärarnas kompetens ligger.
Lärarna har utan större problem tillfört sina kunskaper i kärnområdet till
denna experimentella plattform. Men detta har varit en bråkdel av de problem som behövde lösas.
Lärarlaget och studenterna började en resa som det inte var tänkt från
början. Och detta är förtjusningen i ett ”hands-on” projekt. Man kan tycka
att det bör finnas större utrymme för sådana upptäcktsresor i dagens rationaliserade utbildningsmiljö.
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ATT ANVÄNDA IT-VERKTYG I
UNIVERSITETSKURSER
– från små ändringar till en helt ny kurs
Marie Bengtsson & Karin Bredin
Ekonomiska Institutionen

Bakgrund
Under 2003 startade vi ett GrundSIPA-projekt med målet att undersöka hur
IT-verktyg för kommunikation kunde ge stöd i utbildningen. Den av testkurserna som vi arbetat med och som det här pappret handlar om är en kurs i
Human Resource Management (HRM). Kursen fokuserar aktiviteter som kretsar kring personalen i en organisation, dvs rekrytering, utvärdering, belöning,
motivation, och teamwork men även mer organisationsövergripande frågor
som strategiskt användande av (mänskliga) resurser i företaget och organisationskultur. Kursen består av två grupper av studenter, en stor grupp utbytesstudenter (ca 70) från i stort sett hela världen, och en mindre grupp svenska
studenter (ca 15) som valt kursen som en del av ekonomprogrammet eller fristående kurs. Problemet med den här kursen är att den börjar i början av december och slutar i mitten/slutet av januari. De utbytesstudenter som inte ska
stanna kvar under vårterminen åker hem till jul och kommer inte tillbaka, vilket är förståeligt eftersom det innebär en extra flygbiljett och en extra hyra för
de två veckor som är kvar på kursen. Tidigare år har vi försökt lösa det på olika sätt, med extrauppgifter och individuella uppgifter istället för det tänkta
grupparbetet, men det blev aldrig riktigt bra. Vi behövde ge möjlighet att slutföra kursen på distans. Frågan vi ställde oss var hur vi kunde göra det till något positivt istället för ett problem. Det var så projektet började.
Lösningen blev att låta studenterna arbeta praktiskt med ett av kursens fördjupningsteman, virtuella globala team, de sista två veckorna i januari, och
därmed prova på det de innan bara fått läsa om. Det här innebar att de delades
in i grupper, där deltagarna var utspridda över stora delar av världen och fick
använda ett webbaserat kommunikationsverktyg för att tillsammans lösa de
två uppgifter de fått. Den första uppgiften var att skriva ett paper inom ett fördjupningstema, och den andra att beskriva och analysera gruppens arbetsprocess. Under hösten 2003 testade vi det här momentet för första gången.
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Till viss del fungerade det nya momentet bra, till viss del var det en katastrof. Det första som vi upptäckte, och det tack vare arbetsprocessrapporten
samt att vi till viss del kunde följa studenternas arbetsprocess via deras chat
och diskussionsforum, var att studenterna inte arbetat som ett team, dvs de
hade inte tagit tillvara på olika personers egenskaper och kunskaper och skapat något tillsammans. De flesta hade delat upp sitt paper i fem delar, en per
gruppmedlem, skrivit var för sig och sedan skickat till en person som satt
ihop dem på slutet, vilket inte krävde så mycket samarbete. Det webforum vi
valt som huvudverktyg, ICQ-webgroups var inte heller något lyckat val, det
var klumpigt och osmidigt, vilket ytterligare bidrog till att minska kommunikationen och samarbetet. En summering av våra första lärdomar är egentligen bara en bekräftelse på vad vi tidigare läst om undervisning med e-stöd,
men kanske inte riktigt lyckats översätta till vår egen kurs, dvs att IT i sig
själv inte leder till en bättre lärandesituation. Det måste kompletteras och integreras med kursens pedagogiska upplägg, uppgifter och ramverk (se tex
Garrisson m.fl.1, Rourke m.fl.2 samt Hara & Kling3).
Det vi framförallt behövde ta tag i inför 2004 års kurs var:
•

Tydligare fokus på teamwork, där vi jobbar med och bygger upp
teamet under den tid som studenterna är tillsammans i Sverige, så att
de är beredda när den virtuella verkligheten börjar i januari. Vi behövde lära studenterna att arbeta i team, inte bara för kursens skull
utan även med tanke på att det är ett arbetssätt de kommer att stöta
på i det arbetsliv vi ska förbereda dem inför.

•

Hitta en lämpligare typ av uppgift som inbjuder till samarbete istället
för endast fördelning av uppgifter.

•

Hitta ett bättre webbaserat kommunikationsverktyg som är mer anpassat för undervisning och som underlättar kommunikation och
samarbete.

En kedjereaktion av omarbetningar
Vi insåg att kursen behövde vissa ändringar för att rätta till de problem som
fanns med det virtuella teamarbetet. För det första behövde vi en bättre Internet-plattform, som alla kunde använda utan att behöva ladda ner nya
program på datorn. Vi beslutade oss för att använda Blackboard, och vad det
innebar beskriver vi i ett senare avsnitt. För det andra behövde teamens samarbete stödjas på ett bättre sätt. Hur skulle vi kunna ge teamen förutsättningar att hålla ihop som team trots att de inte hade någon möjlighet att mötas öga mot öga? Studenterna behövde bli mer samspelta och mer organise66
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rade innan de skiljdes åt för att fortsätta teamarbetet över nätet från sina respektive hemländer. Teamen behövde ha en mer genomtänkt sammansättning, så att t ex inte alla teammedlemmar hade långsam Internetuppkoppling,
eller var tvungna att sitta på Internetcaféer för att arbeta. Men hur skulle vi
genomföra det? Det var då en tanke började gro. Kursen handlar ju om Human Resource Management (HRM), och en av de centrala delarna inom det
ämnet är rekrytering och resursallokering. Med andra ord precis den typen
av frågor som vi nu satt och kämpade med. Varför då inte utföra en rekryteringsprocess i början av kursen, en process som resulterar i en genomtänkt
teamsammansättning? På så sätt skulle detta moment i sig dessutom bli ett
viktigt lärmoment i kursen.

Lära genom att Göra och Lära ut
Idén började växa. Hur skulle en sådan rekryteringsprocess se ut? Hur skulle
vi som kursansvariga genomföra ett sådant moment på ett sätt som både
skulle ge bra resultat i form av bra team, samt ett värdefullt lärtillfälle om rekrytering? Då kom nästa insikt. Om de ska lära sig om rekrytering, borde det
bästa vara att låta dem själva rekrytera. Vi beslutade att lägga ut det ansvaret
på studenterna själva. Enligt Biggs (2003) lär sig de flesta 80% av vad de
själva utför i en verklig situation, jämfört med 50% av vad de ser och hör. Vi
började utveckla en modell där ett antal studenter (som vi väljer från klasslistan innan kursstart) skulle få agera rekryterare och rekrytera resten av klasskamraterna till ett antal olika team, baserat på en rekryteringsprocess som de
själva skulle få utarbeta. De skulle få arbeta i ett ”Management Team for
Recruitment” under en dryg förmiddag på kursens första dag för att utarbeta
denna rekryteringsplan och genomföra rekryteringen med resten av sina
klasskamrater på eftermiddagen.
Ju mer dessa tankar tog form och utvecklades, insåg vi att alla i klassen
måste få samma möjlighet att ingå i ett ”Management Team” vid något tillfälle under kursen. Och, när vi nu hade börjat med rekrytering, var inte steget så långt till att inkludera även andra delar av HRM på samma sätt. På så
sätt skulle vi kunna lägga upp kursen i sig som en HRM process. Vi skulle
kunna skapa en kurs i HRM istället för en kurs om HRM. Detta födde också
tanken att se kursen och dess studenter som ett fiktivt företag och dess anställda för att skapa en kontext för denna HRM process. Resultatet blev att
vi skapade en modell med fyra temadagar, där varje team skulle bidra med
representanter till ”Management Teams” som skulle ansvara för olika dagar.
Frågan var vilka ämnen som skulle kunna vara relevanta för den typen av
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dagar. Vi landade ganska snart på fyra temadagar: Rekrytering, Utbildning,
Utvärdering, och Motivation.
Recruitment Day: Att sätta samman väl fungerande arbetsgrupper
Som beskrivet ovan är uppgiften för detta Management Team att skapa arbetsgrupper för det fortsatta arbetet i kursen. Vi bygger upp en fiktiv situation där de arbetar i ett företag och ska rekrytera till sina projektgrupper.
Den personal de har till sitt förfogande är en grupp kompetenta medarbetare
med olika kunskaper, intressen, specialiteter och ursprung. Till stöd i sitt arbete får Management Teamet coachning av oss kursansvariga (board of directors), input av en lärare eller praktiker som är specialiserad på rekrytering
(Recruitment consultant), tillgång till litteratur på området samt dator med
Internet och ett ändamålsenligt arbetsrum med whiteboard. De får också tillgång till allt kursmaterial; uppgifter och ämnen som olika grupper skulle arbeta djupare med, schema, information om de övriga temadagarna etc. Denna information är central för att de ska kunna skapa team utifrån de arbetsuppgifter som skulle utföras under kursens gång. På eftermiddagen ansluter
resten av klassen. Rekryterarna ska då dels ”utbilda” de andra i rekryteringens grunder, och därmed argumentera för logiken bakom sin rekryteringsplan, och dels genomföra sin rekrytering. De ska också samla sitt team och
tillsammans med sina teammedlemmar utarbeta en arbetsplanering och ansvarsfördelning för det fortsatta arbetet i kursen.
Training Day: Att lära genom att utbilda andra
En central del i HRM är kompetensutveckling och det blev vår andra temadag, Training Day. Den här dagen fick lite annorlunda upplägg och utseende
än de andra temadagarna. Varje team hade som löpande uppgift under den
första delen av kursen att utforma en utbildningsmodul om ett specifikt ämne
inom HRM inför den här dagen. Dessa ämnen har rekryterarna tillgång till
redan på rekryteringsdagen, och kan därför ta studenternas intresse i beaktning i gruppsammansättningen. En representant från varje team deltar sedan
i ”Management Team for Training”, som är ansvarigt för att övergripande
utforma, planera och koordinera utbildningsdagen (och dess moduler) så att
den blir ett bra lärotillfälle för alla inblandade. Vi ville undvika den klassiska
seminarieformen där studenter har ett ”fördjupningsarbete” som ska ”presenteras”. I stället ville vi att studenterna skulle ha utgångspunkten att ”utbilda” de andra i ett intressant ämne. Även här var vi inspirerade av Biggs
(2003), som menar att de flesta lär sig 95% av vad man själv lär ut till andra.
Ämnena valdes av oss kursansvariga, och de var i kursmaterialet presenterade som utmaningar som deras fiktiva företag står inför, och som de anställda
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därför behöver utbildas i. I rutan nedan visas ett exempel på en av utmaningarna:

International HRM:
Your company has gone through a process of internationalization, which means
that you now have units in many different countries. To fully use the competence
and talent of all people in the firm when you recruit internally, you will from now
on hire the person most suited for the job regardless of nationality. This means
that your unit will both send employees to, and receive employees from, units in
other countries. What implications will this have for the HR-work in your unit?
What implications does this have for HRM?

Management Team for Training är ansvariga för planering och genomförande av dagen. De har planeringsmöten vid två tillfällen innan utbildningsdagen, där de blir coachade av kursansvariga (board of directors) och en lärare/praktiker som är expert på utbildningsprogram/chefsutbildning (Training
Consultant). Där får de också tillfälle att läsa på om pedagogiska metoder.
Management Teamet ska komma överens om en bra dagsplanering och om
vilka olika pedagogiska metoder de olika teamen ska använda för sina moduler för att utbildningsdagen ska bli intressant och lärorik. De behöver därför
också föra fram sitt teams åsikter och förhandla med varandra för att både
tillgodose teamens krav och önskemål så lång det är möjligt, och samtidigt
skapa en bra utbildningsdag.
Evaluation Day: att utvärdera arbetet i gruppen
Även utvärdering av prestation är en central del inom HRM. Vi lät därför
representanter från varje team delta i ett Management Team for Evaluation.
Deras uppgift är att utarbeta en modell för att utvärdera arbetet i deras team.
Vi ska här komma ihåg att ursprunget till omarbetningen av kursen låg i det
faktum att studenterna arbetar i virtuella team under kursens andra del. Vi
såg ett stort behov av att stödja teamen i att bli mer sammansvetsade och
förberedda på de svårigheter som det virtuella arbetet innebär. Denna utvärderingsdag ger teamen en möjlighet att lösa upp de knutar som eventuellt
finns, och diskutera hur arbetet har fungerat i gruppen hittills. Är arbetsbördan jämn? Är det någon som inte trivs av någon anledning? Är det någon
som behöver ta sig i kragen?
Management team for Evaluation får, liksom rekryterarna, en dryg förmiddag på sig att lära sig om utvärdering och utarbeta en modell för utvärdering i sina team. Till stöd får de coachning av kursansvariga (board of di69
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rectors) och en lärare/praktiker som är expert på denna typ av utvärdering
(Evaluation Consultant). De har dessutom tillgång till samma arbetsutrustning som de övriga Management Teamen, samt litteratur om utvärdering och
feedback. På eftermiddagen ansluter resten av klassen, och utvärderarna ansvarar för att genomföra utvärderingen i sina respektive team. Även här finns
kursansvariga med som stöd i eventuella konflikter och känsliga situationer
som kan uppstå.
Motivation Day: Motivation och förberedelser för virtuellt teamarbete
Den sista temadagen handlar om motivation, även det ett centralt ämne inom
HRM. Detta är den sista dagen innan teammedlemmarna skiljs åt innan det
virtuella arbetet, och vi ville därför få teamen att skapa en så stark teamkänsla att den skulle bestå även i ”virtuell form”. Vi ville också att teamen skulle
vara bättre förberedda på de svårigheter som kan uppstå när man samarbetar
via Internet. Management Team for Motivation har därför i uppgift att läsa
på om virtuellt arbete, och utarbeta en samarbetsplan för teamens virtuella
arbete. En viktig informationskälla är de rapporter som studenterna från tidigare årskurser har skrivit, där de beskriver sitt arbete i virtuella team. Där
får Management Teamet en tydlig bild av de problem och svårigheter som tidigare team har haft, och kan därför försöka förebygga dessa problem i sina
egna team. Management Team for Motivation är också ansvariga för att koordinera det virtuella arbetet under kursens andra del, och arbeta för att arbetslusten och motivationen hålls uppe.
De får samma arbetsutrustning och stöd som övriga management team;
coachning från kursansvariga (board of directors) och från en lärare/praktiker som är expert på motivation (Motivation Consultant). Förutom tidigare
studenters rapporter har de också tillgång till litteratur om motivation och
om virtuellt arbete. På eftermiddagen ansluter resten av klassen, och Management Teamet ska förbereda sina team på det virtuella arbetet. De ska också
arbeta igenom arbetsplaneringen med sina team så att det finns en överenskommelse om hur man ska arbeta och vilka regler och rutiner man ska ha
under kursens andra del. Eftersom detta är den sista dagen de ses öga mot
öga på kursen, har de dessutom i uppgift att skapa en god stämning i gruppen innan de skiljs åt.

Lära genom att lyssna och läsa, diskutera och skriva
Genom de fyra temadagarna hade vi skapat en kontext för ämnet studenterna skulle lära sig, vi hade gett studenterna själva ansvar för att leda sina team
i olika situationer, att genomföra olika typer av aktiviteter med sina team
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och att utbilda sina klasskamrater i olika ämnen inom HRM. Tanken var att
studenterna skulle få hjälp att hitta verktygen för att hantera vissa situationer, och få prova på att använda verktygen utan skyddsnät, men också utan
rädsla att göra fel. Men, vi ville också att kursen skulle ge en bred allmän
kunskap om det teoretiska fältet HRM, och vi ville väga upp det praktiska
med andra inlärningsmetoder. Vi valde därför att använda oss av föreläsningar i kombination med en kursbok för att även stimulera läsande och
lyssnande. Föreläsningarna är dock få, endast fyra stycken, och de ska stötta
studenterna i deras informationsinhämtande och stimulera till läsning, diskussion och skrivande. Eftersom de flesta lär sig betydligt mer om något genom att diskutera det med andra uppmanar vi studenterna att använda sina
team som diskussionsforum. Vid två tillfällen får studenterna, baserat på läsning och föreläsningar, skapa en ”concept-map” eller ”mind-map” utifrån
ett givet ämne kopplat till föreläsningarnas teman. Denna concept-map tar de
med sig till sin grupp, där varje student får förklara sin concept-map för de
andra, och där de tillsammans kan diskutera hur de uppfattat ämnet och ge
varandra förslag på förbättringar. Dessa concept-maps utgör sedan basen för
två kortare reflektionsrapporter som studenterna ska lämna in under kursens
första två veckor. Vår intention var att utforma arbetet på ett sätt som motverkar ”sova i fyra veckor/råplugga i en vecka/skriva tenta”, utan som istället
höll motivationen och arbetsinsatsen på en jämn och hög nivå under hela
kursen. En del i rapportskrivningsarbetet är också att läsa en annan students
rapport och ge kommentarer och tips på förbättringar. Vår avsikt med detta
var att stimulera deras lärande i att kommunicera sina idéer skriftligt, att
analysera, och dessutom i att granska andras arbeten och ge konstruktiv
feedback, något som kommer att vara relevant också i arbetslivet.
Istället för en salstenta, vilket dessutom är omöjligt eftersom studenterna
inte är på plats i Linköping i slutet av kursen, samlar studenterna ihop poäng
genom att delta i olika moment under kursens gång. Det slutgiltiga momentet, som står för 50% av total maxpoäng på kursen, är en slutrapport där
studenterna samlar ihop det de lärt under kursens gång. Även här skapar studenterna en concept-map, den här gången över HRM fältet som de uppfattar
det efter kursen, som ligger till grund för en diskussion och analys. Vi vill
dock även stimulera studenterna att reflektera över de mer praktiska momenten i kursen, som faktiskt står för en stor del av lärandet. I rapporten ska de
därför även reflektera över sin lärprocess, och över arbetet i virtuella team.
De uppmanas också att skriva ett kort brev till nästa års studenter om kursen. Dessa delar är viktiga för studentens reflektion över sitt eget lärande,
och de är dessutom värdefulla dokument för kursutvärdering, input till nästa
års Management Team som ansvarar för att förbereda sina team för det vir-
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tuella arbetet, samt för introduktion till de studenter som ska gå kursen året
därpå. Figuren nedan (figur 1) illustrerar hur vi har tänkt i utformandet av
kursen.

Figur 1: HRM - Kursdesign

De virtuella teamen och Blackboards roll i kursen
Vilken roll har då vårt IT-verktyg spelat i den här kursen och hur såg det virtuella arbetet ut i det nya upplägget? Det var ju trots allt den ursprungliga
anledningen till de övergripande förändringarna. Under våren 2004 kom vi i
kontakt med Blackboard genom en pedagogikkurs vi gick och vi insåg ganska snart att det var vad vi letat efter. Blackboard är en plattform för att hantera kurser som kan kommas åt från alla datorer och är anpassat för undervisning. Det går att skapa ett ”tillhåll” som är exklusivt för kursens deltagare, det finns utrymme för att på ett strukturerat sätt lägga upp uppgifter och
hålla ordning på vem som lämnat in vad och när, det finns tillgång till chatrum och diskussionsforum, en ”gradebook” där man som lärare hämtar upp
studenternas inlämnade dokument och där studenterna kan se sina betyg, för
att bara nämna några fördelar. Att skapa ett tillhåll som bara kursens deltagare kommer åt ger en känsla av att klassen finns där även när man befinner
sig i olika delar av världen. Dessutom får varje team sitt eget tillhåll som bara
teammedlemmarna kommer åt, där de kan utbyta både filer och tankar, vilket kan hjälpa till och stötta teamkänslan. Vad har då Blackboard betytt för
kursen och vilka krav har det ställt på oss som lärare?
Något som vi hade problem med när vi körde den här kursen 2003, innan
omarbetningen och Blackboard kom in i bilden, var att (ICQ)webgrupperna
inte användes. Det var svårt att få studenterna att gå med i och använda web-
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grupperna under kursens gång innan jul när det inte fanns ett omedelbart behov av det (alla var ju på plats i Linköping). När sedan den virtuella delen av
kursen kom, var studenterna helt obekanta med webgrupperna. Vad vi gjorde
2004, var att göra alla inlämningar under hela kursen via Blackboard. Vi la
även instruktioner till alla uppgifter och temadagar där, med tips om länkar
och annat användbart, samt la regelbundet in meddelanden med uppdateringar
och allmän feedback. Vi var sedan sparsamma med muntliga instruktioner,
och hänvisade i första hand till Blackboard. Redan andra dagen på kursen
skulle varje team lämna in en arbetsplanering, och under den följande veckan
skulle det första reflektionspappret lämnas in. Vi använde oss av kurs- och
gruppdiskussionsforumen för inlämning, vilket hade sina för- och nackdelar.
Det blev jobbigt att ladda ner alla dokumenten och skriva ut dem eftersom
man fick hämta ett i taget 1 . Fördelen var dock att alla i gruppen kunde se de
andras papper, och senare också den feedback de andra fått, vilket gjorde att
de hade flera exempel att lära ifrån. Det gjorde det också möjligt för studenterna att på ett enkelt sätt ge feedback på varandras papper.
Årets virtuella team fick i uppgift att lösa ett case med fyra frågeställningar. Caset handlade om ett företag i knipa och vårt scenario var att studenterna var expertkonsulter som hade kallats in från hela världen för att ge råd.
Frågeställningarna de hade att jobba med var utformade så att svaret på den
första frågan behövdes för att göra något åt den andra och så vidare, vilket
gjorde det svårt att bara dela upp frågorna mellan sig i teamet. Första steget i
uppgiften var att identifiera och analysera företagets problem, för att i nästa
steg ge förslag på möjliga lösningar. Steg tre var att välja den utav de möjliga
lösningarna de ansåg vara bäst och argumentera för sin sak. Tillslut skulle de
också diskutera möjliga hinder och risker som deras lösning kunde medföra.

Resultat och slutsatser
Resultatet av den här förändringen har två sidor som ofta egentligen sammanfaller; studenternas sida och vår sida som lärare. Vi börjar med studenterna.

1

Det finns dock en lösning på problemet. Studenterna kan lämna in sina dokument
via ”gradebook”, vilket gör att alla dokument man som lärare kan ladda ned alla
dokumenten i en zip-fil.
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Studenternas reaktioner
I början var de lite förvirrade för det liknade inte någon kurs de gått förut
och vi visste inte heller riktigt hur det skulle bli, så vår kursintroduktion blev
lite väl informationsspäckad och orsakade nog mer kaos än struktur. Det var
dessutom högt tempo och mycket som skulle göras parallellt i början, men
ganska så snart så byttes förvirringen i entusiasm och i högsta grad aktivt
deltagande och medskapande i kursen. Blackboard användes flitigt under
hela kursen och det fungerade därför som en naturlig kommunikationsbas
under tiden som studenterna inte var på plats i Linköping. Ett av få tekniska
problem som upplevdes var att chatrummet i Blackboard ställer krav på en
Javaplug-in, och det var det inte alla som kunde installera om de satt i allmänna datasalar. Det var förstås ett minus, men teamen löste problemet genom att komplettera med andra alternativ som Skype och MSN. I kursutvärderingen fick kursen mycket goda omdömen, men här tänkte vi låta några av
studenterna själva komma till tals genom utdrag ur deras beskrivningar av
sin egen lärprocess.
Om temadagarna
I think that the idea of having special days where the students rather than the
teachers are responsible for teaching the important concepts was great. The
ability to actually teach a concept to others takes the learning process to a
whole new level. Also, because I felt encouraged to actively participate in all
of the classes, I felt more pressured and motivated to stay up to date with my
reading. In addition to this some of the presentations were so interesting that I
even conducted further research into some of the topics. This surprised me because I often only want to do the minimum amount of work. Karabel
Going to bed that evening [after Recruitment Day] felt so good, being that exhausted from all the work done, but also having the feeling that we really did
a good job in succeeding to put together a really great team. This success gave
me a lot of strength throughout the course. Christoph
I learned a lot about recruitment, training, evaluation, motivation and of course team work in general. For example I have read a lot of times that it is important to give feedback to a team and to speak about problems. But only by
doing this during the evaluation day showed me that it is really true. Working
in teams could arise many problems and if one does not speak about these
problems they will getting bigger and bigger and will affect the work negatively. Kirsten
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Om Concept Maps och Reflection Papers
Actually, on the contrary of just learning by heart, the elaboration concept
maps allowed me to create my own ideas and not only to store up those of a
teacher. Thanks to this mental exercise, I really try to understand them in a
deeper way and to see how concepts could be linked between them. If before I
was only able to understand a lot of concepts in an isolated way, I think that I
am now able to consider them in a holistic one. Guillaume
I have never written a reflection paper like the one in this course. It was new
for me to express my own opinions and to be so critical on what I have read.
In order to do so, it was necessary to develop a holistic understanding of the
chapters instead of concentrating on smaller details. On the one hand, I consider this very positive since it helped me to develop a complex understanding
of HRM. On the other hand, I have to admit that I obtained no real specific
knowledge during the course; it was more an overview on everything. However, I believe that this is a better way of studying since specific knowledge can
always be gleaned if needed. Studying by heart for an exam has the effect that
everything will be gone soon after taking it. A holistic understanding of a topic
helps to create a more abstract way of thinking which enables to still access
knowledge after some time passed by. Mareen
The advantage of using Concept Map as a learning tool was obvious too. It
made my learning an active process, not a passive one. The first draft of my
Concept Map was too detailed and more like schematical/graphical summary
of the material I have read. The group meeting and so called ‘discussion seminar’ helped me to make an overview how it has (more or less) to look like.
The thing we found out in the group is that it is more difficult and complicated to create a Concept Map than to just to discuss the concepts. This work
requires analytical, logical thinking, holistic understanding and the material
has to be deeper investigated and precise inter-relations found. Skaidre

Om den virtuella delen av kursen
After a much needed Christmas-break it was time for the really big chaos, the
case. After a pre-meeting where half of the team were present it was Monday
and time to start. This went considerably better then I thought it would, but
now afterwards I know the reason, we were well-prepared and everyone knew
how we were going to work. Jonas
Working in a virtual team was something completely new to every one of us.
Therefore it was exceptionally hard to be prepared for all occurrences about
to come. But it was definitely a good thing to meet before and discuss what
our expectations are and how we are going to focus on the questions. Some
rules were also agreed upon as well as “punishments” in the case of a miss out
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of a meeting. This way everybody shared a common denominator and was
thinking in the same direction, although not in the same way. Christoph
I learned from this teamwork that I had to adapt to other working habits in
order to perform our task. Normally one is used to learn according to his own
preferences but working in teams means to edge down and adopt to others. I
think this was quite a conversion for everybody of us. The advantage of different working styles and habits as well as different characters in a team work is
that everybody can contribute his own ideas and knowledge to create collectively something different and special. In a nutshell, the work in teams in this
course brought new insights to me. The last and stressful week of the casework proved how effectively we were able to work together. This was the result of the adaptation to each other in the weeks before Christmas. Verena
Working as a group I felt that I learned a lot more than I would have individually. It allowed me to listen to, respect, and understand the different opinions that other group members had on some issues. It also offered me the
unique opportunity to work as a part of a virtual team. Being a part of a virtual team gave me more perspective on the concepts that we covered in the
text book. The difficulties that my team encountered and overcome have allowed me to recognise the existence of problems that I would otherwise have
been unaware of. Karabel

Om det här sättet att lära
Contrary to other human resource courses I followed before, this one gave me
a new practical point of view I really appreciated and which made me learn a
lot. Before all concepts were quite obscure in my mind but this time, the possibility to implement them by my self especially during theme days (recruitment, evaluation, motivation) gave me a better understanding. All those concepts, which were for me only theoretical and difficult to understand, have
now a practical implementation in my mind and I think that they are definitively mine. Guillaume
I think it’s really good that we worked with HRM. To actually do the things,
not just read about them. I think that gives a deeper understanding. It also
makes you understand that in HRM there is not a ”right way” We are given
certain tools and then we can explore HRM on our own. And that leaves the
learning process to your own responsibility. Cecilia

Från lärarens perspektiv
För vår del, som lärare, blev Blackboard en ovärderlig administrativ bas, som
tvingade fram en tydlig struktur i kursen. Många av uppgifterna var relativt
öppna, dvs det fanns ett mål och ramar, men inom de ramarna så var det upp
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till studenterna att hitta vägen. I och med att alla instruktioner skulle finnas i
skriftlig form via Blackboard så tvingade det fram både struktur och eftertanke. Målen och ramarna var tvungna att vara tydliga och meningsfulla för
att inte skapa kaos, och i skriftlig form blir otydligheter och feltänkta tankar
på något vis mer synliga. En annan fördel vi upptäckte med de skriftliga instruktionerna var att vi fick mycket färre frågor än i vanliga fall. Det är möjligt att det är så att skriftliga instruktioner underlättar, framförallt när kursen går på engelska och det inte är studenternas modersmål (med några undantag). En muntlig instruktion som man inte förstod kan man inte så lätt ta
med sig hem och slå upp orden i, men det kan man med en skriftlig sådan.
Vi höll dessutom hårt på principen att meddelanden kommer via Blackboard. Ett problem kan ju annars vara att om ingenting händer på sidan så
finns ingen anledning för studenterna att regelbundet besöka den, vilket leder
till att när man som lärare väl vill få ut ett meddelande via sidan och använda den, så är det ingen som läser det, och då får man skicka mail i alla fall.
Man måste bygga upp en vana hos användaren.
Blackboard har blivit en naturlig del av kursen istället för ett komplement
och det har gjort stor skillnad. För att använda ett verktyg som Blackboard
krävs, och det kan låta självklart, syfte, behov och aktivitet. Bara genom att
en del av studenterna åker hem inför slutdelen av kursen får vi ett naturligt
syfte, och det hade vi redan första året vi hade med det här momentet. Vad vi
däremot saknade var ett behov, eftersom uppgiften och organisationen i övrigt inte medförde behov av kommunikation. Aktivitet var det också dåligt
med, för det hände ju ingenting i den där webgruppen, den bara fanns där
om någon skulle få för sig att skriva något. Genom att lägga om uppgiften
och organisationen av kursen skapade vi behovet av kommunikation. Uppgiften var svår att lösa i jämnt fördelade delar, och det fanns dessutom flera
möjliga lösningar vilket gjorde att studenterna behövde diskutera problemen
och prata ihop sig i teamen. Dessutom hade studenterna ett naturligt behov
av kontakt med övriga teammedlemmar för de hade blivit ett sammansvetsat
gäng under tiden i Linköping och ville prata med varandra. Genom att sedan
lägga alla kursens uppgifter på Blackboard och göra det till vår gemensamma
informationsdatabas fanns det en grundläggande anledning att besöka sidan.
När vi sedan fyllde på med inlämning och diskussion av uppgifter, feedback,
samt uppdateringar och meddelanden så var aktiviteten igång.
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av den här delen av GrundSIPA-projektet, som presenterades i introduktionen, blev en kedjereaktion av
händelser där den största vinsten i slutändan kanske inte var själva användandet av webgrupper i sig, utan vad det betydde för kursens utformande
och övergripande pedagogik.
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CLASSIFICATION OF WEB-BASED COURSES IN
UNDERGRADUATE MATHEMATICS
Johann Engelbrecht and Ansie Harding
University of Pretoria, South Africa

1.

Online teaching and learning

The internet has seen phenomenal growth over the last few years. Figures
quoted on the internet on the worldwide number of internet users ([24], [25])
show a growth from 57 million in 1999 to an estimated 530 million in 2001
with a forecast of the one billion mark being passed in 2005. Similar growth
is predicted for the e-learning sector [26]. The e-learning market will grow
from $10.3 billion in 2002 to $83.1 billion in 2006, and eventually swelling
to over $212 billion by 2011.
Over the last few years the world wide web has developed from a textonly medium to a multimedia communication system. The variety of information on the web in the form of text, images, sound and video clips lends
itself to be used in an educational capacity and educators realise this. This
development has increased and diversified the delivery mechanisms of quality
education. The internet has the possibility of providing a stimulating learning
environment to engage learners in meaningful learning through reflection,
application and interaction (Macdonald et al, 2001). The number of webbased or online courses has increased rapidly and these courses have become
a significant constituent of educational pedagogy worldwide. Online learning
or e-Learning is stimulated primarily through the use of telecommunication
technologies epitomised by the world wide web and includes electronic mail,
bulletin board systems, electronic whiteboards, inter relay chat rooms and
desktop video conferencing (Suanpang et al, 2003; Hirumi, 2002).
References to a paradigm shift, linked to education and the web are appearing frequently in literature (Lemone, 1999; Kadlubowski, 2000). Why
the paradigm shift? The main cause is the advent of systems and approaches
designed to make the pattern of learning more distributed. Distributed learning is characterised as learning that can take place "any time, anywhere", but
which encompasses the activities of on-campus learners as well of those of
the "distance learner". The distance learner can be seen as a more tightly delineated subset of distributed learners for whom the option of face-to-face
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contact with tutors and peers is either unavailable or heavily constrained to a
few specific occasions. The current enthusiasm for distributed learning is largely based around the flexibility and power that the web offers, and the increasing availability of technologies, both in terms of hardware and software,
(Stiles, 2000).
Web-based teaching brings about not only a shift in mode of presentation
but also in the teaching approach. Czerniewicz (2001) emphasises exactly
this when she cautions that although networked learning is described as a paradigm shift because of the anytime, anywhere promise, the paradigm shift
should rather occur in the interaction between the pedagogy (from instructivist to constructivist) and the technology (classroom to online) – in the instructional design of online courses (Sims et al, 2001). This is supported by
Macdonald (2001) when he says
Use of web-based learning requires a shift in teaching paradigm. Some instructors may need to adopt a more constructivist approach to their teaching. This
would be a role shift from authoritative teacher to facilitator.

Educators have to decide to what extent they wish to conform to the socalled paradigm shift in teaching and learning.
The move towards distributed learning has inevitably given rise to criticism on traditional teaching modes. Relan and Gillani (1997) claim that traditional instruction has been implicated as a major cause of a "dysfunctional
and even an obsolete [educational system]". Universities are accused of not
taking advantage of universally available access to communication technologies (Drucker, 1997). Whether this criticism is justified, is debatable.
Universities in general are under fire and have to adapt to new circumstances. Students are becoming more selective in their choices simply because
they have such a large spectrum of study medium options. Well-known universities of the world are making well-designed distance courses accessible
via the web to students all over the world. Profit driven private universities
and organisations are entering the market and traditional universities have to
rethink their mode of presentation to keep up with new developments. Aggressive competition from providers abroad ranges from courses being offered by ‘all star’ casts to some universities offering online courseware free of
charge. Universities have to adapt or run the risk of losing their students to
international universities with flexible study opportunities.
Universities that are moving towards an educational approach that incorporates the impact of technology and the flexible needs of learners, make the
student the central focus in the design and development of learning opportunities. This approach allows the student to study either full-time or part-time,
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wherever he/she chooses and through the innovative integration of contact
tuition, electronic education and paper-based distance education. The emphasis in a flexible learning environment shifts from conveying information
to facilitating learning in accordance with appropriate modes of delivery.
The educational approach of the university of the future will be much different from that of the traditional contact university and these changes are
already visible. The focus is shifting from teaching and the transfer of knowledge, to learning and the facilitation of learning processes, supported by appropriate educational environments. Learning communities will freely tap
into dynamic global knowledge and participate in learning projects focussing
on the development of skills such as problem solving and the interpretation
of knowledge instead of the traditional mastering of subject content.
The educational world is moving away from the traditional teachercentred, instructivist teaching approach. New technological possibilities such
as the internet lends itself to a much more individual constructivist teaching
approach and instructors are encouraged to adopt a more constructivist approach to their teaching. This would be a role shift from authoritive teacher
to facilitator. Features like an e-mail discussion facility, asynchronous bulletin board, synchronous online chat rooms and the hyperlink feature, all contribute towards a more individual student-centred teaching approach.
How has teaching of undergraduate mathematics been affected in the paradigm shift towards web-based presented courses? Mathematics courses
have not been at the pioneering front of internet course development, probably because of the problems surrounding symbol presentation in the HyperText Markup Language (HTML), the language commonly used for internet
presentation. Mathematics is a conceptual subject and a common opinion is
that face-to-face contact is necessary for conveying these concepts. Yet lately,
mathematics courses on the internet do not appear to be a rarity any longer,
whether these are fully or partially web-based. Indeed the visual facilities and
exploratory opportunities offered by well-designed mathematics material on
the web often supplant the talk and chalk paradigm by far.
Quoting Bookbinder (2000)
Enhancing the mathematics curriculum with web-based technology takes time
and effort, but the effort is well worth it.

2.

Classification of online mathematics courses

The arrival of the world wide web has opened up a number of new possibilities
and these have been built into mathematics courses that are presented online.
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When venturing into constructing a taxonomy for mathematics on the
web it is wise to take reconnaissance of existing sites. This is not an easy
task, firstly because of the huge number of available online courses worldwide and secondly, more problematically, many universities have strict security measures on their academic websites, reserving access for only registered
students and making external access restricted. In some existing web-based
courses it comes down to a fixed pattern that consists of reading text on
screen, visiting a few links and having a synchronous or asynchronous chat.
Hopper (2001) is of the (rather harsh) opinion that
The majority of Internet courses are probably well described as hasty, uninspired attempts to digitally replicate and transmit the traditional chalkboard
and lecture teaching paradigm. … the most pervasive distinguishing characteristics of these hurried courses may be a dearth of imagination matched by an
appalling level of tedium.

Although this could be true for some first generation online mathematics
courses, it is certainly not valid for many well-designed online mathematics
courses that are currently available. Hopper’s (2001) claim that
…the true potential of today’s internet in higher education seems to be in support of traditional courses, far more than in the primary teaching role for
complete courses…

is only partially true. Although the internet has become essential in a support capacity for most traditional courses, its possibilities go much further as
more than a few online courses that are available today have proved.

3.

Classification according to the amount of web
utilisation

Some authors have attempted to do a classification of the vast variety of online courses in mathematics according to the amount of web utilisation.
Harmon and Jones (1999) propose five levels of web use in education:
•

Informational web use or a hybrid course (Russel and Holkner 2000)

•

Supplemental web use that provides some course content. This is also referred to as web-enhanced instruction by Barron (1998)

•

Essential web use where students have to visit the website regularly
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•

Communal web use where the course consists of web and face-to-face aspects. Barron (1998) calls this web-managed instruction

•

Immersive web use in which all content and interactions are online, also
referred to as web-delivered instruction (Barron, 1998).

4.

Classification according to the nature of web utilisation

In our attempt at arriving at a classification, we move away from looking
only at the amount of web utilisation but rather attempt to distinguish between the different ways of using the internet. This classification is more
along the line followed by Crowe and Zand (2000b).
In what follows, we do not attempt to cover all existing sites – on the contrary – in fear of omitting some excellent web-based courses, we deliberately
list only limited examples in the different categories and knowingly leave out
other excellent examples. Sites with educational mathematical content that
can be used in an online course in undergraduate mathematics are considered
and these sites seem to each fall in one of the following categories:
1. Mathematical resource sites containing atlases, libraries with or without
interactive material, archives, dictionaries or mathematical enrichment
like olympiad questions, puzzles or visual mathematics.
Examples: The University of Tenessee offers a vast collection of material
and information concerning mathematics and the mathematics community. The Math Archives site [9] and in particular the material offered in
the Visual Calculus section [10] is particularly impressive. Yale University
[23] has an extensive site on fractals and their uses. Other sites of interest
are Alexander Bogomolny’s Cut-the-Knot site [11] and the Mathematics
WWW Virtual Library at the Florida State University [12].
2. A Notice Board site that contains mainly administrative information such
as syllabi, announcements, handouts, reference to homework problems,
past papers. This is a popular way of starting out on the web and many
courses have grown from this humble beginning.
Examples: Introduction to Calculus presented by Tony Phillips at the
University of Stony Brook, USA [1]. Doug Ingram’s Homepage [2] is another example.
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3. Content sites with notes on specific topics or even an online book with
hyperlinks, graphical illustrations and perhaps java applets connected to
a course.
Examples: The Hypertextbooks in Eworld [5] offer a full textbook utilising web technology. See in particular the textbook on chaos [4]. The
Cornell Digital Library Math Collection [21] contains a large number of
online books.
4. Exploration and demonstration sites containing mostly visual illustrations and animations {with mostly Java-applets} but also perhaps other
material, not necessarily connected to a traditional undergraduate
mathematics topic. These include interactive as well as investigative
(mostly geometry) sites.
Examples: There is an abundance of sites with Java-applets e.g. that of
Brenton Fletcher, who is a young Java programmer who sees himself as
part of the “net generation’. His site [6] is not specifically linked to any
university or course and provides exploration opportunities for anyone
interested. Another example is the German Math-it site [13]. Matthias
Kawski [22] of Arizona State University has developed software that allows detailed investigation of vector fields.
5. Sites containing Exercises and Quizzes for practice and normally used in
connection with a teaching programme. Some of these sites contain exercises using a computer algebra system or some other similar software.
Examples: The Mathcounts programme [14] is developed by Elias Saab
and is not browser specific or dependent on any plug-in viewer. The level
is at the bottom end of undergraduate mathematics but the content is extensive. For a full list of links to other similar sites see [15]. Other examples include those of the Macquarie University in Sydney [16].
6. Communication sites offer opportunity for the mathematics community
to share ideas, get answers to questions, provide links to resources etc.
Examples: The Mathforum at Drexel University offers such a site [17]. It
also features the forum Ask Dr Math where questions can be posted as
well as a FAQ page.
7. A Full Course with content supplied and interaction taking place. In
many of these courses, a VLE environment is used, sometimes linked to a
resource site.
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Examples: The NetMath project [7] of the University of Illinois UrbanaChampaign offers various online courses conducted via Mathematica notebooks and assisted by a NetMath support team. David Smith [19] at
Duke University runs courses in Blackboard linking up with the Connected Curriculum Project materials. Although the online calculus
courses presented by the authors [20] at the University of Pretoria do not
have the actual content on the internet, these courses can also be considered in this category because of their extent.
Although the classification above applies to mathematical sites in general, a
finer classification would probably be on the components of the site. Often a
site cannot be classified as belonging to one single of the above categories,
whereas the different sections (or even pages) of a site do.

5.

Two-dimensional classification of online mathematics
courses

In order to position the different types of sites on the full spectrum of mathematical websites, we focus on two aspects, namely the amount of content presented online and the amount of interactivity that is required of the student.
We use a quadrant model to position different types of sites, and use the classification above to illustrate the model. We name the quadrants after the main
action involved – there is the DO quadrant with high interaction, little content,
there is the SEE quadrant where you mainly need to take note of information,
there is the READ quadrant where reading for understanding is the main action and lastly there is the LEARN quadrant where you need to both read the
content and display understanding through actions. See figure 2.
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Figure 2: Quadrant model for classifying web-based courses
The mostly populated quadrants are the bottom right quadrant and the top
left quadrant. The former is still in a sense reminiscent of the paper and lecture era and the web technology is in most cases not fully utilised. Yet one
should not generalise because some sites have no other intension and purpose
but to provide information. Sites in the top left quadrant are sites that offer
interaction opportunities with limited content and therefore utilise the web
technology more fully, but perhaps lacking in in-depth content.

6.

Radar chart classification of online mathematics courses

We now focus on mathematics courses that have web-based presentation as
at least one of its components. The web component could be an add-on to a
mainly lecture-based course or the web presentation could be the main component of the course with little or no face-to-face contact. The latter mostly
are courses that run within a VLE such as WebCT or within a created and
customised structure that facilitates content conveyance, communication, assessment and other online components.
It is difficult to compare the scope and extent of any two online courses
because both might be lacking in certain, not necessarily the same, aspects
and exceed again in other, different, aspects. In an (perhaps naïve) attempt to
get an easier way of comparing courses as far as the different components are
concerned, a radar chart is proposed for this purpose and also for the purpo-
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se of getting a picture of a course at one glance indicating its strengths and
weaknesses.
Six radials are identified each with a question to quantify a measure:
A: Dynamics and Access: What is the frequency of access necessary for success in the course?
1 – once per term

2 – once per month

4 – 2-3 times a week

5 – daily

3 – once per week

B: Assessment: How much of the assessment is done on the site?
1 – little

2 – almost half of it

3 – more than half of it

4 – most of it

5 – all of it

C: Communication: How much of the communication happens online?
1 – little

2 – almost half of it

3 – more than half of it

4 – most of it

5 – all of it

D: Content: How much of the course content is on the site?
1 each for book, course information, course administration, lecture notes, study objectives, with
a maximum of 5.
E: Richness: How many enriching components does the site have?
1 each for a CAS system, graphics, java applets, slide presentations, video clips, sound clips,
more than text communication with a maximum of 5.
F: Independence: How independent is success in the course from face-to-face contact?
1 – Fully contact lecture and tutorial driven, website an add-on
2 – Contact lectures but web-based tutorials or assessment
3 – Limited regular contact
4 – Sporadic contact
5 – No face-to-face contact

The area of the radial diagram gives an indication of the extent of internet
utilisation. It does not necessarily mean that the larger the area, the better the
course. In fact in many instances the objectives of the course design do not
include all the radials.
However, the shape of the radial diagram enables us to categorise a particular course. The first three radials, dynamics, assessment and communication could be grouped under a heading interaction. In the radial diagram they
are to the top. If a radial diagram is top heavy it indicates more interaction.
The second three radials, content, richness and independence could be grouped under a heading material. Radial diagrams of content courses will therefore be heavier to the bottom.
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As illustration of this model we look at a number of cases. It may be mentioned that in doing the grading for the case studies below, we did the rating
on what was available from the website, then conferred with the course designers.
Case Study I: The NetMath Project [7] is considered again. It grew out of the
Calculus&Mathematica project [8] of the University of Illinois UrbanaChampaign that made use of the computer algebra package Mathematica
and originally was supported by conventional lectures. Due to student feedback the lectures were eventually dropped, and the course became a form of
an on-campus distance learning course.
Other institutions showed interest and the NetMath consortium now consists of University of Illinois Urbana-Champaign, Ohio State University, the
University of Pittsburgh, the University of Iowa and Harvard University. The
courses are also used at a number of other universities in the U.S.A.
It is a distance education programme with communication between student and the NetMath team via e-mail, phone and on-line discussions. Students need to submit a weekly report to NetMath on progress and problems.
Content delivery is via Mathematica notebooks and cooperative learning
is encouraged. The students have a degree of electronic support: courseware
and assignments are placed on the course website, and a human ‘mentor’ is
available for help by telephone or email. Assignment problems are submitted
online and marked by the NetMath team.
This programme has attracted great interest, and has grown to include differential equations, linear algebra and probability theory.
The radar chart representation appears in figure 3.
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Figure 3: Radar chart for the NetMath courses
The chart shows that this course is conducted almost exclusively online but
slightly lacking in richness.
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Case study II: The mathematics department at the University of Pretoria [20]
runs various online courses and findings are reported in Engelbrecht and
Harding (2001a, 2001b, 2002). Due to the success of the project it has been
expanded to three successive web-based calculus courses. Large groups of
students are involved, up to two hundred students per course.
All the web-based calculus courses run along the same model on a WebCT
platform. A textbook is prescribed and the student is guided through the
course on a dynamical day-by-day basis. The course provides for one contact
hour per week, a discussion session. The study material is broken down,
firstly into themes and secondly into units, each of which provides for more
or less a daily portion. For each of the units detailed study objectives, short
lecture notes and problems of the day are provided. None of these activities
are monitored and therefore requires a fair amount of self-discipline from the
student's side. Communication takes places via online discussion forums and
e-mail.
Online assessment forms an integral part of the assessment strategy. The
most basic assessment activity is a weekly quiz done on the web with rapid
feedback. Students do these quizzes individually. Although there is no security check, it does contribute to the semester aggregate and students soon get
to use it as a formative tool and as a fair judge of their progress.
Also as a formative tool but in a totally different style of assessment is the
assignment and project activity of the course. Students hand in four hard
copy assignments and one project during the semester. Assignments mainly
consist of selected problems and the project requires the use of mathematical
software such as Matlab or Maple. These activities are done in group regard
and the benefit of co-operative learning for this mode of learning is discussed
in Engelbrecht and Harding (2002).
The course representation on a radar chart appears in figure 4.
B
5
4
A

3

C

2
1
0

F

D

E

Figure 4: Radar chart for the University of Pretoria courses
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An immediate observation from the diagram is that the course lacks in richness and could be supplemented by more multimedia material. It is also clear
that this course is not run fully online. It is, in fact, presented for residential
students but runs without formal lectures.
Case Study III: A Notice Board Site. We have a second look at the notice
board site of Tony Phillips [1] at the University of Stony Brook, referred to
earlier. The course Introduction to Calculus is a lecture presented course with
the website supplementary. This is one of a number of courses for which a
website exists. Figure 5 gives us the radar diagram for this course.
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Figure 5: Radar chart for the Stony Brook courses
In this case the radar chart clearly shows limited web utilisation.
Case Study IV: The Resource site of the Connected Curriculum Project, a
project based at Duke University, offers interactive learning materials for
mathematics and its applications [18]. In itself the site is rich and varied but
does not contain syllabi, assessment tools etc to make it a full virtual learning
environment. As a resource site as such, the radar chart would be heavy on
the left hand side, as seen in figure 6.
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Figure 6: Radar chart for the Connected Curriculum Project
Yet, the content of this site can be used within a virtual learning environment. As an example of this we consider the courses run by David Smith at
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Duke University [19] in which he uses the CCP resource materials in a VLE
(Blackboard) environment. In this environment, the courses now also have
links to course announcements and information, staff information, course
documents and assignments. The courses also provide for communication
and group work. The final examination can be done either on paper or in a
Maple file. Group work is encouraged and (quoting the website),
This test is open-everything. You may discuss any aspect of the text, lecture
notes, class work, homework, or anything else with anyone you choose -- except for the specific questions on this test.

Now the radar chart looks more balanced, as seen in figure 7.
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Figure 7: Radar chart for the Duke University courses

7.

Conclusion

The classification in this paper presents a first attempt to position undergraduate web-based mathematics courses. Although the environment is fluid,
the structures presented should be robust enough to accommodate foreseen
changes and expansions. It could also be used as a positioning system for teachers designing their first web course or others wanting to evaluate an existing course for comparison or possible expansion purposes.
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Uniform Resource Locators (URLs) of relevant websites
1. Stony Brook University:
www.math.sunysb.edu/~tony/mat123/index.html
2. Doug Ingram's Home Page: enterprise.is.tcu.edu/~dingram/aew.html
3. Hypertextbook: hypertextbook.com/
4. Chaos Hypertextbook: hypertextbook.com/chaos
5. Eworld: hypertextbook.com/eworld
6. Brenton Fletcher: themaster5000.netfirms.com/
7. Netmath: netmath.math.uiuc.edu/
8. Calculus&Mathematica: www-cm.math.uiuc.edu/
9. Math Archives: archives.math.utk.edu/
10. Visual Calculus: archives.math.utk.edu/visual.calculus/
11. Cut-the-Knot: www.cut-the-knot.org/content.shtml
12. Florida State University: web.math.fsu.edu/Science/math.html
13. Math-it: www.math-it.de/Mathematik/
14. Mathcounts: mathcounts.saab.org/
15. Elias Saab: www.saab.org/family/mathcounts/siteslinks.html
16. Macquarie University:
rutherglen.ics.mq.edu.au/~macqtex/guestQuizzes.html
17. Mathforum@Drexel: mathforum.org/drexel/
18. Connected Curriculum Project:
www.math.duke.edu/education/modules2/index.html
19. Duke University:
https://courses.duke.edu/bin/common/course.pl?course_id=_2773_1&fra
me=top?bbatt=Y?bbatt=Y
20. University of Pretoria:
class.up.ac.za/SCRIPT/wtw158/scripts/serve_home
21. The Cornell Digital Library Math Collection: moa.cit.cornell.edu/dienstdata/cdl-math-browse.htm
22. Matthias Kawski: math.la.asu.edu/~kawski/myjava/vfanalyzer/
23. Yale University: classes.yale.edu/Fractals/Panorama/welcome.html
24. CIO: www2.cio.com/metrics/2002/metric471.html
25. Computer Industry Almanac: www.c-i-a.com/pr032102.htm
26. Cyberatlas: cyberatlas.internet.com/markets/education/article/0,,5951_2237481,00.html
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BASGRUPPER ÖVER NÄT
Anna Fyrenius & Anne-Christine Persson
Hälsouniversitets pedagogiska enhet, EDIT-projektet

Detta är en beskrivning av ett försök att genomföra basgruppsarbete över nätet med hjälp av universitets lärplattform, Blackboard. Försöket genomfördes
på läkarutbildningen vid Linköpings universitet 2005. Artikeln beskriver
våra erfarenheter från att lägga upp och genomföra denna typ av undervisning samt studenternas utvärderingar av arbetssättet.

Varför basgrupper på nät, när det fungerat så bra ”live”?
Problembaserat lärande har tillämpats på Hälsouniversitetet sedan 1986. Under 2003 utreddes läkarutbildningen och för första gången genomfördes en
större omläggning av utbildningsplanen (Bergdahl et al 2005). Den pedagogiska modellen, med problem baserat lärande bevarades och förstärktes till viss
del. Ett viktigt mål med omläggningen var att tillskapa bättre förutsättningar
för studenternas kliniska praktik. För att uppnå bättre kontinuitet med handledare och avdelningar har studenterna blivit utplacerade fyra veckor i sträck
och samtliga 5 veckodagar utnyttjas för klinisk tjänstgöring. Studenterna kan
också vara geografiskt spridda med placeringar i Örebro, Jönköping eller sjukhus och vårdcentraler i regionen. Som följd av detta kan inte studenterna ses i
ordinarie basgrupper under de kliniska placeringarna. Vi ville även fortsättningsvis bevara basgruppsarbetet under de kliniska placeringarna och valde
därför att pröva en form av nätbaserat basgruppsarbete.

Basgruppen i PBL
Två viktiga grunder i PBL är att lärandet ska ske i relevanta sammanhang
och att studenterna själva är aktiva i inhämtning och bearbetning av kunskap
(Barrows, 1980;Boud & Feletti, 1991). För att tillskapa ett meningsfullt
sammanhang används verklighetsbaserade fall eller situationer som utgångspunkt för studenternas arbete. Fallen ska också stimulera till en aktiv bearbetning av gamla och nya kunskaper. Basgruppen är arenan för att uforska
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sina egna kunskaper, spegla dem mot andras, ifrågasätta och komma till ny
insikt. Här finns möjligheten att få det man själv missupfattat eller tagit för
självklart belyst från nya synvinklar. I basgruppen formuleras också inlärningsmål och frågeställningar utifrån vad man kommit fram till att man behöver ta reda på mer om. Studenterna måste själva göra val och fatta beslut
om avgränsningar och djup inom olika områden.
På Hälsouniveristet arbetar vi efter en modell i basgruppsarbetet som
finns beskriven av Silén (2004), Fig 1. Med utgångspunkt från ett Scenario
(oftast ett patientfall) skall studenterna utforska sina tidigare kunskaper och
komma fram till inlärningsbeov (punkt 1-6). Därefter skiljs de åt för att på
egen hand ta reda på mer. Gruppen träffas sedan igen och granskar och jämför den kunskap man inhämtat (punkt 8). Vid tillfälle två försöker man också pröva den nya kunskapen genom att tillämpa den på det aktuella fallet
(punkt 9). Parallellt med att innehållet i kunskapsinhämtningen granskas, så
granskas även de egna strategierna för lärande och arbetet i gruppen utvärderas med avseende på problembearbetningen, det självstyrda lärandet och
grupprocess.
Att fullt ut överföra denna process till ett nätbaserat system är inte görligt.
Vi använde dock denna problembearbetningsprocess, som utgångspunkt, när
vi planerade för de nätbaserade grupperna. Vi inspirerades också av utvecklingsarbete som genomförts vid universitet i Maastricht. De har arbetat med
att anpassa Blackboardsystemet för PBL (Personlig kommunikation, Andre
Koehorst, ej publicerat).

1. Scenario
Vad handlar det om?
Klargör termer och
begrepp.

9. Tillämpa

2. Fria associationer
kring scenariot.

(specifik nivå)

3. Systematisera
i problemområden

Utvärdera
4. Inventera o tillvarata

8. Diskutera och värdera

gruppens kunskap

den inhämtade kunskapen

Vad vet jag/vi, vad vet jag/vi inte?

(generell nivå)

6. Formulera inlärningsmål

5. Definiera
problemställningar

7. Hämta in kunskap
Söka, prioritera, studera

Enheten för pedagogiskutveckling och forskning,
Hälsouniversitetet i Linköping, 2003

Fig 1: Problembearbetningsprocessen i basgrupp. Från Silén 2004
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Computer Supported Collaborative Learning
Under senare år har det blivit allt vanligare att använda nätet för undervisning både för distansutbildningar och för att förstärka campusutbildningar.
Erfarenheter från bla University of Colorado visar att det är möjligt att använda distansutbildningstekniker för att genomföra problembaserade basgrupper för läkarstudenter över nät (Kamin et al, 1999). Formen ger studenterna stora möjligheter att i grupp bokstavligen bygga upp och skapa sin nya
kunskap vilket väl överensstämmer med den syn på lärande som ligger till
grund för PBL (Adams, 2004). Man brukar tala om Computer Supported
Collaborative Learning (CSCL).
En skillnad mellan grupper på nät och vanliga grupper är hur gruppens interaktion sker. De nackdelar som många studenter initialt rapporterar; att
man saknar den rumsliga gruppkänslan, kroppsspråkssignaler och den snabba kommunikationen i samtalet, uppvägs med tiden av att en ny virtuell
gruppkänsla uppstår och studenterna upptäcker mediets fördelar. Studenter
uppskattar möjligheten att göra inlägg i diskussionen allt eftersom och friheten i tid och rum (O’Reilly, 2002). I en vanlig basgrupp är dialogen snabb
jämfört med den långsammare diskussionen över nätet. Det faktum att diskussionen sparas och att man kan gå tillbaks till det som sagts uppskattas
också av studenter. Den språkliga förmågan att uttrycka sig i skrift tränas
och det faktum att man formulera sin kunskap skriftligt och vidareutveckla
egnas och andras idéer i en skriftlig dialog har enligt Olga Dysthe (2002) en
stor lärandepotential.
Dock fungerar inte alltid nätgrupper bra. I vissa fall ”dör” diskussionen,
dvs att diskussionen avtar och till sist tynar bort. Betydelsen av en aktiv
handledare har ofta lyfts fram som lösningen på detta problem. En virtuell
handledare och en ”vanlig” basgruppshandledares roller liknar varandra på
många sätt. Handledarens uppgift är att underlätta snarare än att leda processen i gruppen (Cornelius & Higgison 2000). Hammond (1999) betonar
vikten av kvalitén i gruppdeltagarnas aktivitet. En väl fungerande virtuell
grupp karakteriseras av att alla medlemmarna känner sitt ansvar och bidrar
aktivt till att underlätta att gruppen förblir levande.

Beskrivning av Blackboard
System: Universitetets lärplattform, Blackborad, BB, användes för att organisera basgruppsträffar över nätet. I Blackboard finns möjlighet till både asynkron och synkron diskussion. Den synkrona (samtida) diskussionen sker i ett
s k chatforum, där flera personer loggar in samtidigt och för en skriftlig dis-
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kussion i realtid. Den asynkrona diskussionen sker i ett s k ”diskussionsforum. I ett diskussionsforum kan man gå in på olika tidpunkter för att göra
eller läsa inlägg.

Problembearbetningsprocessen på lärplattformen
1. Val av fall: När studenterna är i klinisk praktik, finns de i den ”verklighet” vi i normala fall försöker simulera genom fallen i PBL. Vi ville
ta vara på detta och i ännu högre grad involvera studenterna i arbetet. Med ledning från terminens målbekrivningar hade studenterna
själva till uppgift att ta fram ett fall utifrån någonting de observerat
på sin placering. Den student som var ansvarig för fallet skrev ner
detta och la ut det i BB-systemets diskussionsforum.
2. Chatten användes på en given tidpunkt för Brainstroming och diskussion av fallet. Studenten som ansvarade för fallet hade också rollen
att vara diskussionsledare under chatt-basgruppen. Tillfället avslutades med att studenterna formulerade frågor och inlärningsmål som
sedan infördes av chatt-ledaren i diskussionsforat. (jfr punkt 1-6 Fig
1).
3. Under veckan hade studenterna sedan möjlighet att göra inlägg i diskussionsforat som belyste de frågeställningar man enats om vid chattbasgruppen. Det asynkrona forat användes således för delar av problembearbetningen som kan sägas motsvara tillfälle två i en vanlig
basgrupp (punkt 8-9 Fig. 1).
4. Påföljande chattbasgrupp inleddes med att veckans arbete i diskussionsforat utvärderades.

Genomförande
För tillgång till Blackboardsystemet och för diskussion om möjligheter med
systemet togs kontakt med CUL (Centrum för Undervisning och Lärande).
För att basgruppsarbetet skulle fungera som planerat krävs datortillgång för
studenterna på samtliga kliniker. Ett intensivt arbete påbörjades för att tillse
datortillgång och funktion på alla berörda enheter. Kontakt togs med ITenheter för uppgradering av datorerna och installation av JAVA. Trafiken
genom landstingens brandväggarna behövde också säkerställas.
Utbildning och introduktion: Terminssekreteraren gick en kort introduktionskurs i Blackboard och kunde sedan administrera systemet. Studenterna
fick en timmes teoretisk introduktion samt 2 timmars ”hands-on” träning i
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mindre grupper. En skriftlig instruktion för arbetsgången i basgrupperna
framarbetades och finns i studenternas terminsmaterial. Efter första klinikblocket gavs också tillfälle till frågor och diskussion i storgrupp.

Utvärdering:
En student från varje basgrupp anmäldes till en fokusgrupp. Denna träffades
efter första och andra klinikblocket för utvärdering av arbetet.
Utifrån diskussionerna i första fokusgruppen togs en enkät fram som delades ut till samtliga studenter efter andra klinikblocket. Denna innehöll påståenden om arbetet i basgrupperna som studenterna fick ta ställning till
samt några öppna frågor om fördelar, nackdelar och förslag till förändringar
av arbetet. De öppna frågorna sammanställdes med hjälp av en enkel innehållsanalys. Kommentarerna har sammanfattats i kategorier.
Resultaten från enkäten med uppgifter från samtalen i fokusgruppen.
Enkäten, svarsfrekvens 43/60, 72%.

Basgrupper i Blackboard
Instämmer inte alls
Skala 1-5. Obs nominalskala

Instämmer helt
Medelvärde

Närvaron i gruppen har varit god

4,4

Chatten har fungerat bra för Brainstorming

3,9

Vi har kommit fram till bra frågeställningar

3,6

Vi har kommit fram till bra inlärningsmål

3,2

Diskussionsforat har fungerat bra för diskussion

1,5

Vi har utvärderat och förbättrat arbetsprocessen under terminens gång

2,2

Det har fungerat bra att lägga in fall

3,7

Arbetet med fallen känns relevant för studierna på terminen
(15 st 4 el 5 ; 21 st 1 el 2)

2,9

Tekniken har fungerat bra i samband med basgruppsarbetet
(frågan alltför ospecifik!)

2,8

98

IT-hjälpmedel i undervisningen

C hat t e n ha r f ung e r at b r a f ö r
b r ai ns t o r mi ng

V i har k om m it fram till bra frågor
25

20

20

15
A nt a l

10

s t ude nt e r
5

Ant a l

15

st u d e n t e r

10
5

0

0

1
2
3
1 = I ns t ä mme r i nt e a l l s ,

4

5

1

2

3

4

5

1 = I ns t ä mme r i nt e a l l s , 5 = I ns t ä mme r

De t har funge rat bra att lägga in
fall

D i sk u ssi o n sf o r a t h a r f u n g e r a t b r a f ö r
d i sk u ssi o n

30

15

25
A nt a l
s t ude nt e r

20

10

15

A nt a l

10
5

st u d e n t

5
0

0
1

2

3

4

1

5

2

3

4

1 = I ns t ä mme r i nt e a l l s ,

1 = I ns t ä mme r i nt e a l l s , 5 = I ns t ä mme r

5 I

h lt

tä

h lt

5

Studenters kommentarer om vad som varit positivt med basgrupper i BB
1) Kontakt med gruppen. Kontinuitet.
2) Sporre/fokus/struktur, hjälp för läsandet.
3) Utbyte andra orter/stud.
4) Blir bra om attityd och engagemang finns.
Studenters kommentarer om vad som varit negativt med basgrupper i BB
1) Svårt att diskutera i diskussionsforum, onaturligt, fattigt.
2) Konkurrens med klinik. Stör. Vill läsa om det man ser.
3) Extra jobb. Stressar. Tar tid.
4) För få datorer.
5) Meningslöst. Ingen vits/poäng.
Studenters förslag på förändringar av basgruppsarbetet i BB
1) Införa vanliga basgrupper på den kliniska placeringen
2) Utveckla formen: Chatt, video, handledare, återkoppling, bättre fall.
3) Ta bort
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Diskussion
Basgruppsarbetet i Blackboard har fungerat utan större tekniska problem. En
väl fungerande teknik är naturligtvis A och O i ett sådant här projekt. Studenterna är också mycket datorvana och vi har noterat ytterligt få handhavandeproblem trots att introduktionen av systemet var förhållandevis kort.
Vi kan också notera att arbetet i grupperna fungerat mycket olika. Det finns
grupper som med stor entusiasm tagit sig an arbetet och fått igång en dynamisk och givande diskussion, med rikligt erfarenhetsutbyte medan andra
grupper inte fått arbetet att fungera på önskvärt sätt.
Problemet med arbetet verkar uppstå under ”tillfälle 2” dvs då arbetet
skall ske i diskussionsforat. Vi har också följt studenternas arbete på lärplattformen och kan även där konstatera att chatten fungerar väl, medan endast
ett fåtal grupper har en fungerande diskussion under veckan. Studenterna
som inte diskuterat i Blackboard uppger i de flesta fall att frågorna ändå bearbetats på annat sätt (31 st). Vanligen individuellt och i vissa fall i grupp.
Det kan förklara varför man i de öppna frågorna beskrivit att man upplevt
det som ett stöd för läsningen även om man inte varit aktiv i diskussionerna
på nätet. Många grupper har dock haft svårigheter att få igång ett arbete efter det att frågeställningar gjorts i chatten. Problemet med diskussionsforat
tolkar vi på flera sätt:
1) Vi står här inför klassiska problem vad gäller den här typen av lärverktyg. Formen innebär ett nytt sätt att interagera i grupp och nya
regler måste utvecklas för hur och när man gör inlägg och för vilket
ansvar man har i gruppen. När ingen respons på inlägg ges, eller inlägg kommer alltför sent i veckan, försvinner motivationen även hos
de studenter som initialt försökt att använda verktyget. Ovanan att
arbeta i ett sådant här forum måste alltså bearbetas på något sätt.
2) Konkurrens med annan verksamhet. Basgruppsarbetet på nätet har
hela tiden stått i konkurrens med studenternas kliniska praktik. Detta
motivationsproblem har alltså sannolikt inte med nät-formen att
göra.
3) Handledning. Detta ser vi som den kritiska punkten. Vi har av resursskäl inte kunnat erbjuda varje grupp en egen handledare. Sporadiskt
har terminsansvarig och andra lärare ”besökt” grupperna, men studenterna har i princip arbetat självständigt med sina fall. Litteraturen
talar här sitt tydliga språk. Aktiv handledning är många gånger kritiskt för en fungerande gruppinteraktion på nätet.
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Fortsättning på projektet
Efter denna pilottermin beslutade vi att fortsätta en ytterligare en termin för
att se om vi kunde komma tillrätta med de problem som uppstått. Vi beslutade också att pröva nätbasgrupper på termin 8, men enbart under de veckor
studenterna var i primärvård, och annan samordning i grupper inte var möjlig. Vi befinner oss nu mitt i den terminen. På termin 8 ser vi i dag en god aktivitet i nätbasgrupperna. Basgruperna byggs mer upp runt erfarenhetsutbyte
mellan de olika orterna/vårdcentralerna och mindre kring faktabearbetning.
Handledningsinsatserna är också större. På termin 7, där smärre förändringar gjorts, ser vi fortfarande att basgrupperna står i konkurrens med andra aktiviteter och vi planerar att införa ett system liknande det på termin 8.
Detta är ett första försök att utforska möjligheterna med nätbaserade system för basgruppsarbete. Vi vill betona att vi inte ser detta som ersättning
för ”vanliga” basgrupper. Aktiviteterna är på många sätt inte jämförbara,
men vi tänker att detta kan vara ett gott komplement när grupperna inte går
att samordna på annat sätt. Vi står ju också inför en utveckling där distansutbildning och blandad campus-distansutbildning blir allt vanligare och att
utveckla formerna för hur lärplattformar och andra distansverktyg används
inom PBL är angeläget. Den här beskrivningen har visat på hur studenterna
tyckte att systemet fungerat och våra erfarenheter som lärare. De pedagogiska frågorna kring basgrupper på nätet är fortfarande många och till stor del
outforskade. Då all data sparas i systemet finns framöver stora möjligheter
att fördjupa förståelsen kring hur studenterna använder mediet ur ett lärandeperspektiv.
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STASY: DATORSTÖDD ADMINISTRATION AV
STORA STUDIEREKTORSOMRÅDEN
Christoph Kessler
Institutionen för datavetenskap

Introduktion
En välfungerande grundutbildning kräver noggrann planering och administration. Den största delen av detta arbete på institutionerna sköts av studierektorer samt administrativ personal bakom kulisserna och är därmed osynlig för studenterna och, för det mesta, även för undervisande personal; det
märks vanligtvis endast (nämligen på ett negativt sätt) när någonting i administrationen gått snett.
En studierektor med kurs-, budget- och personalplaneringsansvar har, bland
mycket annat, planerings- och administrationsuppgifter av följande slag:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att budgetera (planera kostnader och intäkter, en eller två gånger per år)
Att planera undervisningsinsatser för varje kurs och varje inblandad
medarbetare (professorer, lektorer, adjunkter, doktorander, amanuenser,
inhyrda medarbetare, arvoderade assistenter, gästlärare, och administratörer)
Att beräkna arbetsmängden i timmar och procent
Att beräkna personalbehovet, och rekrytera vid behov
Att bemanna kurserna med lämplig personal
Att spåra vakanser i bemanningsplanen
Att kommunicera planeringen till undervisande personal
Att ha koll på kostnaderna
Att balansera arbetsbelastningen för undervisande personal
Att snabbt kunna planera om i fall av sjukdom mm.
Att följa upp undervisningsinsatser och gjorda timmar
Att planera och följa upp inhyrning och uthyrning av personal från/till
andra kostnadsställen och institutioner
Att leverera utfallsdata för lönefördelning och lönekontering inom avdelningen och institutionen
Att följa upp arvodesutbetalningar till arvoderade assistenter och gästlärare
103

IT-hjälpmedel i undervisningen
•
•
•

Att redovisa undervisningsstatistik i olika sammanhang (såsom doktorandernas undervisningsprocent), halvårs-, helårs- och läsårsvis
Att skriva intyg över undervisningsinsatser
Att arkivera all denna information och kunna återfinna den vid behov

Så länge det bara avser ett fåtal kurser och anställda så är det kanske fortfarande möjligt för studierektorn att ha all information i huvudet eller noterat
på papper, och informera medarbetarna om planeringen via e-post, papperslappar eller muntlig kommunikation. Men denna lösning skalerar inte upp
till större studierektorsområden, och dessutom lämpar den sig mindre bra för
arkivering. Fullständig och konsistent information över alla undervisningsinsatser är knappast tillgänglig för alla inblandade personer.
En studierektor som ansvarar för ett stort studierektorsområde med många
kurser och lärare behöver därför massivt datorstöd för att kunna planera, administrera och följa upp alla grundutbildningsinsatser.
Ett exempel för ett stort studierektorsområde är avdelningen Programvara
och System (SaS), den största avdelningen på institutionen för datavetenskap
(IDA) vid Linköpings universitet, där författaren varit studierektor 2001-2004:
•
•
•
•
•

60 kurser per år (varav 6 tillhör Filosofiska Fakulteten och 54 Tekniska
Fakulteten)
>3000 studenter per år (ackumulerad över alla kurser)
70 fastanställda lärare, assistenter, och administratörer
2 deltids-studierektorer
2 deltids-studierektorsadministratörer

En relativt enkel möjlighet att delvis automatisera planeringsprocessen är att
®
använda Office-programmet Microsoft Excel med makros, till exempel det
så kallade Laurell-programmet som tidigare använts hos oss när avdelningen
SaS var delat upp i två mindre studierektorsområden. Excel kräver att all information struktureras i tabellform; på det sättet stöds t.ex. automatisk summering av timmar för en viss kurs eller anställd. All information för ett kalenderår måste samlas i ett enda dokument.
Excelmetoden har dock olika nackdelar: Den är bara måttligt skalbar; vi
märkte att filen blir mycket stor och svårhanterlig redan vid planeringen för
halva avdelningen, dvs. 30 kurser och 35 anställda. Excelfilen är icke-modular och så pass stor (1.5 MB) att den inte lämpar sig för att kommunicera
planeringen till varje anställd t.ex. via e-post. De inbyggda tumreglerna
(makros) i Laurell som beräknar den förväntade arbetstiden för en viss typ av
undervisningsinsats passar inte lika bra för alla kurser; en viss manuell juster-
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ing kan behövas i enstaka fall. Slutligen stöds inte genereringen av speciella
rapporter utöver filen själv; en förändring eller utökning av funktionaliteten,
t.ex. vid nya regler för budgetering, blir krånglig.

Formal modellering av undervisningsplaneringen
Vi modellerar undervisningsplaneringen för ett kalenderår konceptuellt som
en matris där den ena dimensionen sträcker sig över kursinstanserna (och
liknande enheter av undervisning och relaterad tjänstgöring) av detta år, och
den andra dimensionen sträcker sig över undervisande personal, dvs., egna
anställda, inhyrda anställda, arvoderade assistenter och gästlärare i detta år,
som vi framöver – någorlunda förenklat – sammanfattar med begreppet lärare. Matriselement (i,j) innehåller alla undervisningsinsatser av lärare j i detta
årets instans av kurs i; se följande bild:

Varje rad i i matrisen innehåller alla undervisningsinsatser av kurs i, och varje kolumn j i matrisen innehåller alla undervisningsinsatser av lärare j. För
varje undervisningsinsats (såsom ett antal föreläsningar, laborationsgrupphandledning, tentamensrättning, kursledning mm.) noterar studierektorn den
beräknade eller verkliga arbetsmängden (i timmar). Genom att addera dessa
timmar inom varje element (i,j) bestämmas den beräknade eller verkliga arbetsmängden t(i,j) (i timmar) av alla undervisningsinsatser av lärare j i kursinstans i. Den totala arbetsbelastningen för varje lärare j beräknas genom att
summera upp alla timmar t(i,j) i kolumn j; totalbelastningen kan då jämföras
med en önskad eller maximal arbetsbelastning. Likaså kan den totala lönekostnaden (i kronor) för varje kursinstans i beräknas genom att summera, för
varje lärare j inblandad i kurs i, antalet timmar t(i,j) multiplicerat med timlönekostnaden för läraren j; detta belopp kan, givetvis kompletterat med övriga
kostnader för kursinstans i, jämföras med intäkterna.
Vi noterar att matrisen är gles, dvs. de flesta element (i,j) innehåller inte
någon undervisningsinsats (och därmed är t(i,j)=0 för dessa element), eftersom en och samma lärare vanligtvis bara undervisar i ett fåtal kursinstanser
per år.
Glesheten av matrisen innebär också att en äkta två-dimensionell tabellrepresentation inte är en gångbar lösning när informationen måste specificeras
eller uppdateras. Med andra ord, matrisen måste linjäriseras (plattas till) till
en, i princip, endimensionell lista av undervisningsinsatser där tomma element elimineras helt och hållet. Eftersom planeringen vanligtvis utgår från
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kursinstanserna och inte från lärarna så är en kursvis (dvs., radvis) linjärisering mest lämplig. Även Laurell-Excelfilen linjäriserade kursvis, eftersom en
jättetabell i storleksordningen 80x100 (mestadels tomma) element hade blivit
oöverskådlig och svårhanterlig.

StASy-conceptet
StASy använder en kompilatorliknande generativ metod för att säkerställa
konsistensen av lärarnas arbetsplaner med kursplaneringen. Planeringen sparas i en modular ”text-databas“. Den är strukturerad i ett antal källfiler,
nämligen (a) en textfil per kursinstans och år, kallad kursfil, som innehåller
studierektorns kursvisa planering, och (b) en textfil per lärare och år, kallad
lärardatafil, som innehåller allmän information om lärarens namn, kostnadsställe, timlönekostnad, och målvärdet för lärarens totala undervisningstid.
Från dessa källfiler genererar StASy lärarnas arbetsplaner i text- och HTMLformat, se Figur 1.

Figur 1: StASy genererar undervisningsplanerna från källfilerna.
Källfiler och genererade undervisningsplanfiler består av vanlig formatfri text
och är därmed läsbara för människor. Dessutom innehåller de maskinläsbar
information som markeras med markupsymboler såsom @... och $... så att
StASy kan interpretera den.
Som ett exempel visar visar figur 2 planeringen för en instans av en (påhittad) kurs TDDX00 som studierektorn sparat i en fil 2004/courses/TDDX00.
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Denna källfil är bara tillgänglig för studierektorn och studierektorsadministratörerna. Alla rader som inte är markerade med en @-symbol är fritextkommentarer och ignoreras av StASy; de ska bara hjälpa den mänskliga läsaren att förstå innehållet. Tillsammans med undervisningsplanerna lägger
StASy också ut en modifierad version av alla kursfiler på intranät där administrationsintern information (de raderna som markerats med & -symbolen)
filtrerats bort.
Insatser som inte är relaterade till någon kursinstans men ska räknas som
undervisningstid, såsom administration, studierektorsarbetet, pedagogiska
projekt, handledning av examensprojekt, utveckling av nya kurser, eller deltagandet i pedagogiska kurser kan på ett enkelt sätt modelleras som ytterligare ”kursfiler”.
TDDX00 Practical Aspects of Seventh Order Logics
4 poäng: 2 p tenta, 2 p lab
@KursSekr: @HanNi
Ladok-förväntade deltagare, Dec03: 22st
-> 1 klass, 2 labbgrupper
…
& studentklagomål (abcde123 mfl) om dåligt labbmaterial 2004-02-05.
& -> utveckling under sommaren/hösten om det finns pengar kvar. - SR
…
@SvaSv Kursledning 20+22st*4p*.1 = $v 28h
@SvaSv Kursassistent 10+22st*4p*.05 = $v 14h
@SvaSv Ex 3 tentor setup/jour/visn $v 40h
@SvaSv Ex tentarättning 22st*2p*.3 = $v 13h
@SvaSv Föreläsningar 34h*4
= $v136h
@MikGu Lektioner 1 (stor)klass 2h*3 = $v 6h
@SvaSv utfall: uppgradering av kompendium (ej klart) $v 40h (totalt)
@MikGu 2 labgrupper 4*(22st/2)*2p = $v 88h
@SvaSv utfall: uppgradering av kompendium $v 40h

Figur 2: Exempel-kursfil 2004/courses/TDDX00
Rader med markup-symbolen @ inför en lärares namnförkortning innehåller
en eller flera undervisningsinsatser i denna kurs. I exemplet markerar alltså
@SvaSv en undervisningsinsats av en (påhittad) lärare Svante Svensson. Dessa
rader läses in av StASy och kopieras till lärarens undervisningsplan; i exemplet dyker de alltså upp i Svante Svenssons undervisningsplan, som visas i
Figur 3. Arbetsplanen innehåller dessutom information (i den övre delen)
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som kopieras in från en katalog (2004/staff) med den allmänna informationen om läraren.
En @-markerad undervisningsinsats kan vidare markeras med den förväntade eller verkliga arbetstiden. Här skiljer StASy mellan vårtermins- och höstterminstimmar för att möjliggöra terminsvis budget- och arbetsbelastningskontroll. Till exempel betyder $v 123h 123 tjänstetimmar under vårterminen
och $h 40h 40 hösttimmar. Dessa timmar tas upp i beräkningen av lärarens
totalarbetsbelastning.
För lärare som inte tillhör studierektorns undervisningskostnadsställe skiljer StASy även mellan timmar som betalas från studierektorns budget ($v…,
$h…) och sådana som kommer (via internfaktura eller lönefördelning) direkt
till lärarens kostnadsställe ($V…, $H…). I exemplet tillhör Svante Svensson
ett annat kostnadsställe (XYLAB) som får ersättningen för Svantes ordförandeskap i X-nämnden direkt från fakulteten, alltså inte via studierektorns
budget. Ändå måste studierektorn veta om denna (icke-kursbunden) insats,
t.ex. när Svantes totala arbetsbelastning beräknas. Dessutom uppskattar
XYLAB-chefen denna informationsservice vid budgetering och ekonomisk
uppföljning.
Så länge studierektorn inte har tillsatt en specifik lärare för en planerad
insats än, så använder han/hon en virtuell lärare för att markera vakansen.
Till exempel används markup @ASSVAKANT … i fallet att en övningsassistent behövs men inte har tillsatts än. Detta medför att alla assistentvakanser
samlas i en speciell undervisningsplan och därmed räknas med på kostnadssidan också, t.ex. vid budgeteringen.
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Undervisningsplan 2004
======================

[generated by Studierektor ABCD]

Last generated:
tisdag, 14 december 2004 kl 09:31:08 CET
Svante Svensson
Professor
$o XYLAB
$F
$y 1700h
$p 50% undervisning
$T
------------------------------------TDDX00:@SvaSv Kursledning 20+22st*4p*.1 = $v 28h
TDDX00:@SvaSv Kursassistent 10+22st*4p*.05 = $v 14h
TDDX00:@SvaSv Ex 3 tentor setup/jour/visn $v 40h
TDDX00:@SvaSv Ex tentarättning 22st*2p*.3 = $v 13h
TDDX00:@SvaSv Föreläsningar 34h*4
= $v136h
TDDX00:@SvaSv utfall: uppgradering av kompendium (ej klart) $v 40h (totalt)
TDDY99v:@SvaSv handledning 1 projektgrupp $v 25h
TDDY99H:@SvaSv budgeterad HT: 1 projektgrupp $h 25h
XYLAB-EXPORT:@SvaSv TFK UN-X nämndordf: 20% = $V170h + $H170h
-------------------------------------Undervisningsstatistik för SvaSv, XYLAB, 2004:
Undervisning, planeringsmålvärdet enligt labbchef/kst-ansvarig: 50% (helårs-%)
Undervisning, gjorda timmar: 661h = 39% (helårs-%)
Betalda timmar (skalerade timmar f. labbanställda): 613h
Vårterminen:
gjorda timmar: 466h,
gjorda procent: 27% (helårs-%) (eller 55 halvårs-%),
betalda timmar (labbchef/kstansv.-export): 274h
Höstterminen:
gjorda timmar: 195h,
gjorda procent: 11% (helårs-%) (eller 23 halvårs-%),
betalda timmar (labbchef/kstansv.-export): 23h

Figur 3: Genererad undervisningsplan 2004/plan/SvaSv.plan.html
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Avancerade egenskaper
StASy beräknar lönekostnaderna för varje kurs och summan för alla kurser.
Dessutom kan ackumulerad tid och lönekostnader redovisas per kostnadsställe. StASy genererar dessutom listor av ut- och inhyrningar av lärare
till/från andra kostnadsställen. Eftersom denna information finns i textformat så är den enkelt att inkludera vid behov i e-postbrev till den ansvarige
för respektive kostnadsställe. Vid behov (t.ex. vid budgetunderskott eller vid
olika interna beskattningsregler för olika kostnadsställen) kan dessutom en
skalfaktor införas.
När generatorn körs så skriver StASy ut ett meddelande på skärmen när
den hittar lärare med för liten eller för hög arbetsbelastning. På det sättet kan
studierektorn bal-ansera arbetsbelastningen jämnare. Möjligheten att spåra
outnyttjade undervisnings-resurser är särskilt nyttig när studierektorn måste
planera om snabbt, t.ex. när en lärare blir sjuk eller när ytterligare labbgrupper ska inrättas och behöver en assistent.

Implementering och prestanda
Implementeringen av StASy-prototypen använder sig av Unix-standardverktyg såsom texteditor, grep, make, samt några shellscripts och C-program
som realiserar StASy-specifik funktionalitet såsom interpretation av markupsekvenser. En ytterligare shellscript tar hand om snabb beräkning av Laurelltumformlerna för den förväntade arbetstiden vid första planeringen av en
kursinstans.
I kalenderår 2004 hade StASy-installationen för SaS-studierektorsområdet
80 kursfiler (kursinstanser plus speciella kursfiler t.ex. för pedagogiska kurser för anställda, exjobbhandledning, uppdragsutbildning mm.) och 98 lärare
(inklusive inhyrd och arvoderad personal samt virtuella lärare som modellerar vakanser). Den ackumulerade filstorleken för hela studierektorsområdet
var då 359 KB varav kursfilerna tar totalt 151 KB och arbetsplanfilerna 208
KB. Detta kan jämföras med 1.5 MB filstorlek av Laurell-Excelfilen för bara
hälften av studierektorområdet (år 2001). För ett fullständigt generatorpass
behöver StASy-prototypen 38 sekunder på en Sun UltraSPARC arbetsstation
med operativsystemet Solaris 9. Eftersom generatorn kan köras i bakgrunden
så kan den långa genereringstiden tolereras.
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Alternativa lösningar
År 2003 undersökte en studentgrupp i programvaruteknik-projektkursen
TDDC02 en ansats till en modernare implementering av StASy, baserande på
en databas och ett webbaserat grafiskt användargränssnitt. Tekniskt sett är
en databas-ansats lämplig eftersom arbetsplanerna för lärarna genereras då
bara vid behov och på nytt för varje förfrågan; istället slipper man generatorpasset efter ändringar.
Gruppens prototyp (StASy03) realiserade dock bara en del av StASyfunktionaliteten och kunde därför aldrig användas på riktigt; dessutom var
utbyggbarheten och anpassningsförmågan (t.ex. till nya regler) inte garanterad, och användargränssnittet var svårhanterligt med för många byten mellan
mus och tangentbord.

Möjligheter för vidareutveckling
StASy underlättar samarbetet när studierektorsarbetet fördelas på flera personer. Det finns bara en version av StASy-filerna som är tillgängliga för alla i
studierektorsteamet. Dock när man då använder en vanlig texteditor för att
ändra i källfilerna så kan det uppstå det så kallade lost-update-problemet när
till exempel flera personer samtidigt ändrar i samma fil 1 . Problemet kan undvikas med en editor som använder lås på filer. Ett alternativ kan vara en
avancerad specialeditor för StASy-planeringsfiler.
ASCII-textformatet med enkla markupsymboler är flexibelt (t.ex. när man
diskuterar delar av planeringen via e-post) men ser kanske lite antikverat ut.
Ett alternativ kunde vara XML som har bra stöd för avancerad markup. I
båda fall kan vid behov nya markup-symboler skapas med relativt lite programmeringsarbete.
Framtida vidareutvecklingar av StASy kunde till exempel lägga till en automatisk blockschemakrocktest för varje lärare så att inte samma lärare ska
undervisa flera kurser i samma schemablock och samma läsårsperiod.
En programvarutekniskt intressant frågeställning är att skapa förutsättningarna till konsistent editering i både vyer (nämligen kursvis och lärarvis
vy), så att ändringarna i lärarens undervisningsplan automatiskt blir synliga i
respektive kursfil (detta kallas för backward weaving i programvarutekni-

1

Detta hände faktiskt en enda gång under 2001-2004, nämligen när två av oss råkade reagera på en lärares e-postmeddelande precis vid samma tid. Eftersom ändringarna var identiska (förutom fritext-kommentarerna) så uppstod det inget fel i detta
fall.
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ken). En bra lösning av detta problem vore av stor betydelse för automatiseringen i programvarutekniken i allmänhet, där den problemställningen kallas
för automatic roundtrip engineering [Assmann 2003].

Sammanfattning
StASy–konceptet satsar på modularitet, skalbarhet, transparens, enkel utbyggbarhet och anpassbarhet till nya krav, samt enkla gränssnitt i textform.
Användaren behöver bara komma ihåg ett fåtal enkla markupsymboler.
StASy möjliggör ett kontinuerligt arbete med planeringen under årets gång
så att den första planen inför budgeteringen uppdateras vid behov och konvergerar till utfallet och lönefördelningsunderlaget när kalenderåret närmar
sig sitt slut. Det betyder för studierektorn att stress och övertid inför utfall
och budget-deadlinen (vanligtvis i maj och november) minskar och fördelas
jämnare över hela året. När något händer som kräver en förändring (t.ex. en
lärare blir sjuk och ersätts med en annan, eller antalet projektgrupper måste
utökas under kursens gång) så genomför studierektorn ändringen omedelbart
i kursfilen; på det sättet blir ingenting glömt vid utfallet.
StASy-systemet samt källkod, dokumentation och exempelfiler är öppet
tillgängligt och kan laddas ner på webbsidan http://www.ida.liu.se/~chrke/
StASy. Systemkravet är Unix eller Linux eftersom vissa Unix-verktyg användes i implementeringen. Dock borde det inte vara något större programmeringsproblem att realisera ett system med liknande funktionalitet också på
Windows- eller Mac-OS-plattformar.
StASy-prototypen följer 80:20 principen, dvs. relativt mycket funktionalitet kunde implementeras i relativt kort tid. För en storskalig lösning med databaslager och snygga grafiska gränssnitt fanns däremot ingen tid över utöver
det dagliga arbetet. StASy-systemet har använts på avdelningen SaS sedan januari 2002 och blev sedan dess en grundläggande komponent i avdelningens
administration. Alla filer från tidigare kalenderår sparas och rapporter kan
därmed genereras för undervisnings-insatser tillbaka till 2002. Denna funktion är av stor betydelse t.ex. för redovisningen av doktorandernas undervisningstid för forskarutbildningsadministrationen och för intygandet av en lärares ackumulerade undervisningsinsatser.
Utifrån vår egen erfarenhet som StASy-användare kan vi slå fast att systemet förenklar studierektorns vardag rejält. Lärarna uppskattar att få en
skriftlig under-visningsplan med kontinuerlig uppdatering, att hitta kursplaneringen på en väl-definerad plats inför schemaläggningen, och att få veta det
förväntade antalet timmar som planeras för undervisningsinsatserna. Inom
institutionens grundutbildnings-verksamhet hjälper StASy att förhindra över112
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belastning hos enstaka lärare och dess negativa påföljder. Men framförallt
avlastar StASy studierektorn själv från vissa rutinuppgifter i den kvantitativa
planeringen och uppföljningen av undervisningen. Istället för att räkna timmar och kronor fram och tillbaka kan studierektorn, till exempel, lägga ner
mer tid och energi på kvalitetsförbättring i kurserna eller på nya pedagogiska
idéer.
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E-STÖD I HÖGRE UTBILDNING –
FRÅN LÄRARE TILL ATT LEDA LÄRANDE
Rebecca Stenberg, Ekonomiska institutionen

Inledning
Jag sitter med ett fotografi en student mailat över till mig. Det föreställer studenten, Marcus själv med sin dotter i knäet. Marcus ser på fotografen och betraktaren förstår hur starka band de har till varandra. På bilden är Marcus
ansikte helt naket. Han älskar dottern i sitt knä och han älskar den som tar
bilden. Jag mailar tillbaka och frågar om jag ska lägga upp bilden på Blackboard eftersom de ju faktiskt inte känner varandra så väl i klassen. Bilden
känns väldigt privat. Marcus svarar ”Det räcker om du ser bilden”. Jag förstår och accepterar det.
Bilden på Marcus och anledningen till att jag fick förtroendet att se den
fångar alla mina erfarenheter av att börja arbeta nätbaserat med studenter.
Rent konkret kände jag behov av att snabbt lära mig vem som var vem bland
studenterna och hade bett dem ta ett klassfoto och skicka över på mailen så
jag kunde lägga upp det på Blackboard. Det visade sig att det var välbehövligt eftersom de inte själva visste vem alla i klassen var. Tyvärr kom inte alla
med så några skickade mig egna foton i efterskott. Marcus var en av dem.
Hur kom det sig att jag alls kände behov av att veta vem som var vem i
kursen? Hur kom det sig att studenternas respons på mitt uttalade behov var
att själva organisera ett klassfoto och att komplettera med egna bilder, trots
att de samma morgon inte brytt sig om att bli fotograferade för programmets
egen katalog? Hur kom det sig att jag fick ett foto som var så privat att bara
jag fick se det?
De här frågorna är inte möjliga att besvara utan att förstå hur och varför
min undervisning ser ut idag och som den gör. Det i sin tur är inte möjligt att
förstå utan att ta del av hur mina pedagogiska ambitioner och möjligheterna
till kommunikation har interagerat för att driva fram en personlig pedagogik.
Kommunikation och det ömsesidiga seendet ses som, och används som cen-
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trala drivkrafter för lärande, såväl mitt eget som studenternas. Man kan kalla
det ett läranderum 1 som skapas och omskapas.

Syfte
Syftet med den här rapporten är att redogöra för ett utvecklingsprojekt med estöd i undervisning som genomfördes formellt 2003-2004 men där aktiviteterna fortfarande pågår. Fokus ligger på att beskriva och reflektera över erfarenheter och resultat av projektet i fortsatt undervisning.

Det är en mycket personligt färgad rapport. Jag tillförde e-stöd till min undervisning med mina intentioner och sätt att undervisa och se på undervisning. Vad som blev mitt läranderum kommer inte att vara ditt. Du och jag
kommer inte att ha helt lika ambitioner eller synsätt och kommer därmed
inte att använda e-stöd på samma sätt eller påverkas på samma sätt. Snarare
bör läsaren ta del av rapporten som en redogörelse för en samling möjligheter och tänkbarheter som kan anpassas eller avvisas beroende på dina egna
preferenser och pedagogiska intentioner.

Disposition
I det följande kommer jag att redogöra för projektet som genomfördes; dess
bakgrund, syfte, tidigare försök med att använda e-stöd, egna och andras,
presentera en teoretisk modell för hur e-stöd generellt kan förstås i en pedagogiskt kontext, och utifrån det redogöra för erfarenheterna av projektet.
Slutligen sätter jag in dess resultat i modellen och reflekterar över vad nätanvändningen betyder för den utbildning jag bedriver, för mina studenter och
för mig som utbildare.

Begrepp som används
•

E-stöd, e-stöd i undervisning; Kommunikationsstöd för campusbaserad
utbildning, via mail, webbprogrogram etc.

•

Nätburen undervisning; Undervisning som helt eller till största delen
förmedlas via internet och mail. Exempel är Nätuniversitetet.

1

Svedberg, L. (2003).
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•

Webbgrupper; Communities eller slutna gruppsidor och funktioner som
vänder sig till en specifik grupp. Kan vara sluten för endast inbjudna eller
helt öppen för alla intresserade.

•

IRL; In Real Life, i verkligheten, ansikte mot ansikte.

•

Virtuell verklighet; Manipulerbar grafisk eller textbaserad cyberverklighet som genereras med hjälp av datorteknik 2 .

Projektets bakgrund i en förändrad undervisningssituation
Många studier framhåller att bra förutsättningar för hög kvalitet i utbildning
och lärande förutsätter små studiegrupper 3 , hög grad av interaktion mellan
lärare och studenter, samt interaktion och samarbete mellan studenter och
studenter i undervisning 4 . Samtidigt har den faktiska undervisningssituationen gått åt rakt motsatt håll under senare år, med allt större studentgrupper
och mindre undervisningstid per student. I GrundSIPA framhålls att kvalitet i
undervisningen förutsätter en förskjutning av fokus från ”lära ut-situation”
till individens eget lärande och ansvar för sitt eget lärande 5 .
En implicit röd tråd i ovanstående resonemang är att kommunikation är
ett centralt och viktigt verktyg för lärande. Inte bara för informationsförmedling mellan lärarens lära ut och studentens lära in, utan lika mycket som reflexion över vad som ska läras, vem som ska lära, för handledning, för studentinteraktion etc. För att kommunikation värd namnet ska vara möjlig
menar jag att det krävs kommunikationsstöd.
I ett tidigare utvecklingsprojekt undersöktes möjligheterna av att använda
e-konferenser på Internet – e-stöd – som lärandestöd i högre utbildning6. Erfarenheterna visade att e-stöd kunde gynna och stötta gruppbildning, gruppbaserade lärandeaktiviteter och interaktion mellan student och lärare. Andra
erfarenheter av nätets möjligheter som pedagogiskt medium och pedagogiskt
stöd som tex Garrisson m.fl. 7 , Rourke m.fl. 8 samt Hara & Kling 9 , har visat
liknande resultat, bl.a. genom ökad aktivitet och ansvar för eget lärande,
stöd för andras lärande och socialt stöd. En gemensam erfarenhet är dock
2

Ågren, P.O. (2005-11-27).
Stiwne, D. (2001).
4 Teasley, S. D. (1997).
5 GrundSIPA.
6 Stenberg, R. (2002).
7 Garrisson, R., Anderson, T., & Archer, W. (2000).
8 Rourke, L., Andesson, T., Garrison, R.D., & Archer, W. (2001).
9 Hara, N. & Kling, R. (2000).
3
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att e-stöd i sig själv inte leder till en bättre lärandesituation. Det måste ses
som ett medium för en kommunikativ process som stöttas upp av pedagogisk
uppläggning, uppgifter och ramverk. Med dessa förutsättningar antogs e-stöd
bidra till att utveckla lärandesituationer i riktning mot GrundSIPAS intentioner. Projektmedel erhölls från GrundSIPA för ett utvecklingsprojekt.

Projektets syfte
Syftet med projektet var att addera kommunikativa processer baserat på Estöd i högre utbildning med delsyftena att prova och dokumentera användningen och att prova, dokumentera och värdera pedagogiska former och uppgifter vid användning av e-stöd.

Att använda e-stöd i utbildning
Olika former av e-stöd används allt mer i utbildning. Inom grundskolan i
Sverige har de senaste åren ett omfattande program för datorstödd undervisning genomförts; ITIS 10 . Utvärderingarna av detta är dock nedslående och
visar visserligen på att tillgänglighet och tid avsatts för lärandestöd men att
det knappast trängt in i hur undervisning bedrivs och att en pedagogisk tanke
med användningen av nätet, saknas.
På många håll inom högre utbildning och distansutbildningar används
också e-stöd allt mer. Det kan vara i form av anslagstavlor, e-post, blanketter, e-konferenser eller helt och hållet nätburna kurser inom tex Nätuniversitetet. Studier visar dock att alltför ofta överförs endast utbildningsmaterial
och pedagogisk uppläggning från traditionell undervisning till nätet med dåliga resultat och avhopp från kurser som följd. 11
Mer aktiva försök med utveckling av lärande med e-stöd och distansundervisning som gjorts av tex Garrisson m.fl. 12 , Rourke m.fl. 13 visar bra resultat där man tagit konsekvenserna av att man arbetar med ett annat medium
än klassrumskommunikation. Man rapporterar om ökad aktivitet och ansvar
för eget lärande, stöd för andras lärande och socialt stöd.

10

Vid sökning på webbplatsen http://www.skolutveckling.se/it_i_skolan/itis/ index.shtml visade det sig i skrivande stund att de utvärderingsresultaten är borttagna.
Troligen får man kontakta webbansvariga för att få tag i informationen.
11 Hara, N. & Kling, R. (2000).
12 Garrisson, R., Anderson, T., & Archer, W. (2000).
13 Rourke, L., Andesson, T., Garrison, R.D., & Archer, W. (2001).
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Ett tidigare utvecklingsprojekt
Egna tidigare erfarenheter av utvecklingsprojekt med e-stöd för lärande i högre
utbildning 14 visar att nätet bidrar med pedagogiska möjligheter och stöd i
form av möjligheter till snabb och smidig kommunikation. Det kan gälla framställningar och information till flera på en gång, dialoger och gruppsamtal.
Geografisk placering kan överbryggas. Nätkommunikation möjliggör överblick över en samtalssituation, om många har samma fråga, om hur studenter
tänker och resonerar på ett bättre sätt än i ansikte-mot-ansikte-undervisning,
speciellt i stora undervisningsgrupper. Vidare tvingar mediet fram ökad stringens i tanke och framställning genom att allt måste skrivas.
Slutsatserna av denna studie var att e-stöd, och ännu mer distansundervisning, kräver helt nya former av en kommunikativ pedagogik för att kunna ta
tillvara mediets möjligheter för lärande. Pedagogiken måste bygga på ständig
dialog, såväl inom gruppen som med handledare/lärare liksom mycket tydliga avgränsningar för när och hur man kommunicerar. Vidare krävs snabb,
tydlig och socialt uttrycksfull återkoppling. Det krävs också att handledare/lärare aktivt läser av gruppens sociala klimat för att anpassa och stötta
pedagogiskt för bra lärande. Grupper som interagerar via nätet har mycket
lätt att komma in i antingen mycket goda eller dåliga spiraler vad gäller
gruppsammanhållning, klimat och stöttning. Här går inte att ”riva av” en föreläsning och sedan i lugn och ro lämna över till studenter att själva lösa
uppgifter, ta reda på saker de inte förstått och tro att man uppnår generellt
bra undervisningskvalitet. Läraren/handledaren behöver vara socialt uttrycksfull, beredd att intervenera i dåliga grupprocesser och hålla hög profil
för att bli tillräckligt tydlig för studenterna. Undervisningsgruppen bör också
träffas IRL (In Real Life) med jämna mellanrum. Om ovanstående krav uppfylls passar undervisning med e-stöd, och ännu mer distansundervisning,
ändå troligen bättre för undervisning som i sig lämpar sig för mycket kommunikation och interaktion. Sammanfattningsvis drar Stenberg slutsatsen att
nätburen och e-stödd undervisning kräver sin egen form och sin egen pedagogik för att fungera bra. Kan man uppnå det kan man också uppnå god undervisningskvalitet.

Teoretiska utgångspunkter
En teoretisk modell för e-learningpedagogik användes i utformningen av projektet och återkommer som analysgrund för projektets resultat. Modellen,
14

Stenberg, R. (2002).
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utvecklad av Rourke, Andersson, Garrison och Archer (2001), har fyra fundament:
•

Social presence – Social konstruktion. Min egen närvaro, vem jag är, min
och vår identitet på nätet, bekräftelser på att jag är den jag är och vi är de
vi är. Angivande av vilka vi är och vilka de andra är, sociala regler m.m.
Konstruktionen av själv och andra som verkliga personer.

•

Cognitive presence - Meningskonstruktion. Konstruktionen av undervisning och dess innehålls mening och e-stödet som meningskonstruktion
som möjliggör reflexion och lärande.

•

Teaching presence – Vad Svedberg (2000) 15 kallar läranderum: Design,
processer och uppgifter som möjliggör goda resultat i lärande, reflexion
och slutsatser på avsett område. Teaching presence skapas av såväl lärare
som gruppledare och deltagare.

•

Communication Medium – Det tekniska mediets inflytande i form av
möjligheter och begränsningar för kommunikation.

Så som författarna framställer modellen nedan interagerar samtliga parametrar och är beroende av varandra i ordningsföljden att tekniken i sig själv utgör grunden som de andra parametrarna vilar på, och de andra interagerar
med varandra. Tex. är ”Social Presence” förutsättning för meningsskapande i
”Cognitive Presence” och stämningen i ”Teaching Presence”. Förändringar i
någon parameter påverkar de andra. En egen reflexion är också att det är
just i skärningsytorna mellan de olika dimensionerna som läranderummet
skapas och definieras – av såväl lärare som lärande.
Denna modell fångar väl situationen att lärande med e-stöd aldrig bara
kan stå på ett ”tekniskt ben” eller ett ”pedagogiskt ben”, utan måste bestå av
flera interagerande processer som stöttar varandra. Vi menar också att modellen uttrycker två viktiga perspektivskiften:

15

Svedberg, L. (2003).
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Cognitive
Presence

Supporting
Discource

Selecting
Content

Social
Presence

Setting
Climate

Teaching
presence

Elements of an educational experience (Rourke, Andersson, Garrison och
Archer, 2001) 16 17
•

Från pedagogik som åtskild från meningsskapande och social kontext till
interagerande kontext.

•

Från dikotomier lärare-elev och maktdikotomier mellan mäktig/ansvarig
lärare och maktlös/oansvarig student till ett gemensamt läranderum eller
lärande-erfarenhet.

Det tidigare nämnda projektet vid Stockholms universitet fokuserade endast
på Social Presence. Inledningsvis i detta projekt avsågs att i första hand fokusera på Communication Medium och på Teaching Presence. Efter hand har
de andra inslagen i modellen blivit mer aktuella.

Praktiska utgångspunkter och urval
Den praktiska utgångspunkten för projektet har varit att inte från början
koppla på någon genomtänkt projektmodell eller plan. I stället har intentio-

16
17

Garrisson, R., Anderson, T., & Archer, W. (2000).
Rourke, L., Andesson, T., Garrison, R.D., & Archer, W. (2001).
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nen varit mer influerad av etnometodologi 18 eller aktionsforskningsansats 19 i
att reflektera över vad som sker när man kopplar på nya kommunikationsmöjligheter, hur undervisningen påverkas, hur det fungerar och hur studenterna använder och uppfattar det. Endast för val av programvara fanns uttalade kriterier:
•

Tillgänglighet. – t ex. att ingen speciell programvara krävs.

•

Användarvänlighet - Det ska vara lätt att lära sig använda programmet så
att inte teknikproblem tar överhanden över ändamålet.

•

Diskussionsfunktioner - tex möjligheter att se och skriva ut allt tidigare
innehåll i en diskussion för att få överblick.

•

Stabilitet - Väl utprovade och stabila program som fungerar ihop med all
hårdvara och inte ändras alltför mycket under projektets gång.

•

Överförbarhet –Studenterna skulle kunna välja att själva förfoga över sitt
medium efter genomförd kurs.

I skrivande stund kan jag konstatera att inget av kriterierna har uppfyllts
fullt ut. Inledningsvis valdes webbportalen Yahoos e-grupper som var lätta
att använda och gratis. Inloggningsförfarandet var dock en mardröm i 19 (!)
steg. Blackboard som används idag har under senare tid haft allvarliga serverproblem som ställt till kaos i fråga om inlämning av studentuppgifter
inom deadlines.
Kurser som omfattats är kurser där diskussion och interaktion är viktiga
inslag. Sådana har varit organisationsteori, ledarskap, samhällsvetenskaplig
metod och mentorskurser och uppsatskurser. Studenterna har varit ekonomstudenter, systemvetare eller studenter på fristående kurs. Antal deltagande
har varit från 11 till 90.
En utgångspunkt som antogs självklar var att engagerade seminarieledare
och lärare kunde använda mediet vid kursstart och hade rimlig datavana. Så
visade sig inte vara fallet utan första året började vi om från början med i
stort sett varje kurs. Det gjorde att den pedagogiska anpassningen och utvecklingen i stort sett uteblev under perioden.

18

Syftet kan sägas ligga någonstans mitt emellan i att helt enkelt undra ”Vad händer
vid en förändring utan att förändringssyftet är riktat. Jfr Alvesson M. & Sköldberg
K. (1994) och Patton, M.Q. (1990).
19 Gummesson, E. (2000).
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Vad hände?
Under ca 1 år användes dels epostbaserade webbgrupper i undervisningen
inom flera kurser och uppsatsgrupper. Därefter valdes Blackboard, som LIU
använder på prov. Användningen av Blackboard har sen utvidgats till att omfatta i stort sett all studentaktivitet jag bedriver. Användningen av Blackboards mycket omfattande funktionsmöjligheter har successivt utvidgats från
att vara en informations- och kommunikationsyta till uppgiftsinlämning, examination och diskussioner. I samma utsträckning som kurser så att säga
flyttat in i Blackboard har allt mer av pappersdokumentation av kurserna
försvunnit.

Virtuell diskussion och loggbok
Ett exempel på att utnyttja de virtuella möjligheterna till att diskutera anonymt användes för ett genusmoment. Studenterna delades in i grupper där de
inte själva kände till vilka som ingick. Därefter fick de i uppgift att gå in i en
casediskussion på Blackboard under en begränsad tid. De skulle medverka
under pseudonym i diskussionen. På efterföljande klassrumsseminarium fick
de i uppgift att analysera och diskutera de utskrivna diskussionerna: Vem av
deltagarna var man och vem var kvinna? Vad grundade man slutsatserna på?
Därefter avslöjade var och en sin pseudonym till allmänt jubel eftersom väldigt många av gissningarna var fel. Avslutningsvis diskuterade de tolkningar
och feltolkningar som gjorts och varför samt hur vi konstruerar socialt genus. För att kunna samordna insatser mellan olika kurser, mentorer och studentgrupper eller lärare har loggböcker upprättats i Blackboard som alla berörda har tillgång till och skriver in händelser i. Än så länge är det lite av en
lärprocess där det gäller att komma fram till vilken information som verkligen ska finnas med och när för att underlätta allas arbete. Det är lätt att det
blir för omfattande, eller för sparsam information. Timingen har visat sig
mycket viktig.

Ökade inslag av dialog, kommunikation, interaktion
Samtidigt som användningen av Blackboard har ökat, har också andra former för dialog och kommunikation inom kursramarna utvecklats simultant.
Inom ledarskaps- och organisationskurser används projektdagböcker som
lämnas in några gånger under kursernas gång och kommenteras. Handledning och samtal med studentgrupper och enskilda studenter har ökat liksom
mailkontakt med enskilda studenter. Kursernas utformning har också sakta
men säkert baserats mer på interaktion och kommunikation. Organisations122
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kurserna är helt gruppbaserade i dag med inbyggda inslag av reflexion över
interaktionen, mentorskap eller/och handledning. Likaså har moment av interaktion mellan olika kurser börjat skapas. T.ex. att studenter som läser metodkurser får ge återkoppling på uppsatsstudenters uppsatsplaner, liksom
mentorskap på klass, grupp och individnivå. Äldre och mer erfarna studenter
som föreläsare, seminarieledare och handledare blir ett allt vanligare inslag i
mina kurser. Ibland är det det enda sättet att kunna uppfylla kursplanens mål
trots mindre resurser.

Innehåll, form och förväntningar
Undervisningsinnehållet och förmedlingen av föreläsningar har inte förändrats så mycket. Innehållet har förskjutits lite mer mot att fokusera på den
egna situationen och den egna erfarenheten samt aktuella händelser i omvärlden. Föreläsningsformen är i stort sett intakt. Här upplever jag att det
främsta hindret mot att utveckla den till något annat är att föreläsningen är
en akademisk ikon som är svår att tänka annorlunda kring än vad vi redan
gör. Studenter har tilltro till att man lär sig något på föreläsningar. Det andra
skälet är att föreläsning är den i särklass billigaste undervisningsformen.
Både studenterna och jag har noterat att föreläsningarna ibland upplevs
falla ur ramen på mina kurser och känns malplacerade, vilket ju kan ha olika
orsaker varav en kan vara att formen till viss del överlevt sig själv i min
kurskontext. Undervisning i form av diskussion, seminarier, workshops verkar passa bättre. Inom det här området krävs dock en avvägning mellan studenternas förväntningar och den form som erbjuds. Många gånger har studenterna förväntningar på att vara passiva mottagare av uppgifter som varken kan ifrågasättas eller ändras, och blir förvirrade över kravet på att själva
vara aktiva, ta ansvar, välja och dra egna slutsatser. Det är inte vad de tränats i och vissa blir mycket osäkra på vad som förväntas av dem. Likaså kan
studenter som håller i undervisning uppfattas som provocerande. Varför ska
hon eller han stå där och inte jag?

Förändrade relationer
Relationer mellan lärare och student har också förändrats. Från min sida har
ambitionen att lära känna de enskilda studenterna ökat och också blivit möjlig på ett helt nytt sätt. Det innebär att jag fångar upp fler av de studenter
som av olika skäl behöver extrastöd än tidigare. Likaså är det lättare att se,
förstå och påverka hur en klass fungerar. För mig som lärare gör den ständiga dialogen med studenter att min egen roll blir mer personlig, känns mindre
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utsatt och att vi inte helt reduceras till funktioner för varandra i våra roller
som lärare och student. Det innebär dock att jag till exempel också tappar en
hel del självklar auktoritet. Samtidigt sitter erfarenheterna i ryggmärgen hos
oss alla och det är svårt att t.ex. lägga våra makt/vanmaktsrelationer åt sidan. Studenter vågar inte tala om att en uppgift kan vara obegriplig eller fel
eller att de tycker att jag gör fel eftersom jag är examinator. När vi kommit
så långt är oftast kursen slut. När studenter blir aktiva blir de självklart också krävande studenter med mycket synpunkter, varav inte alla är så positiva.
Att ta emot det på ett bra sätt är inte jag tränad för.

Förändrad roll
Slutligen har innehållet i mitt lärarskap förändrats. Från att vara en planerade, genomförande och examinerande lärare till att vara koordinator, samordnare, samtalspartner, handledare, lärare/examinator och ledare. Det är en
ganska stressande roll då väldigt mycket numera hänger på vad andra ska
åstadkomma, komma fram till och där jag har väldigt olika roller mot olika
medverkande personer.

Resultat
De inledande resultaten visade på en administrativ nytta i kurser och i handledning både för studenter och för lärare. Det var lätt att byta och dela filer
med varandra, lämna in och vidarebefordra uppgifter. Det var också lätt att
rikta information och kommunikation till grupper av studenter. Studenternas
egen användning av webbgrupper var i första hand administrativ och skedde
främst i början av en kurs eller av resande studenter. Vissa webbgrupper
övertogs av studenterna efter kursen och i något fall skapade också studenterna nya grupper utan lärarinsyn. Generellt angav dock studenterna i kursvärderingar att de inte haft märkbar nytta av verktyget eftersom man sågs
IRL på Campus. Däremot uppskattades den ökade kommunikationen med
lärare som gick in för att använda verktyget.
Utvecklingen därefter har som ovan beskrivits gått mot att kursernas utformning förändrats mot ökad interaktion och kommunikation inom och
mellan kurser, både mellan lärare-student och mellan student-student i samma kurs liksom student-student i olika kurser. Vidare har utvecklingen gått
mot fler reflekterande och återkopplande inslag i kurser, och slutligen mot
ökad interaktion och samverkan mellan kurser och olika årskurser. Inriktningen har också lett fram till att kommunikation och kontakt IRL har ökat
och utformats mer medvetet inom kurserna för att dels skapa goda relationer
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mellan studenter och därmed bra lärandeförutsättningar, dels för att kunna
tillgodose enskilda studenters behov av stöd och kontakt.
Arbetssättet har fått viss överspridning till andra lärare som varit inblandade i kurser och har kommenterats mycket positivt av studenter i kursvärderingar och spontant. För min del har den här utvecklingen upplevts som
mycket meningsfull men med några tydliga frustrationer:
Att skapa sig nya roller student-lärare skapar också nya behov av hur och
var gränser ska dras för nåbarhet och personligt engagemang. De här gränserna måste vara kongruenta mellan IRL-kontakt och över nätet. Detta har
inneburit en svårighet eftersom det blivit så lätt att engagera sig mycket. Här
måste en lärare göra ett tydligt val.
Hur hamnade jag här? Vad har påverkat vad? Klart är att sättet att arbeta
idag inte vore möjligt utan e-stöd. Det skulle bli för tungrott och svårt att
administrera. Lika klart är att min egen syn på undervisning lett till att estödet utformats så att det drivit framför sig också andra förändringar i
klassrummet och kring det – som i sin tur skapar nya frågor och svårigheter
att lösa. Det är svårt att avgöra vad som drivit fram vad.

Hur kan det här skeendet förstås?
Meningskonstruktion är beroende av kontext för att inte bli
fragmentering
Jag drar slutsatsen att alla inslag av social konstruktion, meningskonstruktion
och läranderum som beskrivs i den teoretiska modellen ovan har påverkats i
det skildrade skeendet men att inslaget meningskonstruktion påverkats minst
och är mest problematiskt. För mig gestaltar meningskonstruktion av utbildning i just mina kurser bara en liten del av en betydligt större kontext som modellen inte förmår fånga. Studenterna och jag möter varandra med förväntningar och i roller som skapats långt tidigare. Vi har lärt oss och ”vet” vad utbildning handlar om och vad ikoner som föreläsning, examination, lärare och
elev handlar om. Men vad vi ”vet” stämmer bara delvis överens. En gemensam
meningskonstruktion av vad just vi gör just där tar tid och får påbörjas på nytt
i varje kurs. Det är slitsamt för mig och säkert lika slitsamt för studenterna att
var femte vecka försöka luska ut vad just den här läraren menar med utbildning och lärande och hur den ser på studenten. Här krävs mer helhetstänkande
åtminstone på termins- och programnivå. Även om vi lärare bedriver mycket
olika kurser bör den akademiska friheten inte få leda till att ”aktiv student”
betyder fyra olika saker för fyra olika lärare under en och samma termin. Idag
finns inga hinder för att varje lärare utvecklar sin egen helt personliga syn och
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agerar i enlighet med den. Ett alternativ är längre kurser över längre perioder.
Tydliga värderings- och inriktningsmål och krav på att hålla sig inom den ramen från utbildningsköparen, det vill säga programansvarig, programstudierektor och motsvarande vore bra.

E-stöd är inte ett passivt medium utan driver utveckling
Ytterligare en titt på den teoretiska modellen ger vid handen att det tekniska
mediet som initialt förstås som en bakgrund, en passiv bärare till modellens
olika inslag kan vara något helt annat. Erfarenheterna här är att mediet i sig
har en aktiv roll, en möjlighets/begränsningskonstruktion som inte bara förmedlar utan aktivt driver på utveckling – åt något håll. Frågan är bara vad
som driver drivaren i en viss riktning? Här avsågs att skapa möjligheter till
kommunikation. När sådan uppfattades drevs hela mitt pedagogiska koncept
mot ökad kommunikation och interaktion. Idag upplever jag möjligheten att
kommunicera som ett behov för att kunna undervisa på ett meningsfullt sätt.
Vad hade hänt med en annan intention? Hur mycket av utvecklingen styr
mediet i sig? Kallinikos 20 diskuterar hur det inte alls är tanken som styr mediet utan hur t.ex. den inneboende strukturen i virtuell verklighet styr mot en
dikotomisering av tanken. Världen blir mer svartvit. Valen blir enkla. Ur ett
sådant teknofobiskt perspektiv skulle kommunikation kunna bli det enda rätta och möjliga nyanseringar och alternativ faller bort. Det ger ett lite skrämmande perspektiv där mediet helt enkelt fungerar som en förenklande förstärkare av de ursprungliga intentionerna, vilka de än är. En modest slutsats
utifrån det perspektivet är att man bör se upp med vad man önskar sig. Man
riskerar att få det i rikare mått än man tänkt sig.

Lärande bygger på kommunikation – och slukar kommunikation
Ett annat sätt att förstå skeendet är i enlighet med konstruktivistiska föreställningar om vad lärande är 21 . Vad föreläsningar ger är information.
Lärande är något helt annat som kan inkludera information. Lärande innebär förändring och omprövande. Det är kommunikativt och sker i relationer
och samspel. Dessa i sin tur relateras till den egna erfarenheten, till ett socialt
sammanhang och till pedagogiska metoder och förhållningssätt, vad Svedberg kallar ett läranderum.

20
21

Kallinikos, J. (1996).
Svedberg, L. (2003).
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Därmed bygger min pedagogik idag allt mer på mötet med människor, vilket jag uppfattar är det mest centrala i mitt arbete som lärare. För att verkligen mötas måste vi se och försöka förstå varandra som de människor vi är,
inte bara som standardroller lärare-student. Det innebär att jag som lärare
inte kan stå utanför en lärandeprocess utan behöver delta lika mycket som
alla andra i kursen, dvs. vara part i mötet där jag tillför mina kunskaper, erfarenheter, idéer och förmåga till samspel till studenters ambitioner, erfarenheter, idéer. Det är kommunikationsslukande, och e-stödet är ett bra stöd i
den processen. Så långt ligger projektets resultat väl i linje med GrundSIPAS
utbildningsmål som jag ser det.

Ingen tidsbesparing och passar ej ihop med administrativa system
Vad e-stödet däremot inte gör i dagsläget är att spara in tid enligt någon enkel definition men enkla definitioner blir här försåtliga. Jag lägger mer tid på
en kurs i dag men den nedlagda tiden har också effekter i andra kurser och
årskurser. Mitt arbete har blivit mer gränsöverskridande men därmed också
mer svåröverskådligt och alltmer illa anpassat till det lönesystem och kursbudgetsystem vi lever med.

Jag vill fortsätta leda lärande
Men – efter projektet och efter att ha fått prova på kurser eller delar av kurser där vi, studenterna och jag, har varit aktiva arbetskamrater med olika
kompetenser som strävar mot ett gemensamt mål och har förtroende för varandra, eller där studenterna till slut tagit över makten över sitt eget lärande,
vill jag fortsätta att leda lärande, mitt eget och andras. Ibland kommer vi inte
dithän men det är en ambition som jag uppfattar respekteras.
Därför vill jag lära känna mina studenter.
Därför såg studenterna till att jag fick foton av dem.
Därför fick jag ett foto som var så privat att bara jag fick se det.
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RSS, BLOGGAR OCH PODCASTING SOM
STÖD I FORSKNING OCH UNDERVISNING
Göran Wendelhof
Centrum för undervisning och lärande
Nya varianter att använda Internet möter vi ofta. I medier , på politikens område och också i LiU:s webb har praktiskt taget alla under senaste åren stött
på begrepp som RSS, bloggar och podcasting(podradio).
Den här artikeln är avsedd att ge läsaren en kort introduktion samt ge
några synpunkter på användbarheten av RSS, bloggar och podcasting i vetenskapligt arbete och i utbildning.

Begreppsbestämning
Använder vi ett erkänt IT lexikon som Paginas stora IT-lexikon får vi följande förklaring på RSS:
RSS, Rich Site Summary, är ett XML-baserat kanalformat, ett filformat för
att överföra (se syndikering) nyhetsrubriker på webben. RSS skapades av Netscape
och fyller ungefär samma syfte som Microsofts CDF.
En webbplats som vill låta andra webbplatser visa en del av sitt innehåll skapar
ett RSS-dokument och registrerar det hos en RSS-publicerare. Syndikerat innehåll kan bestå av data som nyheter, listor med evenemang, bloggar etc.

Syndikering förklaras i samma lexikon som:
Spridning av information som från en central källa infogas i flera oberoende
produkter. Ett exempel är tecknade serier i våra dagstidningar. En tecknare
kan syndikera sin serie till flera tidningar. Det innebär ett visst sorts juridiskt
avtal och vissa villkor för betalningen. Det finns också syndikerat material som
är helt gratis, där upphovsmannen har något annat sätt att tjäna pengar.
Öppet innehåll på Internet syndikeras men det ska ge en fri, öppen och/eller
gratis tillgång till ett intressant informationsinnehåll. Syndikering använder
olika tekniska kanalformat som Atom, CDF, RSS och OCS (Open content syndication), vilka nästan alltid är baserade på XML.
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Kort uttryckt är alltså RSS en familj XMLfilformat för webbsyndikering använd av nyhetswebbsajter och bloggsajter. Det bör sägas, att det finns parallella engelska uttydningar av förkortningen RSS. Förutom Rich Site Summary
möter man RDF Site Summary eller Really Simple Syndication,men det handlar om varianter på samma tema.
Praktiskt ser jag RSS som ett sätt att enkelt hålla sig snabbt informerad
om nyheter, förändringar, på ett större antal webbplatser utan att besöka
dessa. Det innebär mindre besvär och en tidsvinst. Det verktyg jag använder
är en gratis RSS-läsare(ofta kallad feedläsare/feedreader), och i anslutning till
denna artikel finns länk till en liten förteckning över sådana gratisläsare som
lätt kan hämtas till egna datorn. Flera webbläsare klarar idag inte av att själva hantera RSS. Vanligt är att den som publicerar med RSSverktyg rekommenderar gratisläsare. Detta är väsentligt eftersom olika programvaror och
versioner arbetar på olika operativsystem.
De webbläsare(browsers), som idag (okt 2005)klarar hantera RSS, är
Firefox, Opera och Safari. Firefox, som är den vanligare av dessa, har introducerat en teknologi som låter användaren läsa RSS nyheter och bloggrubriker i webbläsarens ”bookmarks toolbar” eller i ”bookmarks menu”. Det är
då möjligt att med en klickning gå direkt till artikeln ifråga. Tekniken kallas
Live Bookmarks.
En talande bild av RSS ger Hammond mfl i artikeln ”The Role of RSS in
Science Publishing”, D-Lib Magazine,december 2004: ”RSS is the very antithesis of the website. It is not ”a home page”website to call at, but rather it
provides a synopsis, or snapshot, of the current state of a website with simple
titles and links.”
En klar fördel med RSS i förhållande till epost är, att man slipper spam
bland nyheterna. En annan fördel är, att man i flera typer av RSS-läsare får
posterna automatiskt raderade efter läsning- om man inte begär att de skall
sparas - och alltså slipper en administrativ åtgärd. Man behöver inte heller
logga in på någon sajt och slipper därmed också ett moment.
I förklaringarna till RSS ovan antyds, att bloggar finns i samma miljöer som
RSS. En blogg är oftast uppbyggd på samma speciella teknik som också RSSläsaren använder sig av. Själva ordet blogg kommer från engelskans weblog.
Bloggen kan enkelt definieras som en dagbok på nätet, en dagbok där en
ofta känd politiker, vetenskapsman, journalist eller t ex rektor på universitet
löpande och oftast på ett mer personligt sätt kommenterar det hon/han finner
viktigt. Vanligen kan läsare skriva sina kommentarer efter varje inlägg.
Bland bloggsajter skiljer man på personliga bloggar och på portaler till en
mängd andra ämnesordnade bloggar typ den svenska Bloggportalen. Ett antal portaler inriktade på olika vetenskaper är sedan länge etablerade. RSStek-
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niken gör att man lättare kan hantera ny information från det växande antalet bloggar.
Intressant är den just nu snabba ökningen av användningen (bloggsökmotorn Technorati indexerade i början av oktober 2005 ca 19 miljoner med en
fördubbling varje halvår). Google har nyligen (okt 2005) för sin del lanserat
en ny söktjänst som söker av bloggar i realtid och är först av de större söktjänsterna med detta. Google Blogsearch kallas den och den söker av bloggar
med rss-flöde som utnyttjar så kallade pingtjänster. En pingtjänst är en sajt
som visar när anmälda bloggar har uppdaterat sin blogg. Det går även att
söka efter vilka som länkar till en blogg eller ett visst inlägg på en blogg.
Ett nytt begrepp har myntats för den samlade mängden bloggar på Internet nämligen bloggosfären.
En annan nyhet som ofta nämns i anslutning till RSS och blogging är podradio eller podcasting. Wikipedia, ”den fria encyklopedin på nätet” beskriver
podradio på följande sätt:
Podradio eller podsändning (engelska: podcast eller podcasting) är en metod
att publicera (och för lyssnaren att prenumerera på) ljudfiler via internet. Ordet "podcasting" är en sammanslagning av "iPod" och engelskans "cast" som
i "broadcast" (sändning). Ännu finns ingen helt adekvat svenskt term för företelsen men ordet "podradio" har, främst på grund av Sveriges Radio, tagit
vingar. Podradio skiljer sig från andra sätt att tillhandahålla ljudfiler genom
att RSS-flöden används för ändamålet, därmed laddas filerna ner automatiskt
när ett nytt avsnitt publiceras. Den relativa enkelheten gör att i princip vem
som helst kan nå ut med hemproducerad radio över hela världen. Podradio
beskrivs ibland som berörningspunkten mellan blogging och vanlig radio. Till
skillnad från radio (och i likhet med blogging) är det teoretiskt helt gratis att
sända podcast vilket gör att privatpersoner och kommersiella företag har liknande förutsättningar. Bland traditionella radiostationer och annan massmedia - både reklamfinansierad och public service - har det uppståt ett intresse
för podcasting som både billigt och enkelt erbjuder modekonceptet time shifting. T.ex. erbjuder Sveriges Radio podradioversioner av ett par av sina program sedan våren 2005 och alltid lika framsynta BBC hoppade tidigt på tåget.
Med hjälp av särskild programvara (en s.k. podcastklient), som fungerar som
en nyhetsaggregator, kontrolleras prenumerationerna på regelbunden basis
och nyligen publicerade ljudfiler laddas ned automatiskt. När så skett kan
man flytta över filerna (eller låta klienten göra det automatiskt) till sin bärbara
musikspelare. Det är här "pod"-delen kommer då iPod är den populäraste
mp3-spelare. Podradio i sig kräver däremot ingen iPod utan valfri bärbar musikspelare eller dator med programvara för uppspelning av ljudfiler är tillräckligt. Det vanligaste filformatet som används för podradio är det komprimerade
formatet mp3.
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Inte heller podcasting är tekniskt sett något helt nytt. Det blev en mera populär teknik för något år sedan. Många har använt sig av denna teknik med
annan benämning. När blogging blev etablerad som form var det tex inte
ovanligt att man publicerade ljudfiler i bloggen och också erbjöd dessa filer
via RSS. Man talade då om audioblogging. Det som är nytt är nu alltså programvara som möjliggör automatisk nedladdning till tex handdator, mobiltelefon för senare avlyssning. Intressant är också att seriösa debattörer förutspår att radiolyssnandet minskar med mer än hälften inom fem år och ersätts
av podcasting till mp3spelare,mobiltelefoner, mediespelare mm.Det är kraftiga förändringssignaler.
Innan jag går vidare vill jag peka på att RSS och bloggar på samma sätt
som podcasting blivit något av en trend och varna för alltför överdrivna förväntningar. Det är tex inte rimligt att tänka sig att RSS läsare kan ersätta
webbläsarna. Man bör heller inte i något slags eufori glömma att personliga
sajter som fyllt samma funktion som bloggar funnits nästan lika lång tid som
Internet.Och också bloggar kan förstås utvecklas i riktning mot spam.
Ett aktuellt tecken på kraften i utvecklingen emellertid är att Sveriges Radio-Ekot startat en särskild bloggkrönika där frågor om blogging tas upp.
Förändringsdrivande är säkert också att stora radiobolag som BBC och SR
erbjuder podcasting och att stora seriösa vetenskapssajter erbjuder RSS som
självklar nyhetstjänst.

Användningen av RSS
RSS används av dagstidningar och portalsajter t ex LiU för snabb nyhetsförmedling, där man i klientprogrammet (RSSläsaren)sedan själv väljer om man
vill klicka fram webbsidan. Vetenskapliga tidskrifter använder i stor omfattning RSS för att avisera innehållet i den senaste volymen ofta med korta beskrivningar. Välrenommerade medicinska sajter som Medscape använder metoden för innehållsförteckningar(TOCs). Vid sidan av detta är det vanligt att
organisationer och företag alltmer använder RSS för att informera om nya
arbeten, nya produkter och viktiga händelser. Det finns på nätet också högt
specialiserade forskningssajter som numera använder RSS. Goda exempel erbjuder AAAS-The American Association for the Advancement of Science- på
sin sajt EurekAlert! där man för ett tjugutal vetenskapliga forskningsområden erbjuder RSS. På sajter som använder RSS, och där man alltså kan prenumerera på uppdateringarna, finns symbol och text som anger möjligheten.
Som läsaren säkert noterat så finns Linköpings Universitets ”LiU-nyheter”
på svenska och engelska och pressmeddelanden i RSS-format. På sajten
http://www.liu.se/rss finns också länkar till RSSläsare.
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Användningen av bloggar
De allra flesta bloggarna är personliga bloggar där många fortlöpande redovisar personliga erfarenheter eller åsikter om samhället. På senare tid har
många forskare och institutioner börjat ta bloggen i sin tjänst för information och diskussion. Det handlar t ex om temabloggar. Ett intressant försök
på privat initiativ är sajten Swedish Research News ,Swedish contributions to
the advancement of science. A blog with newsfeeds. Till skillnad från den officiella sajten forskning.se så erbjuder den alltså RSS.
Andra vanliga användningar idag är inom journalist- respektive politikersfären. Journalister främst i de stora nyhetsmedierna bloggar vid sidan om
ofta med stoff av vad som inom sociologin kallas backstagekaraktär. Kända
politiker anar röstvinster och använder ofta sina bloggar för att visa mer personliga sidor och ibland fantasilöst endast upprepa partiets budskap. En del
kommentarer i nyhetsmedierna tyder på att partikanslierna räknar med, att
bloggar får en ganska viktig roll i valrörelsen 2006. På sikt så kan naturligtvis demokratin främjas av att många, dels har bättre inblick i hur politiker
tänker, dels själva har möjlighet att skriva av sig och kommentera på politikers bloggar samt publicera på egna bloggar. Man kan vidare för samhällsdiskussionen kring ny teknik vetenskap tänka sig att bloggarna får karaktären av peer review,ett slags kollektiv informationsgranskning.

Användningen av podradio
Nedladdning av ljudfiler på Internet har mest handlat om musikfiler framförallt i formatet mp3. En del användare har säkert också varit lockade av
möjligheten till ”egen radiostation”. Den utveckling som nu pågår visar på
nya användningsområden. Stora radioföretag som Sveriges Radio erbjuder en
allt större del av sitt vanliga utbud som podradio att avlyssnas när det passar
lyssnaren bäst i t ex internetansluten handdator. En intressant möjlighet är
att erbjuda vetenskapsprogram och föreläsningar som aktuella komplement
till både campusstudenter och distansstudenter.

Användningsmöjligheter för forskning och undervisning
Universitet och högskolor som t ex Högskolan i Kalmar, KTH i Stockholm,
Linköpings Universitet, och Lunds Universitet använder sedan en tid RSS för
t ex nyheter, kalender, lediga platser och information om uppdaterade kurssidor. Det finns också vanligen tydlig information how to på respektive sajt.
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En snabb ökning av nämnda användningssätt kan också väntas.Alltflera bibliotek använder också RSS för information om ny litteratur och rescensioner
med mera.
För forskning och undervisning intressanta exempel på nyhetsdistribution
via RSS erbjuder som ovan nämnts AAAS- The American Association for the
Advancement of Science- på sin sajt EurekAlert! Där erbjuds för närvarande
(okt 2005) RSS kanaler/strömmar för 18 vetenskapsområden.
En synnerligen värdefull sajt med information om RSS användning och t
ex hjälp hur man snabbt finner RSS kanaler/strömmar som erbjuds från ledande forskningstidskrifter är MIT:s sajt RSS-Keeping Up with Research.
Det börjar också bli mera vanligt att forskare använder bloggar för att
sprida information och också med RSS samlar information från vetenskapssajter men också från andras bloggar. Ett exempel är Malin Sandströms
blogg Vetenskapsnytt inriktad mot vetenskapsnyheter inom biologi/medicin/
neurovetenskap. Malin Sandström är doktorand vid KTH,Stockholm. En intressant speciell kategori bloggar är det snabbt ökande antalet biblioteksbloggar.Av en artikel i Östgöta Correspondenten 2005-06-21 framgår att även
om tidningarnas bloggar ökat lavinartat finns det många andra yrkesgrupper
som är minst lika aktiva. En hängiven grupp är bibliotekarierna -- och det
handlar om mer än bara böcker och bibliotek. En slagning på sökmotorn
Google ger också snabbt adresser till ett betydande antal biblioteksbloggar.I
en telefonintervju 2005-10-15 med Annika Rodman ,1:e bibliotekarie och
chef för informationsavdelningen vid Universitetsbiblioteket i Lund, framgick
att detta bibliotek på intranätet använder blogg för en bättre internkommunikation mellan de olika biblioteken och avdelningarna och att man har goda
erfarenheter. I takt med att tekniken blir alltmer utbredd kommer den här
typen av användning sannolikt öka. Det finns svenska högskolor och universitet som redan idag erbjuder eller planerar erbjuda anställda bloggingverktyg för respektive sajt.
Att bloggar också rymmer pedagogiska möjligheter inom högre utbildning
framgår av en artikel skriven av Anna Salleh, publicerad av australiensiska
TV-kanalen ABC på dennas sajt ABC Science online och rubricerad ”Blogs
help students think for themselves”. Följande citat illustrerar hur en australiensisk forskare och lärare ser på möjligheterna.
Blogging is helping students to think and write more critically, says an Australian researcher, and can help draw out people who would otherwise not engage in debate.

135

IT-hjälpmedel i undervisningen
These are the preliminary findings of PhD research by Anne Bartlett-Bragg, a
lecturer at the University of Technology, Sydney, who has been using weblogs or
blogs in her own teaching since 2001.
"The students are thinking more critically," she says. "They are learning to be
responsible and they're communicating outside the boundaries of the classroom and the institution, and they like that."
Bartlett-Bragg says in conventional teaching, students often rely on the lecturer
as the main source of ideas and critique for their work.
"I'm a bit over listening to my students giving me back in an essay what I've
told them in class," she says. "I want them to think for themselves and get different perspectives."
What makes blogs useful is their interactive nature, she says.
These web-based forums for discussing ideas, experiences or opinions allow
students to discuss publicly what they are studying with other students and
experts outside their own university.

Podcasting har potential att få viss betydelse som komplement till undervisning. Det kan gälla vetenskapsprogram på radio men som ovan nämnts också t ex serier av universitetsföreläsningar som stöd för både campusutbildning och distansutbildning. Att man i dag tämligen lätt kan filma föreläsningar och laborationer och sedan sända dessa live eller on demand som
streaming media gör sannolikt dock den senare metoden mer intressant än
podcasting.
Den snabba expansionen av nätburen eller nätstödd utbildning innebär
naturligtvis, att man på ett än mer intensifierat sätt måste utveckla de pedagogiska formerna där bland många andra verktyg också RSS,bloggar och
podcasting kan ha en plats. Exempelvis var höstterminen 2004 37.900 registrerade vid Nätuniversitetet samtidigt som en stor andel av universitetens
och högskolornas campusutbildningar sedan lång tid använder lärplattformar och annat avancerat it-stöd. Det handlar närmast om hur de nya verktygen bäst kan passas in.

136

IT-hjälpmedel i undervisningen

Hur kommer jag igång? Verktygen för RSS , bloggar och
podradio
En beskrivning av RSSverktyg(RSS-läsare) finns på Linköpings Universitets
egen sajt. Också Google har en lista över sådana. Bloggverktyg för bloggar i
anslutning till sajten tillhandahålls endast försöksvis men kan bli vanligare.
Enklast idag är att använda gratis verktyg och plats som tillhandahålls av t ex
Blogger eller Bloglines. Med några få klick öppnar man egen blogg med RSS
kanal.Det finns också särskilda webhotell med mer avancerade bloggtjänster.
Kostnadsfritt podradioverktyg för SR-sändningar hämtas på SR:s sajt.

Andra perspektiv
Några ord om andra perspektiv av intresse i forskningssammanhang kan
vara på sin plats. Tydligt är att bloggar och podcasting redan mera planerat
används i opinionsbildning inför allmänna val och också har betydelse för
aktiva medlemmar i olika andra organisationer.Med ytterligare spridning blir
teknikerna en möjlig ny arena för kontakter mellan medborgare och politiker. För forskare inom området kommunikation i beteendevetenskaper och i
informationsvetenskap är de nya teknikerna därför klart intressanta. Likaså
för demokratiforskare inom statsvetenskap. Den betydande roll verktygen
redan har inom bibliotekens infomationshantering har redan tidigare berörts.
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Biblioteksrelaterat, en blogg om ”artiklar,notiser och företeelser om bibliotek
i vid bemärkelse” bl a listning av Svenska biblioteksbloggar
http://malin.typepad.com/biblioteksrelaterat/2004/03/svenska_bibliot.html
bibliotekarie,en blogg för bibliotekarier http://bibliotekarie.blogspot.com/
Biblioteksbloggen,blogg för bibliotekarier http://www.biblioteksbloggen.se/
Bloggar & RSS, En guide från INETMEDIA, s k plustjänst på Inetmedias
sajt http://www.inetmedia.nu/plus/welcome.shtml
Blogger –plats där man fritt kan skapa och publicera bloggar
http://www.blogger.com
Bloggkrönikan –Sveriges Radio-Ekot –Information om första bloggkrönikan
20050910 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=688282
Bloggportalen- en svensk bloggkatalog http://www.bloggportalen.se
Bloglines-plats där man kan söka efter bloggar, prenumerera och även skapa
och publicera egna bloggar http://www.bloglines.com
Cantwell. M(2005), Varför har bibliotekarier börjat blogga? (artikel)
http://malin.typepad.com/biblioteksrelaterat/2005/06/varfr_har_bibli.html
http://archive.corren.se/archive/2005/6/21/i86h156bgmvnt2n.xml?categor
y1=1096984640-27
Blogger - här kan man kostnadsfritt enkelt skapa och publicera egen blogg
med RSSkanal http://www.blogger.com
EurekAlert! is an online, global news service operated by AAAS, the science
society. EurekAlert! provides a central place through which universities,
medical centers, journals, government agencies, corporations and other
organizations engaged in research can bring their news to the media.
EurekAlert! also offers its news and resources to the public. EurekAlert!
features news and resources focused on all areas of science, medicine and
technology. EurekAlert! offers RSS.
http://www.eurekalert.org/aboutus.php
Forskning & Framsteg , Våra podsändningar Börja prenumerera på våra
upplästa artiklar. http://www.fof.se/?id=podcast
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Googles lista over RSS-läsare
http://directory.google.com/Top/Reference/Libraries/Library_and_Informatio
n_Science/Technical_Services/Cataloguing/Metadata/RDF/Applications/RS
S/News_Readers/
Hammond,Tony, m fl ,The Role of RSS in Science Publishing,D-Lib Magazine, December 2004,
http://www.dlib.org/dlib/december04/hammond/12hammond.html#n3
Handbook for bloggers and cyber-dissidents
http://www.rsf.org/IMG/icones/pdf-dist.png
Linköpings Universitets info om RSS och RSS-läsare http://www.liu.se/rss
MIT libraries RSS:Keeping Up with ResearchWhat is RSS and why should I
use it? http://libraries.mit.edu/help/rss/index.html
MIT libaries RSS: Keeping Up with Research How can I find RSS feeds for
research literature? http://libraries.mit.edu/help/rss/feeds.html

Nyheter om RSS
http://blogspace.com/rss/view-all
Podcasting / Podradio"Prenumerera på radio" En guide från INETMEDIA, s
k plustjänst på Inetmedias sajt
http://www.inetmedia.nu/plus/welcome.shtml
Podradio – radio när du vill –Sveriges Radios infosajt om podradio
http://www.sr.se/cgi-bin/mall/index.asp?ProgramID=2332
RSS-feeds: Fra nørd-buzz til mainstream?
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=11026
RSS Tutorial http://www.mnot.net/rss/tutorial/
Salleh Anna, Blogs help students think for themselves, artikel utlagd på ABC
Science online sept 2005
http://abc.net.au/science/news/stories/s1450106.htm
Swedish Research News,Swedish contributions to the advancement of science. A blog with newsfeeds. http://www.sighs.com/srn/

Speciallinks om RSS
http://silkeborg-bibliotek.dk/rss-nyt/rss-links.asp
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Technorati, bloggsökmotor http://www.technorati.com
The Education Postcast Network, växande portalsajt för podcasting
http://epnweb.org/
Uppdaterad förteckning över RSS-läsare finns på nedanstående Internetadress: http://en.wikipedia.org/wiki/News_aggregator
Wallstén, M(2005) , Kolloborativ blogging,C-uppsats vid Data- och systemvetenskapliga programmet, Luleå tekniska universitet, ISSN 1404-5508 /
ISRN LTU-SHU-EX--05/134--SE / NR 2005:134, http://epubl.ltu.se/14045508/2005/134/LTU-SHU-EX-05134-SE.pdf
Vem behöver en blogg? Radioprogrammet Tendens i Sveriges Radio P1
2005-10-04 kl 11.03-11.33 –Beskrivning på : http://www.sr.se/cgibin/P1/program/index.asp?programID=1253

Wikipedia,The free encyklopedia
http://www.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/RSS_%28protocol%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Blog
http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting
Östgöta Correspondenten 20050621, Det bloggas på bibblan
http://archive.corren.se/archive/2005/6/21/i86h156bgmvnt2n.xml?categor
y1=1096984640-27

Övriga referenser
Telefonintervju 2005-10-15 med Annika Rodman ,1:e bibliotekarie och chef
för informationsavdelningen vid Universitetsbiblioteket i Lund
Följande adresser behöver du för att hämta nyheter från LiU
•
•
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Nyheterna på svenska från hemsidan och aktuelltsidan
http://www.liu.se/rss/liu-news-sv.rss
Nyheterna på engelska från hemsidan och aktuelltsidan
http://www.liu.se/rss/liu-news-en.rss
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•

Pressmeddelanden på svenska
http://www.liu.se/rss/liu-press-sv.rss
Lediga jobb på svenska
http://www.liu.se/rss/liu-jobs-sv.rss
Lediga jobb på engelska
http://www.liu.se/rss/liu-jobs-en.rss
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LEARNING MORE WITH DEMONSTRATION
BASED EDUCATION?
Joakim Wren, Johan Svensson,
Roland Gårdhagen and Ulf Engstrand
Institutionen för Konstruktions- och produktionsteknik

Introduction
Enhancing students learning can be addressed in various ways, one is to vary
the teaching situations. This is also an important factor according to the
phenomenographic approach to learning that claims that variation is the key
to support a deep-level approach to learning. As teachers in an engineering
programme in Sweden, our aim with this paper is to introduce a new way of
teaching based on demonstration – demonstration based education, and investigate and illustrate the students feeling and thoughts about demonstration based education.
Phenomenography is establishing as a theory of learning, and the most
significant contribution to the field of learning is the concepts of deep-level
versus surface approaches to learning. These concepts have during the past
thirty years been thoroughly investigated, particularly in the areas of pedagogy and health sciences have been published, see for example Bendz, 1995,
and Abrandt, 1997.
The deep-level approach to learning is all about gaining understanding, to
see the phenomenon in a holistic manner and relate things to each others,
whereas a surface approach might be described by an atomistic view of learning focused on for instance reproducing facts seen as separate parts.
The most significant factors affecting the approach to learning in terms of
surface and deep levels (freely translated from Karlsson, 2003) are:
“A surface approach to learning is stimulated if the student experiences:
• heavy workload,
• much scheduled time
• small opportunities to deeper studies,
• lack of options of subjects and design
• examinations aimed at reproduce knowledge and facts
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A deep-level approach to learning is stimulated if the student experiences:
• good teaching, i.e. with sharp feedback
• clear goals regarding the aims of the course and what is expected from the
student
• time for individual studies and exchange with other students
• a “need” for knowledge along wit an opportunity to influence the material
• relation to the students own structure of knowledge and their experiences.”

The teacher-student interactions are often directed in one way, from teacher
to student, and the students are expected to listen and pay attention to the
verbal communication from the lecturer.
“The engineering education are calling for new and better kinds of learning by
engineering students.” Fink et al. (2005)

This statement by Fink and colleagues (2005) argue for a better understanding of the teachers’ role in engineering education. Furthermore, they argue
that also the faculty should be included in this improvement process, to think
about learning and teaching in a more scholarly way.
“If we want to introduce meaningful change in how engineering education is
practiced throughout the profession, faculty members will need a new perspective that why learning about teaching is important, i.e., motivation that comes
from the culture, as well as opportunities to engage in what and how to learn
about teaching, e.g., a systematic way for continual educational development”

This quotation illustrate the importance of a joint enterprise − if the ambition is to change the educational system, good practice in islands makes the
education better but only for a few.
De Graff and Christensen claims that today’s engineering schools have a
reasonable variety of teaching in their education, however, what is missing is
a critical overview of the different types of didactics and the aim and goals of
them (De Graaff & Christiensen, 2004). This can imply that all too often
there are factors out of the teacher’s control that determines the teaching and
thereby the students learning outcomes.

Demonstration system
In order to carry out the demonstrations we developed a system for flow visualizations. We had access to an earlier developed system for Photo Image
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Velocimetry (PIV) ordinary developed by Ulf Engstrand and is described in
depth in his Master Thesis (Engstrand 2005), and subsequently improved
and adopted for the teaching situation.
The system basically takes pictures on small particles in the flow illuminateed by laser light. The laser light is directed to the flow by lenses that diverge
the laser beam in one direction forming a “laser sheet” that is about 1 mm
broad in one direction and increasing from 4 mm in the other direction (Figure
1). The laser sheet illuminates seeding particles that have been added to the
fluid flow. A camera is placed perpendicular to the laser sheet, capturing pictures of the flow, or more specifically of the illuminated seeding particles.
The flow is obtained by two water containers connected with a pipe (the
flow system is not included in Figure 1). Water is led from one container
through the pipe, and ends in the second container via a nozzle at the end of
the pipe. By varying the water flow, nozzle shape and size, and by placing
different objects in the jet exiting the nozzle, a great number of interesting
flow situations can be studied.
The system also comprises a computer with a specially designed software
for camera control, image capturing and visualization and laser control.
For example, the laser can be modulated (pulsed) and the camera can be
controlled in terms of the length of the exposition time and frequency, which
makes it possible to adopt the system to various flow speed and geometries.
The software has a very friendly user interface which makes the system very
pleasant to work with in the teaching situation. It is for example easy to place various objects in the flow and adopt the system to the new visualization
situations.

Laser

Lenses

Laser light

Flow
Camera

Figure 2: The visualization system.
144

Monitor /
Video Projector

Computer

IT-hjälpmedel i undervisningen

Context of the study
Students included in this study were at the end of their second out of four and
a half years at the Mechanical Engineering programme. They had so far mainly
attended mathematics, solid mechanics and other basic engineering courses.
The education at the programme is carried out as lectures, lessons and
laboratory sessions when appropriate, although at some courses some of the
lectures and/or lessons are exchanged against seminars. In a typical engineering course, 40-50 \% of the education is carried out as lectures, 40-50 \% as
lessons and 5-10 \% as laboratory experiments.
The lectures are normally dominated of one-way communication from
teacher to students as the students are supposed to listen and take notes. Asking questions are not at all prohibited, but not very common, thus making
the student relatively passive. During a typical lesson, 25% of the time consists of a summary during which the teacher briefly discusses theory and
solves a few standard problems. The students then work with problems of
their own, discussing problems with each other and with the teacher.
The laboratory sessions are mostly based upon “mechanical hardware” although computers have been introduced as an alternative the last years. Laborations are normally 2-4 hours and consist of assignments solved in groups
of 3-5 students. There are often some preparation tasks for the students to
work with before the lab, and they often write a report describing how they
solved the assigned tasks, answer to the preparation questions etc following
the lab. The traditional seminar at the Institute of Technology can simply be
seen as a mix of lecture and lesson.

Method
Sample and Survey
The investigation was carried out by having two groups of students answering a questionnaire containing questions about what the students thought of
the demonstrations, if they were worth the time it took etc. All students in
the study attended the same lectures but different lesson classes. The two
classes were chosen randomly out of four possible classes; each class (investigated group) was about 24 students.
Every students in the survey answered the questionnaire at two occasions,
before and after the demonstration. One of the two groups had had an introducing lecture of basic fluid mechanics before the demonstration, whereas
the other group had the same lecture after the demonstration. Thus, a total
of four questionnaires were used, outlined as described by Figure 2.
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Q: DBL

DBL
Class A L

Q: DBL then Lecture

Lecture
Time

Q: Lecture

Lecture
Class B

Q: Lecture then DBL

DBL
L

Timee

Figure 2: The chronological order of the Questionnaire relative to the
Lectures and demonstration based learning (DBL).
Both the demonstration and the lecture were about basic fluid mechanics, discussing laminar and turbulent flow and factors influencing them on an introductory level. By this design of the study, we got the opportunity to investigate whether the time of the demonstration relative to a theoretical discussion given at the lecture influenced the students perception of the demonstration. For example, it might be expected that students that had some theoretical background before the demonstration might see the demonstrated phenomena in a different light compared with those who had not.

Analysis
The surveys were independently analysed by four teachers, who read and reflected over the students’ answers to the surveys. Then, the teachers discussed
the answers in depth, trying to find similarities and differences in the students’ utterances. Finally we categorized the differences and similarities into
categories. The result is illustrated by quotations as examples on the “main
opinion” as well as showing some interesting deviant opinions along with a
discussion of the material.
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Results
The answers in the three investigated groups “Demonstration based leasrning
(DBL)”, “DBL then lecture” and “Lecture then DBL” are categorized within
each group. Quotations illustrating the students perception of DBL are given,
after which an analysis is presented for each group. The chapter ends with a
concluding analysis of the whole material.

Demonstration based learning
This group of students had Demonstration based learning (DBL) as the first
teaching experience. They filled out the formula directly after the demonstration.
Inspiring
“You are able to see how something works in real life. The interest increases
for teaching situations that differs from the usual.”
“Interesting to see in real life the things that you normally only calculate.”
“It gives me a good bounding and it increases the motivation to study the
subject.”
Theory and Practice
“It is good with practical examples, you can easier understand the theory.”
“Give a better feeling and clearer picture then to read the knowledge from a
book.”
Gain understanding
“Better understanding, something to relate to.”
Analysis (DBL): Most of these students seem to have a value-oriented study
strategy; they express the value of having something to relate to. While as the
student in the first quotation argues from a difference- namely the different
teaching situations.

DBL then Lecture
This group of students had DBL as the first teaching experience followed by
lecture on the subject. They filled out the formula directly after the lecture.
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Theory and Practice
“It is more interesting to se how it works in practice.”
“You can connect theory with reality and in that way increase understanding.”
Power of visualization
“You easier remember what you have seen (not heard).”
“To see it in real life and not only schematically, the knowledge are obtained
more easily and stays longer.”
“Interesting to see how it works in real life, even if you apparently forget
everything very fast.”
“It is good to get a ´image´ to relate to when you later discuss it.”
“You get a feeling that what we have calculated on actually exists.”
“You don’t have to read books.”
Analysis (DBL then Lecture): The category theory and practice is a category
that most students mention, probably this category express the students need
to have something to relate to. An interesting point is the students’ answers
of keeping the knowledge intact, i.e. remembering. This student group filled
out the questionnaire one week after the demonstration; this is probably the
reason why many students in this group emphasis the memorable with the
demonstration. – You don’t have to read books. What do this implies? One
answer could be that the student found a relief in a new teaching situation
another that he/ she feels pressured about the reading load?

Lecture then DBL
This group of students had lecture as the first teaching experience followed
by DBL. They filled out the formula directly after the demonstration.
Theory and Practice
“It is easier to see in practice compared to just the theory.”
“It makes it a bit easier to combine theory with reality.”
Power of visualization
“It is easier for me to visualize what is really happening.”
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“It is good to have an image of how the differences between the laminar and
turbulent flow appear.”
Charming
“If it is really boring, it ease it up, it could also give more understanding.”
“It is a refreshing complement in subjects that are heavy loaded with theory.”
“I think that demonstrate based learning is a very good complement to ordinary lectures.”
Analysis (Lecture then DBL) Beside the utterance about the value of this
teaching method, the students refer to emotions, the feeling of experience
something new and exciting. It is charming, it ease up etc are all factors that
can help the students to achieve a more deep-level learning strategy.

Concluding analysis
There are some minor differences between the groups; however, some categories are still to be found in all groups. There seems to be different study
strategies in the whole cohort, some students express themselves in a fashion
that could be explained as “the classical student”, these students emphasis
the value between theory and practice that are gained from the demonstration. While some other students emphasises the experience of learning, using
words like, fun, charming etc.
Most of the students are satisfied with the new teaching aid, it is a complement to the ordinary teaching methods. It also provides the students with
an image of a phenomenon that usually is hard to grasp, some students explain the importance in having such an image. The image gives the students a
vision-memory to use in their further studies and perhaps work-life. The device gives the teacher opportunity to interact and influence the flow. The demonstration is a “live-performance” that differs from other technical equipments such as videos, TV and animations.
Similar to reasoning above is the students´ relief of seeing a phenomenon
in real life. Usually the students are calculating, reading and listening; now
they had the opportunity to see a phenomenon. This experience is not very
common in the education today.
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EXAMINATION INVOLVING
STUDENTS AS PEER EXAMINERS
Anders Ljungman & Charlotte Silén,
Faculty of Health Sciences, University of Linköping
The overall goal of this project was to implement peer assessment as “means
of learning” for the students to develop into “reflective professionals”. An
important part of that is the ability to assess others (cf. Brown et al 1997;
Boud et al, 1995, 2001; Falchicov, 2005).
In the project 6th semester students in a PBL-based Masters program of
Medical biology were engaged as examiners of 5th semester students. The
examination, having a problem solving design, consists of three days. It has
been used in the program since spring 2000, and students as peer examiners
were introduced in 2003.

Background
The main goal of higher education has been to make students knowledgeable
within a certain field and thus, providing them with a basic knowledge store
was the core issue. However, this is no longer enough for reasons such as the
rapidly increasing production of new scientific data, which quickly outdates
a basic knowledge store. This has encouraged the implementation of educational strategies that promotes life long learning, a prerequisite to become a
reflective professional. Problem-based learning, the educational context of
this project, is directed towards producing not only highly knowledgeable
professionals but also self-directed learners with a high capability to engage
in and handle problems as professionals.
To become a reflective professional that copes with the rapidly changing
demands one has to be an adaptable, thinking, autonomous person, who is a
self-directed learner, capable of communicating and co-operating with others. In order to produce the life long learner the higher educational system
must promote the kind of competencies that are needed. Many researchers
have described such competencies in different ways (i.e. Schön, 1987; Birenbaum, Dochy, 1996; Biggs, 2003). The following summary highlights the
most important areas that are discussed in relation to different competencies
and professional development.
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Higher education are supposed to enable students to develop (i) specific
cognitive competencies such as problem solving, critical thinking, formulating questions, (ii) information competencies, such as searching for relevant
information, making informed judgements, efficient use of information, (iii)
inquiry competencies such as, conducting observations, investigations, inventing and creating new things, analysing data, (iv) communication competencies such as presenting data communicatively, oral and written expression;
(v) meta-cognitive competencies such as self-reflection and self-evaluation;
(vi) social competencies such as leading discussions and conversations, persuading, co-operating, working in groups, etc; (vii) affective disposition such
as internal motivation, responsibility, self-efficacy, independence, flexibility,
or coping with frustrating and stressful situations.
This paper describes one way to promote the development of some of
these competencies among third year students in a 4-year medical biology
program. In the process to develop students as life long learners peer examination was introduced. The examination is designed to assess problem solving as well as information, communication and meta-cognitive competencies.
Peer assessment is introduced to promote the development of responsibility
and the ability to assess and make informed decisions about others. Involvement of students in activities like assessment and feedback is highly recommended in the literature (Brown et al 1997; Dochy et al, 1999; Boud et al,
1995, 2001; Falchicov, 2005). A study carried out among PBL nursing students at the faculty also supports this assumption (Silén, 2003).

Examination in Three Steps
The examination is divided into three steps performed over three days. Day 1
the 5th semester students are presented with a scenario that they penetrate.
They hand in a written description of their line of thought, motivating it using relevant facts and theory. They also decide on a specific topic, derived
from their line of thought, to penetrate in detail. Day II 5th semester students
study the specific topic and prepare a presentation. Peer (6th semester students) and faculty examiners plan opposition based on statements from day
I. Day III consists of oral presentation, defence, opposing and grading. The
format of the exam is briefly described below and a complete description and
instruction is in appendix I.
The exam consists of written and oral parts starting (day I) with brain
storming, followed by organisation of problems/questions the students can
see in the scenario presented (see appendix I for an example). The student
motivates the line of thought, using relevant facts and theories, and thereafter
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decides upon a specific topic to penetrate in detail. Finally (day I) the student
writes a strategy for how to penetrate the chosen topic. This part (day I) is
performed individually in a supervised auditorium. At the end of the 5 hours
allocated the students hand in a written statement explaining the above. The
use of the 5 hours available differs quite a lot, between students ranging from
2 to 5 hours, with the majority using approximately 3 hours. There is no correlation between length of time used during day I and grade. The rationale
behind keeping the 5 hours even though only a few students actually use it is
that lack of time during day I should not be a factor that influences the grade.
Day II the students work on the statements/questions/motivations they
have described in their written statement and plan the defence. They also
penetrate their chosen specific topic and prepare a presentation. The written
statement serves the purpose of allowing the examiners to prepare, during
day II, the opposition in relation to the criteria (se appendix I).
Day III the oral presentation and defence take place. Each student gets 30
minutes to present his/hers chosen topic for the two examiners (one peer and
one faculty). After the presentation the examination is concluded with a selfevaluation. The self-evaluation is a part of the examination with the purpose
to stress the importance of being able to analyse and assess your own performance. The students’ evaluations also provide the examiners with statements to build their feedback on.
Once all students have given their presentations the examiners gather to
discuss and finalize grading.
(Note: Through out this text the term examiner is used for all participating faculty
and peer students. Formally the responsible examiner is one member of faculty and
all others have an advisory role.)

What did the Participants Think?
Students, peer examiners and faculty were asked to comment on the examination. All participants, through out the six times that this examination has
been conducted, agree upon that this is a good examination that allows the
testing of values such as ability to analyse, synthesize and critically evaluate
information before coming to a conclusion. The comments also indicate that
both groups of students experience that they learned something beyond the
specific content and that the format of the examination clearly contributes to
their development towards reflective professionals.

155

Bedömning och examination
Below are representative comments that the participating groups have
given regarding the role of the peer examiners. However the authors also
think that they support the above.
Students on peers:
- Made the situation more relaxed
- Can relate to my situation
- Asked tough, but helpful questions
- They know a lot
- Know what I am supposed to know
Peer examiners on being examiner:
- It worked
- Interesting
- Tough situation
- Wow – it is not easy to be faculty
- Faculty is really trying to be fair
- Valuable experience
- Fun
Faculty on peer examiners:
- Professional behaviour
- Contributed with valuable perspectives
- Like a colleague

Comments and Reflections
All students are presented with the same scenario. The scenarios used have
been constructed to be wide and open in order to allow a number of angels
and specific topics to be chosen. The students are also encouraged to choose
topics, within the scenario, that they find interesting and not sufficiently
penetrated during the semester. In contrary to what we first thought, the use
of only one scenario has not lead to that all students choose the same specific
topic to penetrate. In fact, the spread of topics chosen has been very good.
This is in most part due to that the scenarios have been constructed in such a
way that this has been possible, together with the encouragement of the students to choose new and stimulating topics. Further supported for this is that
in the occasions when the scenarios have been somewhat limited in their construction, a higher number of identical topics have been presented.
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During the second day, the students are allowed to use all resources they
can find to solve the task, and they plan their time as they want. Since the
availability of computers and internet have increased, and that the spread in
chosen topics has been good, very few problems have occurred concerning
the availability of suitable literature.
During day two the examiners familiarize themselves with the scenario
and the chosen topics in order to prepare the opposition day III. Prior to the
exam the peer examiners get information about the role they have and what
is expected of them. This has not been a difficulty since they all have taken
this exam. Nevertheless, it is important to prepare them for this new roll “sitting on the other chair” - the examiners’.
th
During day III the 5 semester students are divided into groups of 5-7 students, and each group is assigned one faculty and one peer examiner. This
group size has proven itself to be good (with 6 being the ideal); 3 students are
examined in the morning and 3 after lunch. Less than 5 students are too few
to give the peer examiner enough experience, and more than 7 is too much to
cope with even for the faculty examiner.
The disposition of the 30 minutes available for the oral defence/presentation during day III is somewhat dependent on how well the student has
been able to convince the examiners of the rational in his/her written statement from day I. The number of questions/time needed to ensure the examiners to what extent the student has understood the scenario depends on the
written text that has been handed in. This of course introduces an extra difficulty for the student not knowing exactly how much time s/he has for the
presentation.
During the 20 minutes that are scheduled between different students’ presentations the two examiners (faculty and peer) have an initial discussion
about the grading. To help in this process the examiners have a grading
form, see appendix I. The grading protocol is used by the examiners, during
and in-between students presenting their topics, to write down their thoughts
and comments. In that way they create documentation upon which the final
grading is done during the concluding discussion with all examiners. Important to notice is that the different areas that are assessed according to the
protocol is weighed against each other in the final grading. Some areas are
considered more important and others. The theory and ideas behind the criteria has been developed at the faculty (Silén, 1998).
Ideally is to have a joint lunch brake during which all examiners have the
possibility to discuss grading. At the end of the day all examiners meet and
set the final grades and write comments after discussing any borderline students. This process is greatly helped by an initial discussion, before the actual
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exam starts, during which consensus is reached regarding the interpretation
of the criteria in relation to the actual scenario. The day after the exam the
grades are reported to the students. The grades given are pass or fail. It
would be possible to also give the grade “pass with honours”. However, adjusting criteria to allow grading according to a wider scale, the authors find
very difficult. Grading of the peer examiners is not done and so far not considered desirable. We believe that might take away the trust given to them
when they are given the same power as the faculty examiners to grade.
All peer examiners that have participated have been volunteers. Great
concern has been taken to ensure that no peer examiner has been put in a
situation where he/she had to grade a student to whom conflicting ties were
present. Noteworthy is that it has never been a problem to recruit peers for
this task, and they have always done a very good job. The authors are convinced that this to a large extent is linked to the fact that faculty really show
that they consider them as equal partners in the grading process and they
themselves are not graded.
Essential for the success of this type of examination is the involvement of
students. They have to be involved early in the process and the criteria after
which the performance will be graded have to be discussed and understood
by both groups of students. The outcome of this project supports that assumption and further support is also described in the literature (Boud,1996,
2001; Dochy et al, 1999, Rust et al, 2003, Silén, 2003; Falchicov, 2005).
If the students are invited to participate and discuss the purpose, form and
criteria they don’t seem to have problems accepting this type of exam. Important is also that these students in the medical biology program throughout
the program have been accustomed to PBL, that is to say, student centred
learning. They have practised and been given more and more responsibility
over their own education.
Surprisingly, the cost/student of this examination is approximately half of
the cost for a traditional written exam that includes essay type questions. If
this is unique to the medical faculty in Linköping, due to its system of accounting for teaching costs, is beyond the scope of this paper to elucidate.

Summary
The herein presented examination is an example of how to test and stimulate
further development of values such as ability to analyse, synthesize, and critically evaluate information before coming to a conclusion. It represents an authentic situation being more like a learning situation than an exam. The peer
examiners seem to both enjoy and enhance their ability to assess others, a
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competence needed to become a life long learner. Some further results are
that the procedure boosts self-confidence for students taking the exam, as
well as for those being examiners. An extra pro is that the exam appears to
be economically affordable.

Funding
This project has been funded by The Council for the Renewal of Higher Education in Sweden and The Masters programme in Medical Biology at
Linköping University, Linköping Sweden
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APPENDIX I
Faculty of Health Sciences,
University of Linköping, Sweden
th
Masters Programme in Medical Biology, 5 semester
INSTRUCTIONS FOR INDIVIDUAL PRACTICAL – ORAL EXAM
Part I. Day I, time 09.00 – 14.00, location…
Part II. Day II, time as you decide
Part III. Day III, according to separate schedule
Part I. Day I
1. Define a general problem based on the included scenario
2. Formulate as many sub problems/questions as you consider motivated. In brief, state the reasons for why you believe your sub problems are relevant and how they relate to the general problem.
3. Decide on and point out one sub problem that you will penetrate in
detail during day II.
4. Create a work plan for how you intend to handle your sub problem.
It should be clear as to what you need to find out, how you intend to
find it out and it should also indicate how you intend to present it.
5. Hand in your answers.
Note! Your answers have to be written in such a way that the examiners can
follow your line of thought.
Part II. Day II
1. Penetrate your sub problem and plan your presentation. Do not forget that you have to relate back to the general problem definition and
that you may get questions on your line of thought and the motivations you presented during Part I. You should also be prepared to answer questions during your presentation. You are free to use all
available university recourses to solve the task.
Note! You have to stick to the sub problem you have stated during Part I and to the
general presentation plan you submitted. An OH-machine and a whiteboard will be
at your disposal during your oral presentation.
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Part III. Day III
1. Oral presentation, 30 minutes including time for questions. The questions will relate to what you submitted day I and to your presentation. You should be prepared to discuses and answer questions during the first 5 to 10 minutes regarding your penetration of the scenario. Thereafter you give your presentation of the chosen sub problem. The examiners may ask questions during your presentation.
2. After your presentation you evaluate (see below) your exam.
a. How do you think you managed during the different parts of
the examination? What was good and what could you have
done even better?
b. Are you satisfied with your examination? Do you think you
will get a passing grade?
c. Do you feel the need for additional knowledge (related to the
exam) – if so, what?
d. Have you cooperated with anyone during Part II – if so
whom?
e. Howe did the fact that one of the examiners was a peer student affect you?
f. Is their a difference between being examined by a teacher
compared to a peer student? If so what is the difference?
Criteria
Your examination will be assessed according to following criteria:
-

-

-

Awareness (insight) of the problem areas related to the content of the
th
medical biology masters programme with emphasis on the 5 semester curriculum human reproduction and general pathology
Ability to limit, define and motivate a problem and to view it from
different perspectives
Ability to formulate and realise the depth and complexity of, for the
scenario relevant, topics and being able to see the connection between
them (the sub problems) and to motivate them with relevant facts and
theory
Ability to penetrate a specific problem (sub problem) with the help of
relevant facts and theory
Ability to create a connection (red line of thought) within and between the different parts of the examination
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-

-

162

Ability to apply a critical mind during the exam, openness to alternatives, critical evaluation of facts and thorough considerations before
drawing conclusions
Ability to asses ones own performance

Bedömning och examination

Scenario/case
Individual Practical – Oral Exam
Master Programme in Medical Biology,
5th semester spring term -04

Jan and Birgitta have during some time tried to conceive a sibling to Lisa, 4
years, without succeeding. The couple had to try quite some time before
Birgitta became pregnant with Lisa but this time it has taken more than a
year without succeeding. Birgitta´s situation has, since she went back to work
three years ago, changed radically. She has been working really hard and
been promoted to an intermediate executive position. The work has meant a
lot of meetings, representation, and increased responsibility at the same time
as it has been very stimulating. This has led to a substantial increase in
weight, irregularities in her menstrual cycle, and a drastic drop in time spent
with the family. After more than one year of trying to conceive, Birgitta decides to seek help. Physical testing confirms her weight gain, mainly as abdominal fat, and drop in cardio vascular fitness. Blood tests also show high
blood fat values. She receives the recommendation to change diets and start
taking care of herself.
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Grading Protocol
Individual Practical – Oral Exam
Master Programme in Medical Biology
Student name:___________________________________________
Ability to formulate and realise the depth and complexity of, for the scenario
relevant, topics and being able to see the connection between them (the sub
problems) and to motivate them with relevant facts and theory
1 (not acceptable)

2

3

4

5 (excellent)

Comments:

Ability to limit, define and motivate a problem and to view it from different
perspectives
1 (not acceptable)

2

3

4

5 (excellent)

Comments:

Ability to penetrate a specific problem (sub problem) with the help of relevant facts and theory
1 (not acceptable)

Comments:
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Ability to limit, define and motivate a problem and to view it from different
perspectives
1 (not acceptable)

2

3

4

5 (excellent)

Comments:

Ability to within a given timeframe present, for the student new and relevant,
knowledge in a clear and comprehensive way
1 (not acceptable)

2

3

4

5 (excellent)

Comments:

Ability to create a connection (red line of thought) within and between the
different parts of the examination
1 (not acceptable)

2

3

4

5 (excellent)

Comments:

Ability to apply a critical mind during the exam, openness to alternatives,
critical evaluation of facts and thorough considerations before drawing conclusions
1 (not acceptable)

2

3

4

5 (excellent)

Comments:

Final grade: An average of 3 points is required for a passing grade.
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Grade:__________________
Comment:

Examiner 1
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Examiner 2

PRECISION I POÄNGSÄTTNING AV
ESSÄFRÅGOR OCH EXAMENSARBETEN:
IMPLIKATIONER FÖR BETYG ENLIGT ECTS
Per Milberg, Jordi Altimiras, Mats Amundin,
Karl-Olof Bergman, Pelle Jensen & Dan Wahlström
Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi

Sammanfattning
Vi skattade precision i poängsättning gällande tre typer av komplexa skrivna
studentuppgifter: essäfrågor på salstenta (17 studenter; 2 lärare) och på hemtenta (29; 2), båda på D-nivå, samt examensarbete (17; 4). Reliabiliteten var
0.6-0.7 (intraklasskorrelation) och ”typical error” (variationen i bedömningarna) var 10-15%. Det fanns en tendens till systematiska skillnader mellan
lärare. Vi simulerade betyg utifrån poängsättningens osäkerhet för att bedöma effekten av antal betygssteg och antal lärare som bedömt. Vid fem betygssteg, en lärare och en relativt hög osäkerhet, blev en majoritet av betygen
”fel”. Andelen fel minskade med antal lärare och ökade med antal betygsnivåer. Resultaten diskuteras utifrån rättsäkerhet, pedagogiska mål och begränsade resurser i högskolan.

Inledning
Den så kallade Bolognaprocessen 1 innebär en del nya arbetsuppgifter för lärarkåren och en del förändringar i regelverk. En av de mer omdiskuterade har
varit införandet av nya månggradiga betyg som ansluter till ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System). ECTS, som använder sju nivåer,
skall väl egentligen inte uppfattas som betyg i sig utan som ett redskap att jämföra betyg satta i olika system. Enligt officiella EU-dokument 2 skall ECTS utgå
från relativa prestationer i en tänkt, oändlig studentpopulation:
1 Bolognaprocessen www.regeringen.se/sb/d/1895/a/12627, besökt aug 2005
2 Europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_sv.html, besökt aug
2005
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“Skalan för ECTS-betyg inordnar de studerande enligt en statistisk fördelning.
Därför är statistiska uppgifter om studieprestationer en förutsättning för att
kunna tillämpa systemet med ECTS-betyg. De studerande som fått godkänt får
följande betyg enligt ECTS: A bästa 10 %, B följande 25 %, C följande 30 %, D
följande 25 %, E följande 10 %. Man skiljer mellan betygen FX och F, som tilldelas de studerande som fått underkänt. FX betyder ’underkänd – ytterligare arbete krävs för att få godkänt’underkänd – avsevärt mer arbete krävs’ ”.

I nu gällande högskoleförordning anges att ”Som betyg skall användas något
av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem” (6:e kapitlet, 11§). Utbildningsområden som
ofta använder annat betygssystem är, t ex juridiska fakulteter och det tekniska
utbildningsområdet (fyra betygsnivåer) och vård och medicin (två). I kontrast
till ECTS är betygsskalorna i Sverige i huvudsak målrelaterade, och skall alltså
återge i vilken grad bestämda mål har uppnåtts. Målen och bedömningsgrunderna fastställs med ledning av vad lärare anser vara riktiga grunder för varje
betyg 3 . Vår förre utbildningsminister ansåg att Sverige skulle införa sjugradiga
betyg 4 , medan nuvarande minister verkar vilja överlåta sådana beslut till enskilda lärosäten 5 . Det finns nog ingen anledning att tro att Sverige skulle överge målrelaterade betyg 6 , så ett svenskt sjugradigt system torde därmed inte bli
helt jämförbart inom ECTS (Dahlgren & Fejes 2005).
Betygssättning är en viktig men grannlaga uppgift av stor betydelse för
studenterna, både som sporre och som kvitto på studieresultat vid framtida
ansökningar om anställningar (Holmes & Smith 2003). Målrelaterade betyg
kräver tydlig målformulering för varje betygssteg (Hornby 2003). Förutom
dessa ökade krav på formulering av mål, så inställer sig också frågor som rör
precision i de bedömningar som betygssättningen bygger på om vi skulle gå
från två- eller tregradiga till sjugradiga betyg. Om vi tänker oss att det finns
ett sant betyg för varje student, så beror andelen studenter som får ”fel” betyg på i vilken utsträckning beslutsunderlaget speglar målsättningarna (alltså
dess validitet), antalet betygssteg, systematiska skillnader i bedömning mellan
lärare, och på slumpmässig variation. I sammanhanget talas det om reliabilitet eller precision, alltså i vilken utsträckning upprepade värderingar leder till
3

Bolognaprocessen. 6. ECTS European Credit Transfer System - Europeiska meritöverföringssystemet www.regeringen.se/sb/d/1895/a/12749, besökt aug 2005
4 Högre utbildning i utveckling: bolognaprocessen i svensk belysning
www.regeringen.se/sb/d/238/a/12195, besökt aug 2005
5 Pagrotsky backar om nya betyg www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_9505441.asp,
besökt sept 2005
6 L Adamson, Lärandemål och betygskriterier. Informationsunderlag i anslutning till
Bolognaarbetet vid Stockholms universitet. www.upc.su.se, besökt aug 2005
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samma resultat (t ex betyg eller poäng). Då examination skall genomföras
”med hög kvalitet och god rättssäkerhet” 7 finns det överlag anledning att titta närmare på systematiska skillnader mellan lärare och precisionen i lärares
bedömning av studentprestationer.
I denna studie redovisar vi erfarenheter av poängsättning av tre typer av
examinationsmoment: essäfrågor på salstenta respektive hemtenta som två
lärare poängsatt, samt examensarbete som fyra lärare poängsatt. Erfarenheterna stammar från en påbyggnadsutbildning (80 poäng) som inbegriper ett
40-poängs examensarbete. Vi simulerade studentpopulationer vars betyg
satts på poäng vilka fått en pålagd varians i samma storleksordning som den
vi uppmätt. Syftet var att illustrera vilka konsekvenser den inbyggda variationen i bedömning har för andelen ”felaktiga” betyg.

Bakgrund & metod
För några år sedan startade vid IFM biologi en påbyggnadsutbildning kallad
Applied Biology där vi avsåg att ligga rätt i tiden genom att erbjuda en tvåårig påbyggnad som i allt väsentligt skulle likna det vi förväntade att svenska
politiker skulle besluta om (det som kommit att kallas masterexamen). Eftersom vi ville rekrytera studenter från utlandet var det också självklart att examinationen måste anpassas efter ECTS. Bland annat beslöt vi att applicera
månggradiga betyg på samtliga kurser, inklusive examensarbetet som omfattar 40 p. Här redovisar vi våra erfarenheter kring de fall då mer än en lärare
oberoende satt poäng på skriftliga studentprestationer. Det är viktigt att notera att själva betygssättningen skedde i samråd bland inblandade lärare utifrån de poängtal som presenteras här och flera andra variabler (t ex poäng
på inlämningsuppgifter, muntliga anföranden, laborationer, exkursioner, seminarier och debatter).
Vårt syfte med detta arbete var att skatta variationen i lärares bedömning
av komplexa studentprestationer. Data i denna rapport kan inte rakt av
översättas till betyg, men vi bedömer dock överförbarheten som tillfredställande, eftersom både relativa och målrelaterade betyg i de flesta fall, för genomlysbarhetens skull, förmodligen kommer att baseras på ett siffervärde
som summerar studentens prestationer. Alla sådana siffervärden kommer att
innehålla systematiska skillnader beroende på vem som bedömt och vara utsatta för ett visst mått av slumpmässig variation.

7

Föreskrifter rörande examination och examinatorer. http://regelverk.liu.se/, besökt
aug 2005
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Salstenta
En salstenta (5 h) genomfördes på kursen Applied Botany (10 p) under VT04.
De två huvudlärarna på kursen (PM, DW) poängsatte oberoende samtliga inlämnade svar från 17 studenter. I nedanstående analyser jämförde vi den totala poängsumman för de fyra frågor som ingick. Resursen för examination
var begränsad varför lärarna inte kunde ägna lika mycket tid som normalt
för poängsättning. Följaktligen läste båda lärarna relativt snabbt och gjorde
översiktliga bedömningar av svaren främst baserad på sakinnehåll, avslöjat
ämnesdjup samt förmåga att sammanfatta, resonera, värdera och problematisera. Bedömningen kan därför sägas ha skett efter ”holistiska” (”impressionistiska”) kriterier (Harris & Bell 1994, Klein m fl 1998).

Hemtenta
På kursen Conservation Biology (5 p) genomfördes hemtentor under VT04
och VT05. Studenterna hade två dagar att formulera resonerande texter
kring tre uppgifter. Inlämnade texter bedömdes oberoende av de två inblandade lärarna (PM, KOB). I nedanstående analyser jämförde vi den totala poängsumman (eftersom det var olika uppgifter de två åren med olika maximala poängtal, så använde vi procent av max som responsvariabel). Totalt ingick 29 studenter. Även här användes ”holistiska kriterier” och relativt kort
tid för bedömningen.

Examensarbete
Det övergripande målet med examensarbetet (40 p) var att studenten skulle
prestera en gedigen forskningsuppgift inom något av de ämnen som behandlats i programmet. Uppgiften valdes på förslag från inblandade lärare, eller i
dialog med någon av dem. En projektplan hade sedan godkänts av lärarkollegiet innan projektet startade. Uppgiften handlade alltså om att planera,
genomföra, analysera och skriftligen redovisa projektet (den muntliga redovisningen ingick i en separat, avslutande kurs).
Den skriftliga rapporten bedömdes enligt en mall där max 130 poäng fördelades via 26 frågor (0-5 p per fråga). Frågorna fördelades på olika moment i
texten: Introduktion/Bakgrund/Syfte (30 p), Metod (20 p), Resultat (20 p),
Diskussion (30 p) samt Titel/sammanfattning/referenser/språk/formalia (25 p).
Total fanns 17 uppsatser och fem lärare inblandade i examinationstillfället, men en lärare valde att inte använda mallen medan en annan av misstag
inte tillsänts två uppsatser. I följande analyser har vi därför använt värdering
från fyra lärare (PM, MA, KOB, PJ) som med hjälp av ovannämnda mall
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värderat 15 eller 17 uppsatser. Värderingen skedde oberoende, utan diskussioner mellan lärarna, och ingick tillsammans med utlåtande från handledare
som beslutsunderlag vid betygssättningen.

Statistisk analys och simulering
Skattning av mätfel
Vi beräknade två ofta använda mått på reliabilitet: intraklasskorrelationen
(intra class correlation: ICC) och ”typical error” (SDinom), också kallad ”within-subject standard deviation” (Hopkins 2000). I vårt fall beskriver ICC
överensstämmelsen i bedömning mellan olika lärare, medan SDinom är ett mått
på den oförklarade variationen i data efter att systematiska skillnader mellan
studenter och lärare eliminerats. SDinom beskriver därmed variationen i bedömning som en student utsätts för när det är samma lärare som bedömer
och som alltså beror på inkonsekvens/slump i rättandet. Detta mått underskattar dock den variation som en student i praktiken utsätts för, eftersom
det också kan finnas systematiska skillnader mellan lärare. Vi räknade därför
också ut ett mått som kallas ”total error of measurement” (SDtotal) och som
beskriver variationen i bedömning om slumpmässiga lärare bedömer, alltså
efter att systematiska skillnader mellan studenter eliminerats.
Varianskomponenter
För att ytterligare illustrera storleksordning på variationen i bedömning använde vi varianskomponentanalys, som bygger på antagandet att studenterna och
lärarna är slumpmässigt dragna ur större populationer. Variansen i poängtal
fördelades på de förklarande variablerna ”student”, ”lärare” och ”slump”
(oförklarad varians), samt i ett fall också på ”år”. I en ideal situation förklarar
variabeln ”student” det mesta, medan ”slump” (dvs. bristande precision), ”lärare” (systematiska skillnader) och ”år” skulle bidra försumbart till lösningen.
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Tabell 1. Sammanställning av olika aspekter av poängsättning och dess reliabilitet. ICC är
Intraklasskorrelation som beskriver överrensstämmelsen mellan olika lärare; SDinom beskriver variation i bedömning som en student utsätts för när en lärare bedömer, SDtotal när olika
lärare bedömer. CI95 är min och max för 95% konfidensintervall.

Medelpoäng (% av max)
Skillnad i medel: CI95

Salstenta

Hemtenta

Examensarbete

(17 stud.; 2 lärare)

(29; 2)

(17; 4)

66.2

70.4

67.6

6.35; -0.27-12.97

9.14; 4.79-13.48

5.57 (0.45-11.0)*

0.590; 0.153-0.834

0.736; 0.506-0.868

0.631; 0.404-0.823

SDinom; CI95

9.1; 6.8-13.9

8.1; 6.4-10.9

8.5; 7.0-10.6

SDtotal; CI95

9.9; 7.4-15.1

10.2; 8.1-13.8

9.4; 7.8-11.8

ICC; CI95

*Genomsnitt (min-max) av sex parvisa jämförelser.

Simulering av betyg
Vi genomförde enkla simuleringar av betygsättning, baserat på poäng, och
hur denna varierar med antalet lärare som bedömt (1-5), samt med antal betygsgränser (1, 2 och 5). Vi utgick från 100 hypotetiska studenter som alla
fått godkänt och fått ett ”sant” betyg baserat på ett poängtal (max 100) ur en
normalfördelning (medelvärde 75; SD 14). Fördelningen av betyg (poäng)
följde vad ECTS stipulerar 8 , nämligen 10 stycken A (>90 poäng), 25 B (8190), 30 C (71-80), 25 D (61-70) och 10 E (51-60). Till detta poängtal adderades i simuleringarna ett tal som speglar precisionen i poängsättning. Dessa tal
drogs ur en normalfördelning med medel=0 och SD 5 eller 10. Vi valde dessa
två värden på spridning utifrån litteraturen (Saunders & Davis 1998) och
egna data. De simulerade poängtalen översattes till betyg enligt de förutbestämda gränserna ovan, och andelen betyg som överrenstämde med det
”sanna” beräknades. Vi presenterar medel för 100 simuleringar, baserade på
poäng från 1 lärare, samt medelpoäng av 2, 3, 4 och 5 lärare. Vidare simulerade vi andelen ”rätt” betyg utifrån antal betygsgränser: en (G/U vid 50%),
två (VG/G vid 80%, G/U vid 50%) och fem (A/B vid 90%, B/C vid 80%, C/D
vid 70%, D/E vid 60, E/U vid 50%).

8

Europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_sv.html, besökt aug
2005
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Resultat
Reliabilitet i poängsättning: skillnader mellan lärare?
Överensstämmelsen i lärarnas bedömning varierade kring 0.6-0.7 (ICC; Tabell
1). Det fanns i två fall av tre en signifikant skillnad mellan lärare, och runt
10% av variation i poängtal berodde på vem som hade bedömt (Tabell 2).
En annan dimension av systematiska skillnader är att lärare kan använda
olika mycket av skalan, alltså att differensen mellan max och min poäng skiljer mellan lärare. I våra data verkar sådana skillnader finnas: poängspannet
som de två lärarna använde vid salstenta var 44 respektive 59, hemtenta 62
och 79, samt för examensarbete 24, 54, 66 och 72 (Figur 1).

Reliabilitet i poängsättning: mätfelets storlek
Bedömningen av samma studentprestation kunde i vissa fall variera mycket
(Figur 1). Då en och samma lärare bedömde var standardavvikelsen i den
oförklarade variationen mellan 8 och 9 (SDinom; Tabell 1). Räknar vi om detta
till procent (SDinom/medel=CV; coefficient of variation) blir variationens storlek mellan 10 och 15%. Det totala mätfelet (SDtotal), som också inbegriper systematiska skillnader mellan lärare, var något större (SD 9-10; Tabell 1).
Det verkade finnas en tendens att spridningen i bedömning avtog med
ökande poäng (Figur 1).
Tabell 2. Varianskomponentanalyser av poängtal satta på salstenta, hemtentor och examensarbete.
Salstenta
Student

N
Förklarad varians (%)

Lärare

17

29

17

54,8

62,9

58,3

P

0,00498
2

2

4

7,0

13,7

7,8

0,0589

0,00018

P

Slump

Examensarbete

N
Förklarad varians (%)

År

Hemtenta*

N

-

<0,00001

<0,00001

0,00577

2

-

Förklarad varians (%)

-

0,7

-

P

-

0,296

-

Oförklarad varians (%)

38,1

22,9

33,7

*”Student” nestad inom år
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Varianskomponentanalys
I idealfallet skulle den oförklarade variansen och variationen mellan lärare
vara försumbar medan ”student” skulle förklara närmare 100%. Analysen
visade att studentens prestation förklarade 55-63% av variation i poängtal
(Tabell 2). De systematiska skillnaderna mellan lärare var signifikant i två
fall, och förklaringsgraden relativt låg (7-14%; Tabell 2). Intressant i sammanhanget är den oförklarade variationen, som alltså utgörs av slumpmässiga skillnader i lärares bedömning, och som utgjorde 23-38% (Tabell 2).
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Figur 1. Poäng på salstenta (essäfrågor bedömda av två lärare), hemtenta (essäfrågor bedömda av två lärare) och examensarbete (bedömda av fyra lärare; i två fall av tre lärare).
Linjerna knyter ihop bedömningar av samma lärare.

Betygssimulering
Andelen ”rätt” betyg var låg vid simuleringen av en månggradig betygsskala
och SD 10 men steg tydligt med antalet inblandade lärare (från 40 till 66%
med fem lärare; Figur 2). Fågradiga skalor innebar generellt högre andel
”rätt” betyg samt att effekten av användandet av flera lärare var mindre
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Andel som får rätt betyg (%)

Andel som får rätt betyg (%)

markant (Figur 2). SD 5 gav som väntat betydligt bättre överrensstämmelse:
1 lärare och månggradiga betyg gav 63% ”rätt” betyg (Figur 2).
Ur ett studentperspektiv är kanske gränsen mot underkänt den allra viktigaste. Men eftersom ECTS inte specificerar proportionen studenter i kategorin underkända, är det inte möjligt att göra meningsfulla simuleringar av andel felaktigt underkända/godkända.
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Figur 2. Utfall av 100 simuleringar (medel ± SD) av betyg baserat på poängtal utifrån antaganden om ”rätt” betyg” med pålagd varians (SD 5 eller 10). ”Rätt” betyg hade dragits ur en
normalfördelning och inkluderade inte underkänt. Vi simulerade situationer då 1, 2, 3, 4 eller
5 lärare bedömde, samt då det fanns 1 (G/U vid 50%), 2 (VG/G vid 80%, G/U vid 50%), eller
5 betygsgränser (A/B vid 90%, B/C vid 80%, C/D vid 70%, D/E vid 60 och E/U vid 50%).
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Diskussion
Tabubelagt fenomen?
Diskussioner om osäkerheten i betygssättning verkar vara tabu inom högskolan. Som lärare vill man inte gärna tala om att det finns ett visst mått av variation i bedömningar. Förutom att det skulle undergräva förtroende och tilliten i undervisningssituationen, så skulle det innebära att ännu mer tid skulle
läggas på examinationsprocessen genom att behöva ta hand om en mängd
studenter som vill få sina betyg omprövade (med formuleringen ”en ändring
får inte innebära att ett betyg sänks” 9 har ju studenten inget att förlora).
Högskolans företrädare kanske inte heller är benägna att resonera öppet om
denna fråga; allmänhetens höga förtroende kanske skulle komma i gungning
om det kommer fram att vi gör ett dåligt jobb, särskilt allvarligt med tanke
på att högskolor verkat ointresserade av att göra processen rättssäker (i remissvar avvisade de nämligen tanken på inrättande av överklagandenämnder;
Linberg-Sand 2003).
Det är alltså med viss tvekan vi här exponerar våra tillkortakommanden
som lärare. Men vi gör det i tron att vi nog egentligen inte är sämre än andra
lärare och att våra data därmed speglar situationen i högskolan (och kanske i
skolvärlden som helhet), samt i förvissningen om att en öppen diskussion om
betygssättningens precision bidrar till ett bättre beslutsunderlag om/när vi inför månggraderade betyg.

Variation i bedömning
Variationen i våra bedömningar av studentprestationer kan tyckas hög (SDi8,1-9,1) men verkar i själva verket ligga ganska normalt jämfört med
nom
andra studier. Saunders & Davis (1998) lät 24 lärare bedöma ett examensarbete enligt detaljerade och tydliga kriterier. SD varierade mellan olika moment (4,5-8,6) och var för det totala poängtalet 5,1. Det handlade i den studien om ett ensamt examensarbete, och man kan anta att variationen skulle
ha varit något större om många texter bedömts. Andra studier har visat att
överrensstämmelsen i betygssättning av essäer har en reliabilitet kring 0,5
(ICC; Breland m fl 1999, 2004; att jämföra med våra 0,6-0,7). En annan typ
av studier har jämfört studenter och lärares bedömningar. Överensstämmelsen mellan lärare och studenter som betygssatt alster enligt en femgradig skala var 39-45% (Rust m fl 2003), och när bedömningen gjorts enligt ja/nej 519

Studenternas rättsäkerhet stärks (2004) www.regeringen.se/sb/d/2926/a/18717, besökt i sept 2005
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65% (Orsmond m fl 1997). En besläktad frågeställning är i vilken utsträckning en lärares bedömning (”impressionistiska kriterier”) överrensstämmer
med studenters provresultat. Korrelationen mellan gymnasielärares preliminära betygssättning (tolv nivåer) av 1124 elever och deras provresultat vid
nationella prov var 0,8 (Näsström 2005; det vill säga att 64% av variationen
i provresultat matematiskt kunde förklaras av lärarnas preliminära betyg).
Kärnfrågan handlar kanske inte så mycket om förekomsten av variation
utan om avvägningen av dess storlek gentemot kravet på att bedömningen
skall vara rättssäker, samt dess kostnad. Att bedömning/poängsättning av
studenters prestation innehåller ett visst mått av slump är knappast förvånande för lärare (Klein 2002) eller studenter (Holmes & Smith 2003). Enkla
frågor kan ofta besvaras på ett sätt som ger mindre utrymme för bedömning,
men med ökande komplexitet i studentuppgiften ökar också utrymmet för
subjektivitet i bedömning (Bridges m fl 1999, Ramsden 2003). Detta innebär
generellt att osäkerheten i betyg/bedömningar ökar ju längre man kommit i
ett utbildningsprogram efterhand som målsättningar och uppgifter blir mer
komplexa. Lärare är nog medvetna om detta samband, men hur är det med
studenterna?
Rättssäkerhet som fenomen brukar innefatta möjlighet att överklaga myndighetsbeslut. Det är inte självklart om lärares gärning skall betraktas som
myndighetsutövning i vanlig bemärkelse (och därmed omfattas av denna
rättsäkerhetsprincip), men politiska formuleringar som ”...betyg ska kunna
omprövas i syfte att öka rättssäkerheten” 10 pekar i den riktningen. Idag kan
en student inte formell överklaga ett betyg, utan den enda möjligheten är att
vända sig till examinator med begäran om omprövning av betyget 11 . För ett
par år sedan fanns förslag om inrättande av examinationsnämnder som skulle hantera överklaganden (HSV 2001), men detta avfärdades till förmån för
formuleringen att ”Studenter kommer att kunna få ett betyg omprövat av examinator om det är uppenbart oriktigt och ändringen kan göras snabbt och
enkelt. En ändring får inte innebära att ett betyg sänks”. 12 I vårt tycke är ett
överklagandesystem inte önskvärt på grund av det merarbete det skulle innebära (vilket skulle ske på bekostnad av andra undervisningsmoment). Men
kanske viktigare är att ett överklagandesystem bygger på en potentiellt felaktig, eller i alla fall olämplig, utgångspunkt i synen på examinationen (se Ett
alternativt synsätt? nedan).
10

Skollag för kvalitet och likvärdighet – skollagskommitténs betänkande överlämnat. (2002) www.regeringen.se/sb/d/853/a/7870, besökt i sept 2005
11 www.hsv.se/lag/praktiken/utbildning/betyg/, besökt i sept 2005
12 Studenternas rättsäkerhet stärks (2004) www.regeringen.se/sb/d/2926/a/18717,
besökt i sept 2005
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Examensarbetet
Examensarbetet intar en speciell ställning för studenterna. Det är den längsta
och mest självständiga kursen, där färdigheter och kunskaper från tidigare
kurser skall integreras. Vidare är det kanske den enda kurs som en presumtiv
arbetsgivare använder sig av vid tillsättning av en tjänst. Vi kan kanske ignorera stor inneboende varians i bedömningen på andra kurser inom ett utbildningsprogram, men när det gäller examensarbetet bör vi vara extra noga. Det
finns alltså all anledning att göra en noggrann analys av om bedömningen av
examensarbeten behöver, och kan, förbättras. Som påtalats ovan ökar troligen variationen i lärares bedömningar med uppgiftens komplexitet och variationen skulle därmed vara allra störst på examensarbetet. Det är välkänt att t
ex handledare och examinator kan skilja sig avsevärt i bedömningen av ett
examensarbete (Högberg m fl 1999). Bedömningen kompliceras vidare av att
målformuleringar för olika betygsnivåer är outtalade eller otydliga (Eriksson
& Högberg 1997, Webster m fl 2000). Eftersom vi inte kan förvänta oss extra resurser om vi går till månggradiga betyg, borde vi kanske omfördela resurser för att öka säkerheten i betygen på just examensarbetena. Kanske kan
resurser överföras från andra kurser till examensarbeten. Eller vi kan välja
att inom ramen för befintlig resurs för examensarbete lägga mer lärartid på
examination och mindre på handledning (vilket innebär att kvaliteten i bedömningen ökar på bekostad av kvaliteten i undervisningen).

Sätt att minska variationen
Det finns många sätt att förbättra precisionen i poängsättningen, och några
diskuteras nedan.
Ett är att låta flera lärare poängsätta och på detta sätt stabilisera poängtalet. Det är alltså knappast förvånande att andra har rekommenderat att mer
än en lärare skall bedöma komplexa uppgifter inom system med många betygsnivåer (Saunder & Davis 1998, Breland m fl 1999, 2004). Frågan hur
många bedömare som är lämpligt handlar om en avvägning mellan kostnad
och ökad säkerhet (Figur 2). På flera kurser inom programmet Applied Biology har vi använt oss av mer än en lärare för bedömning. Även om vi vid
några tillfällen försökt förenkla processen (t ex snabbare bedömningar) så
har lärarinsatsen för examination varit stor.
Ett annat sätt är att minska variationen är att en lärargrupp diskuterar
ihop sig om kriterier och bedömning. När 24 lärare bedömde ett examensarbete var SD i totala poängtalet 5,1, men efter att lärarna pratat ihop sig om
bedömningar och kriterier sjönk SD till 2,9 (Saunders & Davis 1998). På detta sätt kan man minska, men inte eliminera, variationen i bedömning inom
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en kurs, ett lärarkollegium, eller kanske rent av ett lärosäte, vilket bör vara
positivt för studenterna. Men variationen lär förbli stor mellan lärosäten och
mellan olika länder inom ECTS, vilket kastar viss skugga på betygens jämförbarhet inom ECTS (vars stora problem dock är att jämföra relativa och
målrelaterade betyg; Dahlgren & Fejes 2005). Att inom lärarkollegiet arbeta
med kriterier kräver återigen extra resurser, men kan också motiveras ur
andra perspektiv (t ex fortlöpande kvalitetsarbete, bidrar till pedagogiska
diskussioner och medvetenhet; Saunders & Davis 1998). Ett perspektiv som
gissningsvis har stor betydelse för att minimera den systematiska variationen
mellan lärare handlar om hur ”inskolning” av nya lärare går till (Saunders &
Davis 1998). Att bedöma komplexa uppgifter kräver erfarenhet och man kan
påskynda byggandet av denna på flera sätt; t ex via en aktiv (formaliserad)
diskussion inom kollegiet eller genom att nya lärare under en övergångsperiod bedriver examination tillsammans med en mer erfaren lärare.
Ett tredje sätt att minska variationen är att separat bedöma delmoment, t
ex på en kurs eller i en tenta. Totalsummans variation kommer nämligen att
vara lägre än delmomentens variation, om den systematiska skillnaden mellan lärare är minimal och den slumpvisa variationen i bedömningar av enskilda moment avsevärd. Detta kan man ju i och för sig anse tillämpas redan
idag genom att ha flera frågor på en tenta. Normalt är dock argumentet för
detta att kunna fånga in flera olika moment på kursen, men att t ex ha
många frågor på samma moment på en tenta kan också motiveras för att
dämpa den slumpmässiga variationen. Breland m fl (1999, 2004) visar hur reliabiliteten ökar med antalet essäer per student som bedömts. Problem finns
dock, eftersom detta kan leda till många små examinationsmoment, kanske
också utspridda i tiden, vilket inte gynnar betygsättningens genomlysbarhet
eller tydlighet gentemot studenterna (Lindberg-Sand 2003). Andra problem
är hur olika moment skall viktas (jfr Simonite 2000) och att processens kräver mer lärartid och administration.
Att inkludera resultat från många olika moment i en övergripande värdering är inget nytt (t ex Edelstein mfl 2000), och vår fakultets (Linköpings
tekniska högskola) nuvarande system innebär bedömning och rapportering
av flera olika moment som specificeras enligt kursplanen (t ex skriftlig examination, godkända laborationer, exkursioner, inlämningsuppgifter mm).
Varje delmoment rapporteras separat, men oftast är det bara ett av dem som
differentierar mellan, t ex G och VG. En oklarhet är hur delmomenten skall
vägas samman till ett kursövergripande betyg. Idag baseras det slutgiltiga betyget i de flesta fall enbart på tentamen (vilket också antyds av formuleringar
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i studiehandboken 13 ). Införande av månggraderade betyg skulle förhoppningsvis innebära en omvärdering av nuvarande regler och praxis vad gäller
bedömning av delmoment på kurser samt klara regler för hur sammanvägning skulle gå till.
Ett fjärde sätt att minska den slumpmässiga variationen är att göra uppgifter som lämnar mindre utrymme för bedömningar. Kryssfrågor kan t ex
konstrueras så att de fångar in komplex kunskap, analytisk förmåga och färdighet i värdering. Dock finns vissa övergripande målsättningar med universitetsutbildningar som måste bedömas via texter som studenter skrivit.

Ett alternativt synsätt?
Låt oss börja med en rent epistemologisk fråga: finns det något sådant som
ett ”rätt betyg”? Kanske är så fallet om vi har formulerat målsättningar som
är väldigt enkla att följa upp, men universitetsutbildningar har sällan så enkla mål. Istället formulerar vi mål som inte är möjliga att följa upp på ett
kvantitativt sätt utan där värderingen handlar om att lärare skall bedöma
prestationen. Sådana bedömningar är till sin natur mångdimensionella. Vi
kan visserligen formalisera bedömningen genom ett antal olika kriterier, men
att placera in en viss prestation i en viss betygsklass måste handla om en
(omedveten) sammanvägning av många faktorer, och innehåller därför ett
visst mått av ”holistiska” eller ”impressionistiska” kriterier (Harris & Bell
1994, Klein m fl 1998). En strikt objektiv bedömning är därför en chimär
(Ramsden 2003, Lindberg-Sand 2003). Men är detta ett problem? Ja, om vi
vill betrakta fenomenet ur ett rättsäkerhetsperspektiv!
Men om vi för ett ögonblick ser på tre fenomen inom akademi och samhälle kan vi kanske finna kärnan till ett alternativt synsätt på betyg (jfr Elton
& Johnston 2002). Som forskare publicerar vi i tidskrifter, skickar in ansökningar om forskningsmedel och bekymrar oss om tillsättningar av tjänster. I
dessa sammanhang använder vi oss av sakkunniga experter. Vi förväntar oss
att dessa skall sträva efter saklighet och objektivitet, och att de värderar efter
vissa kriterier (ibland uttalade, ibland överlämnas formuleringen till den sakkunnige). Alla inblandade inser nog att det handlar om subjektiva värderingar (av objektiva kriterier), och att processen därmed inte kan vara objektiv
till sin natur. Studier visar tydligt att sakkunniga ofta varierar i sina bedömningar av t ex doktorsavhandlingar (Johnston 1997), manus till tidskrifter
(Justice m fl 1994, Rothwell & Martyn 2000), bidrag till konferenser (Wood
m fl 2004), forskningsansökningar (Hodgson 1997, Jayasinghe m fl 2003)
13

Studiehandbok 2005 www.lith.liu.se/sh/inledning.html#a8.5, besökt sept 2005

180

Bedömning och examination
och anställningar (Bornmann & Daniel 2005). Samtidigt råder konsensus
kring att systemet är det bästa tänkbara. Sakkunnigförfaranden ifrågasätts
ibland ur användarperspektivet (t ex kostnadseffektivitet eller överdriven
konformism) men sällan ur ett rättssäkerhetperspektiv (se dock Rothwell &
Martyn 2000), detta trots att det ofta handlar om myndighetsutövning (med
ibland avgörande betydelse för individen) utan möjlighet att överklaga.
Applicerar vi resonemanget kring sakkunniggranskning på betygssättning
kanske vi kan hävda att det inte finns något sådant som ett “rätt betyg” (att
överklaga därmed blir meningslöst). Istället skulle det handla om en subjektiv
bedömning av en person som (förhoppningsvis) är erfaren och som är beredd
att motivera och diskutera sin värdering.

Varför sätter vi betyg?
Kanske är det här dags att ta ett steg tillbaka och fråga oss varför vi sätter
betyg? Det finns förstås flera orsaker (Harris & Bell 1994), men vi ser tre
som viktiga inom högskolan. (i) Betyg är ett pedagogiskt verktyg som, förutom att fungera som piska för vissa studenter, ska hjälpa dem värdera sina
framsteg. (ii) Betyg är ett mått på studieframgång, så det är naturligt att betyg är ett redskap för antagning till högre nivåer av utbildning. (iii) Presumtiva arbetsgivare kan använda betyg för att värdera sökande.
Ur det renodlat pedagogiska perspektivet blir betyg en intern angelägenhet
inom lärandeprocessen och de behöver därmed inte ges officiell status (även
om sådana kan sätta press på studenter). Studenter skulle kanske vara mer
betjänta av detaljerad återkoppling på sina prestationer än av en säker kvantifiering eller klassning av dem (Harris & Bell 1994, Ramsden 2003). Just
mer återkoppling efterfrågas av studenter (Sambell m fl 1997, Holmes &
Smith 2003, Struyven m fl 2005) och anses vara mycket viktig i en kompetensinriktad utbildningsmodell (Lindberg-Sand 2003, Ramsden 2003). Det
finns en risk, vid införandet av månggradiga betyg, att examinatorer lägger
mer tid på att sätta ”rätt betyg” på bekostnad av att ge högkvalitativ återkoppling på studenternas prestationer. Det är inte heller självklart att en ökning av antalet betygssteg leder till ökad motivation bland studenterna (Moeller & Reschke 1993, Edwards & Edwards 1999, Pollio & Beck 2000,
McClure & Spector 2005).
När det gäller urval till forskarutbildning är det inte självklart att betyg
(examensarbetet undantaget) i praktiken spelar någon större roll. Däremot
kommer gissningsvis antagningen till de nya masterutbildningarna att kunna
använda sig av månggraderade betyg på universitetskurser.
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När det handlar om det tredje, övergripande samhällsperspektivet kan
man undra i vilken utsträckning betyg används vid tjänstetillsättningar. Vi
känner inte till några systematiska studier, men ledande företag hävdar
ibland att de har liten betydelse jämfört med arbetslivserfarenhet, personliga
egenskaper och inriktningen på utbildningen 14 . Före detta studenter tillfrågas
ibland vilka faktorer som varit viktiga när de fått anställning och bra betyg
anses sällan viktigt, även om resultaten varierar 15 . Om det trots allt skulle
visa sig att de är viktiga finns det anledning att ställa följdfrågan: hur mycket
resurser skall högskolan lägga på att hjälpa presumtiva arbetsgivare att hitta
”rätt” person för ett jobb? De kriterier/målsättningar vi använder vid betygsättning behöver inte ha något att göra med de kvalifikationer som krävs för
en specifik anställning (jfr Nilsson Lindström & Persmark 2002).

Slutord
Det finns flera skäl till varför införandet av månggradiga betyg av många
uppfattas som ett steg i fel riktning, och vi har strukturerat dem efter student-, lärar-, lärande- och högskoleperspektiven, väl medvetna om att dessa
till stor del överlappar.
Studentperspektivet: Våra data kring den inneboende variation som finns i
bedömningar visar att studenter kommer att få ett mer osäkert betyg. Om vår
omvärld kräver att våra betyg skall vara ”rättssäkra”, har vi ett stort problem (se dock ”Ett alternativt synsätt?” ovan).
Lärarperspektivet: Förmodligen kommer lärare att använda mer tid åt examination på bekostnad av annan undervisningstid.
Lärandeperspektivet: Examinationsmomenten riskerar att förenklas och
därmed försämras deras validitet.
Högskoleperspektivet: Universitetsutbildningar skall givetvis bygga på vetenskaplig grund, men samma resonemang verkar inte gälla för hur universitetsutbildningar bedrivs. Beslut kring t ex examination borde bygga på ”evi14 OSQLEDAREN, s 18: Delade meningar om ECTS.
www.ths.kth.se/nyheter/osqledaren/2004-2005/07/ol7_hela.pdf, besökt sept 2005
15 Juris kandidatexamen i Umeå – och sedan? En enkätundersökning genomförd av
juridiska institutionen vid Umeå universitet www.jus.umu.se/enkat2000.pdf; Civilekonomer från Högskolan i Skövde i arbetslivet. Högskolan i Skövde, Forskningsoch utbildningskansliet.
www.his.se/upload/Statistik/Ekonomer_i_arbetslivet2003.pdf; Civilekonomer i arbetslivet: En enkätstudie som kartlägger vart ekonomstudenterna som utexaminerades 2001 tar vägen efter examen. www.ihh.hj.se/studentsidan/civilekonomer.pdf, besökta sept 2005
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densbaserad pedagogik” (precis som ändringar av praxis inom sjukvård skall
bygga på evidensbaserad medicin). Införande av månggradiga betyg skulle gå
emot mycket av de lärdomar och rekommendationer som sprungit ur decennier av pedagogisk forskning. Att bortse ifrån ”evidensbaserad pedagogik”
innebär ett ineffektivt resursutnyttjande inom högskolan vilket inte är försvarbart ur vare sig ekonomiskt eller etiskt perspektiv.

Tack
... till alla de som bidragit med diskussioner och tips samt synpunkter på manus.
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FUSK OCH PLAGIAT INOM AKADEMIN 1
Eva Hammar Chiriac,
Institutionen för beteendevetenskap
Under våren 2005 deltog jag i kursen Design, utvärdering och organisation
(DUO-kursen) vid Centrum för undervisning och lärande (CUL). Ett av syftena
med kursen är att de som går kursen ska ”utveckla den professionella kompetensen som universitetslärare och främst uppgiften som kurs- och examinationsansvarig” (Centrum för undervisning och lärande, 2003, s. 1). Ett av de
viktigaste uppdragen gällande universitetslärarens examinationsansvar är, enligt min uppfattning, att ansvara för att examinationen är rättssäker. Det innefattar bland annat att i största möjliga mån ansvara för att fusk eller plagiat
inte förekommer och att agera när vi stöter på fenomenet. Vi universitetslärare,
ska dock inte vara så naiva att vi inte tror att fusk eller plagiat förekommer,
utan göra vårt bästa för att hindra och försvåra uppkomsten av fusk 2 .
Syftet med den här presentationen är att ge en orientering inom området
plagiat och fusk kopplat till examinationer inom universitet och högskola.
Dessutom är avsikten att introducera programmet Urkund. Ursprungligen
fanns också en intention om att förbättra min professionella kompetens angående rättssäker examination. Bakgrunden till mitt intresse baseras på två bevekelsegrunder; den första är att jag under mina första år som universitetslärare
och kursansvarig träffade på flera examinationer och inlämningsuppgifter som
hade påtagliga inslag av plagiat. Den andra anledningen är att jag under 2004
och 2005 haft förmånen att börja använda mig av Urkund (www.urkund.se).
Urkund är ett hjälpmedel som används för att undvika problem med plagiat
vid bedömning av examinationer och olika former av skriftliga inlämningsuppgifter. Därutöver har Urkund en förebyggande funktion genom att visa på
hur man ska använda källor vid forskning. Att massmedia under samma tid
uppmärksammade ”det utbredda fusket inom utbildningen” gjorde inte intresset mindre. Exempelvis skrev Studentliv (4/05), Östgöta Correspondenten
1

Texten som presenteras är en omarbetad version av en fördjupningsuppgift i DUOkursen vt. 2005.
2 En annan reflektion som ligger bakom det här arbetet är att det tycks finnas en
”gråzon” angående vad som räknas som fusk eller inte. Kanhända är gränserna otydliga och kanske gäller inte samma regler inom olika discipliner etc. Ett klargörande
är månne befogat? Intresserade läsare hänvisas till Hult & Hult, 2003).
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(2005-05-11) Liu-nytt (2005-04-27) ett flertal artiklar om fusk och plagiat (se
även referenslistan samt bilaga 1).
Min tanke är att genom den här presentationen förmedla den kunskap jag
tagit del av när jag fördjupat mig i området 3 . Förhoppningsvis kan jag bidra
med kunskap till dem som ännu inte hunnit sätta sig in i detta omfattande
och komplexa område, samtidigt som jag kan förbättra min professionella
kompetens angående rättssäker examination.

Fusk och plagiat
Den första frågan som väcks är vad räknas som fusk? Kan man definiera fusk?
Som poängteras i Plagiathandboken (Wiedersheim-Paul, 2005) är det inte så
enkelt. Detta styrks också av Hults och Hults (2003) enkätstudie. 4 Däremot
poängterar alla de källor som ligger till grund för denna presentation att det är
viktigt med regler för vad som är, respektive inte är, fusk. Inte minst om man
ska sträva efter att minimera att fusk förekommer. En definition som, enligt
Hult och Hult (2003), disciplinnämnden vid Linköpings universitet utgår från
finns i Högskoleförordningen (10 kap. 1 §) och lyder som följer:
Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som
1) med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en
studieprestation annars skall bedömas ….

I enlighet med den här definitionen samt Hults och Hults (2003) utsaga är
fusk en medveten handling samt att det ska föreligga uppsåt. Definitionen
anger inga exakta kriterier för vad som är fusk respektive inte fusk utan det
är sammanhanget som är det avgörande beroende på vilka instruktioner som
givits. Hult och Hult sammanfattar att ”fusk är alltså situationsbundet och
det ska vara en medveten handling att försöka vilseleda” (s. 11). Den definitionen tycks också vara den vedertagna definitionen vid Linköpings universitet (se exempelvis Linköpings universitets regelverk, Hallström, 2004, samt
Pravitz, 2005).
3

För att inte själv hamna i ”gråzonen” och riskera att bli beskylld för plagiat vill jag
redan här nämna att jag inte genomfört någon egen undersökning utan att mina resonemang baseras på vad andra forskare kommit fram till. De två viktigaste källorna
till den här essän är Hult och Hults (2003) rapport Att fuska och plagiera – Ett sätt
att leva eller ett sätt att överleva? samt Urkunds webbsidor (www.urkund.se).
4 Hults och Hults (2003) enkätstudie sammanfattas i bilaga 1.
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Här framkommer en vinkling som jag skulle vilja problematisera nämligen
lärarens ansvar. Vid ett flertal tillfällen poängteras lärarens ansvar om att ge
ordentliga instruktioner samt att se till att situationen inte inbjuder till fusk
(se exempelvis Hult & Hult, 2003; Toohey, 2002; Urkund, 2005). Det här är
en trångsynt vinkling som inte riktigt stämmer överens med tanken om att
”studenten ska ta ansvar för sitt eget lärande” samt att ”det är studenten
som ska äga sin egen kunskap”. Det vill säga en pedagogisk idé som baseras
på att studenten vill lära för sin egen skull inte för att klara examinationen.
Jag efterlyser ett mer ömsesidigt ansvarstänkande i fråga om undvikande av
fusk. Hult och Hult (2003) tar upp ett exempel från Stanforduniversitetet i
Kalifornien där man använder sig av en hederskodex 5 . Kodexen baseras på
förtroende mellan lärare och studenter. Detta visar sig exempelvis genom att
man inte vaktar i skrivsalen. Tanken utgår också från antagandet om att fusk i
första hand drabbar den enskilda studenten i hans/hennes framtida yrkesutövning. Om någon student mot förmodande bryter mot hederskodexen och fuskar så kommer kamraterna att reagera och berätta om detta. Detta förfaringssätt kanske kan liknas vid en något annorlunda form av kamratvärdering (peer
assessment) där studenterna tar över ansvaret för kontrollfunktionen.
Om det nu är önskvärt med ett mer ömsesidigt ansvar för att minimera
fusk och plagiat vid Linköpings universitet kan det vara viktigt att ta reda på
vilken information som ges till studenterna. För att kunna ta ansvar måste
man få information och kunskap. Studenterna är enligt min erfarenhet, ofta
intresserade av hur tentamina går till och vilka regler som gäller vid dessa
tillfällen. Även om studenterna har tillgång till Högskolelagen (Högskoleverket, 1992), Högskoleförordningen (Högskoleverket, 1993) och Linköpings
universitets regelverk (2005) är det förmodligen få studenter som läser dessa
dokument. Med ganska hög sannolikhet är det fler studenter som läser Linköpings universitets hemsida där det finns en Tentamensguide (www.liu.se/
org/studc/tenta/regler.html). Där kan studenterna finna information om fusk
och plagiat enligt följande:
Enligt högskoleförordningens 10:e kapitel får disciplinära åtgärder vidtas mot
studerande som:
1. Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid tentamen
eller bedömning av studieprestation.
2. Stör eller hindrar undervisning, tentamen eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.

5

(Intresserade kan läsa mer om Stanford hederskodex på adressen www.stanford.
edu/dept/vpsa/judicalaffairs/guiding/honorcode.htm).
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Vid misstanke om fuskförsök ingriper tentamensvakten och tar hand om eventuellt otillåtet hjälpmedel. Korridorvakten gör upprepade kontroller av toalettutrymmen och tillvaratar eventuellt material som kan misstänkas tillhöra
tentamen.

Intressant är att tentamensguiden endast tar upp fusk i samband med traditionella salstentamina. Ingeting nämns om alternativa examinationsformer
som exempelvis hemexaminationer och uppsatser. Studenterna vid Linköpings universitet kan alltså, på ett relativt enkelt sätt, få del av samma information som universitetslärarna använder som utgångspunkt för sina bedömningar av fusk och plagiat. Sammanfattningsvis tycks alltså studenter och lärare ha samma information att utgå från och informationen kommer ursprungligen från samma källa nämligen Högskoleförordningen. Frågan är då
om lärare och studenter tolkar informationen på samma sätt?

Fusk – plagiat
Hunt i (Wiedersheim-Paul, 2005) visar i sin figur förhållandet mellan fusk,
plagiat och normal verksamhet.

unack.
source

bringin in
answers
copying
cell phone

bought
(or free)
term
papers

inadvertent
copying

most
class
lectures

”our speech
is full to
overflowing
with the
words of
others”
M.M Bakhtin

notes in cap
assumption
of common
property or
knowledge

Cheating

Plagiarism

Normal discourses

Figur 1. Förhållandet mellan fusk, plagiat och normal verksamhet enligt Hunt (återskapat efter Wiedersheim-Paul, 2005 s. 2 ).

Figuren visar på ett antal former av fusk och plagiat. Den visar fortsättningsvis på att de olika områdena överlappar varandra samt att det inte finns några distinkta avgränsningar mellan de tre områdena fusk, plagiat och normal
verksamhet. Områdena går in i varandra vilket kan vara en av anledningarna
till att det är svårt att definiera vad som räknas som fusk och plagiat respektive normal verksamhet.
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Plagiat
Forsman (i Hult & Hult, 2003 ) som studerat fusk vid forskning inom akademin menar att detta inkluderar tre komponenter; fabricering, förfalskning
och plagiat. Inom akademin är det främst det sista som diskuteras och det
handlar då om plagiat av skriftliga uppgifter som uppsatser, hemtentamina
osv. I Urkund definieras (www.urkund.se) plagiat enligt följande:
Att plagiera innebär att man skriver av från en annan persons verk och använder avskriften som om det vore sitt eget verk, utan att markera med citat
eller ange källa ( s.3, definitionen tagen från SAOB, band 20).

Plagiat skulle alltså utifrån ovanstående definition vara en komponent av fusk,
medan fusk är ett mer sammansatt begrepp som består av flera olika komponenter. Fortsättningsvis kommer jag här inte att skilja på fusk och plagiat.
Plagiat har troligtvis förekommit i alla tider och är svårt att kontrollera.
Denna svårighet att kontrollera plagiat är något som ger upphov till att program som Urkund uppkommer. Enligt Urkund (www.urkund.se) är svårigheten ”att kontrollera plagiat ett problem i sig men bara om man är överens
om att plagiering är fel i grunden” (s. 6). I enlighet med detta resonemang tar
Urkund upp och problematiserar varför plagiat är fel. Nedan visas de områden som Urkund för på tal.
Rättsligt problem
Akademisk integritet
Kunskap
Rättvisa
Arbetsmiljö

- det är olagligt att stjäla från varandra
- den akademiska verksamheten bygger på en tanke om intellektuell hederlighet
- ett direkt hot mot kvalitén i utbildningen och forskningen
- skapar orättvisa förhållanden mellan studenter
- obehagligt att konfronteras med vare sig man är lärare eller student (fritt efter Urkund hämtat från www.urkund.se
s. 6 ).

Sammanställningen visar således på en rad olika områden där plagiat kan anses ställa till problem.

Plagiering – ett ökat problem?
I informationsmaterialet från Urkund (www.urkund.se) framgår tydligt att
man ser en ökning i omfattningen av fusk och plagiat. Hult och Hult (2003)
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ger en något mer nyanserad bild av situationen 6 . De håller med om att antalet anmälningar angående fusk och plagiat har ökat men påpekar samtidigt
att det har antalet studenter som är inskrivna i högskolan också. Mörkertalet
antas också vara mycket stort. Författarna är tveksamma till om fusk och
plagiat i högskolan har ökat procentuellt 7 . Skillnaden i uppfattning kan bero
på flera förhållanden, men det som ligger närmast till hands är den ekonomiska och den vetenskapliga aspekten.
Urkund är ju trots allt en affärsverksamhet som vill sälja sin produkt till
universitet och skolor. Ju fler som ansluter sig till Urkund desto bättre fungerar
tjänsten. Att visa på absoluta siffror gagnar alltså deras syfte. Man kan ju också ifrågasätta hur pass vetenskaplig Urkunds information är och vad som styr
valet av den information som läggs ut på deras hemsida. Jag har funnit att Urkunds utvecklingsarbete har genomförts i samarbete med den Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. Dessutom framkommer i informationsmaterialet att personalen har god kunskap om utbildningsväsendet och att de har
arbetat på såväl högskola och universitet som gymnasium. Utan att gå vidare
in på detta vill jag bara peka på en viss försiktighet när man okritiskt jämför
information från ett vinstdrivande företag jämfört med en oberoende forskningsrapport. Jag vill inte på något sätt underminera Urkund (som jag tror är
ett bra hjälpmedel) utan bara lyfta fram problematiken.
Trots denna diskrepans angående huruvida fusk och plagiat har ökat eller
inte, tycks forskarna inom området vara överens om att fusk kan ske på två
sätt, (a) dels genom att skriva av eller använda sig av någon annans text och
(b) dels genom användandet av fusklapp eller liknande.

Vem fuskar och varför
Hult och Hult (2003) sammanfattar sin studie med att konkludera att det
som driver studenterna att fuska är när (a) det ställs krav på studenterna att
producera egna texter, (b) examinationsformerna är fria, (c) risken att upptäckas bedöms som liten samt slutligen (d) om studenten får problem med
studierna. Urkund poängterar ungefär samma faktorer men lägger mer
tyngdpunkt på tillgången av material på Internet. Forskare (Hult & Hult,
2003) har försökt att finna några mönster för ”den normala fuskaren”. Vilka
karaktäristika kan beskriva en potentiell fuskare? Variabler som kön, ålder,
intelligens, avvikande beteenden och kriminalitet samt anomali är några av
6

För intresserad läsare ges i bilaga1 ett urval av undersökningar om plagiat och
fusk.
7 Jmf. SVT: s kartläggning som redovisas i bilaga 1.
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de variabler som studerats. De enda variabler som tycks ha betydelse är ålder
och integration i samhället (anomali). Ju äldre och ju mer integrerad i samhället man är desto mindre risk för fusk eller plagiat i undervisningssituationen. 8 Den vanligaste prediktorn för fusk tycks inte ha med personlighet att
göra utan med tillfälle vilket illustreras med följande utdrag.
Vidare framgår med all önskvärd tydlighet att den bästa prediktorn för fusk är
om möjlighet till fusk ges, dvs. tillfället ”gör tjuven” (16).

Återigen lägger man över det mesta ansvaret på läraren. Läraren ska se till att
situationen inte uppstår.

Källor till fusk
Det finns enligt informationen från Urkund tre källor till plagiat, Internet,
förlagsmaterial och studentmaterial 9 . Gemensamt för områdena är att de är
oöverskådliga och ständigt växande. Dessutom har under senare år s.k papermills vuxit fram på Internet. En papermill är en fusksajt där man tillhandahåller färdigskrivna, gratis eller betalarbeten, till studenterna. I en bilaga
till Urkund presenteras en A4 sida med två spalter webbadresser till papermills, dvs. cirka 100 adresser till olika papersmills. En liknande lista återfinns
också i Plagiathandboken (Wiedersheim-Paul, 2005). Uppkomsten av papermills är alltså inget litet problem utan har på några år vuxit till en omfattande rörelse, som även inkluderar en ekonomisk sida.

Ny kunskap kopplat till fusk och plagiat
I inledningen uppgav jag att syftet med den här presentationen var att ge en
orientering inom området plagiat och fusk kopplat till examination. Dessutom var avsikten att introducera Urkund. Ursprungligen fanns också intentionen att förbättra min professionella kompetens angående rättssäker examination genom att fördjupa mig i området. Avslutningsvis vill jag därför kommentera några aspekter.
Först och främst har jag under arbetets gång fått en betydligt större insikt
i det komplexa område som fusk och plagiat inom högskola och universitet
faktiskt är. Lite blåögt har jag väl inte tidigare förstått omfattningen av den-

8
9

För intresserade läsare hänvisas till Hult & Hult, 2003, s. 14-15.
För övrigt samma källområden som Urkund jämför inskickat material mot.
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na problematik. Inte minst med tanke på det antal artiklar som har genererats inom området de senaste åren 10 . Jag har också fått några tankeställare
om vad jag som universitetslärare bör tänka på när jag arbetar med examinationer. Vilken pedagogisk metod använder jag och vilka tillfällen till fusk kan
det skapa? Vilka instruktioner ger jag? Vad är tillåtet respektive inte tillåtet
vid mina examinationer? Vad menar jag när jag skriver att ”alla hjälpmedel
är tillåtna” vid en examination? Sammanfattningsvis har nog arbetet genererat mer frågor än svar?
En annan insikt som jag fått är att det är svårt att bemöta misstankar om
fusk och plagiat oavsett om man är lärare eller student. Ämnet är känsligt
och troligtvis belagt med skam och skuld om man blir upptäckt. Trots att jag
vid flera tillfällen stött på renodlade plagiat har jag valt att inte gå vidare
med någon anmälan. Jag har löst det på annat sätt. Att fler än jag väljer att
hantera misstanken om fusk på andra sätt är något som ev. kan förklara vissa av resultaten i de olika studierna. Vid seminariet med chefsjurist Göran
Hessling (050405) förstod jag att det senare beteendet inte är ett önskvärt beteende hos en universitetslärare. Något som Hessling faktiskt motsäger i ett
svar under debatt i Liu-nytt (Hessling, 050316). Vid seminariet uppfattade
jag att Hessling var helt tydlig med att all misstanke om fusk skulle anmälas
och att det var disciplinnämnden som skulle göra utredningen, inte den enskilda läraren. I artikeln backar han lite och menar att ”Från rättssäkerhetssynpunkt anser jag det rimligt att examinatorn i sådana lägen inte rent mekaniskt skickar misstanken vidare (s. 4). 11 Osäkerheten består alltså och jag
är inte helt på det klara hur jag ska bete mig nästa gång jag stöter på misstanke om fusk.
Fortsättningsvis kan jag konstatera att i likhet med konflikthantering,
(Hammar Chiriac och Hempel, 2005) måste det bästa och mest optimala sättet att hantera plagiat vara förebyggande åtgärder. Urkunds förebyggande
funktion är något som jag inte problematiserat eller utvecklat i den här presentationen. En funktion som dock inte bör underskattas utan istället uppvärderas. Vid några universitet i Australien har man tagit fasta på vikten av
att information om vad som räknas som plagiat, hur man använder referenser på ett korrekt sätt och konsekvenserna av fusk. Denna information finns i
den informationsskrift som kan jämföras med de blockböcker eller kurskompendier som används vid Linköpings universitet (se exempelvis Monash Uni-

10

I Urkund (www.urkund.se) ges en lista på ca.150 artiklar i dagstidningar under tiden 2002-01-24 till 2005-02-09.
11 Svaret ges på ett debattinlägg om Fuskutredning – ett obetalt jobb av Hackman,
Liu-Nytt 2005-03-16.
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versity 12 studenthandledning till Introduction to Sociology 1 och Social psychology). Vissa försök till systematisk information om vad som räknas som
normal verksamhet kontra fusk och plagiat har även gjorts vid Linköpings
universitet (se exempelvis Hallström, 2004).
Avslutningsvis kulle jag vilja dela med mig några god råd som jag tagit till
mig och som är hämtade från Plagiathandboken (Wiedersheim-Paul, 2005).
•
•
•

Gör fusk olönsamt
Inför antiplagiatutbildningar (”sk. förebyggande hälsovård”)
Inför plagiatkontroll (ex. Urkund).

Med ovanstående text har jag förmedlat en del av den kunskap som jag tagit
till mig under arbetets gång. Genom att fördjupa mig i området fusk och plagiat kopplat till examination, har jag samtidigt förbättrat min professionella
kompetens. Förhoppningsvis har jag också bidragit med kunskap till lärare och
andra intresserade som ännu inte hunnit sätt sig in i området. Ovan nämnda
goda råd kan vara en bra utgångspunkt för hur man som lärare kan börja arbete med att minimera förekomsten av fusk och plagiat i utbildningen.
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BILAGA 1
Nedan följer ett urval av undersökningar om fusk och plagiat. Undersökningarna är direkt citerade från källan som anges under varje utdrag.
Sverige
De två första exemplen består av sammanställningar gjorda av föreliggande
författaren medan resterande exempel är hämtade som direkta citat från de
källor som anges.
2003 genomförde Hult & Hult en enkätstudie som inkluderade 25 lärare och 40 studenter vid Linköpings universitet. Syftet var att ta reda på

mer om hur studenter och lärare resonerade om fusk och om det går
att se skillnader eller likheter i resonemanget och i så fall vilka. Resultatet visar på både likheter och skillnader. Följande mönster kan uttydas ur resultatet:
Likheter
1. Det finns en mycket stor tveksamhet angående vad som räknas
som fusk eller inte.
2. Det finns några klara fall där lärare och studenter är överens
om vad som är fusk
3. Det är inte fusk när man samarbetar under hemtentamina och
detta samarbete resulterar i flera individuellt inlämnade uppgifter med likartade svar.
Skillnader
Studenterna har överlag en mer tillåtande syn än lärarna och är mer
öppna för
• att egna produkter kan återanvändas i flera sammanhang,
• att man kan utelämna resultat som man inte vill ta upp
• att referera till primärkällor även om man bara läst andrahands referenser. (Sammanfattningen baseras på Hult & Hult, 2003).
2004 genomförde SVT en kartläggning om fusk på landets högskolor. Studien visar att vid ett antal högskolor och universitet har antalet fusktillfällen
ökat om man utgår från antalet anmälda fall. vilket illustreras i tabell 1.
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Tabell 1. Antalet fall av fusk som upptäckts vid några högskolor och universitet i
Sverige 2002-2004.

Lärosäte
2002 2003 2004
Södertörns högskola
11
17
54
Göteborgs universitet
15
12
27
Uppsala universitet
15
20
27
Malmö högskola
9
18
23
Mälardalens högskola
10
17
21
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
1
1
19
Luleå tekniska universitet
3
8
16
Karstad universitet
5
3
15
Stockholms universitet
6
5
13
Högskolan i Gävle
1
7
13

Tabell 1 visar på tio lärosäten där antalet fusk som uppdagats har ökat under
åren 2002 till 2004. Samma studie visar också att det finns också några lärosäten där tendensen går åt motsatt håll vilket visas i tabell 2.
Tabell 2. Antalet fall av fusk som upptäckts vid några högskolor och universitet i
Sverige 2002-2004.

Lärosäte
Umeå universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet

2002
1
15
36

2003
6
24
30

2004
4
23
26

(Underlaget är hämtat från www.urkund.se som i sin tur hämtat underlaget
från www.svt.se den 13 maj 2005).
I en undersökning som KTH:s studenttidning Osqledaren gjort bland studenter på tekniska högskolor i Sverige, visade det sig att 17% av studenterna i
undersökningen kan tänka sig att fuska, bland annat genom att plagiera. Undersökningen visade också att uppfattningen om vad som är fusk varierar.
Till exempel så ansåg endast 76% av studenterna att det är fusk att skriva av
en inlämningsuppgift istället för att göra den själv. (Citat hämtat från http://
www.urkund.se/SE/The_Problem.asp)
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www.student.se är den största svenska studentportalen för studerande vid
högskolor och universitet. I november/ december 2004 ställde man följande
fråga till sina medlemmar:
”Har du under din studietid vid universitet/högskola lämnat in PM, hemtentamen eller uppsats som du helt eller i vissa delar skrivit av från en annan student, Internet eller tidskrift/bok utan att citera och referera på ett ärligt sätt?”.

9,8% svarade ja, och uppgav att de gjort detta flera gånger. 15,9% svarade
ja, och uppgav att de gjort så en gång. (Citat hämtat från http://www.urkund
.se/SE/The_Problem.asp)

I en undersökning gjord av lärarna Per-Ola Andersson och Kristoffer Trappe,
Lärarhögskolan i Malmö visade det sig att 30 % av eleverna i åk 7-9 fuskar
regelbundet. 17 % av dessa uppger att de fuskar genom att skriva av och kopiera andras arbete och lämna in i eget namn. Fusket förekommer i samma
omfattning, oavsett geografiskt läge, liten eller stor ort, liten eller stor skola.
(Citat hämtat från http://www.urkund.se/SE/The_Problem_Surveys.asp)
Enligt en enkät som Karolinska institutet gjort så visade det sig att tandläkarstuderande vid Karolinska institutet i Huddinge fuskar vid tentorna. Två
tredjedelar av studenterna hade sett någon fuska vid en tenta. (Citat hämtat
från http://www.urkund.se/SE/The_Problem_Surveys.asp)
I en fråga som riktades till besökarna av skolarbetssajten ”Skolweb” år 2002
svarade 17% av tusen ja på frågan om de hade fuskat genom att lämna in
någon annans uppsats. (Citat hämtat från http://www.urkund.se/SE/The Problem_Surveys.asp)
Enligt en undersökning från 2000 som Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling gjort visade det sig att 37 procent av de tillfrågade grundskoleoch gymnasielärarna hade erfarenhet av elever som plagierat. 42 procent av
lärarna ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper för att komma till rätta
med problemet. (Citat hämtat från http://www.urkund.se/SE/The Problem
Surveys.asp).
Australien
I en australiensk studie kontrollerade man innehållet i 1751 uppsatser från sex
olika universitet. Det visade sig att 8% av alla inlämnade uppsatser innehöll
minst 25% plagierat material från Internet. 14% av alla uppsatser innehöll
minst 5% plagierat material. (The Chronicle of Higher Education, 11/2002).
(Citat hämtat från http://www.urkund.se/SE/The_Problem_ Surveys.asp).
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USA
I en undersökning (1998) av 200 ekonomistuderande i USA visade det sig att
80% fuskade regelbundet, varav 19% uppgav att de fuskade genom att plagiera. (Walker, J, ”Student plagiarism in universities: what are we going to
do about it?”, in Higher Education Research and Development, 17, 89-106.)
(Citat hämtat från http://www.urkund.se/SE/The_Problem_Surveys.asp).
I ett forskningsprojekt från Rutgers University, USA, 2001 under ledning av
Donald L. McCabe framkom bland annat följande resultat:
I en undersökning av 4500 högskolestuderande visade det sig att 15% av studenterna hade lämnat in ett arbete där större delen utgjorde ett plagiat från
en fusksajt eller någon annan webbsida, 52% av studenterna hade skrivit av
ett par meningar från en webbsajt utan att ange källan, och 90% av studenterna som hade plagierat från internet hade även plagierat från andra källområden (förlagsmaterial).
I en annan undersökning jämförde man fuskets utveckling över tid. Resultatet
var att 1999 hade 10% av studenterna plagierat från olika delar av Internet
och satt samman det till ett dokument som de lämnat in som sitt eget. 2001
hade siffran ökat till 41%. I en undersökning av 1000 fakulteter på 21 olika
universitet visade det sig att det fanns ett motstånd mot att vidta åtgärder mot
misstänkta fall av fusk. En tredjedel av alla som kände till att det förekom fusk
i deras kurs hade underlåtit att vidta åtgärder. Tillfrågade studenter trodde att
det fuskades mer på fakulteter där lärarna blundade för problemet. (Citat
hämtat från http://www.urkund.se/SE/The Problem Surveys.asp).
I boken Fraud and Education från 2001. hävdar forskarna Harold J. Noah
och Max A. Eckstein att Internet underlättar för fuskare. De skriver bland annat att ”as the 1990s advanced, we noted a growing concern that cheating in
important examinations was becoming more frequent and even more sophisticated”, och att “technological advances of the past decade have made it possible to do these things in ways that are much more economical of time and effort. The Internet and e-mail are now the tools of choice for the would be plagiarist”. (Harold J. Noah, Max A. Eckstein, Fraud and Education , 2001).
(Citat hämtat från http://www.urkund.se/SE/ The_Problem_ Surveys.asp).

199

Bedömning och examination

200

Bedömning och examination

STEGET IN OCH STEGET
UT UR HÖGSKOLAN

201

Bedömning och examination

202

THE FIRST YEAR IN HIGHER EDUCATION – A
SEARCH FOR RELEVANCE AND MEANING
Elinor Edvardsson Stiwne
Institutionen för beteendevetenskap

Introduction
The European Higher Education Area (EHEA) is to be established in 2010.
Higher Education (HE) institutions, students and other stakeholders are invited to contribute to make HE systems more comparable, compatible and
transparent. Four main purposes of HE are identified (Bologna Working
Group on Qualification Frameworks, 2005)
a)
b)
c)
d)

Preparation for the labour market (employability)
Preparation for a life as active citizens in a democratic society
Personal development
The development and maintenance of a broad, advanced knowledge base
st

All HE should be classified into one of three cycles, where the 1 cycle (three
nd
years) should give access to the 2 cycle (two years) which should give access
rd
to the 3 cycle (three years). This political vision is focussing on the economic
and social competitiveness of Europe in a global world where knowledge and
lifelong learning are regarded the driving forces of the economy. For this vision to be realised, young people in Europe must be convinced that an academic degree is necessary and relevant as an entry to the labour market. For
this to be realised they have to find academic studies attractive, relevant and
worth the effort and costs, compared to other options. An assumption in
this paper is that the first year in a study program is a search for relevance
and meaning for young adults and that the outcome of this is a result of an
interaction between individual students and specific learning contexts within
an overall social context.
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Sweden and the “Bologna Process”
In Sweden, as in other European countries, a political goal is that 50% of an
upper secondary school cohort should enter into HE before the age of 25.
There is also a strong belief that HE shall contribute to regional economic
growth. A Swedish study (Persson & Regnér, 2005) indicate that the establishment of regional HE institutions have not had that expected effect. In
2005 there are alarming reports of the unemployment rates among young
adults in Sweden, and especially among graduates and postgraduates (SACO,
2005). Many graduates have to face the fact that after 3-5 years of university
studies they have to support themselves as taxi drivers, shop assistants or
high qualified, low paid civil servant assistants. Naess (2004) reported the
same unexpected phenomena in Norway where the number of graduates
holding higher degrees has increased during the last ten years, and so has the
level of long-term graduate unemployment.
One explicit goal in the Bologna process is that academics should be employable after three years ( the first cycle), and that the first three goals menth
tioned above are as important as the 4 . In some HE institutions this can be
regarded as a challenge to more traditional, academic values, where the development and maintenance of broad, advanced knowledge in different subject areas have been considered the main goal (Scott, 2003; 2004; Kyvik,
2004; Marga, 2004). The transformation of HE curriculum is by tradition
regarded as an intra-academic, collegial issue, which means that opinions,
demands and needs from other stake holders might be neglected or even rejected (Scott, 2004). But with the aim of 50% of a cohort going into HE with
the goal of being employable on the labour market after that, the authority,
credibility and relevance of the HE will be challenged from “the outside” to a
higher degree than before. The changes and reforms that are undertaken
might be of high quality and high relevance within the academic value system, but less relevant for the external context and therefore unintended consequences of planned actions might be experienced such as i.e. unemployment of academics, low attrition rates and high drop out rates and low motivation among students and faculty (Scott, 2003; 2004; Kyvik, 2004).
The first year in a study program is considered crucial for the students´ approaches to studying and learning as well as for the socialisation into a future
professional life (Entwistle, 2003; Weidman et.al., 2001). Several studies show
that approaches to studying and learning are constructed in an interplay between individual students´ and the institutions´ aims and expectations (Biggs,
1999; Entwistle et.al., 2002; Hounshell & McCune, 2002: Marton & Säljö,
1997) and that student learning is based on a relation between their earlier
study experiences, what they expect to learn, their aims for the future and the
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teachers approaches to teaching (Entwistle, 2003). This relation is domain
specific, i.e. the relations are constructed within a specific context. The results
from studies of the first year in study programs with large study groups show
that the organising and management of classes and programs are of vital importance for the students perceptions of the relevance and quality of a course
(Entwistle, ibid.). Other studies show a relation between students´ adjustment
to their study environment and their motivation and achievement (Drew, 2001;
Halamandaris & Power, 1996; Struthers et.al, 2000).

The Purpose of this Paper
The purpose of this paper is to discuss the results of the expectancies and first
year experiences of four cohorts of engineering students in the context of the
ongoing implementation of the agreements made within the framework of the
Bologna process and the situation on the job market for graduates. Data is
based on a longitudinal study of four cohorts engineering students at Linkoping University in Sweden ( Edvardsson Stiwne, 2004; Edvardsson Stiwne et.al
2005). In this paper focus is on the results from interviews with students during their first study year (Edvardsson Stiwne, 2004). The main result indicate a
change in students attitudes to the studies and to the future labour market, between the students who started in 1998, 1999 and those who started in 2000
and 2002. In this paper these results are discussed within a wider context, the
changing structures and values of European Higher Education and a globalised
labour market (Naess, 2004; Högskoleverket, 2004).

Background
The longitudinal study started with surveys and interviews of the 185 students
who entered their studies in August 1998. The study board had noticed low
motivation and high drop out rates among the students and wanted to know
what the students study back ground and expectations were when they entered
and what their experiences of the curriculum, study context were during their
first study year. On basis of these results they planned to start reforming the
study program. In 1999 they enrolled in an international project with the aim
of reforming Engineering programs. 1 The funding made it financially possible
1

CDIO project (Conceive, Design, Implement, Operate). The project was funded by
the Knut and Alice Wallenberg foundation. The first collaborators were MIT in
Boston, Chalmers, KTH and LiTH in Sweden. In 2005 there is a wide international
network of collaborators and associates. CDIO home page http://www.cdio.org/
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for the Linkoping study board to enlarge the study to a longitudinal study of
the monitoring of the whole study period of four cohorts with a follow up one
year after graduation (Edvardsson Stiwne, 2004; 2005).
During the first study year ten students in each cohort were interviewed
twice. The first interview was made about one month after their entrance
into the study program. The focus in the semi structured interview was their
study background, their expectations of their studies and of their professional future. The second interview was made at the end of the second semester. The focus in that interview was on their experiences of being a student in
that specific study context, their self reported study results and their plans
for the future.
A comparison between the interviewed students, on a cohort level, indicated a change in the students attitudes to the studies and to the future labour market, between the students who started in 1998, 1999 and those who
started in 2000 and 2002 (Edvardsson Stiwne, 2004). In the first two cohorts
the students were more future oriented. They considered graduate studies to
be a tough but possible way to get a well paid and interesting job in the future and they were prepared to work hard and make immediate personal sacrifices to reach their future goals. They expressed the great efforts they had
made in order to live up to the demands of the study environment. Their
study failures were ascribed to their own lack of skills, competence or ambitions. In the latter cohorts the students expressed more ambivalence towards
their studies as well as to their future on a job market. Their study strategies
were more focussed on “just passing” in order to get their grades and on adjusting to their lives as “a student” and they avoided to think about themselves as graduates. They focussed on their study situation “here- and-now”
and had great confidence in that everything would sort itself out somehow.
They regarded the first year as “a test” to see if the study environment could
“live up” to their expectations and requirements. Study failures were ascribed to their lack of motivation or efforts or that the program was not
“their cup of tea”.
These differences between the cohorts might conceal some differences
within the cohorts. In a previous paper (Edvardsson Stiwne, 2003) two study
histories were constructed from interviews with two students in the 1998 cohort. One history was constructed from the narrative told by a male student
from a working class background, above the average age in the cohort and
with several years of work life experience and adult education before his entry into the study program. The other history was constructed in collaboration with a female student from a middle class background, top grades from
upper secondary school and no previous work life experiences. Both students
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had graduated in stipulated time. One conclusion drawn from these stories
was that students´ subjective perceptions of their study environment is a
prime mover for their attrition, motivation, study- and learning orientation
and study results and that these perceptions contribute to their creation of
meaning within the study context. The curriculum, exams, teaching and
guiding, student counselling were perceived and interpreted differently by
these students, who created their own study environment that suited their
personal goals. These two students used the “same” study context to achieve
their, very different, ways of enacting their lives as students in a prestigious
and tough study program.

The Relevance and Meaning of an Academic Degree
– a Political Perspective
Higher education institutions have a long tradition of defending the freedom
of academic research and knowledge from the interference from an outside,
civil world (Ambjörnsson, 2002; Scott, 2003; 2004; Marga, 2003). This defence of boundaries have united faculty and contributed to a strong sense of
collegial cohesion and leadership. The “Bologna process” and the political
aim of creating a European Higher Education Area focuses the challenges
that HE institutions have to face in a context where they have to clarify their
values. Scott (2004) argues that Universities are perhaps the most value-laden
institutions in modern society, as they do not only express intellectual and
scientific values through teaching and research, but also embody powerful
organisational values (collegial governance, institutional autonomy and academic freedom), instrumental values ( as a powerful actor in a knowledge society) and as a contributor to wider social and cultural values (EHEA).
Twale & Kochran (2000) argue that the academic context lacks the necessary
openness to the civil society that is necessary for the realisation of a cooperation between academia, society and industry. If “knowledge production” and the design of study programs remain an internal, academic issue at
the same time as the goal of 50% of a cohort going into HE is to be realised,
we run the risk of contributing to the undermining of the legitimacy and relevance of HE. Weidman et.al (2001) argues that in spite of the expansion of
student attrition the organising of faculty- and student work is mainly based
on the same principles as before this expansion. Strong academic norms and
culture contributes to homogenisation, conformity and exclusion on behalf
of creativity, critical thinking and openness to the civil society. The discourse
of diversity and equality may turn out to be merely prestige words if they are
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just regarded as buss words to be used in the recruitment of students and not
applied on the relations between faculty and students, between faculty and
civil society and within faculty. With more heterogeneous academic contexts
the balance between the satisfaction of individual needs and collective structures become delicate and the best intentions can result in unexpected an unintended consequences (Giddens, 1984). A prime mover for students to fulfil
and graduate from a longer, professional study program is that they perceive
it relevant and meaningful (Weidman et.al, 2001) and that the civil society
and industry as well as the profession have confidence in the HE as the best
producer of knowledge in their fields. In professional education it might
therefore be necessary to relate curriculum, as well as methods of work, to a
variety of cultural contexts. In Sweden i.e., the students´ rights to influence
their curriculum and study environment is statutory and they expect this to
be enacted in class and course evaluations. This brings to the fore that the
“knowledge society” is not a technological or technocratic phenomenon but
a value laden process where ethical issues must be high lighted and discussed
together with economical and marketing issues. Modern HE systems must
engage with a fast moving, complex, multi-layered, ambiguous and volatile
society. As a consequence, the implementation of the goals of the “Bologna
process” demands more than changes in curriculum and design of exams.
Radical, structural changes must be considered within the academic organisation of i.e.
•
•
•
•

the management of study programs, departments and HE institutions
the assessment of faculty qualifications
the recruitment of students and assessment of student qualifications
the recruitment and employment of faculty

The traditional meritocratic and collegial system, which contributes to the exclusion of about 50% of the employees in Swedish HE institutions from influence on their work situation and work activities, has severe limits in a context
where multi- and cross disciplinary work is strived for, where there is a democratisation of knowledge and where competition between knowledge producing
institutions is a reality (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; Gibbons et.al, 1994;
Haake, 2004; Scott, 1995; 2003; 2004; Kyvik, 2004; Ursin, 2004).
The creation of the EHEA is motivated by the assumption that a well
educated work force is a necessity for the economic development of Europe
in relation to other parts of the world. The implementation of the political
goals of the “Bolognaprocess” can be regarded as a challenge to strong academic norms and cultures. Kyvik (2004) discusses the extent to which various
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European countries will converge to a common structural model for the organisation of HE, either binary systems (the most common model at present)
or a unified, but hierarchical system as in the United Kingdom. With high
demands on HE institutions to meet the rapid changing requirements of society for qualified labour force there are signs of a “vocational drift” in many
Universities and with a growing number of students and decreasing public
funding of HE and research in combination with a proletarisation of the
graduate labour force it can be difficult to maintain a binary system where all
HE institutions are competitive in both education/training and research.
The above mentioned political and organisational aspects of HE are one
contextual frame work for the construction of specific study environments.
There are studies showing that student motivation is contextual and relational and that students´ motives and motivation to study is created in the relation between the individual student and the context (Halamandaris &
Power, 1996; Struthers et. Al, 2000; Drew, 2001; Edvardsson Stiwne, 2003).
This is why we argue that the relevance and meaning of HE for the individual student must be considered in the “Bologna process” and in the political
and economic considerations made within this framework. The primary target group for HE institutions are the young adults and knowledge and/or anticipations about their attitudes to studying and working are crucial for the
planning and implementation of the EHEA. As Scott (2003) points out
“globalization” embraces three dialectics between
•
•
•

global markets and global resistances
techno/industry and scientific culture
hegemonic “Western” culture and it opponents.

These tensions emanates in a feeling of uncertainty where young adults, who
are at the cutting edge of creating a life of their own, no longer can rely on
previous personal or social experiences. From this perspective it is argued
that the surrounding society (of which they themselves are part) produces
uncertainty about individual identity; social affinities, gender roles, employment and careers.
It is from this contextualisation of the world of undergraduate students
the results from our study will be discussed.
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The Relevance and Meaning of an Academic Degree – A
Student Motivation Perspective
Results from the longitudinal study referred to in this paper (Edvardsson Stiwne et.al, 2005; Edvardsson Stiwne, 2004) indicate that many students are uncertain about their goals and motives for studying when they enrol in and enter into a study program and that this uncertainty increases between 1998 and
2003. Our conclusion is that it is not until the students are becoming students
in a study program that they become aware of their goals as well as of their
qualifications and opportunities to fulfil the program. In the socialisation into
the norms and culture of a study program and/or a study environment the students become aware of and reflect on how these corresponds to their own
norms, motives and motivation for studying. The students´ experiences of
how the academic values and norms are enacted during their first year, in the
way teaching is organised, accomplished and evaluated and in the way this is
related to their personal goals is discussed in the next session.

Student socialisation
Some researchers of student socialisation focus on the impact of the University
and university studies on students (Tinto, 1993; Gallander Wintre & Yaffe,
2000; Rautopuro & Vaisanen, 2000). Conclusions from these studies are:
•

•

The students get a more negative and critical attitude to their curriculum
as years go by (Rautopuro & Vaisanen, 2000). The reason for this can be
a distinction between the students´ expectations and their experiences
(Pancer & Hunsberger, 2000), or that at the end of a study program the
students´ expect applications and professional relevance and if they cannot find that they get disappointed (House, 1999).
The students´ experiences of their study context is more positive when the
student-teacher communication and relation is realised and encouraged,
and the climate experienced as democratic and with a future oriented approach (Pascarella & Terenzini, 1991; Weaver & Qi, 2005).

The results of these studies indicate that in a future oriented study program the
students should be socialised into normative as well as cognitive and epistemological fields of knowledge. A future oriented study program is one that is intentionally designed to prepare and educate students for a profession or a labour market where there is no for ever fixed criteria for what kind of knowledge, qualifications and skills there are, that will make the students “employ-
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able” when they graduate. These criteria must continuously be negotiated and
evaluated between different actors. In the design and in the evaluation of a
study program faculty must be clear if the goal is to socialise the students into
an academic career or to a professional career (Weidman et.al, 2001).
From basic assumptions that a) most students do not have clear goals and
aims of their studies when they enrol and enter a study program and b) socialisation is a relational process, student motivation is considered to be
changing over time in the interaction between the individual student and the
study environment. Weidman et.al (ibid.) argue that socialisation and motivation can be regarded as intertwining social processes developing through
different stages. These stages are not linear, they can be reversed or one student can rest in two or more stages at the same time. In each stage one focus
question or problem has to be resolved or attended to by each individual and
the response to these actions will influence the students´ study strategies and
their learning approaches as well as faculties´ teaching strategies and organisation of the study environment.
The anticipatory stage
The individual students´ first impression of the curriculum, the study context,
peers and faculty is influenced by her/his previous experiences and present
expectations. These expectations of the study context is often based on stereotypes, of what the student “knows” from media, home pages, reputation
and hear sayings. In the first confrontation with the study context and the
tasks, the student absorbs impressions, information and emotions and relate
these to their expectations. They try to adjust and fit in, but in the anticipation of how their future as students in this study program will be they also
reflect on what the price for this adjustment will be.
The formal stage
When the students attend classes and meetings with peers, student counsellors and mentors, they try to monitor and find out what will be expected
from them. Lecturers, peers and administrators become “cue-givers” and
“role-models”, and normative learning is prevalent during this formal phase
(Pennington, 2002). The students´ evaluate the coherence or difference between intentions and stated goals and actions. The primary goal for the students is to “learn the ropes” of the institution, how to survive and manage to
graduation.
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The informal stage
From the very start the students also form their own peer groups where they
get a social affiliation, a social identity in a new context where insecurity and
uncertainty is prevalent for many. In the forming of these groups the prevailing values and attitudes of the study environment are enacted. Becoming and
being a member of one of these groups contribute to the individuals´ self image and social identity (Cassidy, 2004). You are identified as one of the
“smart ones” or “shy ones” and your status and interests come into sight.
Twale & Kochran (2000) have shown that the cohesion in these peer groups
is created through emotional identification, a sense of community and of sharing the same destiny. Some students choose to take the position of an outsider, to keep to themselves or to give priority to friends and family outside
the academic context (Edvardsson Stiwne et.al, 2005).
The personal stage
The individual student will identify more or less with the study group, the
program and the University. During the process, from becoming a student to
graduation, the individual student has to consider her/his student roles as
well other social and professional roles, in order to prepare themselves for a
life after graduation. This means a constant comparison with peers, with their own demands as well as with real and anticipated demands from their study environment in order to create a personal frame of reference within which
choices will be made. For the student who identify strongly with the study
context the study progress can create a sense of panic when he/she realises
that graduation is at hand. Separation anxiety can be most manifest. For the
student who identify strongly with a profession or a family context the prospect of graduation will be a relief. You will soon “go back to reality” and
leave a temporary situation, a period in life behind.

The Relation Between Student Motivation and Study
Environment
From the outlined frame of reference it is argued that the demands and claims on students, as well as on faculty, differs in a study program that has the
aim to educate student for a specific profession from those in a study program based on traditional academic values with the aim of academic careers.
Weidman et.al (2001) argue that in order to enhance an identification with a
program and an interest in a future profession there are three crucial aspects
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that has to be considered, the acquirement of knowledge, investment and engagement.
The acquirement of knowledge must be related to a sense of relevance.
The student must know or at least anticipate that after graduation he/she will
have acquired special knowledge, qualifications and skills which non graduates in the same field do not have and therefore opportunities to specialize,
to get a profile can be crucial for the motivation to graduate. The student
must also find it worth to invest the time, energy and money it takes to
graduate in this field. This investment can contribute to a feeling of being
“worthy” to be included in the professional context after graduation. Depending on whether the individual student identifies with the academic study
context or the profession, the meaning of “being a student” will be constructed differently by students in the same class (Edvardsson Stiwne, 2003)
and the way the learning environment is created will direct and influence the
students´ identifications and engagements.

The construction of learning environments
Apart from the obvious task of teaching every institution and study program
creates a learning environment, in collaboration with students, faculty and
sometimes also with the surrounding society. These learning environments
can both enhance and inhibit students learning and social and personal development. In the enactment of the learning environment the norms and values of the study context as well as of the “zeit geist” is learned. The students
learn how knowledge is constructed, what is defined as “relevant” or “irrelevant” knowledge; they learn how tasks are assessed and evaluated; they learn
how feedback is given and received and how influence is enacted. They also
learn about status within the class as well as in the study context in general
and they learn how status is enacted by faculty and peers.
In the construction of a learning environment faculty, lecturers and assistants are important role models, and their attitudes and actions are often
more influential than formal curriculum and policy documents. Haas &
Shaffir (1987) showed in an ethnographic study among medical students in a
problem based learning context, that the students experience was that they
were covered with information and that they were unsure what the relevance
was of it all. Their strategy was “cue seeking” in spite of the PBL discourse
of student centred, self directed and problem based learning in the program.
Leman & Mann (1999) found that first year students of Natural Sciences experienced high stress in their studies but also in finding their way through the
organisational complexity of the University. The experience of study-related
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stress differed, not so much between male and female students, as between
students of different departments. Those were described as “friendly and
helpful” or “unfriendly”. Overall the students experienced a competitive climate where the underlying assumption was that only the most brilliant stund
dents would be good enough to continue to the 2 year. As the Graduate Engineering programmes in our study are heavily male dominated, in class as
well as in faculty, a study by Lundmark, Edvardsson & Strömberg (1998) is
relevant for the reflection on what the student- study context relation means
for the individual students´ experience of relevance and meaning. They found
that female students perceived the study situation more demanding than male
students and experienced the workload heavier than men. Workload was defined as “the experience of how work and studies influence a persons´ total
life situation”. Talking about “students” must not make us blind for the
gendered context and the fact that the individual students previous study experiences, expectations and present experiences are gendered constructions.

Conclusions
In this paper I have argued that the first year in a study program is crucial for
the students´ approaches to studying and learning as well as for the strength of
their identification with an academic context and/or a professional context. I
also argue that students identifications will influence their perception of the
relevance and meaning of a study program. From interviews with first year
students in four cohorts enrolling in “the same” graduate engineering program
we have indications that here has been a change in the students attitudes to
their studies as well as to their future on the labour market, between the cohorts who entered in 1998 and 1999 and those who entered in 2000 and 2002.
This change between the cohorts is interpreted in this paper as an increased
uncertainty among the students, of the future work life in general and of the
meaning of life as well as an increased ambivalence to the relevance of an academic grade as the self evident admission to a qualified labour market.
The data is from an ongoing longitudinal study where we also have survey
data and these support the interview data presented in this paper. Further
analyses of our data will show if the indications presented in this paper will
remain through the years or if this confirms the assumption that it is not until the students are becoming students in a specific study context they become
aware of their goals as well as of their qualifications and opportunities to fulfil their engagements.
The design of the study complicates our further analyses as it is very obvious that there is a selection of students after the first year, when about 1/3 of
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the students have either dropped out or taken study leaves for longer or shorter periods. The strength of the design is that we have cohort data as well as
personal data. We can monitor what happens within the cohorts, over time,
as well as making comparisons between the cohorts. We can also monitor
specific students paths, their expectations, experiences, strategies and feelings
in relation to their specific study contexts.
With reference to the ongoing interpretation and implementation of the
“Bologna process” one conclusion we draw is that the outcome of the students search for relevance and meaning in an academic study context is the
result of a complex interplay between individuals with heterogeneous backgrounds and specific value laden study contexts. The values are created
within a wider social context undergoing rapid changes and where traditional academic values are challenged.

References
Ambjörnsson, R. (2002). Tankens pilgrimer. Stockholm: Natur & Kultur.
Annual report of the Council for Higher Education in Sweden (2004).
nd

Biggs, J. B. (2003). Teaching for quality at University (2 ed.). Buckingham:
SRHE & Open University Press.
Cassidy, T. (2004). Mapping variables related to social identity, distress and perceived health in an undergraduate student population. Social Psychology of
Education, (7), 339-352.
Drew, S. Student perceptions of what helps them learn and develop in higher
education. Teaching in higher education, Volume 6, pp. 309-331, 2001.
Edvardsson Stiwne, E. (2003). Study histories in Higher Education. Paper presented at the ECER conference in Hamburg 17-20 September. Network 22
“Research into Higher Education”.
Edvardsson Stiwne, E. (2004). We live in our own small world. The first year in
a Study program in Engineering. Paper presented at the ECER conference in
Crete 20-24 September. Network 22 “Research into Higher Education”.
Edvardsson Stiwne, E. (red.). (2005). Studentens första år. Linköping: Tekniska
Högskolans rapport nr 2005:1. www.ep.liu.se/ea/lith/tfk/rapport/2005/005/
Entwistle, N. J. Concepts and conceptual frameworks underpinning the ETL
project. Occasional Report 3, 2003. ETL project. http://www.ed.ac.uk/etl
Entwistle, N. J.; McCune, V. S. & Hounsell, J. (2002). Conceptions, styles and
approaches within higher education. I R. J. Sternberg & L-F Zhang (Eds.).
Perspectives on thinking, learning and cognitive styles. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

215

Steget in och steget ut ur högskolan
Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (1995). The triple helix: University-industrygovernment relations. A laboratory for knowledge based economic development. European Society for the Study of Science and Technology 14 (1), 1836.
Gallander Wintre & Yaffe (2000). First-year students´adjustment to univeristy
life as a function of relationships with parents. Journal of Adolescent Reserach, vol. 15 no 1 sid 9-37.
Gibbons, M.; Limoges, C.; Nowotny, H.; Schwartzman, S.; Scott, P. & Throw,
M. (1994). The new production of knowledge. The dynamics of science and
research in contemporary societies. London: Sage.
Giddens, A. (1984). The constitution of society. Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press.
Haake, U. (2004). Ledarskapande i akademin. Umeå: Umeå Unviersitet. Pedagogiska institutionen. Avhandling nr 74.
Haas, J. & Shaffir, W. (1987). Becoming doctors: The adoption of a cloak of
competence. Greenwich, CT: JAI Press.
Halamandaris, K. & Power, K. G. (1996). Individual differences, social support
and coping with the examination stress: A study of the psychosocial and academic adjustment of first year home students. Personality and individual differences, Volume 26, 665-685.
Hallsten, L.; Bellagh, K. & Gustafsson, K. (2002). Utbränning i Sverige – en populationsstudie. Arbetslivsinstitutets skriftserie Arbete och Hälsa 2002:6.
Hounsell, D. J. & McCune, V. S. (2002). Teaching-learning environments in
undergraduate biology: initial perspectives and findings. Occasional Report 2,
ETL project. http://www.ed.ac.uk/etl
House, J.D. (1999). The effects of entering characteristics and instructional experiences on student satisfaction and degree completion. International Journal
of Instructional media Volume 26, pp. 423-435.
Kyvik. S. (2004). Structural changes in Higher Education systems in Western
Europe. Higher Education in Europe, Vol XXIX, 3: 393-409.
Leman, P.J. (1999). The role of subject area, gender, ethnicity and school background in the degree results of Cambridge University undergraduates. The
Curriculum Journal 2 (10): 231-252.
Lundmark, Edvardsson & Strömberg (1998). Lika men ändå olika. Vilka skillnader finns mellan kvinnliga och manliga studenters uppfattningar om studierna? Uppsala: Uppsala universitet: Enheten för utveckling och utvärdering, Rapport no13.

216

Steget in och steget ut ur högskolan
Marton, F. & Säljö, R. (1997). Approaches to learning. I F. Marton; D. J.
nd
Hounsell & N. J. Entwistle (Eds.), The experience of learning (2 ed.). Edinburgh: Scottish Academic Press.
Marga, A. (2004). University reform in Europe: Some ethical considerations.
Higher Education in Europe, Vol XXIX, 4:475-480.
Naess, T. (2004). Forecasting the Norweigan labour market for Graduates holding Higher Degreees. Higher Education in Europe Vol XXIX, 1, 103-114.
Pancer, S.M. & Hunsberger, B. (2000). Cognitive complexity of expectations
and Adjustment to University in the first year. Journal of Adolescent Research
Volume15, pp. 38-57.
Pascarella, E. & Terenzini, P. (1991). How college affects students: Findings and
insight from 20 years of research. San Francisco: Jossey-Bass.
Pennington, D. C. (2002). The social psychology of behaviour in small groups.
East Sussex: Psychology Press Ltd.
Persson, H. & Regnér, H. (2005). Högskoleorternas regionala ekonomi. Stockholm: SACO-rapport.
Rautopuro, J. & Vaisanen, P. (2000). Keep the Customer Satisfied. A longitudinal Study of Students´Emotions, Experiences and Achievements at the University of Joensuu. Paper presented ant the ECER Conference in Lissabon.
SACO 2005. www.saco.se. Akademibarometer 2005-1
Scott, P. (1995). The meanings of mass higher education. Buckingham: Society
for Research into Higher Education.
Scott, P. (2003). Challenges to academic values and the organization of academic
work in a time of globalization. Higher Education in Europe, vol XXVIII, 3:
295 306.
Scott, P. (2004). Ethics “in” and “for” Higher Education. Higher Educatioan in
Europe, Vol XXIX, 4: 439-450.
Struthers, W., Perry, R. P., & Menec, V. (2000). An examination of the relationship among academic stress, coping, motivation and performance in college. Research in higher education, Volume 41, pp. 581-592.
Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student atnd
trition (2 ed.) Chicago: University of Chicago Press
Twale, D. & Kochan, F. (2000). Assessment of an alternative cohort model for
part-time students in an educational leadership program. Journal of School
Leadership, Volume10, pp. 188-208.
Ursin, J. (2004). Characteristics of Finnish Medical and Engineering research
group work. Jyväskylä University. Dissertation no 244.

217

Steget in och steget ut ur högskolan
Weidman, J. C.; Twale, D. J. & Stein, E. L. (2001). Socialization of Graduate
and Professional Students in Higher Education – a perilous passage? San
Fransisco: Jossey-Bass, 2001.
Weaver, R. R. & Qi, J. (2005). Classroom organization and participation: college students´ perceptions. The Journal of Higher Education, Vol 76 (5), 570601.
Wenemark, M., Borgstedt-Risberg, M., Holmberg, T., Nettelbladt, P., Noorlind
Brage, H., & Åkerlind, I. (2003). Östgötens psykiska hälsa. En kartläggning
av självskattad psykisk hälsa i Östergötland hösten 2002. Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum. Rapport 2003:1.

218

STATSVETARE – OCH SEDAN?
Ett tankestycke om universitetsutbildningens forskningsanknytning
och studenters förväntningar om sin arbetsmarknad
Elin Wihlborg
Ekonomiska Institutionen

Jag har ofta fått frågan vad man blir om man läser statskunskap. För mig
som lektor i statskunskap var det först ett enkelt svar att de flesta av våra tidigare studenter arbetar inom offentlig sektor som handläggare, politiskt
sakkunniga eller till och med som politiker eller till exempel ledarskribenter.
Många studenter läser också statskunskap som komplement till andra ämnen
som ekonomiska eller en ingenjörsutbildning för att känna till de offentliga
organisationer som de kommer att förhålla sig till i sin yrkesroll. Lärarstudenterna läser 40 poäng statsvetenskap om de fördjupar sig i samhällsvetenskap och andra har det som en mindre strimma. Ibland är jag benägen att
säga att alla studenter borde läsa statsvetenskap för i dagens Sverige berörs i
princip alla verksamheter av offentliga politiska beslut eller verksamheter.
Men i eftertankens bleka krankhet funderade jag på hur universitetsutbildningen i statsvetenskap genom de avslutande examinationsuppgifterna
(främst D-uppsatsen) förbereder studenterna för framtiden då de huvudsakligen har forskarrollen i fokus liksom i många andra samhällsvetenskapliga
ämnen. Om nu ämnet statsvetenskap är så brett hur kan man då betrakta det
som ett ämne som sådant och hur kan vi examinera den slutliga uppsatsen
för att därefter påstå att den som läst åttio poäng statsvetenskap faktiskt är
”statsvetare”? Den här frågan har för mig blivit allt mer aktuell dels genom
att ha examinerat väldigt olika D-uppsatser och dels genom att vara gästforskare på statsvetenskapliga institutionen vid Monash university i Melbourne, Australien, där jag mött ett mycket annorlunda förhållningssätt till
ämnet och inte minst till studenternas eget kunskapsbyggande och de avslutande uppsatserna.
Vid samtliga de institutioner där jag själv deltagit i undervisning i statsvetenskap i Linköping och Uppsala som student, samt i Linköping och Luleå
som lärare, är uppsatsarbetet ett vetenskapligt arbete och ganska likartat.
Det handleds och avslutas med ett seminarium där en annan student kommenterar uppsatsen, som därefter kan kompletteras (vilket i princip alltid är
fallet) av skribenten innan uppsatsen publiceras. Uppsatser skrivs på samtliga
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nivåer i kurserna och den avslutade uppsatsen (s.k. D-/magister uppsats) utgör poäng 71-80 och skall avsluta och visa på vad studenten lärt sig under
två års studier i ämnet statsvetenskap. Däremot vid Monash univerity, och
som jag har förstått vid de flesta universitet i Australien som undervisar i Politics/Political Science, är uppsatsen ett mycket mer enskilt arbete med viss
handledning. Vid examinationstillfället (ett på förhand fastställt datum) lämnas uppsatsen in för en skriftlig bedömning av en annan lärare (än handledaren). Examinatorn träffar inte studenten och studenten har inte heller möjlighet att komplettera sin uppsats, som inte heller publiceras. Studenterna har
dock möjlighet att skriva uppsatsen som en praktikrapport. Praktiken genomförs då på en av universitetet anvisad arbetsplats oftast det regionala
parlamentet som medhjälpare till en parlamentsledamot och studenten har då
dels en handledare på universitet och dels en på arbetsplatsen. Praktikrapporten hanteras sedan på samma sätt som uppsatsen.
Syftet med detta paper är att mot denna bakgrund diskutera hur vi examinerar avslutande uppsatser i statsvetenskap genom att jämföra hanteringen
av uppsatser i Sverige och mina erfarenheter från ett universitet i Australien
samt hur dessa olika förhållningssätt relaterar till vår (läraranas/institutionens) föreställning om vad det är att vara statsvetare.
Papret inleds med en reflekterande beskrivning av våra anvisningar för
uppsatsarbetet, vid de olika institutionerna. Därefter relateras förhållningssätten till uppsatsarbetet till mer teoretiska diskussioner om kunskapsbildning. Först genom att ta upp Aristoteles begrepp om kunskapsformer baserat
på Gustavsons (2000) diskussion om dem, samt Nielsen och Kvale (red.
2000) diskussion vad de kallar ”mästarlärare”. Hela denna teoretiska reflektion kan även sägas förhålla sig till hur ett socio-kulturellt perspektiv på
lärande återskapas i undervisningen. Jag slogs väldigt starkt av Säljös beskrivning av undervisningen som lärandesituationer vilka ”… rivits loss från
den primära socialisationsmiljön och blivit en del av en specialiserad och professionell gemenskap” (Säljö i Nielsen och Kvale (red.) 2000:19, svenskt förord). Det är möjligt att tolka mitt syfte som ett resonemang om vad som kan
betraktas som statsvetarstudentens ”primära socialisationsmiljö” och hur vi
som lärare i ämnet socialiserar in studenterna i detta sammanhang. Min fråga kanske snarare är vad som utgör studenternas primära socialisationsmiljö
och hur de lär sig sitt framtida yrke genom denna.
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Den avslutande uppsatsen i statsvetenskap i Sverige
”D-uppsatsen”
D-kursen i statsvetenskap (61-80 poäng) beskrivs som forskningsförberedande. Detta trots att en väldigt liten del av dem som går denna kurs kommer att
eller har ambitionen att stanna kvar vid universitet och forska. De flesta av
våra studenter i denna grupp ser andra verksamheter framför sig, men väljer
ändå att gå en kurs som beskrivs som:
Kursbeskrivning
Kursen skall ge en fördjupad insikt i samhällsvetenskapliga forskningsproblem
och i viktiga forskningsinriktningar idag (med särskild betoning på de vid Linköpings universitet befintliga forskningsinriktningar). Kursen skall vidare ge
fördjupad insikt i metoder för analys av politik samt förmåga att självständigt
genomföra en undersökning med statsvetenskaplig teorianknytning och metodtillämpning.
(Linköpings universitet, hemsida 2004a)

Här är det helt klart uttalat att utbildningens sista tjugo poäng är forskningsförberedande. Det är även uttalat att det är de forskningsinriktningar som
avdelningens lärare och forskare sysslar med som kommer att betonas. Det
innebär helt krasst att vi som lärare i princip bara erbjuder handledning av
D-uppsatser inom våra egna forskningsområden. Det är för att kunna upprätthålla kvalitén på uppsatserna och verkligen ge studenterna relevant handledning. Men samtidigt innebär det att vi begränsar studenternas möjligheter
till olika inritningar. Studenterna socialiseras därmed inte enbart in mot forskarrollen utan även endast i de forskarroller som avdelningens lärare själva
kan sägas delta i. Denna begränsning möts ofta med svaret att A-C-nivån i
statsvetenskap är relativt likartad vid de olika lärosätena i Sverige (det kan
kanske också ifrågasättas om det är så bra att göra så, men det är en annan
fråga) och studenterna därför kan läsa D-kursen i princip var som i Sverige.
Det avslutande uppsatsmomentet – D-uppsatsen – i Statsvetenskap har
följande mål:
Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att fritt och självständigt
genomföra ett större uppsatsarbete. Kursen avser att förbereda för en eventuell
forskarkarriär.
(Luleå tekniska universitet, hemsida 2004a)

Här betonas dock att forskarkarriären är ”eventuell”, vilket är en underdrift,
eftersom det i Luleå är ungefär en D-student av mellan tjugo och trettio per
år som går vidare till forskarutbildningen. Det kan ju vara möjligt att de fort-
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sätter med forskarutbildning vid andra universitet. Det fria ämnesvalet är en
central del av kursbeskrivningen och en viktig del av examinationen, eftersom vi som lärare i den slutliga uppsatsen fäster stor vikt vid problemformulering och avgränsning av syftet. Det är viktigt att studenten kan visa att
hon/han själva kan formulera och motivera ett statsvetenskapligt relevant
problem som hon/han hanterar inom ramen för uppsatsen. Men för alla de
studenter som kommer att fortsätta sin yrkesverksamhet inom offentlig förvaltning, som journalister, utredare eller liknande så kommer det sannolikt i
de allra flesta fall att handla om att hantera problem som andra ställer upp
och vill få belysta.
På samma sätt formuleras målen för D-kursen i kursbeskrivning vid Linköpings universitet.
Självständigt arbete innebär författande och framläggning av uppsats samt
opposition på annan seminariedeltagares uppsats.
(Linköpings universitet, hemsida 2004a)

Här betonas således det egna arbetet att skriva uppsatsen och att försvara den i
en situation som liknar forskarens. Det sammanhang som studenterna lär sig
och socialiseras in i är till stor del det där undervisningen sker – universitetet.
De flesta av studenterna kommer aldrig att hamna i liknande situationer ingen,
där de skall försvara teori och metodval vid ett vetenskapligt seminarium. De
som kommer att skriva rapporter liknande uppsatserna i sin fortsatta yrkesverksamhet kommer snarare att tvingas svara för sakfrågor och sakinnehåll i
texten än för teori- och metodval. Om man skall vara krass så är denna seminarieövning, som vi som lärare fäster stor vikt vid, inte direkt lärorik för majoriteten av studenterna som därefter lämnar universitetsmiljön. Därtill bör noteras att många studenter (även jag själv vad jag minns) är mycket nervösa och
stressade inför denna situation att själv ”hängas ut” tillsammans med sin uppsats för bedömning och granskning av medstudenter och lärare. Det kanske
därför kan vara värt att fundera på hur studierna i vårt ämne vid universitetet
avslutas innan studenterna möter arbetsmarknaden.
Sammanfattningsvis kan konstateras att undervisningen på D-nivå ser
forskarrollen som normen, framgår helt klart i den övergripande kursbeskrivningen för hela Statsvetenskap 4/D:
Statsvetenskap 4 är en direkt forskningsförberedande utbildning, vilket bl a
innebär att det ställs relativt höga krav på det självständiga arbetet ifråga om
vetenskaplig kvalitet.
(Linköpings universitet, hemsida 2004a)
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Kursplanernas syfte är att introducera studenterna inför en forskarroll och
integreras i forskningsarbetet. Det framkommer även av att vi helst handleder
uppsatser som ligger nära den forskning vi själva är engagerade i. Trots detta
är vi medvetna om att det är få studenter som kommer att följa den vägen.
Mot bakgrund av Nielsens och Kvales (2000) resonemang om mästarlära
skulle jag vilja hävda att vi som lärare och forskare i ämnet statsvetenskap
ser oss själva som de mästare som studenterna skall lära sig att agera som. Vi
ser D-kursen som en socialisering in i forskarsamhället och förväntar oss att
alla studenter på denna nivå skall ha detta intresse och denna förmåga. Däremot uppmärksammar vi i väldigt låg grad det ”mästarskap” som ligger hos
vad vi kallar praktikerna. Det är först efter avslutade studier vid universiteten
som studenterna verkligen kommer att möta de mästare som kan skola in
dem i vad som för de allra flesta kommer att bli deras verkliga yrkesroller.
Däremot vid universitet i Australien är inte anknytningen mellan motsvarande D-nivån och forskningen alls lika stark, som jag vill visa i nästa avsnitt.

Den avslutande uppsatsen i statsvetenskap i Australien
”honest-thesis”
Som en inledande avgränsning vill jag först notera den stora skillnaden i hur
doktoranderna hanteras vid den institution där jag är i Australien och i Sverige. Jag är van vid att doktoranderna är en del av arbetsgemenskapen och
deltar i forskning och undervisningen vid avdelningen. Men i Australien är
doktoranderna snarare studenter som ansöker om stipendium för sin finansiering för varje år. De saknar egna arbetsrum och har endast en delad ”datasal” att nyttja där ingen av dem lämnar personliga tillhörigheter eller litteratur. Det innebär att doktoranderna nästan är som en grupp studenter, endast
något över D-studenterna. Därför finns således ett större steg mellan lärare
och D-studenter än vad vi har i Sverige.
För det första är studenterna i Australien mer knutna till programliknande
utbildningar. Det innebär att de inte bara kan läsa två år statsvetenskap, utan
måste även inkludera andra kurser vanligtvis nationalekonomi, statistik, historia eller genusvetenskap. Därför beskrivs det fjärde årets inriktning mot
Politics och dess avslutande så kallade ”honest-thesis” som:
What we are trying to do, via the Honours degree, is increase the supply of
people with a significant capacity for informed, conceptual thought, i.e., people who can manipulate intellectual categories, who can think in general terms,
who can rise above the level of the particular, the personal, or the obvious
when they are called upon to make decisions, who have acquired a sense of
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historical or comparative perspective, and who, in particular situations, may
be able therefore to make more balanced judgments or decisions. We are also
trying to increase the supply of people with useful research skills.
(Monash university homepage, 2004a)

Det framgår här helt tydligt att forskningen är underordnad, den nämns sist
och som ett komplement. Det huvudsakliga syftet med utbildningen är snarare att studenterna med denna examen, motsvarande en D-kurs, kommer att
fylla en viktig funktion i samhället, när de kommer ut på arbetsmarknaden –
”supply”. Detta förhållningssätt kan ju dock även bero på universitetens mer
marknadsorienterade förhållningssätt då studenterna betalar avsevärda avgifter för utbildningen och förväntas kunna få ett bra betalt arbete efteråt. Kells
(1999) har karaktäriserat högre utbildningsmodeller i två kategorier som han
kallar den kvinnliga respektive den manliga och ser det ekonomiska förhållningssättet som i Australien, som ett mer maskulint förhållningssätt till examination där pengar är synliga och avgörande samt regler, normer och scheman är centrala.
Jag fascineras i ovanstående kursbeskrivning framför allt av att det är studenternas kommande förmåga att ta ansvarfulla och kompetenta beslut som
framhålls, eftersom det är så långt ifrån den svenska förståelsen av forskning
och reflektion som står på sidan av beslutsfattandet. I Kells (1999) dikotomi
präglas det kvinnliga av avståndstagande från det offentliga och även av träning och flera möjligheter. I Sverige ger vi studenterna flera sådana möjligheter bland annat genom att kunna revidera sin uppsats efter seminariet eftersom vi anser att de då lär sig att ta till sig och hantera konstruktiv kritik.
Det är tydligt att samma förmågor, kapacitet och kunskap hos studenterna värderas högt i de svenska och australiensiska kursplanerna, men det är
olika syften som framhålls för detta. Snarlik kunskap förväntas således användas på olika sätt. Det tycker jag visar att universitetskulturen är olika och
att studenterna därför förväntas göra och lära sig olika saker.
Anvisningarna för uppsatsarbetet vid Monash university är mycket formaliserade och betonar skillnaden på handledare och student och deras respektive uppgifter. För uppsatskursen finns ett trettio sidor tjockt kompendium
med anvisningar inför uppsatsskrivandet, (vilket återigen liknar Kells ”focus
on rules”) som jag tycker är ett mycket intressant exempel på hur man kan
formalisera det som vi i Sverige ser som ett hantverk, ett förhållningssätt som
”sitter i väggarna”. Därför vill jag lite ytterligare kommentera detta kompendium, eftersom jag ser stora möjligheter att utveckla sådana kursanvisningar för vårt uppsatsmoment.
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Kompendiet för ”honest-thesis” inleds med anvisningar om vilka lärare
och bibliotekarier som finns tillgängliga under kursen. Bibliotekarierna leder
även två seminarier dels inledningsvis och dels när studenterna formulerat
sina forskningsproblem. Min erfarenhet är att vi nyttjar bibliotekets kompetens för dåligt och att vi skulle vinna mycket på att ”tvinga” studenter att
söka litteratur i högre utsträckning. Idag använder de ofta bara det handledaren rekommenderar eller tidigare kurslitteratur och på uppsatsseminarierna möts man ofta av kommentaren att det fanns ingen litteratur om detta,
men det gör det nog oftare än de tror.
Därefter följer i Monashs anvisningar ett schema för seminarier under
uppsatsmomentet, vilket vi helt saknar. För varje seminarietillfälle finns anvisningar med övningar som studenterna skall förbereda. Den första veckan
behandlas: ”1. Expectations/objectives; working with supervisors; developing
a research schedule” (Monash University 2002:4). Förväntningar med uppsatsen behandlas således från studenternas och universitets perspektiv. Detta
är viktigt att klargöra inledningsvis och något som jag tror vi skulle vinna
mycket på att göra också. Vi tvingas ofta hantera sådana frågor efterhand
och som handledare ger vi inte alltid samma svar. När problem inträffar, oftast eftersom studenterna undervärderar våra krav och arbetsinsatsen med en
uppsats, så blir det ofta svårt att hantera eftersom vi saknar normer för detta.
Vårt svenska förhållningssätt liknar vad Kells (1999) beskriver som den
kvinnliga modellen och kallar ”changes of teachning trough ’discovery’ ”. Vi
kan sägas ändra och uppmärksammar sådant som vi upptäcker och betraktar
som problem, till skillnad från ett mer förutseende formaliserat förhållningssätt till uppsatsskrivandet. Anvisningarna för att formulera en tidplan för arbetet visar också för studenten att det är viktigt att komma igång. Här ges en
tydlig tabell i anvisningarna (Monash Unviersty 2002:6). Studenterna förväntas utveckla en egen tidplan som följer de anvisningar som ges för varje månad under uppsatsarbetet, t ex: ”May: Being seriously writing (if you haven’t
already).” (originalets fetstil). Jag tror att även svenska studenter skulle kunna ha nytta av sådana strukturerande anvisningar, för många av dem är det
första och kanske även sista gången de har så lång tid till sitt förfogande för
en enskild uppgift.
Här framgår också relationen till handledaren och betydelsen av att färdigställa ett helt manus i god tid: ”… your supervisor should see your entire
draft thesis no later than the first week of October” (uppsatsen lämnas in i
början av november). Även detta tror jag vi skulle kunna lära oss mycket på
eftersom vår arbetsbelastning som lärare ofta är orimlig i slutet av uppsatsarbetet då alla studenter tror att man bara har deras uppsats att läsa sista
natten. Genom att redan vid första tillfället på uppsatskursen uppmärksam-
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ma dessa förutsättningar är ett sätt att formalisera och skapa respekt för
handledarens och studentens respektive roller och arbetsuppgifter.
Den tredje veckans seminarium vid Monash behandlar frågor kring forskningsproblemet, vilket också framhölls tydligt i de svenska kursbeskrivningarna. Här diskuteras olika steg i processen att formulera tydliga forskningsfrågor, dess relation till tidigare forskning och metodval. Trots att studenterna skrivit flera uppsatser är detta ofta ett problem de faller på. Om forskningsfrågorna skulle hanteras gemensamt i seminariegrupper är det möjligt
att vissa ”stordriftsfördelar” skulle kunna nås. Tydliga anvisningar inför sådana gruppseminarier skulle sannolikt få studenterna att ta mer eget ansvar
och lära av varandra, vilket förhoppningsvis skulle kunna minska behovet av
individuell handledning. Samma fördelar ser jag med de australiensiska seminarierna som behandlar bl a: ”Drafting and writing issues; Structuring dissertation; documentation and presentation; sources and critics; procrasting and
writing problems”. Sådana konkreta seminarier med strukturerande övningar
skulle kunna göra uppsatsarbetet mer överblickbart för studenterna och
sammanhang för gemensamt kunskapsbyggande kanske kunde utvecklas.

Victorian Parlimentary Internship
Samma anvisningar som för uppsatsen gäller även för den uppsats som författas om de väljer praktikkursen ”PLT3440 Victorian Parlimentary Internship”. Här framgår det tydligt i ”Assesment” att deltagande i seminarierna
utgör 15% av kursen, en mer reflekterande essä (2000 ord) om praktikperioden och kunskapsbildning utgör 20% och den avslutande uppsatsen 65% av
kursen. Dessa uppsatser görs även tillgängliga via ”the State Parliament Libary”, vilket uppskattas väldigt av studenterna (personal communication Curtin). Denna kurs riktar sig främst till:
(1) to acquaint students with the structures and processes of contemporary
state government; (2) to acquaint them with the nature of Parliament research and reporting.
(Honours Information book, unit PLT3440)

För mig är det anmärkningsvärt att de så uttryckligen kan ange att kurser
riktar sig till vissa studenter. Det kan bero på att det är en eftertraktad kurs
och att endast femton studenter ges möjligheten att göra denna praktikkurs
per år (Honours Information book, unit PLT3440). Därför diskuteras vid avdelningen hur andra grupper av studenter skulle kunna erbjudas liknande
möjligheter (personal communication Curtin). Inte heller parlamentet är ett
sammanhang där så många studenter kommer att kunna fortsätta, men den
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erfarenheten är värdefull även för andra sammanhang. De studenter som
fördjupade sig i politisk teori ansågs dock ha de bästa möjligheterna för att
läsa och tänka själva på universitetet, men här behövs nog en vidare tolkning
och förståelse för vad studenterna kommer att nyttja sin kunskap för. Normen för honest-thesis i Australien är att studenterna ges en tydlig struktur
och inordnar dem i formaliserade lärandesammanhang. Däremot den svenska normen för D-uppsatsen är att skolas in i forskarrollen.
För att sammanfatta intrycken med hjälp av Nielsen och Kvales begrepp
(2000) mästarlärar, ser jag alltså två strategier för hur D-studenternas kunskap betraktas och därmed även organiseras. Examinationen (avslutningen
av studierna i ämnet statsvetenskap) blir därför olika. Den svenska strategin.
Läraren är en mästare ”i att forska” och studenten går bredvid och gör sitt
eget försök att forska under handledning. Handledningen har successivt utvecklats och studenten har fått ett större och större ansvar i relation till förväntningarna (från B till D-uppsats). Läraren/mästaren släpper således långsamt in studenten i praxisgemenskapen (Nielsen och Kvale 2000:29). Den australiensiska strategin. Läraren har kunskap om teorier och modeller som
studenten skall göra applicerbara i en annan kontext där han/hon senare
kommer att skolas in. Läraren är inte mästare på det som studenten förväntas komma arbeta med utan på den akademiska kunskapen om ämnet. Studenten och läraren har därmed en mer distansierad och formaliserad relation,
eftersom studenten hela tiden befinner sig och än mer kommer att befinna sig
i ett annat socialt sammanhang – praxisgemenskap – där kunskapen har en
annan funktion, än för forskning. Min avsikt är nu att resonera något mer
teoretiskt om dessa två förhållningssätt till D-studenterna i statsvetenskap i
Sverige och i Australien. 1

Uppsatsarbetet är studentens
Ett första påtagligt och likartat intryck är att studenterna på denna nivå förväntas arbeta mycket mer självständigt än i sina tidigare studier. Examinationen är mer i deras egen hand, även om de i det svenska sammanhanget har
en mer omfattande process för att visa på sin förmåga avslutningsvis (både
muntligt och skriftligt).
Trots att uppsatsarbetet i hög grad är studentens ges anvisningar i olika
omfattning. I den svenska modellen som mer präglas av att lära genom att
skolas in i forskarrollen är anvisningarna sällan formaliserade, de kommer
1

Jag talar generellt om två länder trots att jag bara har erfarenheter från ett Australiensiskt universitet och tre svenska.
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mer till uttryck genom ageranden och förhållningssätt. Vi skiljer helt enkelt
inte tydligt på inlärning och användning av det inlärda, som Nielsen och
Kvale (2000:34) tydligt uttrycker det. Däremot i den australiska modellen är
kunskapen kring uppsatsskrivande formaliserade och detaljerad. Det finns en
modell för studenterna att följa. Examinationen i Sverige kan ses som en situation då studenten visar att hon/han just har socialiserats in i sammanhanget av statsvetenskaplig forskning. Examinationen i Australien däremot
innebär att studenten lämnar över en text som visar att hon/hon har fullföljt
de anvisningar som givits för uppsatsen och studenten har inga möjligheter
att varken muntligen eller skriftligen utveckla eller motivera sina val eller
bemöta den kritik som examinerande lärare framför.
Även i Australien ligger givetvis en stor del av uppsatsarbetet på studenterna själva. Men i kursen Victorian Parlimentary Internship, ges de en tydlig
bild av vilka situationer deras lärande kan syfta mot. De får ett sammanhang
för sin teoretiska kunskap och samtidigt ett ”situerat lärande” som visar dem
hur de kan komma att använda sin kunskap. Det är vad Dreier (2000) talar
om som deltagande i sociala kontexter, vilket ger studenterna sammanhang
och riktning för sin kunskap. De mer formaliserade anvisningarna visar också på en riktning och sammanhang som ligger utanför universitet. Dreier kallar den formaliserade undervisningen för ”institutionellt arrangerade lärandebanor” och diskuterar hur dessa kan skilja sig åt mellan olika individer,
mellan individer och mellan institutioner (Dreier 2000:100). Institutionellt arrangerade lärandebanor erbjuds genom de olika möjligheter till uppsatsskrivande som erbjuds vid Monash University i Australien. Vid Monash ser jag,
om man är välvillig, en öppning för att även praktiker kan ses som mästarlärare som socialiserar in studenterna i en roll, som universitet som sammanhang inte erbjuder. Examinationen kan då således även inkludera en bedömning av hur studenterna tagit till sig andras ”mästarlärande” och kunskap ur
en social praktik utanför universitets.

Kunskap för examen eller efteråt
Även om studenten skall ta det huvudsakliga ansvaret för sitt lärande under
uppsatsmomentet så skall det examineras och de krav som ställs upp för examen är avgörande för hur studenterna arbetar med sitt kunskapsbyggande. För
att särskilja på olika förhållningssätt nyttjar jag Gustavssons (2000) diskussion
om Aristoteles tre kunskapsformer. ”Episteme” som står för den teoretiska
kunskapen, ”fronesis” som står för kunskapen i handlandet i sociala sammanhang, nästan vad vi i dagligt tal kallar social kompetens och slutligen ”techne”
som är det tekniska hantverkets kunskap. Nielsen och Kvale (2000) framhåller
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att mästarlärandet kommer från traditionen av lärlingskunskap då ett tekniskt
hantverk skulle läras ut. Det bygger på den techne-kunskap som fanns för
handlandet och agerandet i ett visst sammanhang. Då saknades dock epistemekunskap i form av handböcker och instruktioner som talade om hur man skulle göra. Fronesis-kunskap, som handlar om de sociala normerna och koderna
för förväntat beteende i olika sociala sammanhang, ingick sannolikt även i de
former av lärlingssystem där lärlingen långsamt skolades i ett yrke. Men jag
tycker inte att Nielsen och Kvale (2000) diskuterar just att lärande handlade
både om det tekniska hantverket och den sociala integrationen.
När det gäller uppsatsskrivandet så är det ett tydligt exempel på att även
episteme kunskapen skall nyttjas. Studenterna skall nämligen, enligt kursplanernas anvisningar visa att de kan hantera teorier och metoder som är relevanta för statsvetenskapen. Men det är också en viss form av techne-kunskap
som studenterna skall uppvisa, de skall skriva och uttrycka sig på vissa sätt
som anses vetenskapliga, vilket aldrig är helt tydligt avgränsat men som läraren trots det bedömer i examinationen. Ofta är det ett ganska implicit förhållningssätt i språkbruk och hantering av källmaterial som efterfrågas och vi
kan inte alltid säga hur det skall göras. Det är mer av techne-kunskap som
studenterna måste tillägna sig för att klara av uppsatsmomentet. I den australiensiska bedömningen är detta än viktigare eftersom studenten inte ytterligare kan försvara sig eller muntligt argumentera för sina val. Technekunskapen måste således synas i ”produkten” det vill säga uppsatsen.
Fronesis-kunskapen hanteras helt olika i de båda lärstrategierna kring
uppsatsarbetet. I Sverige är det mycket viktigt att studenten kan agera och
förhålla sig till en vetenskaplig diskussion vid det avslutande examinationsseminariet. Men i Australien ställs inte detta krav på studenterna eftersom
det är uppsatsen som text som bedöms och inte studentens personliga framställning och försvar vid seminariet. Den svenska strategin kan delvis ses som
ett försök att inkludera studenterna i forskarvärlden och lära upp dem som
lärlingar i forskning, trots att mycket långt ifrån alla av dem kommer att
stanna i forskningen och ha nytta av den kunskapen. Den svenska strategin
är även att visa på fronesis-kunskapens betydelse i den sociala praxis där
kunskapen tillämpas vid examinationen. Men i den svenska strategin fäster vi
lite vikt, om någon, vid den fronesis kunskap som studenterna kommer att
behöva i sina kommande yrkesroller utanför universiteten.
Man kanske kan jämföra uppsatserna med examensarbeten på mer yrkesinriktade utbildningar. Då har jag (även om jag inte har någon större erfarenhet av dem) fått ett intryck av en tydligare techne eller/och fronesis inriktning, där studenten skall visa att han/hon har löst en uppgift (t ex konstruerat något eller identifierat/utvecklat organisationsprocesser) eller deltagit i ett
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sammanhang och lärt sig att reflektera om det. Den avlutande uppsatsen är
då i högre grad en redovisning av ett omfattande arbetet som speglar kunskapsbyggandet snarare än utgör studentens kunskapsbyggande. Det innebär
att trots jag ser en skillnad mellan de två diskuterade strategierna så ligger de
båda i hög grad inom ramen för episteme kunskap.
Den kunskap som examineras är således olika i de svenska och australiensiska strategierna, men trots detta så förväntas studenterna från de båda sammanhangen klara av ungefär samma typ av arbetsuppgifter när det lämnat
universiteten. Den fronesis-kunskap som studenterna således tillägnar sig i
Sverige är inte alltid den de behöver när de kommer ut från utbildningen.
Examinationen i Sverige ligger mycket nära forskarsamhällets bedömningssammanhang, forskningsseminariet på konferenser och inte minst en disputation. Forskningen som social praxis utgör normen. Men i Australien finns ett
bredare förhållningssätt till kunskap och examinationen sker i en form som
kan sägas ha giltighet både inom och utanför universitets värld.

Vår egen bild av statsvetaren
För att ytterligare visa hur motsägelsefulla vi är i hanteringen av vad en
statsvetare är och gör vill jag uppmärksamma hur utbildningen vid Luleå
tekniska universitet beskrivs med vad studenter gör efter utbildningen. På
hemsidan finns nämligen några exempel på vad några tidigare studenter arbetar med. De flesta av dessa studenter tog ut sin examen för mellan ett och
tre år sedan och har alla skrivit en D-uppsats utifrån de anvisningar om
forskningsförberedelser som diskuterats ovan. De beskriver själva sina arbeten idag.
"Jag arbetar på länsstyrelsen i Norrbotten som EU-handläggare. I mina arbetsuppgifter ingår att analysera ansökningar för att avgöra om projekten är
näringslivsbefrämjande" – Per-Erik Andersson, Luleå.
"Jag arbetar på en svensk biståndsorganisation som heter UBV, Utbildning för
biståndsverksamhet, som har verksamhet i 6 Latinamerikanska länder. Jag är
placerad på regionkontoret i San Salvador och arbetar utifrån bestämda riktlinjer med att skapa strategier för att stödja det civila samhället o arbete för en
demokratisk utveckling i regionen" - Yon Restrepo, San Salvador
"Jag har just avslutat ett 18 månaders långt trainee-program som är en del av
Göteborgsregionens ledarförsörjningsprojekt Framtidens Ledare. Jag skall nu
påbörja mitt arbete för Torslanda stadsdelsförvaltning, 50 procent som enhetschef inom äldreomsorgen och 50 procent som förvaltnings- övergripande
utredare" - Jakob Rydén, Göteborg
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Anmärkningsvärt är att de alla arbetar i sammanhang där de lärs upp och
skolas in i gemenskaper som är annorlunda än universitets. 2 Det innebär att
de i sina nya roller har ”mästarlärare” som lär dem att passa in och hantera
den kunskap de behöver i de nya sammanhangen. Det är tydligt att den kunskap de förvärvat vid universitet inte räcker för de sammanhang som de nu
arbetar inom. Det kan jämföras med till exempel studenter som efter en lärarutbildning själva förväntas kunna ta hand om all undervisning och passa
in i lärarrollen nästan från första dagen.

Avslutande reflektion
Med detta paper har jag försökt att resonera om och vara självkritisk kring
vår hantering av uppsatser på D-nivå i Statsvetenskap, som sannolikt gäller
fler samhällsvetenskapliga ämnen. Jag ser huvudsakligen två problem med
vår hantering av uppsatsmomenten. För det första tror jag att vi fäster för
stor roll vid fortsättningen inom forskningen och borde istället öppna för att
se D-uppsatsen som steget ut i arbetslivet istället för in i forskningen. 3 För
det andra så ser jag behov av att formalisera uppsatsmomentet och tydligare
ge anvisningar och normer för hur uppsatsen borde hanteras.
En central och mer allmän fråga är om samhällsvetenskapliga utbildningar
huvudsakligen skall ses som reflekterande och akademiskt syftande, eller om
även de kan ses som en yrkesutbildning. Självklart är det så att de lär sig ett
”yrke”, men nu är det i hög grad det akademiska yrket och min fråga kanske
är om inte utbildningen skulle kunna öppna för fler yrken där andra än vi
som lärare och forskare är de enda ”mästarna”.
Långt ifrån alla studenter förväntas stanna kvar i universitetsvärlden och
våra studenter har mycket olika mål med sina studier, vilket utbildningarna
bör kunna vara mer öppna för. Trots att vi som lärare är helt sålda på forskningen och verkligen gillar forskningsarbetet så borde vi i högre utsträckning
kunna öppna oss för andras kunskapsformer och behov av kunskap för att
kunna fungera i olika miljöer. Men vår förmåga att skola in studenterna i
andra praxisgemenskaper ställer krav på andra undervisningsformer och
2

Det är också anmärkningsvärt, med en gnutta självkritik, att vi inte framhåller möjligheterna att stanna kvar vid universitetet och fortsätta i forskarutbildningen som en
möjlighet. Det vore ju väldigt enkelt att be en av doktoranderna beskriva vad de gör.
Men det verkar vi inte vilja framhålla trots att det är vad vi skriver att vår utbildning
syftar till.
3 Men det kan ju vara en naturlig argumentation eftersom vi alla som lärare har valt
just den vägen och kanske också är övertygande om att den fortfarande är ”rätt”.
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även andra former av examination, vilket är problematiskt och tar lång tid
att förändra. Kanske behöver vi även släppa in personer med andra kompetenser i högre utsträckning i universitetsutbildningarna eller som lärare själva
förvärva bredare kompetens genom att aktivt delta i andra verksamheter än
ren forskning och undervisning.
Jag tror att vi skulle kunna vinna en hel del på att inte bara se forskningen
som normen för undervisningen på D-nivå. Utan även ge studenterna möjligheter att lära sig andra saker. Forskaren är mästare på forskning, men det är
egentligen först som doktorander de har börjat på en utbildning för att skolas in i forskarsamhällets praxis. Det är kanske därför möjligt att diskutera
två olika ”utgångar” inom ämnet statsvetenskap dels en forskningsförberedande och dels en mer praktikorienterad. Det är möjligt att den så omtalade
”Bolonga-processen” skulle kunna ge just dessa möjligheter.
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BEHOV AV GENOMGRIPANDE FÖRÄNDRING AV
(CIVIL-)INGENJÖRSUTBILDNINGARNA unikt tillfälle för LiU/LiTH i samband med Bolognaprocessen?
Bengt Lennartsson
Institutionen för teknik och naturvetenskap

Behov av förändring av innehåll – flera faktorer samverkar
Ingenjörsutbildningar - kort historisk bakgrund
Ingenjörsutbildningen har historiskt utvecklats från 1800-talets praktiska
verkstadsutbildning till att under 1900-talet ha blivit alltmer teoretiserad och
akademisk. Utvecklingen mot kunskap och förståelse på vetenskaplig grund,
och med matematiken som grundläggande verktyg, har haft en bred uppslutning. Inom flertalet teknikområden har man haft ett gemensamt behov av en
förmåga att kunna beskriva konkreta ingenjörsmässiga problem med hjälp av
ekvationer och samband. Dessa har ibland baserats på modeller utvecklade
på (natur-)vetenskaplig grund, och ibland mer haft karaktären av erfarenhetsbaserade tumregler.
En betydande del av utbildningen har syftat till att träna upp en förmåga
att, algebraiskt och aritmetiskt, finna lösningar till dessa samband. Den färdige ingenjören har förväntats ha en förmåga att inom sitt område, för varje
nytt konkret problem, kunna beräkna lämpliga dimensioner och välja lämpliga material för axlar och balkar, för kyl- och värmesystem, för broar och
vägbankar, för elkraftsystem och elektroniska förstärkare, osv. Sådana beräkningar upprepades för varje ny trafikplats eller byggnad, varje nytt system eller ny anläggning. Ingenjören har varit tränad i att utföra dessa uppgifter med hjälp av papper och penna, handböcker och tabeller, och beräkningshjälpmedel i form av räknesticka och senare i form av miniräknare och
datorstöd. I kurser och examination inom matematikämnet har man dock
inte tillåtit normalt använda ingenjörsverktyg.
Utbildningens koppling till kommande yrkesroll har, fram till för några få
år sedan, behållits i form av krav på miljöpraktik före och under utbildningstiden. I dag finns, för flertalet utbildningar, inget krav alls på industri- eller
miljöpraktik.
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En historisk belysning av utvecklingen av ingenjörsutbildningarna i USA
under perioden 1900-1965 finns i [1].

Datateknikens utveckling
Beräkningsingenjören och den enskilde uppfinnaren – kraftigt minskad
volym
Historiskt har nog metaforen för ingenjörsrollen varit uppfinnaren, som alldeles själv hittar lösningen på ett väldefinierat problem. Lösningen är korrekt
eftersom den satisfierar de ekvationer och samband som hör ihop med det
väldefinierade problemet. Ingenjören har i stor utsträckning haft en beräkningsroll. Idag är dock beräkningsarbetet i stor utsträckning automatiserat.
När man väl kommit så långt att det återstående problemet består av ett finna lösningar till uppställda samband, kan man, likt tecknade TV-professorn
Baltazar, lämna över arbetet till datorverktygen.
Ingenjörsrollen, utanför de akademiska forskningsgrupperna, innebär ofta
att formulera problem utgående från en komplex och ofta snabbt föränderlig
verklighet. Vilka funktioner och egenskaper vill man försöka realisera i den
nya komponenten eller det nya systemet? Vad ger bäst kundnytta? Varför?
Vilka är alternativen? Vad har den först föreslagna lösningen för svagheter
och begränsningar? Arbetet görs i grupper, som ofta (och med fördel!) är
mycket heterogena med avseende på utbildning och ämneskompetens, kulturell och etnisk bakgrund mm. För ingenjören, som skall bidra i denna process, räcker det inte med goda kunskaper i matematik, naturvetenskap, och
snävt ämnesindelade tekniska tillämpningskunskaper. Lika viktigt är förmåga att förstå helt olika synsätt och olika mentala modeller. Det krävs en utvecklad förmåga att kunna kommunicera och förklara, och även förändra,
sitt eget tänkande.
I en situation där praktiskt taget alla skall utbildas till beräkningsingenjörer, men med olika specialisering med avseende på tekniskt tillämpningsområde, är det rationellt att lägga så mycket som möjligt av den gemensamma
matematiska färdighetsträningen och förståelsen i de första årskurserna. I en
situation där detta bara är nödvändig gemensam grund för en mindre del av
ingenjörerna är detta inte lika självklart. Det finns idag ganska många kvalificerade ingenjörsuppgifter som inte bygger på färdighet, eller ens djup förståelse för, lösning av ordinära och partiella differentialekvationer. Kanske
träning i att kommunicera att förstå och förklara sitt eget tänkande, att kunna se bortom det invanda, istället borde vara något som ingår i den för alla
ingenjörer gemensamma grunden? Kanske förmåga att förstå kvalitativa sam-
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band och användning av modernt datorstöd idag är ännu viktigare än färdighet att utföra beräkningarna utan datorstöd?
WWW ersätter stor del av minneskunskap och handböckerna i bokhyllan
Datortekniken har inte bara möjliggjort automatisering av utförandet av beräkningar, den har också drastiskt minskat behovet av handböcker och minneskunskap. Ingenjörsutbildningen har nog alltid syftat främst till förståelse
av fenomen och samband, men av praktiska skäl har man varit tvingad att
lägga in en hel del beräkningsträning. På samma sätt har man, av praktiska
skäl, lagt in en hel del rena minneskunskaper om normer, konstruktionsregler, material- och komponentegenskaper. Tanken har väl varit att man inte
ständigt kan bära med sig alla handböcker eller pärmar med normer och datablad. Idag ligger mycket av denna kunskap inlagd i färdiga datormodeller
och -verktyg. Behöver man någon gång tillgång till vissa data, normer eller
regler, är det snabbare att hämta över Internet än att leta i minnet eller att
sträcka ut handen till bokhyllan efter den sökta källan. Fördelen med Internet är också att man då får en automatisk uppdatering (förutsatt att man väljer eller har satt upp lämpliga länkar).
Den tid som tidigare förbrukats för att plugga in rena faktakunskaper (och
att examinera dem!), kan nu användas till att utveckla en djupare och mer kvalitativ förståelse. Synen på vilken kunskap och förmåga som utbildningen verkligen skall utveckla kan och bör diskuteras mera förutsättningslöst.

Konsekvenser av globalisering och av krav på helhetsansvar
Globaliseringen senaste årtiondena har ganska dramatiskt förändrat förutsättningarna allmänt för både utbildning, arbetsmarknad, tillverkningsindustri, tjänstesektor och offentliga myndigheter och organisationer. Före förändringen hade våra större företag i huvudsak svenska ägare, hade en ganska
skyddad hemmamarknad, en ganska svensk eller skandinavisk företagskultur
dominerad av anställda med svensk bakgrund och svensk utbildning. Vi hade
ett ganska nationellt regelverk när det gäller tekniska normer, upphandlingsregler, anställningsregler, sociala trygghetssystem och mycket annat. Många
mindre tillverknings- och tjänsteföretag hade en stabil och ganska lojal
kundbas, ofta lokalt eller regionalt förankrad. Detta var en av orsakerna till
att förändringstakten ofta var måttlig och hanterlig. Man kunde formulera
sin strategi och basera den på en ganska begränsad mängd faktorer, geografiskt, branschmässigt och kulturellt.
Idag är situationen drastiskt annorlunda. Många företag ingår i globala
koncerner, som inte känner någon speciell lojalitet mot svenska anställda,
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svenska orter, eller svenskt tänkande. Det räcker inte längre att vara bäst och
effektivast i sitt närområde eller att bevaka konkurrenter i sin egen region. Det
räcker inte att förstå svensk kultur och svenska synsätt. Regelverket är till att
börja med europeiskt. Marknaden är i flertalet branscher i huvudsak global.
Interkontinentala transporter är snabba och billiga för flertalet typer av varor.

Helhetssyn och multikulturell förståelse
Globaliseringen är en av de faktorer som lett till att det idag krävs en helt
annan förståelse för helhet och sammanhang än tidigare. Hur är det med anställningsvillkoren och arbetsmiljön hos underleverantörerna borta i Asien?
Använder vi råvaror på ett etiskt försvarbart sätt? Uppfyller vi EG:s direktiv
om upphandling av tjänster? Har vi lika behandling av anställda oavsett kön,
etniskt ursprung eller sexuell läggning? Kan företagsnamnet eller något produktnamn uppfattas som stötande på något annat språk? Och, inte minst, är
det vi erbjuder våra kunder långsiktigt konkurrenskraftigt på den globala
marknaden?
Förvandlingen av den breda praktiskt orienterade ingenjörsutbildningen
till vetenskapligt förankrad akademisk utbildning under 1900-talet har inneburit en fragmentisering. När man på institutionerna har utformat innehåll
och struktur i olika ingenjörsutbildningar, har erfarenheten ofta varit begränsad till forskningen inom de egna ämnena. Civilingenjörsutbildningarna verkar ibland nästan ha utformats för att vara rekryteringsbas till forskarutbildning snarare än att vara anpassade till civilingenjörsrollen på arbetsmarknaden i övrigt. En mycket liten del av lärarna har industriell erfarenhet. Den
ämnesmässiga specialiseringen har gjort att forskningsprojekten ofta är snävt
avgränsade och analytiska till sin karaktär: att göra mätningar på ett nytt
material, att göra jämförande studier mellan olika verktyg eller metoder, att
utvärdera en modells överensstämmelse med mätvärden i en viss situation
etc. Vår undervisning är ofta styrd av valda modeller och verktyg. Vi illustrerar användbarheten i väl tillrättalagda situationer snarare än att diskutera
angreppssätt vid verkliga och därmed mer komplexa problem.
När vi tränar studenterna i grupparbete sker det ofta inom ramen för en
viss kurs och med studenter från samma kurs, program och årskurs. Den
värdefulla träning, som studenterna skulle behöva, i att i en kulturellt och
ämnesmässigt heterogen grupp försöka förstå varandra och diskutera sig
fram till ett gemensamt synsätt på ett komplext problem, har vi svårt att
genomföra i undervisningssituationen.
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Snabb utveckling
Den globala marknaden gör att man i de flesta branscher inte kan tillåta att
en konkurrent, ens på en annan kontinent, får ett betydande tekniskt försprång. Ofta måste man i ett utvecklingsprojekt, under projektets gång, göra
anpassningar till ny teknikutveckling, till konkurrenters aktiviteter och till
kundernas förändrade preferenser. En projektorganisation med många överlämnanden, på vägen från ny information till beslut och sedan tillbaka med
förändrade krav och mål, är för otymplig. Det är den som först gör tillräckligt rätt som vinner, inte den som efter lång tid kommer fram med den allra
bästa lösningen.
Out-sourcing
Under en lång tid har vi haft ett flöde ut från landet av arbetsuppgifter. Först
inom textilindustri, sedan varvsindustri, och masstillverkning av elektronikprodukter. Framtiden för svensk tillverkning inte bara av dammsugare utan
också av vitvaror och personbilar är osäker. Idén med denna globala omfördelning av produktionen är effektivisering till allas nytta, och hittills har det
väl fungerat så, även om det idag finns de som ifrågasätter vinsterna med outsourcing i allmänhet. Idag är det ju inte bara tillverkningen som flyttar ut utan
även utvecklingsarbete och inte minst beräkningsuppgifter och utveckling av
programvara. Allt detta är uppgifter som man sannolikt kan göra minst lika
bra i Indien eller Kina som i Sverige, och till en bråkdel av kostnaden.
Vad blir det för ingenjörsarbetsuppgifter som kommer att finnas kvar i
Sverige? Det är rimligen till dessa våra utbildningar främst måste anpassas.

Kommer bolognaprocessen att förändra studenternas val?
Bolognaprocessen diskuteras i många olika sammanhang, så det finns ingen
anledning att göra en längre presentation här. Såväl nuläge som historiskt
förlopp beskrivs på adressen [2] under regeringens hemsida. Viktigt för resonemanget om behov av förändring är två saker: Grundmodellen för examina
på universitetsnivå är att man först har en treårig utbildning. Examen från en
sådan skall uppfylla två krav, employability, dvs. den skall vara sådan att
personer med en sådan examen efterfrågas på arbetsmarknaden, och mobility, dvs. studenter med en sådan examen skall kunna söka till fortsatt utbildning på nästa nivå, år 4-5, även vid andra universitet i andra länder. Vid sidan av grundmodellen kommer man att kunna ha olika yrkesexamina. Det
ser nu ut som om det blir tillåtet att i Sverige ha en sammanhållen utbildning,
4,5 eller möjligen 5 år, till civilingenjörer och högskoleingenjör, 3 år. Studen-
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ternas val, snarare än universitetens utbud, kommer att avgöra de framtida
relativa volymerna.
Övergångsvis åtminstone kommer det säkert att finnas studenter, som inte
är intresserade av att utnyttja etappexamen eller byte av studieort efter tre år,
utan väljer ett sökalternativ "civilingenjörsprogram 180p/" (möjligen 200 p).
Men det kommer säkert också att finnas studenter, som tilltalas av att få en
utbildning, där man kan gå ut och söka jobb efter tre år, samtidigt som man
har möjlighet att studera vidare ytterligare två år, och då vid ett stort antal
europeiska universitet. Det förefaller mig helt poänglöst för en student att
välja ett universitet, där man har en etappexamen efter tre år som i stort sett
bara förbereder för ytterligare två års studier vid samma universitet.
LiTH har i denna situation en mycket stor konkurrensfördel. Vi har i
samma organisation hanterat både civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram. Vi har stor erfarenhet av samläsning av olika kurser, och vi
skulle mycket enkelt kunna göra omflyttningar så att civilingenjörsprogrammens tre första år blir praktiskt taget helt identiska med respektive högskoleingenjörsprogram. De ytterligare teoretiska grunder som behövs för år 4-5
skulle enkelt kunna förläggas till år 4. Hur som helst måste ju våra mastersprogram ändå vara anpassade till sökande från andra universitet i andra länder. Tankemodellen, där vi utformar en fyra och ett halvt- eller femårig utbildning, genom att i detalj anpassa kurserna i år 1-3 och kurserna i år 4-5
till varandra, är ju ändå helt obsolet.

De nya kriterierna – en tolkning av trender
En mängd faktorer, bl.a. de som presenterats ovan, pekar på behovet av en
genomgripande förändring av ingenjörsutbildningarna. Tanken är varken
unik eller ny. En sökning i Google på frasen reengineering engineering education ger 280 träffar. Diskussioner om behov av förändringar förs vid de
många internationella konferenserna som hålls om ingenjörsutbildningar,
allmänt och inom olika områden. Se t.ex. konferenserna, som ordnas av International Network for Engineering Education and Research (INEE ) [3].
Lyckligtvis handlar det inte bara om behov av att tillföra nytt innehåll. En
hel del av det gamla kan och bör plockas bort. Det är utan vidare möjligt att
tona ner av den tidigare omfattande träningen i att utföra beräkningsarbetet,
och istället lägga in träning i förståelse för kvalitativa samband, helhet och
sammanhang. En stor del av den tid som tidigare lagts på förmedling och examination av rena faktakunskaper kan ersättas av träning i kommunikation
och i grundläggande principer för (ny-)tänkande. Rent deklarativa minnes-

242

Utveckling av utbildningar
kunskaper av typen vilka sju faktorer som karaktäriserar metoden x eller
modellen y kan med fördel helt utgå.
I en situation där det är studenternas val och inte politiska beslut som reellt är dimensionerande för olika utbildningar är det klokt att vara mycket
lyhörd för studenternas preferenser. Om de inte efter första terminen känner
att de valt rätt, byter de till en annan utbildning eller avbryter studierna. Ser
de en väg med successiva val kan detta vara mer attraktivt, än att direkt efter
gymnasiet fatta beslut om en femårig utbildning.
Vilket är egentligen dagens behov? Vilka kunskaper och förmågor behövs
i dagens (civil-)ingenjörsroll? Här skulle vi verkligen behöva forskningsanknytning; en anknytning till forskning om vad dagens arbetsuppgifter innebär [4] och vad framtiden kommer att kräva. Vissa trender förefaller dock
ganska klara och tydliga:
1. Studenterna måste efter första terminen känna att de valt rätt (och
åka hem och berätta det för kompisar, släkt och andra). Detta betyder absolut inte att första terminen måste vara kravlös. Tvärtom!
Studenterna måste känna att de verkligen utvecklats. Att de fått ny
kunskap och förmåga de inte hade förut. Att de fått jobba hårt, men
att det var värt det!
2. Vi måste se över innehållet i våra utbildningar, termin för termin, så
att innehållet verkligen är anpassat till utveckling av den kunskap och
förmåga som ingenjörsrollen i det aktuella området kräver i framtiden och inte bara av tradition det som krävdes för några årtionden
sedan. Detta kan leda till betydande ökning av matematik och allmän
problemlösning, eller kanske inom vissa områden en kraftig minskning. Ganska klart krävs dock en genomgripande förändring av innehållet i matematikkurserna och deras placering i olika terminer. Väldigt mycket (ny-)tänkande är associativt och induktivt snarare än deduktivt. Inte ens matematiken själv utvecklas genom deduktiva resonemang; de är oftast efterhandkonstruktioner
3. Vi bör vara förberedda på, gärna ledande i landet, när det gäller att
erbjuda flexibilitet och stöd för olika valalternativ under utbildningens gång. Det gäller smidiga övergångar mellan olika program, stöd
för att fortsätta studier på annan ort, och stöd för studenter som
kommer hit för år 4-5 med innehåll i år 1-3, som avviker från vårt.
En ordentlig rådgivning, utgående från studenternas bästa, höjer
långsiktigt värdet av vårt varumärke.
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Motstånd mot förändring
De tre punkterna i förra avsnittet är i sin allmänna formulering kanske inte
speciellt kontroversiella, men om man skulle vilja genomföra någon av dem
till någon del, blir motståndet ganska tydligt och kompakt. Bo Ahrenfelt [5]
menar att varje förändring möts av ett motstånd. Gör den inte det är det ingen verklig förändring.

Etablerade tankemönster
LiU och LiTH brukar framställa sig som banbrytare och föregångare. Exempel är temaorganiserad forskning, PBL-satsning inom vårdutbildningarna, civilingenjörsprogrammen för industriell ekonomi och datateknik och satsning
på storinstitutioner.
När dessa innovationer infördes skedde det under kritik från de etablerade: "Temaforskning skulle utarma ämneskunskapen", "datateknik är bara
ett speciellt tillämpningsområde inom elektroniken", "man måste läsa anatomi, patologi och histologi i två år innan man kan förstå något om patienters besvär", "kombinerar man ekonomi och teknik blir man varken ingenjör
eller ekonom" osv. LiU var ungt och oerfaret och hade inte etablerat interna
maktstrukturer. De etablerade lärosätena hade erfarenhet och visste bäst.
Liknande reaktioner har förekommit tidigare, långt före LiU:s tillkomst.
Genomgående har det funnits företrädare för det etablerade som, ibland med
förakt, i sin självgodhet hånat de som velat förändra. ”Digitaltekniken är
bara ett trivialt specialfall av analog elektronik”. ”Att det går elektrisk ström
i stället för olja i kopparrören ändrar inget i de grundläggande konstruktionsberäkningarna”. Ett gammalt anrikt universitet ville inte satsa på dagsländan datalogi utan på de långsiktigt värdefulla ämnena.
När Bolognamodellen diskuteras blir utgångspunkten spontant att vi måste kämpa för att behålla det vi har. Hur skall vi kunna uppfylla modellens
krav med minsta möjliga förändring? Jo, genom att låta civilingenjörsstudenterna avlägga en teknisk kandidatexamen, när de läst de tre första åren som
de ser ut idag, och att behålla de högre årskurserna som de är (helst förlängt
till 2 år eftersom det ändå tar så lång tid för de flesta). Studenter som kommer hit för en master examen måste komplettera, så att de får just de förkunskaper som våra tekniska kandidater har. Man vill inte se möjligheterna.
Värdet av att studenter i allmänhet, även våra, byter universitet efter tre år.
Värdet av att bredda innehållet under de tre första åren, så att det blir av
värde, inte bara som förberedelse för våra egna år 4-5.
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Bevakning av egna makt- och statuspositioner
Universitetens grundstruktur är fakulteterna och deras ämnen. Under många
generationer har man i rekryteringen befordrat de i sitt ämne mest kunniga
och framstående, och därmed en specialisering. De utnämnda har sedan stått
för kriterier och urval när det gäller nästa generation. I detta ligger som en
naturlig konsekvens en kraftig betoning av betydelsen av det egna ämnet och
sin egen betydelse, kompetens och rent av sitt eget omdöme. Varje tendens
att ifrågasätta dessa strukturer uppfattas som hot mot vetenskapen och mot
universitetens frihet. Paradoxalt nog gäller inte den allmänt omhuldade kritiska och ifrågasättande attityden det egna ämnet eller den egna verksamheten. När LiU var ungt hade personerna i organisationen inte hunnit etablera
sina positioner eller binda sin prestige i olika ståndpunkter. Liu kunde vara,
och var, den nytänkare och föregångare man fortfarande tror sig vara.
Idag är LiU etablerat, externt och internt. Vi har ämnen och ämnesföreträdare som bevakar sina positioner snarare än spontant ser värdet av samverkan över disciplinerna och fakulteterna. Vi har nämnder som främst kämpar för förbättra och försvara det man själv byggt upp. Naturligtvis finns det
undantag; individer och grupperingar, som vill pröva nya idéer. Detta är
dock inte längre något som uppmuntras eller uppskattas inom systemet.
Strategiska frågor lyfts inte fram till en öppen diskussion, utan hanteras i
slutna grupper. Ställningstaganden och motiveringar är inte alltid lättillgängliga. Ifrågasättande och kritik är inget som systematiskt välkomnas och
uppmuntras.
Mitt intryck är att LiU just nu är väldigt långt ifrån den idealbild vi själva
försöker måla upp av ett universitet, dvs. en miljö präglad av öppenhet, kritiskt tänkande och ifrågasättande. Mina ögon ser stagnation och brist på initiativkraft på många nivåer. Tid och mental kapacitet kanaliseras mest åt organisation snarare än innehållsmässiga innovationer. Man diskuterar, utan
att klargöra vilka problem man vill lösa, förändring av institutionsindelning,
förvaltningsorganisation och av nämndorganisationen i ett ganska kortsiktigt, navelskådande och snävt perspektiv. Man inväntar reaktivt, vad andra
aktörer skall säga och göra, snarare än att som tidigare vara pro-aktiv och ha
egna idéer och visioner, ta täten och vara en föregångare.
Jag avstår från att ge mer konkreta exempel. Syftet är inte att angripa enskilda personer eller händelser, utan att försöka belysa stämningarna allmänt, som jag uppfattar dem.
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Slutord
Behovet av genomgripande förändringar ät, som jag ser det, uppenbart. Uppslutningen bakom det grundläggande resonemanget är vad jag hört hittills
ganska stor. Tyvärr betyder inte detta att något kommer att hända. Vår tradition är ju att var och en har mycket stor frihet att göra som hon/han vill.
Detta har varit en styrka historiskt. Det har gjort oss mindre sårbara för politiska och religiösa påtryckningar. Svagheten är dock att vi inte har förmåga
att gör en samlad strategisk förändring när det verkligen är motiverat. Vår
rektor brukar säga ”att vara universitetsrektor är som att vara herde för en
flock katter” (frasen herd cats ger drygt 29 000 träffar i Google). Kerstin
Fredga, ledamot av styrelsen för Luleå tekniska universitet, sade en gång:
”att försöka ändra något på ett universitet är som att flytta en kyrkogård –
räkna inte med nån hjälp från de berörda” (move a graveyard ger 160 träffar
i Google).

Referenser:
[1] Journal of Engineering Education, Vol. 88, No. 3 (July 1999). pp.285-294.
Seely, Bruce E : The other re-engineering of engineering education, 19001965.
[2] http://www.regeringen.se/sb/d/1895/a/12627
[3] http://www.ineer.org allmäntoch speciellt Karen Frair: The NSF Foundation
Coalition Reengineering Engineering Education
med URL:
http://www.ineer.org/Events/ICEE1997/Proceedings/paper181.htm
[4] Bengt Lennartsson, Roland Ekinge, Evabritt Sundin, Kristina Davidson
Söderman: A New Learning Model Designed to Support the Development of
Shared Understanding of New Complex Situations, Problems, and Systems .
th
Proceedings of The 9 World Conference on Continuing Engineering Education. WCCEE. Tokyo, May 15-20, 2004.
[5] Bo Ahrenfelt: Förändring som tillstånd. Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer. Studentlitteratur AB, andra upplagan
2001. ISBN: 9144013906
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GRUNDGUIDE – RIKTLINJER OCH
VÄGLEDNING FÖR UTBILDARE OCH STUDENTER
VID FILOSOFISKA FAKULTETEN
Staffan Hård af Segerstad, projektledare GrundSIPA
& Bengt Sandin, dekanus filosofiska fakulteten

Bakgrund
Utredningen GrundSIPA 1 som genomfördes under år 2000/2001 har som syfte att utifrån ett helhetsperspektiv på fakultetens grundutbildning, studenternas villkor och lärarnas arbete stimulera utveckling och införande av pedagogiska arbetsformer och en studie- och arbetsorganisation som stärker hög
kvalitet. För att stödja denna utveckling måste fakulteten och institutionerna
åstadkomma en organisatorisk ram för grundutbildningen som ger alla lärare
möjlighet att under sammanhängande perioder ägna sig åt forskning och/eller
pedagogisk utveckling.
Ett centralt antagande i GrundSIPA är en utbildning, där studenterna kan
ta en mer aktiv roll och ett tydligt ansvar för sitt lärande, kan undervisningen
organiseras på ett annat sätt och lärarens roll utvecklas. Det kan skapa förutsättningar för ett bättre utnyttjande av studenternas tid och kapacitet och
leda till att skapa utrymme för sammanhängande tid för forskning och kompetensutveckling för lärare. I de närmare 30 utvecklingsprojekt som hittills
genomförts inom GrundSIPA har därför främst utveckling av pedagogiska
arbetsformer behandlats, med tonvikt på studentens delaktighet i utbildningen och ansvarstagande för sitt lärande.
För att än mer synliggöra och konkretisera detta förhållningssätt till undervisning har GrundGUIDE skapats. Den ska tjäna som en vägledande gemensam
ram inom vilken fakultetens utbildningar planeras, genomförs och utvärderas.
GrundGUIDE bygger på att utbildningen ska vara studentcentrerad.
GrundGUIDE har vuxit fram i dialog med fakultetens forskningsledare,
studierektorer, programansvariga och lärare. Vid seminarier under hösten
2004 diskuterades olika infallsvinklar på behovet, utformningen och införandet av sådana riktlinjer. Vid en grundutbildningsdag våren 2005 där 180 lä1

Rapporten från utredningsgruppen ”Grundutbildningens struktur, innehåll och pedagogiska former”, 2001-03-16
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rare deltog framfördes synpunkter på ett utkast till GrundGUIDE. Processen
utmynnade i att riktlinjer för grundutbildningen, för att vinna gehör och omsättas i handling, skulle byggas på ett upplevt behov, vara stödjande och uttrycka en riktning, uttryckas i få men tydliga och konkretiserade ställningstaganden, samt skapas i dialog med dem som berörs av den.
GrundGUIDE presenteras här i sammandrag. En utförligare version finns
på http://www.liu.se/ffk/aktuellt/grundsipa/. Där presenteras också utvecklingsprojekten från GrundSIPA som konkretiserar de tankar som presenteras
i GrundGUIDE.

GrundGUIDE och lärande 2
Utgångspunkten i GrundGUIDE är att undervisningen ska stimulera och stödja
studentens lärande. Ett samlande begrepp för ett antal teorier om betingelser
för lärande och hur individen lär är, inom pedagogiken, studentcentrerat
lärande. Dessa teorier har den gemensamma utgångspunkten att kunskap är ett
resultat av lärande. Studentcentrerat lärande är inte en metod utan kan ses som
ett pedagogiskt förhållningssätt som ger möjlighet för läraren att välja olika
undervisningsformer och arbetssätt – att organisera för studentcentrerad utbildning. En central fråga som ska ställas vid val av metoder och arbetssätt är:
Hur gagnar det här på bästa sätt den enskilde studentens lärande?
Utgångspunkten för planering av undervisning är att kunskapsbyggande
är en aktivitet som sker hos studenten. Kunskap är resultatet av en individuell lärprocess som resulterar i ett individuellt förhållningssätt och en mental
struktur för bearbetning av erfarenheter. Med detta synsätt är resultatet av
andras kunskapsprocesser, som kan föras vidare i läroböcker, avhandlingar,
artiklar etc, att betrakta som vetande (alla individers samlade kunskap).
Lärprocessen är en meningsskapande process genom interaktion såväl
mellan lärare och studenter som mellan studenter. Lärandet är beroende av
både inre och yttre aktiviteter. Till inre hör vårt sätt att ta emot och skapa
mening i information, hur vi ändrar vårt handlande/tänkande som ett resultat
av kognitiva processer. De yttre är ett samspel med omvärlden för att vi ska
veta om vi förstått eller utfört något på ett riktigt sätt – vi är beroende av yttre återkoppling.
2

Detta avsnitt bygger i huvudsak på två referenser ; Hård af Segerstad, H., Klasson,
A., Tebelius, U. (1996) Vuxenpedagogik – att iscensätta vuxnas lärande, Lund: Studentlitteratur, 1996 samt Hård af Segerstad, H., Silén, C. (red), (1999) Handledning
av lärprocesser, CUP-rapport:nr 4, Linköpings universitet. Rapporten innehåller ett
flertal exempel på utbildningssituationer som konkretiserar studentcentrerat lärande
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Lärande sker i ett socialt sammanhang
Antagandet att lärandet ska vara i centrum bygger på att vi när vi tar oss an
ett problem utgår från de föreställningar och förkunskaper vi redan har om
något. När individen möter en ny situation tolkas och bearbetas den i förhållande till den redan existerande förförståelsen. Att lära sig något innebär att
förändra sitt sätt att förstå eller handla. Om individen ska lära sig något
(förändra sitt sätt att tänka och handla) måste hon bli medveten om vad hon
utgår ifrån (förförståelse) och aktivt bearbeta denna (t ex reflektera över,
diskutera, pröva och ta ställning till information). En förändring i sättet att
förstå eller handla är en följd av att individen är aktiv i förhållande till sin
omgivning. Denna process sker i en social kontext som ger förutsättningar
och bildar underlag för vår förförståelse och samspel med omgivningen.

Drivkrafter för lärande
Drivkraften i lärandet kan i dess djupaste betydelse ses som ett sätt för människan att klara sitt liv. Det finns en inneboende kraft att klara av de situationer vi ställs inför. I mötet med omgivningen kan det betraktas som om det
uppstår en spänning eller en utmaning i att förförståelsen inte räcker till för
att förstå eller hantera en situation. Detta kan antingen väcka nyfikenhet eller frustration och behov av att bearbeta det som inte stämmer genom att
söka ny information. En förutsättning för det här resonemanget är att individen uppfattar det som meningsfullt att bry sig om den situation eller information man ställs inför, att individen vill utmana sin förförståelse och utveckla nya kunskaper och förmågor för att bemästra sin omgivning. Det är
betydelsefullt att individen i mötet med denna utmaning har möjligt att påverka och känna medägarskap i lärsituationen.

Medvetenhet om hur vi lär
I tanken om att den som lär bygger upp sin kunskap ligger också att den
lärande behöver bli medveten om hur hon lär. Hur förändrar jag mitt sätt att
tänka och handla? En viktig del i den process som leder till förändring i sitt
sätt att tänka och handla kommer att innehålla en reflektion över det egna
lärandet. Medvetenheten om ”hur jag lär” blir en av förutsättningarna för att
utveckla individen mot ett mer självstyrt lärande, med eget ansvarstagande
och aktiv roll.
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Lärarens och studentens roll
Läraren spelar en viktig roll också i ett perspektiv som betonar att lärande
bygger på ett samspel mellan lärare och student och det sociala sammanhang
där lärande sker, men rollen förändras. Läraren blir den som skapar förutsättningar för, stimulerar till och stödjer studenternas egna lärprocesser snarare än att vara en informations- eller kunskapskälla. Läraren skapar förutsättningar för att studenten kan ta ansvar för sitt lärande! Att skapa förutsättningar kan betyda att det finns en kursdesign och ett kursinnehåll där
studenterna möter situationer och frågor som utmanar deras förförståelser.
Det innebär att skapa lärsituationer där studenten känner att den själv är
medägare till lärandeuppgiften. I aktiviteten att komma åt sin förförståelse
och bearbeta ny information och nya perspektiv finns behov av vägledning,
behov av övergripande föreläsningar för att ge struktur åt ett nytt kunskapsområde. Det kan innebära att ställa frågor till studenten som leder till reflektion, ifrågasättande av uttalanden, att be om förtydliganden och förklaringar
och att uppmuntra och, inte minst, att ge återkoppling. Det betyder att det
finns tid och en stimulerande miljö för bearbetning av egna föreställningar
och konstruktion av ”ny” kunskap. En annan förutsättning är att kunskapskällor av olika slag finns tillgängliga när behov av information uppkommer.
Läraren, med sina ämnesteoretiska och pedagogiska kompetenser, spelar
därmed en central roll för att iscensätta lärsituationer och skapa arenor för
lärandegemenskap som stöder studentens kunskapsutveckling.
För studenten innebär detta perspektiv ett tydligt ansvarstagande för de
egna studierna. Det är studenten som lär men det är i samspelet med andra
som mycket av lärandet förväntas ske. Ansvaret för arbetet i den grupp man
ingår i blir därmed tydligare. Förhållningssättet leder också till större delaktighet, eftersom studenten mer aktivt bör ges möjligheten att själv formulera
vad han/hon ska lära sig – bli medägare i lärandeuppgiften, vilket också antas skapa motivation och lust att lära.
I GrundGUIDE sammanfattas dessa antaganden om undervisning och
lärande till fyra huvudord som sammanfattar fakultetens ställningstaganden
om studentcentrerad utbildning:
TYDLIGHET - Program- och kursutformning skall vara konsekvent och konsistent med tydliga mål, spelregler och rollfördelning mellan lärare, studenter
och ledning.
ENGAGEMANG - Utbildningsprogram och kurser ska erbjuda meningsfulla
utmaningar, medägarskap i lärandeuppgiften och aktiverande arbetsformer
för att skapa engagerade och medvetna studenter som tar ansvar för sitt
lärande.
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SAMSPEL - Studentens möte med omgivningen skall tas som en utgångspunkt för lärandet, och studenterna skall betraktas som betydelsefulla resurser för varandra. Då blir såväl samspelet i studentgruppen som samspelet
med läraren centralt för studentens lärande.
ÅTERKOPPLING - Studenten skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att
bedöma sin egen kunskapsutveckling genom kontinuerligt stöd för reflektion
och organiserad feedback.
Vad kan det betyda ur lärarens, studentens och ledningens perspektiv?

TYDLIGHET - vad kan det betyda?
Lärarens perspektiv
Det är jag som lärare som iscensätter situationer för studentens lärande. Valen för hur utbildningen ska iscensättas måste ha sin utgångspunkt i hur studenten lär och inte i mitt sätt att undervisa. Det behöver inte vara något motstridigt i detta, men genom att ta utgångspunkt i den lärande studenten, kan
möjligheter att se alternativa sätt att använda kursens resurser öppnas. Hur
bygger jag vidare på studentens tidigare kunskaper, erfarenheter olika bakgrund och förutsättningar t ex såväl avseende genus som social och kulturell
bakgrund när de kommer till mina kurser? Ska jag använda kursramen på
annat sätt än jag gjorde förra året?
Tydliga spelregler och konsekvent kursutformning minskar osäkerheten
och ger handlingsutrymme för både mig och studenterna. Därför krävs tydlighet i mina kursbeskrivningar. Vilka mål finns det för kursen, både avseende kunskaper, förmågor, färdigheter, värderingar? Är de uttryckta på ett sätt
som studenten kan förstå? Är arbetsmetoderna i kursen anpassade till målen?
Är examinationsformen anpassad till arbetsmetoder och mål? Finns rätt information för att studenten ska kunna planera sina studier? Kan kursbeskrivningen användas som underlag för en utvärdering av kursen?

Studentens perspektiv
Som student på filosofiska fakulteten har jag stor frihet i sina studier. För att
jag ska kunna använda den friheten på ett bra sätt krävs dock att jag har förstått vilka regler som gäller. Alla studenter har inte samma bakgrund och
kommer inte från samma skolmiljö. Jag måste från början få en inblick i vad
det är som gäller vid universitetsstudier och jag måste vara beredd på att den
251

Utveckling av utbildningar
omställningen kan vara jobbig för mig. Jag är här för att jag vill lära mig något
som gör att jag kan nå mina mål – ett bra jobb, utmana min vetgirighet och
nyfikenhet, kanske gå vidare till forskarstudier. Ju tydligare jag kan få klart för
mig vilka spelregler som gäller - inte bara de skrivna utan vad som verkligen
görs – desto bättre kan jag svara upp mot de krav som ställs på mig.
Kursens lärare har också en nyckelroll att i kursbeskrivningen förtydliga
kursens kunskaps-, färdighets- och attitydmål och att förklara vad som förväntas av mig som student. Förstår jag vilken ram jag har att hålla mig inom
ser jag också tydligare vilket handlingsutrymme jag har själv. Det är också
viktigt att jag får klart för mig vilka val jag har i mina studier. Vilka av kursens moment är obligatoriska och vilka är frivilliga? Vilka moment utgör examination och vilka är inte en del av examinationen? Vad händer om jag
missar något moment? I vilka moment är det tillåtet att samarbeta med andra
studenter och vilka ska jag göra ensam? Ju klarare bild jag får av förutsättningarna, desto bättre kan jag planera mina studier.

Ledningens perspektiv
Den programansvarige (PA) ansvarar för helheten och progressionen i utbildningsprogrammen och studierektor (SR) har motsvarande ansvar för fristående kurser. Det är den programansvarige som ska se till att GrundGUIDEs tankar också genomsyrar programmet. Våra ställningstaganden och
spelregler kan inte bara vara synliga för läraren, de ska också vara synliga
och förstås av studenterna. PA planerar in var och hur de nya studenterna introduceras till GrundGUIDEs tankegångar, och SR för hur den kursgivande
läraren kan arbeta enligt modellen. Hur introducerar vi studenterna i universitetsvärlden? Vilka föreställningar, attityder och värderingar om undervisning och lärande möter studenterna under de första veckorna? Också studenterna måste tidigt komma till insikt om innehållet i GrundGUIDE och innebörden av studentcentrerad utbildning. Det är viktigt att de får möta det i
början av sin utbildning. Hur fördelar vi den uppgiften mellan oss? Vem tar
ansvar för detta?

ENGAGEMANG – vad kan det betyda?
Lärarens perspektiv
Lärande och aktivitet hör ihop. Att vara aktiv innebär inte att studenten ska
schemaläggas i undervisning och möta en lärare under hela dagar. Det innebär snarare att kursernas innehåll och arbetssätt ska utmana och motivera
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studenten att själv aktivera sig för att lära sig något. Att organisera studentcentrerad utbildning skapar tydliga ramar, men ger samtidigt många valmöjligheter för mig som lärare att använda olika studentaktiverande arbetsmetoder. När studenten ska ta ansvar för sitt lärande måste jag organisera undervisningen så att studenten ges handlingsutrymme och kan ta ansvar och finna
sin väg till kunskap.
Min roll som lärare innefattar både att organisera möten med studenten
som att organisera för studentens aktivitet utanför min egen undervisning.
Kursramen anger den tid jag har till förfogande som lärare för att genomföra
en kurs från planering till examination, den ramen sätter gränser för mina
möten med studenten vare sig det innebär personliga möten eller skriftlig
återkoppling på uppgifter de lämnar in till mig för bedömning. Hur lång tid
behöver jag själv för förberedelser, administration och genomförande av olika moment i en kurs?
Studentens arbetstid anges i det antal poäng kursen har. Utmaningen ligger att aktivera studenten med meningsfulla och utmanande uppgifter under
den tiden. Hur lång tid behöver studenten för att förbereda ett seminarium
eller för att genomföra ett projektarbete? Vilken tid går åt för att de ska hinna ge varandra återkoppling på en uppgift? Hur många timmar behöver en
student för att ta till sig innehållet i kurslitteraturen? Hur mycket utrymme
behövs för egen reflektion? Hur lång tid behöver studenten för att genomföra
ett projektarbete?
Allt kan och ska inte detaljplaneras, men om jag har 40 timmars arbetsvecka för studenten som utgångspunkt kan det leda mitt eget tänkande i nya
banor som gör att jag, tillsammans med andra lärare, kan utveckla nya arbetsformer.

Studentens perspektiv
Att lära sig något är en aktiv process, där jag också måste vara en aktiv part
för att lära mig något nytt och utveckla mitt sätt att förstå. Det är bara jag
själv som lär mig. Därför ska vi utgå från mitt lärande när kurserna planeras.
En heltidsstudievecka ska vara fyrtio timmar. Som student bör jag förvänta
mig att läraren planerar kursen utifrån de fyrtio timmarna per vecka, inte utifrån lärarens egna timmar. Ur kursens schema bör jag få en uppfattning inte
bara om vad som förväntas av mig i form av lärarledda moment, utan även
vad jag förväntas göra däremellan. Kursen ska innehålla tillräckliga utmaningar för att motivera fyrtio timmars studier per vecka, under hela kursen.
Men det krävs att jag som student tar ett stort eget ansvar för mitt lärande.
Ingen annan går före och säger exakt vad jag ska göra. I stället måste jag själv

253

Utveckling av utbildningar
planera min arbetstid för att få en jämn arbetsbelastning under hela kursen.
Vad kan jag själv göra för att få en djupare förståelse för det jag studerar? Bara
jag själv kan avgöra vad och hur jag ska studera för att tillgodogöra mig
kursinnehållet och här är återigen den tydliga kursbeskrivningen och spelreglerna till stor hjälp. Min motivationen är också beroende av hur kursen läggs
upp och vilket inflytande jag har över vad jag ska lära mig. Vilket eget handlingsutrymme får jag inom kursens innehållsliga ram? Kan jag själv bestämma
över hur jag ska nå kursens mål eller är arbetsmetoder och de problem som
ska lösas under vägen redan färdigformulerade? Hur blir jag ”medägare” i de
uppgifter som ska lösas och som ska leda mig mot kursens mål?

Ledningens perspektiv
Att tänka i 40 timmarsvecka för studenten kan innebära att PA och ÄS måste
tänka i andra banor vid resurstilldelning. Hur avräknar vi kurser i dag? Hur
tilldelas resurser till kurser? Kanske behöver vi tänka på ett annat sätt vid
fördelningen av timmar för olika läraraktiviteter? I stället för att räkna i hur
många timmar som går åt för att hålla en föreläsning ska man kanske fundera över hur många arbetstimmar en föreläsning genererar för studenten? Det
innebär också att planeringen av lärarnas arbetstid ska omfatta en planering
av samlad tid för forskning och utvecklingsarbete. En roll som handledare
med stor närvaro och interaktion med studenterna måste innebära att utrymme ges för lärarens forskning och pedagogiska utveckling.

SAMSPEL – vad kan det betyda?
Lärarens perspektiv
När utgångspunkten för grundutbildningen är den som lär får också studenternas roll i utbildningen en annan framtoning. Drivkraft till lärande finns
hos varje student genom de grundläggande behov studenten har att såväl
bemästra och klara av de situationer de förväntas hamna i som viljan att tillhöra en grupp eller social enhet. Hur kan jag som lärare utnyttja den kraften
för att utveckla studenterna? Hur kan deras olika bakgrunder, erfarenheter
och kunskaper komma dem själva tillgodo när de lär?
Studenterna är viktiga resurser för varandra. Många studenter vittnar om
att det är i sammanhang där de får diskutera med varandra och arbeta tillsammans som deras lärande utvecklas. Att arbeta i grupp motiveras av att
det stimulerar och utvecklar lärandeprocessen. Under förutsättning att de
uppgifter studenterna ställs inför motiverar att de arbetar tillsammans finns
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en kraft i studentgruppen. Studenterna är en viktig resurs, de vill och kan engagera sig i andra studenters lärande. Äldre studenter kan också på olika sätt
delta i undervisningen och vara vägledare och handledare för studenter på
lägre nivåer.
Att arbeta i grupp är ingen självklarhet och många studenter kommer till
universitetet med dåliga erfarenheter av grupparbete. Därför måste jag som
lärare ta ansvar för eller försäkra mig om att studenterna när de kommer till
min kurs också fått eller får vägledning i att organisera sig för att arbeta i
grupp. Det gäller också inskolningen i det akademiska seminariets traditioner
(forskar-/uppsatsseminariet). Samspel kan också innebära att arbeta mer mot
det omgivande samhället för att studenterna på så sätt ska få kontakt med
sin blivande arbetsmarknad.

Studentens perspektiv
Som student på en kurs är jag inte ensam i mitt lärande. Genom att samarbeta med andra studenter kan jag komma till insikter och resultat som vore
svårare att nå på egen hand. Därför väljer många studenter att sitta tillsammans och studera på t ex biblioteket eller i ett grupprum. Härigenom kan
man ta hjälp av varandra när man kör fast, men också diskutera det man lär
sig, och därmed stimulera varandra till reflektion.
På filosofiska fakulteten organiseras kurserna för att underlätta samspelet
mellan studenter. Det är för att man tror att studenter kan utvecklas tillsammans, inte bara genom dialog med läraren, utan även i dialog med varandra.
Studenter som läser på universitetet har med sig olika bakgrund, erfarenheter
och kunskaper in i en kurs. Genom att arbeta tillsammans och diskutera olika frågor från olika perspektiv kan man vända och vrida på problemen för
att upptäcka sidor man aldrig skulle ha sett själv.
För att samspelet ska fungera krävs dock att jag som student tar ansvar i
gruppen. Vilken roll tar jag i att skapa ett gott arbets- och diskussionsklimat
i gruppen? Om jag kommer oförberedd till ett seminarium blir övriga i gruppen lidande. Vad kan jag tillföra samtalet som mina studiekamrater har nytta
av? På vilket sätt kan jag utvecklas av mina studiekamraters kunskaper? Jag
måste bidra med ”min del” för att arbetet ska bli värdefullt för alla i gruppen. På det sättet tar vi gemensamt ansvar för varandras lärande.

Ledningens perspektiv
Hur kan jag som programansvarig eller studierektor stimulera lärare till samspel i syfte att utveckla lärare såväl pedagogiskt som ämnesmässigt? Vilka
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gemensamma arbetsformer vill vi utveckla – hur synliggör vi för studenterna
hur vi ser på formerna för samspel. Att stimulera organisering i lärarlag kan
också vara en framkomlig väg – lärarlag som också ges möjlighet att inom
sig organisera sin tid så att enskilda lärare kan turas om att frilägga tid för
forskning/kompetensutveckling.

ÅTERKOPPLING – vad kan det betyda?
Lärarens perspektiv
Hur vet studenterna att de lär sig något? Hur vet jag som lärare att de lär sig
något? Hur får studenterna visa att de lärt? Frågorna kring hur jag som lärare ska förhålla mig till vad som händer med studenterna i en utbildning är
många. Med studentens lärande som utgångspunkt är också utvecklingen av
lärandet viktigt att följa inte minst för studenten själv. Studenterna ska kunna bedöma sin egen kunskapsutveckling och se hur de utvecklas.
Här kan jag fundera över hur jag använder de timmar som står till förfogande i en kurs. Ibland kanske det är bättre att lägga ner de begränsade resurserna på att ge studenterna återkoppling på deras egen aktivitet än att jag själv
som lärare använder resursen för att själv vara aktiv där studenten inte kan
vara det. Naturligtvis är detta en balansgång, men med utgångspunkten att
studenten är den som lär måste lärandet synliggöras. Med organiserad återkoppling på enskilda arbeten, projektarbeten eller examinationer kan studenten bedöma sin egen kunskapsutveckling och utveckla ”nya” kunskaper.
Kan vi utbilda studenterna så att de själva kan bedöma sin egen kunskapsutveckling (self assessment) eller att lita på att studenterna på kursen
kan ge återkoppling (peer assessment)? I studentcentrerad utbildning betonas
förmågan att bedöma egen och andras kunskapsutveckling som central – lärandet blir mer självstyrt från studentens sida.
Jag som lärare kan också uppmuntra kollegor i mitt lärarlag att auskultera hos varandra och ge återkoppling till varandra i olika undervisningssituationer.

Studentens perspektiv
För att kunna lära sig så bra som möjligt är det betydelsefullt att veta var jag
befinner sig och vart jag vill. Vad har jag koll på? Vad bör jag ägna mer tid
åt? Det är viktigt att kunna bedöma sin egen kunskapsutveckling, och att sätta upp mål för sitt eget lärande utifrån det.
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Som student bör jag därför få respons på mitt lärande. I varje kurs ska det
finnas tillfällen då jag på ett organiserat sätt får återkoppling från läraren på
det jag lärt mig. Hur väl har jag tillgodogjort mig kursens innehåll? Arbetar
jag på ett bra sätt eller kan jag lägga upp mina studier annorlunda?
Men jag måste också själv ta ansvar för att kursen blir så bra som möjligt.
Läraren måste få återkoppling från studenterna för att kunna anpassa kursen
till studenternas lärande. Därför bör jag utnyttja de tillfällen som erbjuds att
ge respons till läraren. Vad var det i just den här kursen som stimulerade
mig? Vad var mindre bra? Hade läraren kunnat lägga upp den här kursen
annorlunda? Kursvärderingarna är ett viktigt instrument för mig att ge återkoppling till kursansvariga och en väg att utveckla utbildningen mot bättre
kvalitet.
Slutligen bör jag som student se mig själv som del i hela studentgruppens
lärande. Genom att vi studenter ger respons till varandra på det vi gör kan vi
utvecklas tillsammans.

Ledningens perspektiv
Även på ett övergripande organisatoriskt plan måste vi kunna ta tillvara de
erfarenheter som gjorts i utbildningen. Återkopplingen i olika kurser är säkrad genom kursvärderingssystemet. Kursansvariga och studierektorer har ansvaret för att detta genomförs på kursnivå och programansvariga på programnivå. Men hur förs denna information vidare? Hur sker återkopplingen
till program- och ämnesråd och till fakultetsledning och vilka signaler går
tillbaka till kursgivande lärare och studenter från organisationen?
En form av återkoppling är just GrundGUIDE och de goda exempel som
kopplas till denna. Den visar hur fakulteten tolkar vad som är god praxis och
kvalitet i utbildningen. Den är ett sätt att bedöma hur organisationen lär och
kan vara ett stöd för dem som planerar utbildning.

Avslutande kommentarer
GrundGUIDE vänder sig till utbildare 3 och studenter vid filosofiska fakulteten. Den ska tjäna som en vägledande gemensam ram inom vilken fakultetens
utbildningar planeras, genomföras och utvärderas. Den innehåller främst
riktlinjer om formerna för hur vi arbetar i våra utbildningar så att fakultetens
3

Utbildare är alla som är inblandade i grundutbildningen - lärare, studievägledare,
bibliotekarier, studieadministratörer, studierektorer, programansvariga, prefekter,
utbildningsledare och fakultetsledning.
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studenter kommer till de kunskaper och insikter, färdigheter och förmågor
samt värderingar och attityder som ligger i varje utbildningsuppdrag.
Det förhållningssätt till undervisning och lärande som beskrivs i GrundGUIDE anger en ram utan att vara detaljstyrande. De pedagogiska arbetsformerna måste kunna anpassas till de specifika förutsättningar och förhållanden som råder i fakultetens olika undervisningsmiljöer. De val som varje
lärare gör vid planering och genomförande av en kurs bygger bl a på de resursmässiga- och organisatoriska villkoren för utbildningsuppdraget och det
sammanhang läraren befinner sig i. Valen bygger också på varje lärares medvetna eller omedvetna antaganden om och ställningstaganden till undervisning och lärande. Genom att förhålla sig till de antaganden som presenteras i
GrundGUIDE kan varje utbildare och student för sig själv (och andra) synliggöra sina egna pedagogiska ställningstaganden och bidra till en konstruktiv diskussion om hur grundutbildningen kan utvecklas.
GrundGUIDEs ställningstaganden är en inte huggna i sten! De skall utsättas för prövning och utvecklas utifrån nya behov och ökad kunskap inom
området undervisning och lärande. En sådan debatt behövs både för att tydliggöra kvalitetskriterier i grundutbildningen och för att utveckla utbildningens kvalitet.
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ATT UTFORMA MÅL FÖR ETT
UTBILDNINGSPROGRAM – MED
EXEMPEL FRÅN EKONOMPROGRAMMEN
Peter Andersson,
Ekonomiska Institutionen

1.

Syfte med projektet

Under våren 2005 genomfördes ett grundsipaprojekt kopplat till Ekonomiska
institutionen med syfte att formulera mål för de framtida ekonomutbildningarna baserat på ett studentcentrerat förhållningssätt. Projektet leddes av Peter
Andersson tillsammans med fyra lärare på IBV och i samarbete med ekonomprogrammens programansvariga. Projektet utformades som en Grundsipafinansierad kurs i studentcentrerat lärande för ekonomer där deltagarna
var lärare på ekonomprogrammen, huvudsakligen från EKI men även personer från ISK och ämnet statistik deltog. I den här rapporten redovisas projektets huvudsakliga resultat och slutsatser.

2.

Utgångspunkter: ett pågående perspektivskifte

En bakgrund till projektet kan sägas vara ett pågående perspektivskifte gällande synen på universitetsutbildning. På en allmän nivå kan det beskrivas
som en uppfattning om den lärande studenten som subjekt (den som arbetar
med sitt eget lärande) i stället för objekt (den som är föremål för/mottagare
av undervisning). Detta perspektivskifte har givetvis slagit igenom olika
mycket i olika utbildningssammanhang. För den filosofiska fakulteten i Linköping har det manifesterats i den s.k. Grundsipaprojektet, som resulterat i
en vägledning och riktlinjer för utbildare och studenter i dokumentet Grundguide (2005).
I den framtida universitetsutbildningen kommer målformuleringar att bli
ett viktigare instrument att såväl designa utbildningar utifrån som jämföra
olika utbildningar med varandra. Den pågående Bolognaprocessen har satt
mål och ”learning outcomes” i fokus. Därför ansåg vi det vara en viktig del i
utvecklingsarbetet att formulera relevanta mål för utbildningarna. Vi har haft
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två ekonomprogram i åtanke, där det ena programmet liksom idag ges en
särskild internationell profil.
Perspektivskiftet medför också en ändring i lärarrollen: från att vara en
traditionellt relativt individuell uppgift att förmedla ämneskunskaper till att
bli en handledare, en samarbetande iscensättare av varierade lärsituationer
som bidrar till att den lärande upptäcker och förstår innehåll, helheter och
samband i det studerade området. Ett sådant skifte medför också betoning på
vikten av att utgå från den lärandes startpunkt och lärprocess i stället för
ifrån lärarens färdigbearbetade strukturer.
Den pedagogiska forskningen understryker vikten av variation för lärandet. Fyra centrala ingredienser som befrämjar lärande är: den lärandes
medägarskap i läruppgiften, betydelsen av sammanhanget, vikten av interaktion samt en kontinuerlig reflektion över lärandets utveckling. Undervisningen bör ordnas så att den befrämjar djupinriktade strategier hos den lärande
(Dahlgren 1984).

3.

En studentcentrerad utbildning för ekonomer

Med detta som bakgrund blev den första uppgiften inom projektet att närmare precisera innebörden i begreppet studentcentrering och vad det innebär
i en ekonomutbildning. I dokumentet Grundguide beskrivs filosofiska fakultetens vägledning och riktlinjer för ett studentcentrerat lärande inom fakultetens kurser. De ställningstaganden som där görs om studenternas lärande innebär en syn på individen som konstruerande sin egen kunskap och därmed
ansvarstagande, aktiv och samspelande med omgivningen i sin lärprocess.
Reflektion över lärprocessen är viktig för individen. Som goda förutsättningar för lärandet anges meningsfulla utmaningar, medägarskap i läruppgiften,
vägledning från lärare och en stödjande organisationsstruktur med klara
spelregler. Grundguiden säger att utbildningar och kurser därför ska kännetecknas av tydlighet över mål, spelregler och rollfördelning, engagemang från
alla inblandade, samspel mellan studenten och omgivningen samt organiserad återkoppling från den lärande själv och andra.
Utifrån dessa riktlinjer har deltagarna i kursen preciserat sina uppfattningar om hur studentcentrering kan komma till konkret uttryck i ekonomutbildningen. Följande aspekter angavs:
- Att under programmets gång kontinuerligt utmana studenternas förförståelse från tidigare kurser. Det gäller inte minst på det internationella programmets blandning av språk- och ekonomikurser; ekonomikunskaper byggs på i
språkkurser och vice versa. På så vis uppnås progression och utveckling, stu-
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denten kan se den röda tråden och ställs inför utmaningar som bygger på tidigare lärande.
- Att kontinuerligt arbeta för att studenternas delaktighet i lärandet är stort.
Det kan innefatta formulerandet av läruppgifter, kopplingar till tidigare utvecklade kunskaper och föreställningar samt i examinationen där studenterna i ökande utsträckning kan vara en resurs för varandra. Det är också viktigt att kurserna designas så att en jämn arbetsbelastning under kursens gång
uppnås.
- Att utbildningen designas med en sådan struktur att den ordning i vilken
studenterna möter innehållet anpassas till förkunskaper och förförståelse
samt att kurserna kommer i en så logisk ordning som möjligt. Det innefattar
också en fortsättning av den ämnesmässiga blandning som redan finns, så att
det blir variation mellan ämnen och metoder. Strukturen måste också främja
tydlighet och regelbundenhet i mål, spelregler och metoder.
- Att studenterna utvecklar sin förmåga till samspel med omgivningen. Det
kan gälla förmåga att på ett meningsfullt sätt arbeta i grupp och att på olika
sätt träna förmåga till kommunikation genom presentationer i olika former. I
studentens relation till omgivningen ligger också att beakta aspekter på samhällsnivå som har relevans för utbildningen: frågor om en hållbar samhällsutveckling, genus, etnicitet och mångfald.

4.

Från allmän inriktning till konkreta målformuleringar

Arbetet med att omformulera de allmänna kännetecknen på en studentcentrerad utbildning till konkreta mål innebar också något av en synvända. Det
började i ”fel” ände, eller vad som senare framkom snarare ska beskrivas
som rätt ände att börja från. Vanligen utgår man i uppläggningen av en utbildning från vad som är ett önskat ämnesinnehåll, si och så många poäng i
olika moment, den och den kursen etc. Vi märkte också att de befintliga utbildningsplanerna var tydliga vad gäller kurser men hade ogenomtänkta mål.
Vi började därför ett arbete med att skissa en utveckling utifrån önskade
mål med utbildningen, inte från dess innehåll. Mål ska formuleras som ”Hur
vill vi att läget ska vara vid kursens/utbildningens slut”. Utgångspunkten var
att formulera verb som beskriver de kompetenser som anses utgöra ett önskat
sluttillstånd, inte substantiv. Jaques menar att just dessa verb är nyckelord
och att mål bör konstrueras som ett valt verb+ett objekt+en kvalificerande
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fras som ger sammanhanget. 1 De valda verben ska enligt honom vara mätbara och ord som ”förstå” och ”ha medvetenhet om” bör därför undvikas. Ett
sätt att precisera det vanligen använda ordet ”förstå” ges dock genom Biggs
(2003) SOLO-taxonomi, varför vi anser att det är fullt tillämpligt.
Något som också framkom som centralt var att skapa en helhet av utbildningen. Hur denna ser ut och var den skapas – hos studenterna eller i en
framtänkt struktur – blev en viktig fråga. Resultatet blev att en genomtänkt
struktur ska bidra till att en helhetsbild hos den studerande av en ”ekonom”,
snarare än en fragmenterat kursuppdelad bild, växer fram. Förutom att bygga upp programmen utifrån en genomtänkt struktur kan en fruktbar väg
också vara att hitta centrala begrepp som täcker helhetskompetenser. Exempel på sådana begrepp för ekonomer kan vara: effektivitet, balans/jämvikt,
styrning/ledarskap och kommunikation.
Dessa måste hållas levande under utbildningen, i kurser eller i särskilda
strimmor. En annan övergripande förståelse hos ekonomer bör gälla de olika
organisatoriska nivåer där ekonomi har betydelse och där ekonomer/ekonomikunskaper behövs: individ, organisation/företag, samhället nationellt och
globalt.
Arbetet med att formulera mål tog sin utgångspunkt i kursdeltagarnas
gemensamt framställda ”önskelista” över egenskaper hos framtida nyutexaminerade ekonomer. Dessa önskemål sammanställdes och strukturerades och
jämfördes sedan med de föreslagna allmänna målen i den departementspromemoria 2 som våren 2004 lade grunden för det svenska Bolognaarbetet. Från
denna tillvaratog vi bland annat en uppdelning av målen i de tre kategorierna
”kunskaper och insikter”, ”förmågor och färdigheter” samt ”värderingar och
förhållningssätt”. Därefter utarbetade vi utifrån våra egna önskemål och promemorians målformuleringar ett förslag till mål för just ekonomutbildningen.
Dessa testades sedan åter med kursdeltagarna där formuleringar och uttryck
finslipades.
Uppdelningen i de tre kategorierna har medfört att vi blivit tvungna att
precisera vad kategorierna står för. Det är inte helt tydligt i departementspromemorian. För att undvika en djup och uppslitande kunskapsteoretisk
diskussion har vi gjort en stipulativ förklaring till vad vi lagt i begreppen.
Den första avdelningen är ”kunskaper och insikter”. Med kunskaper menar
vi ”kunskaper i” eller ”kunskaper om”. Det innebär att det är relaterat till
fakta, samband, relationer, modeller och teorier, begrepp och dylik ”boklig”
1 Ett exempel på en formulering enligt hans uppfattning kopplat till ekonomutbildning: ”jämföra tre modeller för växelkursarrangemang för en liten öppen ekonomi”.
2 Ds 2004:2, Högre utbildning i utveckling - Bolognaprocessen i svensk belysning
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kunskap som är en förutsättning för men inte direkt innebär tillämpning och
utförande. På en ytlig nivå kan det skrivas som ”kännedom om”, ”inblick i”
eller ”insyn i”. På en djupare nivå innebär det en vidare förmåga att analysera, syntetisera och värdera kunskaperna ifråga och kunna se dem i olika
kända och okända sammanhang. Den djupare nivån motsvarar steg fyra eller
fem i SOLO-taxonomin. Med ”insikt” menar vi sådan djup kunskap som internaliserats i det egna medvetandet. Insikter är sålunda något betydligt djupare än ”inblick”, något av en ”aha-upplevelse”, en djupare förståelse, en
nivå som innebär att bemästra något.
Med förmågor och färdigheter menar vi sådant som är mer direkt relaterat till tillämpning och användning. Förmåga kan sägas vara en potential att
utföra viss handling, att agera, i relation till viss uppgift, situation eller problem. Det ligger sålunda nära begreppet kompetens. I detta ligger också att
veta varför en viss handling väljs i ett visst sammanhang. I färdighet ligger en
inövad och därmed rutiniserad förmåga; en handling som genom upprepad
träning inte kräver samma grad av aktiv eftertanke när den ska utföras. Vi
har inga angivit specifika färdighetsmål för ekonomerna. Visserligen finns inslag av färdighetsträning i exempelvis redovisningskurser och i språk, men vi
anser att ekonomutbildningen i första hand har som mål att studenten ska nå
förmågor av olika slag; en potentiell handlingsförmåga eftersom de framtida
arbetsuppgifterna kommer att vara av skiftande slag. Färdigheter får övas
upp genom erfarenheter i arbetslivet.
Med ”ett ekonomiskt problem” menar vi en frågeställning som uppkommer om den studerade aktören (organisationen, samhället) inte på bästa sätt
uppfyller sina mål. Utbildningen ska inte bara träna förmåga att bearbeta
ekonomiska problem utan också att i praktisk handling komma fram till hur
problemet kan hanteras. Vi undviker det vanliga begreppet ”problemlösning” eftersom det antyder att det finns ett bästa sätt att hantera problem på.
I stället betonar vi sammanhangets betydelse och att såväl vetenskapliga, yrkesrelaterade och samhälleliga överväganden måste göras i varje enskilt fall.
Med ”självständigt och kritiskt” menar vi att kunna arbeta och tänka
oberoende av andra även om det sker i samarbete med andra och att inte ta
kunskaper eller värderingar för givna utan ifrågasätta dem och kunna se dem
ur olika perspektiv. Att förhålla sig innebär både att kunna tänka om och,
om så erfordras, kunna agera i relation till viss uppgift eller problem.

5.

Resultat: önskade mål för framtidens ekonomer

Arbetet resulterade slutligen i tolv mål ägnade att gälla ekonomutbildningen
och ytterligare tre mål som enbart gäller den internationella varianten. Målet
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med utbildningen är fokuserat på tillämpning i samband med yrkesutövning.
Oavsett om denna sker på organisations- eller samhällsnivå förutsätts det bidra till samhällsutvecklingen. Med hållbar samhällsutveckling menas ett ansvar för att den utveckling man bidrar till inte långsiktigt urholkar de resurser som finns för framtidens försörjning. I det ligger också beaktande av genus- och mångfaldsaspekter. Målen lyder som följer (det som enbart är tänkt
att gälla den internationella inriktningen är kursiverat):

Målbeskrivning för (Internationella) Ekonomutbildningen vid
Linköpings universitet
Utbildningens syfte
Tillgodose behovet av ekonomiskt skolade akademiker på en mångsidig och
föränderlig arbetsmarknad samt förbereda för masterstudier nationellt och
internationellt.
Övergripande mål
Att studenten efter examen
•

självständigt och kritiskt kan förhålla sig till organisatoriska och
samhälleliga ekonomiska förhållanden.

•

i sin yrkesutövning kan tillämpa kunskaper inom de ekonomiska vetenskaperna och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Mål
De allmänna målen i 1 kap. 9 paragrafen i högskolelagen samt de mål som
fakultetsnämnden bestämmer. Därutöver är programmets mål att studenten
efter examen ska besitta följande:
Kunskaper och insikter
• djupa kunskaper om grundläggande ekonomiska begrepp samt om relationer mellan organisation, samhälle och omvärld.
•

kunskap om hur ekonomisk verksamhet kan beskrivas och mätas,
samt känna till dess legala och institutionella ramar.

•

kunskap om hur organisationers verksamhet finansieras, organiseras,
styrs, marknadsförs och förändras.

•

kunskap om resurshushållningsproblem på samhällsnivå och hur dessa kan analyseras och lösas via marknader eller genom styrning.
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•

perspektiv på ekonomiområdets historiska utveckling och vetenskapliga grund samt viss inblick i aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor.

•

kunskap om vetenskapliga redskap för att analysera, bearbeta och
värdera fakta, samt viss insikt i hur kunskap och utveckling skapas
genom en växelverkan mellan vetenskap och praktik.

•

tillämpbara kunskaper i det valda främmande språket relaterat till
språkområdets sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden.

Färdigheter och förmågor
• förmåga att självständigt identifiera, definiera, strukturera, analysera
och kommunicera ekonomiska problem.
•

förmåga att självständigt kunna omsätta kunskaper och förmågor i
praktisk handling med hänsyn till relevanta vetenskapliga, yrkes/arbetsrelaterade och samhälleliga bedömningar och ställningstaganden.

•

förmåga att kommunicera, samverka och samarbeta på såväl svenska
som engelska med människor även med annan kompetens och bakgrund.

•

förmåga att professionellt kommunicera med människor från andra
kultur- och språkområden och på det valda främmande språket.

Värderingar och förhållningssätt
• känsla för ansvar och etik kring sådant som rör ekonomisk verksamhet.
•

ett kritiskt förhållningssätt till såväl det ekonomiska kunskapsområdet som till definierade ekonomiska problem.

•

medvetenhet om hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar bedömningar av ekonomiska problem.

•

ett internationellt förhållningssätt: medvetenhet om relativiteten i
egna och nationella förhållanden och värderingar och en aktiv tolerans för förhållanden och värderingar utanför den egna kultursfären.

Nivå
Kunskaper och färdigheter för självständig yrkesverksamhet (employability)
och/eller för fortsatta studier som leder till examina på avancerad nivå (”study ability”).
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6.

Uppföljning av målens relevans

Efter det att målen formulerats genomfördes tre enkätundersökningar. De avsåg att fånga upp situationen idag, dels vad de verksamma inom dagens program ansåg om hur viktiga de olika målen är, dels i vilken grad man anser att
dagens utbildning uppfyller de mål som är tänkta att gälla i framtiden.
En enkät riktade sig sålunda till de studerande på ekonomprogrammet och
en till de studerande på internationella ekonomprogrammet. I båda fallen utnyttjades kursutvärderingssystemet Kurt. Studenterna fick för varje mål ange
på en fyragradig skala hur viktigt man ansåg målet vara samt i vilken grad
man ansåg sig själv uppfylla målen. De studerande på ekonomprogrammet fick
enkäten under de tre sista veckorna på termin åtta, alltså precis i slutskedet av
utbildningen. De studerande på Internationella Ekonomprogrammet fick enkäten i början av termin nio, och eftersom de läser fyra och ett halvt år genomförde de enkäten när nästan hela sista terminen återstod. Med tanke på att
fördjupningskurser och uppsats på magisternivån återstod för dessa studenter
är det rimligt att deras upplevda grad av måluppfyllelse är lägre.
I samband med en konferens för verksamma lärare i programmet riktades
samma enkät till personalen. De fick också ange hur viktiga de ansåg respektive mål vara.
Svarsfrekvensen bland studenterna blev för båda programmen 37 %, vilket var 43 studerande på ekonomprogrammet och 27 studerande på internationella ekonomprogrammet. I nedanstående sammanställning framgår hur
svaren fördelade sig. I enkäten var svarsalternativen för viktighet formulerade verbalt från ”mycket viktigt-ganska viktigt-ganska oviktigt-helt oviktigt”.
På frågan om måluppfyllelse formulerades frågan ”Jag tycker att jag vid utbildningens slut har…” och därefter vart och ett av målen. Svarsalternativen
var ”instämmer helt-instämmer till stor del-instämmer lite-instämmer inte
alls”. I sammanställningen har svaren poängsatts från 4 till 1. Det innebär att
värden över tre ska tolkas som en mycket stark positiv respons.
Kunskaper och insikter
Studenten efter examen ska besitta:

djupa kunskaper om grundläggande ekonomiska begrepp samt om relationer mellan organisation, samhälle och omvärld.

Viktighet
E=ekonomer
IE=internationella
ekonomer
L=lärare
E 3,77
IE 3,92

Utfall idag

E 3,62
IE 3,03

L 3,96
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kunskap om hur ekonomisk verksamhet kan
beskrivas och mätas, samt känna till dess legala och institutionella ramar.
kunskap om hur organisationers verksamhet
finansieras, organiseras, styrs, marknadsförs
och förändras
kunskap om resurshushållningsproblem på
samhällsnivå och hur dessa kan analyseras
och lösas via marknader eller genom styrning.
perspektiv på ekonomiområdets historiska
utveckling och vetenskapliga grund samt viss
inblick i aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor.
kunskap om vetenskapliga redskap för att
analysera, bearbeta och värdera fakta, samt
viss insikt i hur kunskap och utveckling skapas genom en växelverkan mellan vetenskap
och praktik.
tillämpbara kunskaper i det valda främmande
språket relaterat till språkområdets sociala,
kulturella och ekonomiska förhållanden.

E 3,67
IE 3,78

E 2,93
IE 3,00

L 3,64
E 3,74
IE 3,89

E 3,19
IE 2,96

L 3,61
E 3,36
IE 3,15

E 2,67
IE 2,44

L 3,62
E 2,93
IE 2,81

E 2,57
IE 1,92

L 3,26
E 3,33
IE 2,93

E 2,85
IE 2,85

L 3,65
EIE 3,52

EIE 3,30

L 3,65
Förmågor och färdigheter
Studenten efter examen ska besitta:
förmåga att självständigt identifiera, definiera, strukturera, analysera och kommunicera
ekonomiska problem
förmåga att självständigt kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, yrkes/arbetsrelaterade och samhälleliga bedömningar och ställningstaganden.
förmåga att kommunicera, samverka och
samarbeta på såväl svenska som engelska
med människor även med annan kompetens
och bakgrund.
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E 3,79
IE 3,85

E 3,21
IE 2,92

L 3,90
E 3,79
IE 3,81

E 2,64
IE 2,74

L 3,60
E 3,62
IE 3,96
L 3,43

E 2,98
IE 3,33
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förmåga att professionellt kommunicera med
människor från andra kultur- och språkområden och på det valda främmande språket.

EIE 3,67

EIE 3,15

L 3,44
Värderingar och attityder
Studenten efter examen ska besitta:
känsla för ansvar och etik kring sådant som
rör ekonomisk verksamhet.

ett kritiskt förhållningssätt till såväl det ekonomiska kunskapsområdet som till definierade ekonomiska problem.
medvetenhet om hur egna värderingar och
ställningstaganden påverkar bedömningar av
ekonomiska problem
ett internationellt förhållningssätt: medvetenhet om relativiteten i egna och nationella förhållanden och värderingar och en aktiv tolerans för förhållanden och värderingar utanför
den egna kultursfären.

E 3,45
IE 3,30

E 2,67
IE 2,81

L 3,48
E 3,64
IE 3,44

E 3,33
IE 2,96

L 3,70
E 3,55
IE 3,33

E 3,12
IE 2,96

L 3,45
EIE 3,44

EIE 3,33

L 3,39

När det gäller frågan om viktighet så är i stort sett alla mål rankade med poäng över tre. Det kan tolkas som att de mål som vi formulerat upplevs som
relevanta av alla grupper, både studenter och lärare. Endast två mål har poäng som ligger nära eller under tre. Det gäller ”perspektiv på ekonomiområdet…” samt ”kunskap om vetenskapliga redskap…”. Det kan tolkas som att
studenterna uppfattar dessa mål som mindre betydelsefulla än andra men
ändå inte på något sätt oviktiga. Även lärargruppen har satt det första av
dessa mål som det minst viktiga. Det är heller inte orimligt att alla mål inte
väger lika tungt, även om det inte framgår av våra formuleringar. Därför är
det rimligt att vissa mål rankas högre än andra.
Man kan också notera att de internationella ekonomerna genomgående
anser kunskaper och insikter samt förmågor och färdigheter som viktigare än
ekonomerna, med undantag för de båda ovannämnda ”perspektivfrågorna”.
Omvänt har ekonomerna en högre poäng på värderingar och attityder. Lärargruppen har i flertalet fall ungefär samma relativa värdering som studenterna. En viss avvikelse finns vad gäller de båda ”perspektivfrågorna” och
målet om kritiskt förhållningssätt, som lärarna sätter som viktigare än stu269
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denterna. Det omvända gäller målen om tillämpning i praktisk handling och
om kommunikationsförmåga som studenterna uppfattar som viktigare än lärargruppen. Skillnaderna är dock i samtliga fall små men det är intressant om
det finns en skillnad i värdering mellan studenter och lärare om vikten av
olika typer av mål.
Slutsatsen av utvärderingen är att det mål vi formulerat förefaller ha träffat rätt och fångar vad som är viktigt att uppnå under en ekonomutbildning.
Man kan fråga sig om något viktigt mål helt missats, men med tanke på det
stora förankringsarbete som genomförts bland både lärare och studenter är
det mindre troligt. Däremot återstår att precisera formuleringen kring något
av målen. Man kan dessutom anmärka att flera av punkterna innehåller mer
än ett mål inom sig och att man i kommande utvärderingar delar upp frågorna så att man bara frågar om en sak i taget. Målen var ursprungligen tänkta
att gälla för en kandidatexamen, men ambitionsnivån motsvarar snarare dagens fyraåriga program. En tydligare uppdelning i mål för kandidat- respektive mastersnivå måste göras.
Om man studerar hur målen uppfylls på dagens utbildning så är resultatet
överlag gott. Inget mål faller helt ur ramen, även om det finns vissa skillnader, som kan vara viktiga för framtidens utbildningsansvariga att ta fasta på.
Bland kunskaper och insikter avviker de båda ”perspektiv-frågorna” åter,
men om det avspeglar att dessa mål är relativt mindre viktiga bör de också få
lägre utfall för måluppfyllelse.
Bland förmågor och färdigheter är utfallet av de två första målen något
negativt, med tanke på den stora vikt som både studenter och lärare lagt vid
dessa. Jämfört med de grundläggande kunskapsmålen är utfallet på förmågor
något lägre. Det kan möjligen tyda på att utbildningen bör lägga mer kraft
på att utveckla de förmågor som nämns i de båda första målen i denna
grupp. Man kan vidare observera att de internationella ekonomerna sätter
sin förmåga att kommunicera högt, inte bara på det valda språket. Även när
det gäller målen om ett kritiskt förhållningssätt och om medvetenhet är utfallet negativt om man jämför med den vikt som lagts vid målen.

7.

Slutsatser

Det har varit en mycket nyttig övning såväl för de inblandade i grundsipakursen som för programmens ledning att precisera innebörden av ett studentcentrerat lärande på just det egna utbildningsprogrammet liksom att utifrån det utarbeta mål. Vi kan starkt rekommendera andra program att genomföra ett liknande arbete. Det har varit nyttigt för tanken att vända på perspektiven: från
ett lärarcentrerat till ett studentcentrerat synsätt och från en innehållsstyrd till
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en målstyrd utbildning. Det har likväl varit en nyttig kollegial process att diskutera fram en gemensam grunduppfattning om mål och synsätt.
Det som i efterhand framstår som huvudkomponenterna i arbetet har för
det första varit en precisering av den egna uppfattningen om studentcentrerat
lärande i relation till den egna utbildningen. Det innebär fortfarande en önskad variation i undervisnings- och examinationsformer, men utifrån ett
gemensamt synsätt. För det andra har det gemensamma i programmet satts i
fokus. För ekonomprogrammen har det främst handlat om helheten i form
av mål, struktur, övergripande begrepp och färdigheter. För det tredje har det
varit en riktig ordning på utvecklingsarbetet att börja med målen. I målarbetet utgjorde de ”önskelistor” som resonerades fram en god startpunkt och i
den precisa formuleringen av mål har en löpande avstämning med kollegor
varit viktig. Uppdelningen i ”kunskaper och insikter”, ”förmågor och färdigheter” samt ”värderingar och förhållningssätt” har varit meningsfull men
krävt preciseringar. Det framstår också som ytterst viktigt att tänka igenom
de verb som används: vad de står för och vad vi egentligen vill med utbildningen. Vill vi att studenten ska ”förstå” eller ”kunna tillämpa”? Vad menar
vi med att studenten ska ”kunna” någonting? Ska utbildningen överhuvudtaget påverka studentens förhållningssätt och värderingar och i så fall på vilket
sätt? Vi tycker oss också ana en skillnad som består i att studenterna blir
duktigare i att ”förstå” än att ”tillämpa” och att studenterna till skillnad
från lärarna inte tycker att den slagsidan är helt önskvärd.
För att målen skall fortsätta att förbli en aktiv och levande styrmekanism i
utbildningen är det också viktigt att de följs upp. Alltför många målformuleringsarbeten har stannat vid att bli en byråkratisk nödvändighet för att fylla
olästa utbildningsdokument eller en snabbt bortglömd retorisk övning för
personalen. Programansvariga bör göra löpande utvärderingar av hur målen
uppfyllts i stil med ovan presenterade enkät till varje års avgångsstudenter. I
utvecklingen av kursplanerna måste det beaktas hur programmålen tillvaratas. Summan av dessa ska ju uppfylla målen för utbildningen. En annan nyttig övning som genomförts under projektet är att se i vilken omfattning kurserna på dagens program bidrar till att uppfylla målen. Ansvaret för helheten, strukturen, de gemensamma begreppen och färdigheterna måste organiseras på programövergripande nivå. För att målen skall förverkligas behöver
programmens ledning ta ett stort ansvar!
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