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INLEDNING 
 

Elinor Edvardsson Stiwne, Centrum för undervisning och lärande – CUL 
 
I mars 2011 arrangerade CUL en utvecklingskonferens vid LiU. Den här rap-
porten består av några av de presenterade bidragen, som författarna valt att 
bearbeta och redigera och CUL tackar författarna för detta. Våra rapporter är 
värdefulla dokumentationer av det pedagogiska utvecklingsarbete som sker 
vid LiU och som därigenom kan delas med andra, inom och utom LiU, och 
bidra till inspiration och diskussion om utbildningskvalitet och pedagogiska 
utmaningar. 

Temat för 2011 års konferens var 4U, vilket skall uttydas som att vi ville 
lyfta fram att utmaningen för LiU inför framtiden är att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla efterfrågade studenter och duktiga lärare och forskare.  
Vår intention var att de fyra U:na skulle beteckna att Utbildning och Under-
visning innebär såväl Utveckling som Utmaning. Men vi lärde oss att de er-
farenheter vi gör i vår undervisningsvardag, att lärares intentioner inte alltid 
uppfattas av studenterna, även gäller för lärare. Våra intentioner som lärare 
och planerare, var inte så tydliga och uppenbara för dem vi vände oss till, i 
det här fallet LiU:s pedagogiskt aktiva personal. Av utvärderingarna från kon-
ferensen framgår istället att den viktigaste betydelsen sådana här utvecklings-
konferenser har är att de erbjuder ett forum där utbildning och högskole-
pedagogik presenteras, diskuteras och erfarenheter utbyts. 

LiU har en tradition av att lärare framgångsrikt har sökt och även erhållit, 
resurser för pedagogiska utvecklingsprojekt på den tiden när sådana medel 
fördelades i konkurrens på nationell nivå av t.ex. Rådet för grundutbildning, 
NSHU etc. Sedan 2008, när NSHU lades ner, finns inget sådan nationellt 
organ utan varje lärosäte har i uppdrag att själva arbeta med sitt interna kva-
litetsarbete när det gäller utbildning. Under 2010 utlyste CUL medel för att 
stimulera sådana utvecklingsprojekt vid LiU, och tio projekt beviljades me-
del. I denna rapport finns bidrag från Laura Alvarez et.al; Madelaine Johans-
son et.al och Gunnel Östlund som är resultat av denna satsning. Under samma 
tid utlystes pedagogiska utvecklingsmedel inom LiTH, och bidragen från 
Ingrid Andersson och Johan Hedbrant, Henrik Brandén, Johan Renner och Björn 
Oskarsson är resultat av denna satsning. Utöver dessa personer bidrar också 
ett antal lärare med arbeten som grundar sig på deras kunskaper och insikter 
från deltagande i högskolepedagogiska kurser, undervisning och arbete med 
studenter, t.ex. på biblioteket. Bidrag från Chun-Xia Du, Ann-Sofie Bergeling, 
Christina Brage et.al och Magnus Dahlstedt är exempel på detta.  
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Bidragen är skrivna på både svenska och engelska och varje författare är en-
sam ansvarig för innehållet. Vid redigeringen av bidragen har en ambition 
varit att de skall kunna läsas av icke ämneskunniga personer, men ibland är 
det svårt att förklara det konkreta genomförandet av kurser utan att använda 
fackuttryck. Vad gäller sättet att skriva referenser så har riktlinjerna varit att 
detta skall göras konsekvent, utifrån ett givet system, inom respektive bidrag. 
Bidragen är organiserade i tre delar:  

 
1. Lärandeideal och utformning av lärmiljöer 

2. Betydelsen av hur utbildning och kurser designas – för lärande 
och undervisning 

3. Utveckling och förändring av läraktiviteter och lärares förhåll-
ningssätt 

Lärandeideal och utformning av lärmiljöer 
I spåren av den förändring som skett i högre utbildning genom införandet av 
en gemensam examensstruktur i Europa, det som i dagligt tal kallas ”Bo-
logna-processen”, så har det pedagogiska språket förändrats. När vi tidigare 
talade om undervisning och handledning så talar vi idag om studenternas 
lärande och om lärarna som vägledare och vikten av självstyrning och reflekt-
ion. Magnus Dahlstedt utvecklar detta i sitt bidrag genom att argumentera för 
att det vuxit fram ett nytt ideal, en ny diskurs, inom högre utbildning där 
förmåga till reflektion blivit ett så uttalat och starkt kriterium för lärande, att 
man måste börja ifrågasätta vad detta egentligen innebär. Med lärarutbild-
ningen som exempel argumenterar han för att den typ av reflektion som 
iscensätts i sådan utbildning bidrar till att fostra medborgare som är anpas-
sade till dagens ”avancerat liberala samhälle” – medborgare som sätter sig 
själva i det främre rummet, som först och främst värnar sina egna intressen, 
som är både villiga och förmögna att göra rationella val, som stakar ut och tar 
ansvar för sitt eget lärande, genom att anpassa sig till snarare än att utmana 
det rådande. Detta ideal strider mot det traditionella idealet för en akademisk 
utbildning, som förväntas fostra fritt och kritiskt tänkande, demokratiska 
individer. Med students lärande i fokus, och med krav och förväntningar på 
lärarna att de skall stödja studenternas lärande mot uppställda mål och kunna 
bedöma om och i vilken utsträckning de når dessa mål, så blir frågan intres-
sant om vad lärare menar med ”undervisning” och hur de uppfattar sin lärar-
roll. Ann-Sofie Bergeling redovisar resultat från en studie hon gjort vid LiU, där 
hon intervjuat en grupp erfarna lärare på Y-programmet och där hon ställt 
sådana frågor. Lärarna (och studenterna) uppskattar inslag av projektkurser i 
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utbildningen, men ser dem inte som ”riktiga” kurser, utan som tillägg, som 
visserligen bidrar med viktig generell kunskap men som också tar mycket tid. 
Lärarna skiljer också på sina olika lärarroller, där man antingen är föreläsare 
för en stor, ganska anonym, grupp studenter, eller ”lärare” som vägleder och 
stödjer en mindre grupp studenter. Trots att såväl lärare som studenter upp-
skattar och tycker att projektarbete och mera bearbetande undervisningsme-
toder bidrar bäst till lärande så är ett ideal om den hårt arbetande studenten 
som har kapacitet att ”ta in” mycket kunskap fortfarande levande på pro-
grammet, trots de förändringar som genomförs bl.a genom CDIO initiativet. 

Ett antal personer på universitetsbiblioteket, Christina Brage, Marie-Louise 
Axelsson, Kajsa Gustavsson Åman, Mikael Rosell, Joakim Westerlund och Magda-
lena Öström, redovisar i sitt bidrag resultatet av en studie av vad studenterna 
använder biblioteket till. Inspirerade av etnografiska fältmetoder och studier 
som gjorts vid andra bibliotek har de genom dolda observationer, promenad-
rundor och intervjuer undersökt vilka aktiviteter som pågår vid biblioteket. 
Resultatet visade att biblioteket i hög grad användes för grupparbeten och en-
skilt arbete, d.v.s. som mötes- och arbetsplats. Med utgångspunkt i resultaten 
planeras vissa förändringar av lokalernas disposition och utformning. 

Betydelsen av hur utbildning och kurser designas – för lärande och  
undervisning 
I den examensordning som reglerar högre utbildning anges mål för såväl 
generella examina som för yrkesexamina. Målen beskrivs under tre rubriker, 
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 
förhållningssätt. Hur en utbildning eller en kurs designas (läggs upp) blir allt 
mera betydelsefull i den bemärkelsen att designen ger uttryck för den peda-
gogiska grundsyn som ligger till grund för hur utbildningen förväntas ge-
nomföras och examineras (Gustavsson et.al, 2010). Att undervisning inte 
självklart leder till lärande är välkänt. I högskolepedagogisk forskning beto-
nas att det skett, eller sker, ett pedagogiskt paradigmskifte som innebär att 
fokus flyttas från ”kursen” och lärarens aktiviteter, undervisningen, till fokus 
på studentens lärande, på läraktiviteterna, examinationen och återkopplingen 
(Whetten, 2007). För att försäkra sig om att samtliga examensmål i en ut-
bildning examineras så utarbetas olika former av matriser som ger såväl stu-
denter som inblandade lärare och pedagogiska ledare en överblick över vad 
som examineras, var det sker i en utbildning och eventuellt också hur detta 
sker (http://www.lith.liu.se/remisser/kursplaner_2012.html) 

Att studenter ges möjlighet att ha inflytande över och medverka redan vid 
kursdesign och kursplanering betonas bl.a. i högskoleförordningen (Gustavs-
son et.al, 2010) och Laura Álvarex Lopéz, Ann-Kari Sundberg och Per Simfors 
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visar i sitt bidrag hur de utgått från såväl forskning som från studenters syn-
punkter när de diskuterar hur kurser kan designas så att målet med ett inte-
grerat språk- och kulturperspektiv skrivs fram i kursplaner för språkunder-
visning. Resultatet av deras studie visar bl.a. betydelsen av att formuleringen 
av de förväntade lärandemålen görs medvetet och omsorgsfullt. Ett annat 
exempel på betydelsen av hur en utbildning designas, med målet att öka stu-
denternas prestationer, både genom att de blir färdiga med kursen och att de 
får högre betyg, visar Henrik Brandén i sitt bidrag där han argumenterar för 
att om studenter ges mera ansvar för sitt lärande, och läraren tar en mera 
vägledande roll, i Sokratisk mening, så blir det viktigt med en tydlig struktur 
i en kurs. Strukturen visas genom att det blir tydligt för såväl studenter som 
lärare hur kursens mål, undervisning och examination hänger ihop. Resulta-
tet av projektet som genomfördes i en kurs i beräkningskunskap, i tre olika 
studerandegrupper, visar att ”samma” kurs kan upplevas väldigt olika och ge 
olika resultat i olika studerandegrupper, beroende på deras bakgrundskun-
skaper, motiv och motivation. Även Johan Renner lyfter frågan om kursdesign i 
sitt bidrag som handlar om att lägga in industriprojekt i en kurs inom ingen-
jörsutbildning. Syftet med detta var att öka studenternas motivation och an-
ställningsbarhet genom att de under utbildningen får kontakt med auten-
tiska, verkliga problem och erfarenheter i industrimiljö. Utvärderingen visa-
de på att syftet uppnåddes, men studien visar också på de problem som kan 
uppstå i samarbetet mellan industrimiljö, med sina rationaliteter, och den 
akademiska miljön, med sina. Att designa utbildningar där examensmålen 
omfattar utveckling av olika former av personliga och professionella kompe-
tenser erbjuder särskilda utmaningar, eftersom sådana mål är svåra att be-
döma. Sådant lärande och utvecklingen pågår under hela utbildningen och 
ofta både i utbildningsmiljön och i professionella miljöer under verksam-
hetsförlagda moment (VFU). Gunnel Östlund har tillsammans med sina kolle-
gor vid Socionomprogrammet undersökt hur man bedömer professionsspeci-
fika kompetenser vid LiU och även jämfört detta med hur man gör vid socio-
nomutbildningar vid andra svenska lärosäten. Resultatet av studien visar att 
färdighetsträningen ofta utgör fragmentariska inslag i olika kurser, framförallt 
på grundläggande nivå och att det saknas tydliga förväntade lärandemål för 
sådana moment. Bedömningar görs, men eftersom det inte finns tydliga för-
väntade lärandemål blir bedömningen avhängig den kunskap om studenterna 
som de undervisande/handledande lärarna har och bär med sig.  

Avgränsningen mellan betydelsen av kursdesign i förhållande till hur en 
kurs sedan genomförs är svår, men de kommande bidragen har mera tydligt 
fokus på utveckling av moment, metoder med syftet att bidra till studenter-
nas lärande.  
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Utveckling och förändring av läraktiviteter och lärares  
förhållningssätt 
En viktig utgångspunkt för bedömningen av en utbildnings kvalitet, utifrån 
en målrelaterad examensstruktur, är hur samstämmigheten mellan förvän-
tade lärandemål, läraktiviteter och examinationen är. Denna samstämmighet 
kan teoretiskt sett vara bra, med tydliga mål och med en relevant variation i 
de läraktiviteter och examinationsformer som beskrivs i kursplan och studie-
handledning (Biggs, 2003; Weurlander, 2006). Men det är ytterst den under-
visande lärarens och examinatorns aktiviteter som har betydelse för om denna 
samstämmighet också uppfattas av studenterna och om de upplever att det är 
deras lärande som är i fokus. För att närmare studera denna fråga undersökte 
Björn Oskarsson, lärare i logistik, om studenter i två olika utbildningar uppfat-
tade och lärde sig det som lärarna planerade att de skulle lära sig. Resultatet 
av studien är att lärarens intentioner inte alltid stämmer överens med det 
faktiska resultatet, och att lärarens sätt att undervisa, liksom studenternas 
bakgrund och förkunskaper, har betydelse för resultatet.  

Vid Linköpings universitet används problembaserat lärande (PBL) i många 
utbildningar. Inom den medicinska fakulteten (HU) gäller detta samtliga ut-
bildningar, men även miljövetarprogrammet, psykologprogrammet och IT-
programmet tillämpar detta. Även om samtliga använder begreppet ”PBL-
utbildning”, så varierar såväl kursdesign som läraktiviteter och examinationer. 
Madelaine Johansson, Per Sandén och Anders Johansson har utvärderat ett verk-
tyg som använts för att göra det lättare för studenter och lärare att bedöma 
studenters lärande och aktiva deltagande i basgruppsarbetet vid miljövetarpro-
grammet. Individuella basgruppsunderlag, IBU, har använts på programmet 
sedan 2005. Miljövetarprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning, vilket 
betyder att studenterna har olika ämnesmässig bakgrund och studien visar att 
IBU:n bidrar till att såväl handledare som studenter i en basgrupp får ökad 
överblick över individuella studenters bidrag till gruppens arbete, samt till 
studenters självinsikt och självförtroende vad gäller att formulera sig skriftligt. 
I många utbildningar är laborationer en läraktivitet som förekommer i olika 
former och med olika förutsättningar. Syftet med laborationer är att studenter 
skall erbjudas möjlighet att visa att de kan tillämpa sina teoretiska kunskaper. 
För de lärare som planerar, genomför och examinerar dessa laborationer är det 
en utmaning att göra dem intressanta och meningsfulla. Ingrid Andersson och 
Johan Hedbrandt bidrar med en presentation av hur de utvecklade en laborat-
ion för att bestämma luftmotståndskoefficienter. För att motivera studenterna 
knöts laborationen till en aktivitet som många studenter gör dagligen, nämli-
gen cyklar. I laborationen fick studenterna testa luftmotståndskoefficienten 
genom att cykla under olika förutsättningar. En utvärdering visade att studen-
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terna tyckte det var roligt att själva få delta i laborationen och att övningen 
kändes meningsfull och bidrog till förståelse av teorier.  

Ett uppskattat och betydelsefullt inslag i steg 1 i CULs högskolepedago-
giska kurser, LUK (Lärande, undervisning och kunskap) är de auskultationer 
som genomförs. En auskultation innebär att en lärare bjuder in sina kurs-
kamrater och en handledare från CUL att närvara när läraren genomför nå-
got undervisningsmoment. Läraren träffar sina ”besökare” i förväg och berät-
tar om sina intentioner med aktiviteten, innehåll, arbetsformer och förvän-
tade mål. Den aktuella studentgruppen informeras om syftet med besökar-
nas närvaro och de sitter med under aktiviteten. Under ett eftermöte ger ”be-
sökarna” återkoppling till läraren och läraren ges möjlighet att själv reflek-
tera över resultatet av aktiviteten. Varje deltagare på en LUK kurs skall föru-
tom att själv bjuda in till en auskultation också besöka minst två andra lära-
res aktiviteter. LUK kursen ges också varje termin på engelska, för i första 
hand internationella doktorander och postdoktorer. Dessa har inte alltid egna 
undervisningsuppdrag vid LiU, men många har lärarerfarenhet från sina 
heminstitutioner. Chun-Xia Du bidrar med en berättelse om och sina erfa-
renheter av att gå en engelsk LUK och där få möjlighet att bjuda in sina kurs-
kamrater och sin handledare till en auskultation. 

Referenser 
Biggs, John (2003). Teaching for quality learning at university (2nd ed.) Buck-

ingham: SRHE & Open University Press.  
Gustavsson, Christina; Fransson, Göran; Morberg, Åsa & Nordqvist, Ingrid 

(2010). Att arbeta i Högskolan. Lund: Studentlitteratur. 
Weurlander, Maria (2006). Att designa en kurs för meningsfullt lärande. 

Karolinska Institutet, CME-guide no 1.  
Whetten, David, A. (2007). Principles of effective course design: what I wish 

I had known about learning-centered teaching 30 years ago. Journal of 
Management Education, vol 31 (3), 339-357.  
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KAPITEL 1 
LÄRANDEIDEAL OCH UTFORMNING AV LÄRMILJÖER 

 

 

Var god reflektera!  
Reflektioner kring lärandeideal och lärarutbildning i förändring 

Magnus Dahlstedt, ISV, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
 

Pedagogiken är aldrig oskyldig.  
Henry Giroux 2003: 99 

Sammanfattning  
Reflektion är ett pedagogiskt arbetssätt och ett pedagogiskt ideal som vi alla 
känner igen och som idag återkommer i snart sagt alla slags universitetsut-
bildning. Med utgångspunkt i ett perspektiv på lärande inspirerat av Michel 
Foucault uppehåller jag mig här kring just reflektion som pedagogiskt ar-
betssätt, först och främst inom lärarutbildningen. Vad är meningen med 
reflektion? Vilka innebörder ges åt reflektion? Vilket slags lärande subjekt är 
det tänkt att reflektionen ska frammana? Den typ av reflektion som iscen-
sätts i till exempel lärarutbildningssammanhang kan närmast sägas fostra 
medborgare som är anpassade till dagens ”avancerat liberala samhälle” – 
medborgare som sätter sig själva i det främre rummet, som först och främst 
värnar sina egna intressen, som är både villiga och förmögna att göra ration-
ella val, som stakar ut och tar ansvar för sitt eget lärande, genom att anpassa 
sig till snarare än att utmana det rådande. 
 
Nyckelord: reflektion, styrning, livslångt lärande, lärarutbildning  
 
Vem kan någonsin vara emot reflektion? Reflektion är ett pedagogiskt arbets-
sätt och ett pedagogiskt ideal som vi alla känner igen och som idag åter-
kommer i snart sagt all slags universitetsutbildning, från grund- till forskar-
utbildning. I detta papper kommer jag att framföra några tankar på temat 
reflektion. Jag kommer särskilt att ägna mig åt anammandet av idén om re-
flektion inom lärarutbildningen, där den på senare tid fått stort genomslag 
(Fendler 2003; Eriksson 2009). Men idén om reflektion förekommer som 
sagt även inom en rad andra utbildningar, från teoretiskt inriktade till mer 
yrkesinriktade. Idén om reflektion förekommer inte heller bara inom högre 
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utbildning, utan även inom andra delar av det samtida utbildningslandskap-
et. I någon mening skulle man kunna se reflektion som pedagogiskt arbets-
sätt och pedagogiskt ideal som del av ett större utbildningspolitiskt para-
digm. Jag återkommer till det senare.  

Innan jag går närmare in på frågan om reflektion behöver jag säga några 
ord om det teoretiska perspektiv som ligger till grund för mina reflektioner. I 
det följande utgår jag från ett teoretiskt perspektiv på lärande och utbildning 
som går tillbaks till Michel Foucault (1980, 2008) och hans idéer om makt 
och styrning. Ur denna teoretiska synvinkel handlar utbildning inte bara – 
som i en konventionell förståelse – om en förmedling av kunskap, en process 
som äger rum inom ramen för skolan som institutionell arena. Enligt detta 
perspektiv handlar utbildning snarare om skapandet av en viss typ av männi-
ska, närmare bestämt en viss typ av lärande subjekt (Hultqvist & Petersson 
2000; Ailwood 2008). Denna skillnad i perspektiv är viktig, eftersom den 
innebär ett perspektivskifte, där fokus riktas från skolan som en arena för 
lärande processer till lärandeprocesserna som sådana. Lärande subjekt skap-
as nämligen genom en mängd olika lärandeprocesser, som visserligen kan 
äga rum inom skolans och klassrummets väggar, men sådana lärandepro-
cesser förekommer även i många andra sammanhang, långt utanför klass-
rummets väggar – exempelvis i vardagslivet eller på arbetsplatsen. Skolan 
och klassrummet behöver därmed ses som del av ett större sociopolitiskt 
sammanhang. Utbildning behöver ses i relation till bestämda regimes of truth 
(Foucault 1980), det vill säga rådande doktriner om ”det goda samhället” och 
”den goda medborgaren” (Popkewitz 1998). Ett sådant perspektiv på lärande 
och utbildning innebär en kritisk granskning av vad det är för slags identite-
ter, normaliteter och avvikelser, som skapas i olika slags läroprocesser, i vilka 
kontexter och under vilka bestämda omständigheter dessa identiteter upp-
kommer, hur de förändras och – inte minst – vilka konsekvenser de har i 
termer av hur samhället styrs. 

Doktriner om ”det goda samhället” och ”den goda medborgaren” varar så 
klart inte för evigt utan förändras ständigt. Pedagogiska arbetssätt förändras, 
liksom lärandeideal. I dagens ”avancerat liberala samhälle” utgår normalbil-
den av ”den goda medborgaren” i mångt och mycket från principerna frihet, 
ansvar och aktivering – det rådande idealet är en medborgare som på egen 
hand stakar ut sin egen levnadsbana och tar ansvar för de val hon gör (Rose 
1999; Dahlstedt 2009). Samhället styrs i detta sammanhang i allt väsentligt 
med utgångspunkt i principen om att den enskilde individen bör styra sig 
själv – via praktiker som Foucault (2008) benämnde jagteknologier – snarare 
än att styras av andra – via så kallade maktteknologier. Dagens lärandeideal 
utgår också det från principerna frihet, ansvar och aktivering – det vill säga 
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idén självreglering (Pintrich 1999; Strijbos m.fl. 2007). Det ideala lärande 
subjektet är därmed ett subjekt som inte förlitar sig till andra utan som själv-
ständigt och aktivt själv tar ansvar för sitt eget lärande (Fejes 2008).  

Utifrån detta teoretiska perspektiv närmar jag mig i det följande reflektion 
som pedagogiskt arbetssätt (Fendler 2003; Krejsler 2004; Fejes 2008). De 
frågor jag ställer mig är i korthet: Vad är egentligen meningen med reflekt-
ion som pedagogiskt arbetssätt? Vilka innebörder ges åt reflektion? Vilket 
slags lärande subjekt är det som är målet när reflektion används som peda-
gogiskt arbetssätt?  

Lärande i rörelse 
Pedagogiska arbetssätt förändras, liksom lärandeideal. Detsamma gäller re-
flektion som pedagogiskt arbetssätt. Om vi går tillbaks till 1960- och 1970-
talen, så fördes då en livlig diskussion kring humaniora och samhällsveten-
skapernas roll i såväl utbildnings- som forskningssammanhang. Skarp kritik 
riktades här mot vad som uppfattades som en konventionell hegemonisk för-
ståelse av kunskapssökande och lärande. Denna diskussion fördes inte minst 
kring lärarutbildningens roll och inriktning. Gentemot en tidigare domine-
rande idé om utbildning som en linjär process av överföring – från lärare till 
student – betonades allt mer en idé om utbildning som en cirkulär process, 
som mer bygger på dialog, erfarenhetsutbyte och kritisk reflektion (van Manen 
1977). En viktig inspirationskälla för denna pedagogiska omprövning var inte 
minst Jürgen Habermas (1974) och hans version av Kritisk teori. En annan 
förgrundsgestalt var Paulo Freire (1972), vars Pedagogik för förtryckta kom att få 
stort genomslag i den pedagogiska debatten, inte minst här i Sverige. Låt mig i 
korthet rekapitulera några av Freires grundtankar. För Freire, liksom för en 
rad samtida kritiker, handlar utbildning om att utmana rådande makt- och 
dominansstrukturer i samhället. I förgrunden står därmed praxis, det vill säga 
reflektion och handling.  

Funktionellt är förtryck tämjande. För att inte längre vara offer för dess kraf-
ter, måste man höja sig ut ur det och vända sig mot det. Detta kan man bara 
göra genom praxis: reflektion över och handling med världen för att förändra 
(s. 47).  

Freire gör en distinktion mellan kritiskt respektive naivt tänkande. Naivt tän-
kande, å ena sidan, betraktar ”det nuvarande” som något ”normaliserat och 
’välbehållet’”. ”För den naive tänkaren är anpassning till detta normaliserade 
nu det viktigaste” (s. 94). Kritiskt tänkande, å andra sidan, ”uppfattar verklig-
heten som en process, som en förändring, inte som en statisk storhet”. Det är 
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ett sådant tänkande som utgör Freires pedagogiska ideal, ett slags tänkande 
som ”inte lösgör sig från handling, utan konstant sänker sig ner i verkligheten 
utan rädsla för de därmed förbundna riskerna” (s. 94). För att beskriva det 
rådande pedagogiska paradigmet väljer han att använda sig av metaforen bank. 
Inom detta rådande paradigm, skriver han, betraktas undervisning som en 
”insättningsakt”, ”där eleverna är banken och läraren den som sätter in” (s. 71). 
Relationen är hierarkisk: Läraren är överordnad, eleven underordnad, läraren 
är aktiv (ett subjekt), eleven passiv (ett objekt), läraren är den som har kunskap, 
eleven är den som får. Undervisning fungerar alltså som en mekanisk överfö-
ring av ett på förhand givet lärostoff. Bankens pedagogik ”ser på människorna 
som anpassningsbara och medgörliga varelser” (s. 72), och utgör därför den 
raka motsatsen till Freires pedagogiska ideal.  

Ju mer eleverna arbetar på att lagra tillgångarna som anförtros dem, desto 
mindre utvecklar de det kritiska tänkande, som skulle bli resultatet av deras 
ingripande i världen som förändrare av denna värld. Ju fullständigare de an-
passar sig till den passiva roll som tvingas på dem, desto mer tenderar de att 
enkelt anpassa sig till världen som den är och till den fragmentariska verk-
lighetssyn som lagras hos dem (s. 72).   

Flera delar av Freires tankegods har med tiden blivit till något av ett pedago-
giskt allmängods, inte bara inom högre utbildning, utan även inom andra 
delar av utbildningslandskapet. Liksom en hel del annat av 1970-talets 
”radikalpedagogik” har hans teorier lämnat vissa avtryck i de mest oväntade 
sammanhang – också så långt ifrån teoriernas ideologiska ursprung man 
kan tänka sig (Kvale 2004). Vi kan som ett belysande exempel nämna entre-
prenörskapspedagogik eller idén om ”entreprenöriellt lärande”, som sedan 
1990-talet fått allt större genomslag bland annat i svensk utbildningspolitisk 
debatt (Leffler 2006). Liksom Freire och andra av 1970-talets ledande 
”radikalpedagoger”, framför företrädare för denna typ av pedagogik budska-
pet att kreativitet och nytänkande utvecklas först i och genom praxis, det vill 
säga praktisk intervention i världen. Freire (1972: 94) beskriver den kritiskt 
tänkande, det ideala lärande subjekt han tänkte sig, som någon som ”sänker 
sig ner i verkligheten utan rädsla för de därmed förbundna riskerna”. Unge-
fär i samma ordalag som Freire kan framträdande entreprenörskapspedago-
ger beskriva entreprenören, det ideala lärande subjekt de tänker sig, som nå-
gon som är lösningsinriktad, som både söker och förmår hantera risker, ser 
möjligheter snarare än faror – tar sig för (Johannisson m.fl. 2000). Entre-
prenörer ”föds inte, de skapas” (Politis 2005: 258). Med samma emfas riktas 
kritik mot det man ser som otidsenliga, förstelnade pedagogiska arbetsfor-
mer (Dahlstedt & Hertzberg 2011).   
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Rum för reflektion 
Under de senaste två decennierna har också just reflektion blivit något av en 
pedagogisk ledstjärna, inte minst i lärarutbildningssammanhang (Harford & 
MacRuairc 2008). Förmågan och viljan att reflektera kan ses som del av ett 
rådande lärarideal. Genom reflektion antas studenter utveckla en rad för-
mågor som kommer att vara värdefulla för dem i deras kommande yrkesliv, 
såsom förmågan att länka samman och kritiskt värdera ny information och 
inte minst att integrera denna nya information i den befintliga banken av 
information (Strijbos m.fl. 2007). Åtminstone i Sverige har läraridealet inom 
lärarutbildningen under de senaste decennierna haft klara paralleller till den 
starka betoning av reflektion som själva essensen i lärande, som vi kan se 
hos bland annat Freire. En rad forskare har också noterat att det inom ramen 
för lärarutbildningen har utarbetats en bred repertoar av pedagogiska tekni-
ker som går ut på att få studenterna att reflektera – till exempel över sin kom-
mande yrkesroll eller läraryrket som profession, de etisk-pedagogiska dil-
emman och vägval som de stått inför på sin verksamhetsförlagda utbildning, 
etc. (Åberg 2008; Eriksson 2009).  

För att knyta an till det teoretiska perspektiv som linjerades inledningsvis 
kan reflektion som pedagogiskt arbetssätt sägas skapa särskilda rum och sär-
skilda subjekt (jfr Dahlstedt 2009). Genom reflektion som pedagogiskt arbets-
sätt skapas dels olika rum för reflektion, i ett spektrum som stäcker sig från fy-
siska (till exempel i form av ett seminarierum) till imaginära (till exempel i 
form av en elektronisk lärplattform). Inom vart och ett av dessa rum upprättar 
pedagogen, inte sällan i samråd med studenterna, särskilda spelregler – givet 
dessa spelregler förväntas reflektion äga rum på bestämda sätt. Dessa spelreg-
ler kan vara både skriftliga (som gruppkontrakt) och muntliga (överenskom-
melser). Genom reflektion som pedagogiskt arbetssätt skapas olika slags reflek-
terande subjekt, med en viss uppsättning av tänkta förmågor eller karakteristika. 
Processen bygger därmed på ett mer eller mindre starkt inslag av normali-
sering, där vissa förmågor eller karakteristika lyfts fram som goda, önskvärda 
och eftersträvansvärda – i relation till andra, som framställs som ofullbordade, 
problematiska och i behov av ”omskolning” (Popkewitz 1998).  

Det har förstås utvecklats en uppsjö av pedagogiska arbetssätt eller meto-
der som på ett eller annat sätt manar studenterna till fördjupad reflektion. Ett 
exempel är den mängd övningar och insatser på temat värdegrundsarbete 
som iscensatts inom lärarutbildningen. Reflektion är ett genomgående in-
slag i detta arbete – och själva kärnan i de socioemotionella förmågor som 
arbetet avser att utveckla (se t.ex. Kimber 2005). Två andra exempel på meto-
der för reflektion som blivit allt mer vanligt förekommande i bland annat 
lärarutbildningssammanhang är loggböcker och portfolio (Winsor & Ellefson 
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1995; Strijbos m.fl. 2007; Granath 2008). Principen är här att studenten i 
olika varianter – i personliga loggböcker eller portföljer, fysiskt eller elektro-
niskt – löpande dokumenterar sin läroprocess, för dagbok över saker och ting 
de upplevt, iakttagit eller tänkt. Denna dokumentation kan vara både helt 
sluten, det vill säga tillgänglig endast för studenten själv, eller öppen, det vill 
säga tillgänglig för både lärare och andra kurskamrater (Krejsler 2004). Både 
loggböcker och portfolio konstituerar en speciell typ av reflekterande subjekt. 
Idén bakom dessa tekniker är att lärandet är den enskilde studentens projekt. 
Lärandet är ytterst den enskilde studentens eget ansvar, inte lärarens. Stu-
denten är i detta sammanhang inte ett passivt objekt utan ett aktivt lärande 
subjekt. Dennes vilja, inre drivkraft och motivation ses som själva motorn i 
läroprocessen (Pintrich 1999). Om den enskilde studenten inte är motiverad 
till och inte heller ser värdet av att lära är utsikterna för lärande inte särskilt 
goda. Lärande förutsätter med andra ord aktivering av den enskilde studen-
ten och skapande av en vilja att lära. Loggböcker och portfolion är tekniker 
som är designade för att svara mot dessa principer och på olika sätt få stu-
denterna att vilja ta ansvar för sitt eget lärande (Strijbos m.fl. 2007).  

Med utgångspunkt i den teoretiska ansats som presenterades inledningsvis 
kan den typ av löpande reflektion som iscensätts till exempel genom pedago-
giska metoder som loggböcker eller portfolio ses som uttryck för en särskild 
form av maktutövning eller styrning, som opererar inifrån (den enskilde indi-
viden) snarare än utifrån (Simons & Masschelein 2008). Reflektionsprocessen 
har av en rad forskare beskrivits som ett slags kontinuerlig självreglering eller, 
med hänvisning till just Michel Foucault, som ett slags löpande bekännelseakt, 
där den enskilde studenten fås att synliggöra sig själv, sina tankar och bevekel-
segrunder, inte bara inför lyssnande och iakttagande andra utan också inför 
sig själv (Krejsler 2004; Granath 2008). I denna ”reflekterande praktik” 
(Schön 1983) blir var och en i någon mening sin egen biktfader (Fejes 2008). 
Ett exempel på detta inslag av bekännelse och självreglering är just överens-
kommelsen eller kontraktet, varigenom studenterna ”lär sig att underkasta sig 
praktiker som genom självdisciplin garanterar att deras individualisering blir 
av det ’rätta’ myndiggörande slaget” (Krejsler 2004: 78).  

Denna typ av reflekterande praktik ger oanade möjligheter för utvärdering 
eller bedömning. Portfolion ger till exempel insyn i den enskilde studentens 
läroprocess och just eftersom den för samman och synliggör en rad olika typer 
av materia och processer antas den ibland möjliggöra en mer samlad, sam-
mansatt bedömning av vad studenten egentligen kan eller inte kan (göra). Det 
material som dokumenteras antas dock tillsammans med studentens kom-
mentarer synliggöra inte bara vad studentens lärt utan också hur och varför 
(Arter & Spandel 1992; Winsor & Ellefson 1995). I portfolion får studenten 
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beskriva och bedöma sig själv och sitt eget lärande – de ”blir medvetna om hur 
de handlar, fungerar och utvecklas” (Mensvelder-Longayroux m.fl. 2007: 60).  

Vad har studenten egentligen lärt sig under den gångna kursen, momentet 
eller kurstillfället? Hur kan han eller hon beskriva sin läroprocess? På vilket 
sätt motsvarar detta målen för kursen eller utbildningen? Just det att den en-
skilde studenten själv involveras i själva bedömningsprocessen har setts som 
ett viktigt led i att utveckla ett professionellt förhållningssätt – de som får möj-
lighet att granska sitt eget lärande kan med tiden utveckla sitt eget lärande 
(Cowan 1998). Genom upprepad reflektion över sitt eget tänkande och hand-
lande är alltså tanken att studenten gradvis ska utveckla ett slags reflekterande 
förhållningssätt, som senare ska kunna omsättas i det praktiska arbetet som 
lärare – eller någon annan yrkeskategori. ”Reflektion gör att vi kan dra slutsat-
ser om våra tidigare erfarenheter och komma fram till nya insikter som vi kan 
tillämpa i vår framtida verksamhet” (Wade & Yarbrough 1996: 64).  

Livslångt lärande 
Idén om reflektion ingår i ett större utbildningspolitiskt sammanhang. Ge-
nomslaget för den typ av kritik som bland andra Freire riktade mot det peda-
gogiska paradigm som tidigare varit det förhärskande kan ses i ljuset av ett 
allmänt utbildningspolitiskt skifte som under de senaste tre decennierna har 
ägt rum i stora delar av världen. Med detta skifte har lärande i allt högre grad 
kommit att ses som just en kontinuerlig process, en pedagogisk grundsyn 
som också Freire (1972: 84) delade:  

Problemformulerande undervisning bejakar människor i deras process att 
bli – som ofärdiga, ofullbordade, varelser i och med en likaledes ofärdig verk-
lighet. […] Människans ofärdiga karaktär och verklighetens övergångskarak-
tär gör det nödvändigt att utbildning och undervisning blir en fortlöpande 
aktivitet.  

Utgångspunkten är egentligen densamma i den debatt som på senare tid 
förts kring ”livslångt lärande”. Konceptet lanserades redan på 1970-talet, men 
det var inte förrän på 1990-talet som det slog igenom på bred front – inte 
bara här i Sverige, utan även inom den Europeiska unionen och andra delar 
av världen. En drivande aktör i detta sammanhang var inte minst OECD, 
som tidigt lanserade konceptet i flertalet rapporter (Dovemark 2004). Kon-
ceptet grundar sig i en beskrivning av samtiden där både individ och sam-
hälle är stadda i snabb förändring (Dahlstedt & Hertzberg 2011). Allting för-
ändras, inget står still, vilket ställer hela utbildningsmaskineriet inför stora 
utmaningar. De förändrade villkoren beror framför allt på en accelererande 
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förändringstakt i det samtida arbetslivet, inte minst till följd av teknologisk 
utveckling och ekonomins tilltagande globalisering. Allt detta medför att 
lärandet idag egentligen aldrig tar slut, det pågår livet ut. Lärande beskrivs 
följaktligen som ett livslångt projekt, som försiggår inte bara i skolan, utan 
överallt. Samhället låter sig bäst förstås som ett ”lärande samhälle”. Enligt 
detta sätt att se på och organisera utbildning omvandlas i någon mening hela 
samhället, om man så vill livet självt, till en skola för livslångt lärande (Hult-
qvist & Petersson 2000).  

Utbildning kan enkelt summeras med tre ord: Lära att lära. Lärande hand-
lar inte längre om att sätta in faktakunskaper på banken. De är föråldrade när 
de tas ut. Kunskapskontot måste ständigt uppdateras. Lärande handlar sna-
rare om att lära sig att lära, hitta sätt att söka och hantera information, lösa 
problem och att snabbt sätta sig in i nya situationer. Allt större fokus i den 
utbildningspolitiska debatten har härmed lagts på den enskilde individen, 
det lärande subjektet. För att kunna göra sig gällande i dagens samhälle är 
det för den enskilde individen nödvändigt att genomgå ett slags ständig 
makeover, att ständigt göra sig själv mer ”anställningsbar”, vidareutbilda sig, 
uppdatera sin CV, vara ”i takt med tiden” (Fejes & Nicoll 2008) – ”livet kom-
mer att bli en evig ekonomisk omdaning av självet” (Rose 1999: 161). Högre 
utbildning har en fortsatt viktig roll i denna process, men är som sagt bara en 
station på vägen (Morley 2001).  

Om vi jämför den version av konceptet livslångt lärande som i mångt och 
mycket har präglat senare års utbildningspolitiska debatt med Freires idé om 
utbildning som ”fortlöpande aktivitet” så uppenbarar sig två avgörande skil-
jelinjer. Båda återspeglar de det utbildningspolitiska skifte som ägt rum un-
der de senaste två decennierna och som alltjämt pågår. För det första synen 
på lärandets subjekt. För Freire (1972: 86) är lärande med nödvändighet ett 
kollektivt och inte ett individuellt projekt:    

Strävan efter full mänsklighet kan … inte genomföras i isolering eller indi-
vidualism, utan enbart i gemenskap och solidaritet; därför kan den inte ut-
vecklas i de antagonistiska relationerna mellan förtryckare och förtryckta. 
Ingen kan vara verkligt mänsklig, medan han [sic!] förhindrar andra att vara 
det.   

Idén om livslångt lärande utmanar flera av de viktigaste principerna i ban-
kens pedagogik. Samtidigt utgår den uttryckligen från individen snarare än 
kollektivet. I det dominerande paradigmet om livslångt lärande ligger impli-
cit en förståelse av samtiden som ett ”avancerat liberalt samhälle” (Rose 
1999), grundad på en rad principer förankrade i en marknadsekonomisk 
vokabulär. Just när det gäller bank som metafor för utbildning så kan vi se en 
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direkt parallell till det marknadsekonomiska språkbruk som under de sen-
aste decennierna har blivit allt mer framträdande i den utbildningspolitiska 
debatten i en rad olika länder (Simon & Masschelein 2008).  

I enlighet med ett marknadsekonomiskt paradigm har utgångspunkten 
för den utbildningspolitiska debatt som förts kring millennieskiftet i mångt 
och mycket varit bilden av en samtid där länder runtom i världen konkurre-
rar med varandra, inte minst när det gäller investeringar och arbetstillfällen. 
I denna globala konkurrenssituation beskrivs utbildning i olika former som 
en viktig – eller rentav nödvändig – investering, som på sikt kan ge avkast-
ning i form av ekonomisk tillväxt. Utbildning omvandlas härmed, skulle man 
kunna säga, från en social rättighet till en vara – både inåt, i relation till den 
egna befolkningen, och utåt, gentemot den omgivande världen (Lima 2007). 
Det har här blivit vanligt att beskriva utbildning i termer av ”humankapital”, 
det vill säga som ett slags mänskligt råmaterial som kan förädlas och förrän-
tas, till nytta för den enskilde individens, nationens, den Europeiska union-
ens eller någon annan intressent. Ett marknadsekonomiskt språkbruk är inte 
minst påtagligt i OECD:s publikationer kring utbildning, eller livslångt lä-
rande, som organisationen hellre talar om.   

Möjligheterna för individer och länder att dra nytta av den framväxande 
kunskapsekonomin är i mångt och mycket avhängiga av deras utbildning, 
förmågor och talanger, det vill säga, deras humankapital. Som en följd av 
detta ägnar sig regeringar allt mer åt att nivåerna av humankapital, först och 
främst genom utbildning och träning, som idag ses som allt mer avgörande 
när det gäller att få tillstånd ökad tillväxt. Formell utbildning… är dock bara 
ett sätt att skapa humankapital. Det är av många skäl mer rimligt att se skap-
ande av humankapital som en livslång process snarare än utbildning (OECD 
2007: 1).  

Med utgångspunkt i tanken om utbildning eller lärande som ”humankapital” 
kan portfoliotekniken jämföras med en ”plånbok”, som rymmer ”alla kun-
skaper, förmågor och attityder som kan ’anställas’ eller mobiliseras” (Simon 
& Masschelein 2008).  

Marknadsmetaforiken för mig över till den andra skiljelinjen, synen på 
själva meningen med lärande. Medan Freire såg som den primära meningen 
med lärande att utmana maktutövning skulle man kunna säga att lärande i 
linje med det livslånga lärandets doktrin allt mer har kommit att handla om 
lärande i maktutövningens tjänst. Reflektion är inte detsamma som kritik av 
utan snarare anpassning till samhället, till de krav och den efterfrågan som 
finns på arbetsmarknaden (Kvale 2004; Hyslop-Margison & Naseem 2007). 
Den typ av reflektion som iscensätts i till exempel lärarutbildningssamman-
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hang kan här snarast sägas bidra till att fostra medborgare för ett ”avancerat 
liberalt samhälle” (Rose 1999) – medborgare som sätter sig själva i det främre 
rummet, som först och främst värnar sina egna intressen, som är både villiga 
och förmögna att göra rationella val, som stakar ut och tar ansvar för sitt eget 
lärande (Kvale 2004). 

En lärarutbildning för ett nytt millennium? 
[V]i är i behov av en kritik av de mora-
liska värdena, värdet av dessa värden 
måste självt först av allt ifrågasättas…  
Friedrich Nietzsche 1887/2002: 195 

 
Reflektion är ett viktigt inslag inom de flesta yrken, inte minst inom läraryr-
ket. Frågan är emellertid vad det egentligen är för slags reflektion som ska 
iscensättas och göras rum för. Jag inledde mina reflektioner med ett citat av 
pedagogen Henry Giroux (2003: 99): ”Pedagogiken är aldrig oskyldig”. Om 
reflektion är ett viktigt inslag i de flesta yrken, så är reflektion ett absolut 
nödvändigt inslag inom lärarutbildningen, som har till uppgift att skola 
nästa generations lärare, som ju i sin tur har till uppgift att skola nästa gene-
rations medborgare. Företrädare för en så kallad Kritisk pedagogik, med röt-
terna i Freires tänkande, har rentav sett lärarutbildningen som en ”nyckel-
arena när det gäller att initiera strävanden efter att öppna upp nya arenor för 
demokratisk praktik och för att omvandla skolan till ett möjligheternas rum” 
(Fischman & McLaren 2007: 355). Det är alltså mycket som står på spel.  

Det är dock inte bara bland studenterna – och i förlängningen bland ele-
verna, den uppväxande generationens medborgare – som det behöver utveck-
las en vilja att reflektera, utan även bland lärarutbildarna. Också vi som pe-
dagoger behöver genomgå en fortlöpande process av kritisk reflektion – över 
vår egen roll och om konsekvenserna av vårt handlande. Om vi följer Giroux 
(2003: 99), så menar han att en av dagens verkligt avgörande pedagogiska 
utmaningar består just i att ”göra pedagoger etiskt och politiskt ansvariga för 
sina berättelser, för sina anspråk på det gemensamma minnet och för de 
bilder av framtiden de utger för att vara legitima” (s. 99). För att knyta an till 
Nietzsche (1887/2002) och hans reflektioner kring ”moralens genealogi” 
skulle man kunna säga att det inom akademin finns ett fortsatt stort behov 
av kritisk reflektion över reflektionens grunder: ”pedagoger behöver utveckla 
ett möjligheternas språk för att resa kritiska frågor om utbildningens mål, 
målet och meningen med det och hur pedagoger undervisar” (Giroux 2003: 
102). Vad avses egentligen med reflektion? Vad är meningen? Vad menar vi 
när vi säger oss vilja göra studenterna till reflekterande subjekt? Vilka konse-
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kvenser kan vårt eget arbete med reflektion ha, till exempel i loggbokens 
regi? Loggboken kanske framstår som en liten detalj i sammanhanget, men 
denna typ av reflekterande praktik ingår i en omfattande ”lärandeapparatur” 
(Simon & Masschelein 2008), i ett större mönster av maktutövning, hierar-
kier och dominansförhållanden.  

Rådande konventioner, mönster av maktutövning och dominans ger alltid 
rum för motstånd – så även inom högre och annan typ av utbildning (Klein 
1996). Därför behöver vi fortfarande ifrågasätta rimligheten i ett lärandeideal 
som – ytterst – värnar anpassning snarare än utmaning av det rådande. Erfa-
renheter från andra tider och andra platser borde vara en tillräckligt stark 
påminnelse om konsekvenserna av en lärandeapparatur som ständigt bekräf-
tar samtiden snarare än utmanar densamma.   
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Lärares erfarenheter av och förhållningssätt till  
undervisning på Y-programmet vid LiU 

Ann-Sofie Bergeling, IBL, Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Sammanfattning 
Under 2010 genomfördes en fokusintervju med lärare på Y-programmet vid 
LiU. Syftet var att få del av lärarnas förhållningssätt till undervisning men 
också deras erfarenhet av att undervisa på Y-programmet. Metoden fokusin-
tervju valdes för att möjliggöra ett samspel i gruppen under samtalets gång 
och kunna vara lyhörd för den inriktning som samtalet fick i relation till den 
övergripande frågan om att undervisa på Y-programmet. Studien visar bl a 
att undervisningen på programmet är organiserad på ett tämligen tradition-
ellt sätt och att de projektkurser, enligt CDIO-konceptet, som är integrerade 
delar i utbildningen uppskattas av många skäl men samtidigt ses som ”till-
lägg” till den egentliga undervisningen. Lärarrollen på programmet innebär 
ofta att man föreläser för en stor grupp studenter. Lärarna i studien är eniga 
om att de i det sammanhanget inte är ”riktiga lärare” utan enbart föreläsare. 
De tillfällen då de verkligen känner sig som lärare är sammanhang där ett 
ömsesidigt samspel med studenterna är möjligt, då man har något att dela – 
t ex på CDIO-kurserna och framför allt kursinslag sent i utbildningen. De ser 
överlag på sin undervisande insats som ett stöd för studenterna på deras väg 
till examinerade civilingenjörer och i studien illustreras hur detta kan gå till, 
genom lärarnas egna berättelser. 
 
Nyckelord: Högre utbildning, undervisning, lärares förhållningssätt, ingenjörsut-
bildning 

Bakgrund 
1999 påbörjades ett samarbete mellan LiU, MIT, Chalmers och KTH i syfte 
att utveckla ingenjörsutbildningarna vid respektive lärosäte. Detta var starten 
på ett initiativ som benämns CDIO (conceive, design, implement, operate) 
och 2002 kunde de första studenterna på Y-programmet påbörja en utbild-
ning där projektkurser enligt CDIO-konceptet var integrerade i utbildningen 
som helhet. En annan förändring som påverkat högre utbildning i Sverige, 
och därmed även Y-programmet vid Linköpings universitet, är en Bologna-
anpassad examensordning som trädde i kraft 2007. En del i denna föränd-
ring innebär att kursmål formuleras som lärandemål och mycket arbete har 
ägnats åt att utveckla examinationerna så att dessa är i linje med lärandemå-
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len. I samband med detta har frågan om undervisning i relation till studen-
ters lärande alltmer hamnat i fokus. 

2010 genomfördes ett fokussamtal med lärare på Y-programmet i syfte att 
låta lärarna samtala kring vad undervisning ”är” och även kring deras erfa-
renheter av att undervisa på Y-programmet vid LiU. I detta konferensbidrag 
redovisas och diskuteras lärarnas samlade erfarenheter så som dessa kom till 
uttryck i fokussamtalet. 

Vid LiU förekommer många civilingenjörsprogram och Y-programmet är 
det program som i synnerhet förknippas med hög status och mycket prestige 
(Edvardsson-Stiwne & Jungert, 2010). Utbildningen har en i huvudsak tradit-
ionell uppbyggnad där kurser till formen främst bedrivs i form av föreläs-
ningar för stora grupper av studenter, lektionspass med möjlighet till hand-
ledning samt laborationer där assistenter bistår studenterna i deras arbete 
med de förelagda uppgifterna. Examination i form av skriftlig tentamen har 
en dominerande ställning. Efter de inledande två åren ges större möjlighet 
till fria val utifrån intresse och en högre grad av tillämpande inslag förekom-
mer. Då bedrivs undervisningen även i något mindre studiegrupper. Sedan 
2002 har projektkurser enligt CDIO-konceptet varit en integrerad del av ut-
bildningsprogrammet. 

Det finns studier som visar att studenter som påbörjar sina akademiska 
studier ofta har en syn på undervisning som rimmar väl med deras syn på vad 
kunskap är (Kember, 2001). Med en kunskapssyn som innebär att kunskap 
definieras av en auktoritet/expert så följer en önskan om en undervisning som 
innebär att läraren ska tala om vad de ska lära sig, peka ut huvuddragen i det 
hela och på så vis även hushålla med deras studietid. Ett framgångsrikt lärande 
kan då definieras i termer av hur väl studenten absorberar det som levereras 
från lärarens sida. De mer erfarna studenterna, i den refererade studien, upp-
visade en annan syn på kunskap och beskrev sitt lärande som att de relaterade 
de nya kunskaperna till sådant de lärt sig tidigare. De beskrev det som att de 
gått från ett sätt att studera som inneburit att de memorerat material inför 
tentamina till att uppnå en förståelse av centrala begrepp(ibid.). 

Syfte och frågeställning 
En fråga man kan ställa sig är om det faktum att undervisning och examinat-
ion i och med Bolognaanpassningen nu utgår från lärandemål, i stället för 
ett i förväg definierat och avgränsat kursinnehåll, också inneburit en föränd-
ring av utbildningens design, med ett större fokus på studentens lärande och 
kunskapsutveckling än på lärarnas undervisning och ämnesinnehåll. 

Man kan också ställa sig frågan hur den förskjutning i kunskapssyn över 
tid som Kember (2001) illustrerar i sin studie kan tänkas ha gått till. Om vi 
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väljer att betrakta lärande som inte enbart en individuell, kognitiv process 
utan som någonting som sker i samspel med andra i en viss kontext så är det 
intressant att låta lärarnas föreställningar om och erfarenheter av undervis-
ning belysas i relation till de forskningsresultat som haft studenternas kun-
skapsutveckling som fokus. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på sina undervi-
sande insatser i det kraftfält som såväl externa som interna krav och förvänt-
ningar, organisatoriska förutsättningar samt studenternas föreställningar 
och ambitioner i relation till studier och utbildning utgör. Den fråga som ut-
gör fokus är: 
 

 Hur uttrycker lärarna sina erfarenheter av och sitt förhållnings-
sätt till undervisning på Y-programmet vid LiU? 

Metod - fokussamtal 
I början av 2010 kontaktades ordföranden för Y-programmets program-
nämnd. Han informerades om det förestående projektet och ombads att ge 
förslag på lärare som skulle kunna ingå i en fokusgrupp med det gemensamt 
att de alla undervisar på Y-programmet och har erfarenhet av att undervisa 
inom högskolan. Det fanns ett önskemål om att såväl kvinnor som män 
skulle finnas representerade i gruppen.  

C:a 10 lärare kontaktades via e-post där projektet presenterades och lärar-
na välkomnades att anmäla intresse för att delta i studien. Fem personer 
tackade ja, en kvinna och fyra män. Samtliga har erfarenhet av CDIO-kurser 
men de undervisar även på andra kurser där projektbaserade kurser inte är 
lika framträdande. 

De fem lärarna fick ett ”välkommen-brev” där ytterligare information om 
studien men även praktisk information lämnades, t ex tid och plats för fo-
kussamtalet. 

Samtalet ägde rum i juni 2010 och platsen var CUL:s lokaler på campus-
området. Samtalet varade i c:a två timmar. Det spelades in och transkribera-
des samt dokumenterades i en sammanhängande text. 

Metoden fokussamtal valdes för att metoden som sådan medger ett ömse-
sidigt samspel mellan de närvarande i gruppen där de, i detta fall, fritt kunde 
uttrycka sina erfarenheter av och förhållningssätt till undervisning (Wibeck, 
2010). 

I början av samtalet informerades lärarna ännu en gång om syftet med 
studien och även om den valda metoden. Frågan i fokus var: Hur upplever 
du undervisning inom högre utbildning i relation till dina erfarenheter av 
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och förhållningssätt till att undervisa på en civilingenjörsutbildning vid LiU, 
nämligen Y-programmet? 

Under intervjun kom berättelser av karaktären ”hur vi gör” att hamna i 
fokus snarare än frågor om vad undervisning kan tänkas vara ur ett mer 
kunskapsteoretiskt perspektiv.  

Det transkriberade samtalet lästes igenom gång på gång och analysen 
utmynnade i fyra teman som alla visar vilka kompetenser lärarna menar att 
en blivande civilingenjör ska utveckla för att kunna verka i sin profession. 
Dessa är de teman som utkristalliserade sig under samtalet  

 
 en solid grund i matematik, naturvetenskap och teknik 
 en problemlösare 
 självständighet och kritiskt förhållningssätt 
 kommunikativ kompetens 

 
Det råkar vara så att dessa teman väl överensstämmer med några av de bä-
rande programmålen för Y-programmet, så som dessa är formulerade i ut-
bildningsplaner och studiehandledningar för studenterna. Temana får ut-
göra en grundstruktur för presentationen av resultatet. 

Analysenheten var gruppen som helhet. Resultaten kommer att presente-
ras i nästa avdelning och huvudsakligen illustreras med hjälp av utvalda citat 
som valts i syfte att synliggöra variationen i materialet, inte sällan på ett kont-
rasterande sätt. 

Resultat 
Återkommande under samtalet var att lärarna hänvisade till vad en civilin-
genjör ska kunna efter avslutad utbildning och hur deras undervisning kan 
bidra till att dessa mål uppnås. 
 
Den solida grunden 
Samtliga lärare betonade vikten av att studenterna utvecklar en solid kun-
skapsgrund i de bärande ämnena, inte minst i ämnet matematik. Det är 
mycket stoff som ska gås igenom och bearbetas för att sammantaget kunna 
utgöra den starka och solida ämnesbas som är en förutsättning för den vidare 
bearbetningen i form av tillämpning och projektbaserade utbildningsinslag. 

Följande två citat belyser olika förhållningssätt till detta, dock med det 
gemensamma målet att lärarna vill bidra till den kunskapsutveckling hos 
studenterna som aktualiserats ovan 
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”Genom föreläsningar förmedlas lärarnas erfarenheter av ämnet och dess 
struktur. Det är den snabbaste vägen till kunskap om ämnet, ett sätt att 
snabbt och rationellt komma in i ett ämne och få väsentlig kunskap. Lära-
rens funktion är att göra inlärningsprocessen snabb och rationell” 

”Jag vill att studenterna ska förstå vad dom håller på med, inte någon slags 
ytlig kunskap, utantillkunskap utan förståelse. Det har att göra med att jag 
håller på med matematik och där är förståelsen fundamental. Hellre då snä-
vare kunskap men att dom verkligen förstår vad dom gör” 

 
Problemlösaren 
Utifrån den solida grunden ska studenterna kunna utvecklas till problemlö-
sare med förmåga att identifiera, formulera och lösa problem som de kan 
ställas inför. Hur blir då detta möjligt? 

Några lärare betonar värdet av att studenterna får utvecklas i små steg, 
från novis till mästare. Andra förordar ett arbetssätt som mer skulle kunna 
beskrivas som ”hands on” från termin ett. 

”Man ser det på lektionerna där man kan föregå med gott exempel och först 
(på tavlan) skriva väldigt välstrukturerade lösningar för att senare bara skissa 
på lösningarna. Balansen mellan dom här två varianterna varierar beroende 
på hur långt studenterna har kommit i sin utbildning” 

”Det är ju en väldig utveckling under utbildningens gång, hur man behand-
lar studenterna och attityden till dom. I början är vi väldigt omhänderta-
gande men år fem säger vi: ’Här har du ett fluffigt projekt, red ut det!’ Från 
att vara barnsköterska till att behandla dom som vuxna människor som kla-
rar av det här” 

”CDIO har piffat upp och gjort hela utbildningen lite livligare. Att man får 
chans att använda sina kunskaper på ett sätt som man kanske inte gjorde så 
mycket innan” 

”Jag kan nog se att dom här CDIO-kurserna, när man verkligen för in något 
från forskningen och undervisar om det för att dom behöver det just nu för 
att kunna komma vidare med sina uppgifter. Det känns väldigt bra” 

 
Självständighet och ett kritiskt förhållningssätt 
När lärarna diskuterar generiska kunskaper som t.ex. ett kritiskt förhållnings-
sätt, initiativförmåga och en förmåga att arbeta självständigt, ser de visserligen 
dessa kompetenser som viktiga delar i utbildningen men samtidigt som väl-
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digt svåra att examinera. De har en förhoppning att kompetenserna ska utveck-
las som en slags bonus eller sidoeffekt, genom att studenterna deltar i och 
slutför en civilingenjörsutbildning. I det första citatet nedan framkommer att 
lärarna menar att det även finns studenter som går in i utbildningen med en 
väl utvecklad förmåga i dessa avseenden 

”Y:are som sitter ensamma och jobbar på under grundutbildningen är väl-
digt intressanta potentialer för forskarutbildningen. Dom har ett väldigt 
skarpt intellekt och är väldigt duktiga och självständiga. Se’n måste man få 
dom att börja prata och fixa den biten men det har vi gjort med många” 

Att undervisningen och lärarnas förhållningssätt kan bidra till att studenter-
na själva ställer frågorna och upptäcker att det ofta finns fler än ett möjligt 
svar illustreras i det följande 

”När studenterna ställer frågor och man börjar prata och en student börjar 
förstå och så ger man lite tips och ser att han är med på tråden och tar upp 
den själv och säger: ’Nu vill jag inte veta mer för nu vill jag fundera själv för 
nu har jag fått en idé!’ Det där samspelet tycker jag är jättekul” 

”På CDIO-kurserna får studenterna själva ställa frågor och aktivt söka kun-
skap. Det tror jag stödjer dom kommande ex-jobben” 

”Möjligen får studenterna en lite bredare syn på kunskap (genom CDIO-
kurserna). Det kanske inte bara finns ett svar. Vi utbildar helt klart bättre in-
genjörer med den här modellen” 

Kommunikativ kompetens 
Lärarna beskriver att mycket av den grundläggande undervisningen bedrivs i 
en ”tystnadens kultur” där man som lärare främst får syn på de enskilda 
studenterna via tentor och laborationsrapporter. Den typiske Y:studenten 
beskrivs som tystlåten 

”Y:arna är tystlåtna. Dom har alltid varit det och kommer alltid att vara det” 

”Jag tror att det är rätt svårt med en grupp Y-studenter, att få dom att ställa 
frågor. Dom är rätt tysta. Man kan se att dom sitter och funderar på någon-
ting och då har man ju (som lärare) kommit en bra bit på vägen (med kom-
munikationen och undervisningen)” 
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Med införandet av CDIO-kurser menar lärarna att studenterna fått mycket på 
köpet, t ex möjlighet för studenterna att träna sig i kommunikation och ut-
veckla sin kommunikativa kompetens. 

”Det är ju väldigt sunt (CDIO) för det här är ju extremt relevant när man 
kommer ut i arbetslivet. Då jobbar man ju i team och lägger ner extremt 
mycket tid på att rapportera till varandra och förklara. Se’n vet jag inte om 
det har ändrat vårt sätt att undervisa” 

”Jag tror inte att det har ändrat vårt sätt att undervisa men med dom här till-
äggen så får ju studenterna nya färdigheter; planera, organisera, skriva och 
presentera” 

”Ja, dom blir tvungna att jobba i grupp, diskutera och lägga upp arbetet, 
tvungna att interagera. Det tror jag är ett skäl till att dom här kurserna får 
höga betyg” 

Diskussion 
Lärandemål, undervisning och examination – hur hänger det ihop? Lärarna i 
studien menar att Bolognaanpassningen inte påverkat utbildningen i nämn-
värd grad eftersom ”innehållet redan fanns där” och enbart behövde översät-
tas till lärandemål och bockas av ett och ett. Examinationen erkänner man 
vara ett evigt bekymmer eftersom ”det inte går att examinera allt” p g a av 
kunskapsmängden men också karaktären på lärandemålen. Det kritiska för-
hållningssättet ser man som en bieffekt som utvecklas genom att studenten 
har deltagit i utbildningen snarare än som något som läraren kan undervisa i 
eller som är möjligt att examinera. När det kommer till undervisningen, som 
utgjorde fokus för samtalet i fokusgruppen, är det några saker som är värda 
att lyfta särskilt. 

För det första talar man om undervisning som en relation där det försig-
går ett samspel mellan lärare och student. När lärare föreläser är de inte lä-
rare, utan just en föreläsare. När lärare kan ha en dialog med studenterna 
och dela upplevelser med dem, det är då de är lärare.  

För det andra så ser lärarna inte CDIO-kurserna som integrerade inslag i 
programmet utan som ”tillägg” eller ”komplement” till den ”riktiga” under-
visningen, men väl så uppskattade sådana. Den traditionella undervisningen, 
dvs föreläsningar, lektioner och laborationer, ses som den riktiga undervis-
ningen. Begreppet ritual kanske skulle kunna ställas i kontrast till begreppet 
relation? 

Resultatet kan tyckas paradoxalt. Mycket av den solida grunden kommu-
niceras genom traditionell undervisning tidigt i utbildningen där läraren 
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förmedlar sina expertkunskaper och hjälper studenterna till en effektiv in-
lärning, bl a genom att strukturera deras studiegång och synliggöra detta i t 
ex studiehandledningar. Detta rimmar väl med de förväntningar som många 
studenter har då de kommer nya till universitetet (Kember, 2001). Samtidigt 
kan kreativt tänkande och en kritisk, mer perspektivrik kunskapssyn inte 
med självklarhet utvecklas på detta sätt. För det krävs dialog och ömsesidig-
het och att läraren verkligen får syn på studenterna och deras lärande och 
utmanar dem i deras föreställningar. Som Kember (ibid.) uttrycker det i sin 
studie: ”Critical and creative thinking is only possible if relativism is recog-
nised” (p 217). De två exempel som lyftes inledningsvis, i form av två citat 
angående den solida grunden, illustrerar de två olika synsätten på hur stu-
denter lär; genom överförd kunskap respektive aktiv konstruktion i samspel 
med andra. Trigwell, Prosser och Taylor (1994) beskriver de två förhållnings-
sätten till undervisning som ”teacher-focused” respektive ”student-focused” 
där det förra betonar läraren som experten som leder studenten mot målet 
och det senare förhållningssättet en strävan att utveckla en förståelse för och 
ett kritiskt förhållningssätt till innehållet genom att utmana studenterna i 
deras förförståelse. 

Lärarna ger uttryck för att det är i tilläggen, CDIO-kurserna, som mycket 
av de bärande kompetenserna i ingenjörsrollen, liksom en djupare förståelse, 
kan utvecklas eftersom det i dessa kurser är studenterna som ställer frågor, 
söker kunskap och kommunicerar ömsesidigt under processen. Samtidigt 
menar några lärare att studenterna utvecklas till problemlösare genom en 
successiv formning där lärarna dels utgör en viktig förebild och dels med-
vetet höjer krav och förväntningar på studenternas självständighet i takt med 
att dessa passerar genom utbildningen. 

I ett försök att sammanfatta resultatet av studien kan jag bl a skönja ett 
problem som lärarna ställs inför och som de delar med lärare inom andra 
professionsutbildningar. Studenterna ska dels utveckla en gedigen kunskaps-
grund i de ämnen som står i centrum för utbildningen. De ska även utveckla 
kompetenser och förhållningssätt som krävs i ett kommande yrkesliv, t ex 
som civilingenjörer. Lärarna i den här studien beskriver denna kunskaps- 
och kompetensutveckling i termer av progression och de frågor som inställer 
sig hos mig är följande: 

Är det under de första två åren som den solida kunskapsgrunden plante-
ras genom ett tydligt fokus på ämnesinnehåll och lärarens expertroll för att 
sedan fördjupas genom tillämpning under senare år, vilket även möjliggör 
utvecklingen till problemlösare – inte bara uppgift-lösare, till att bli själv-
ständig, kreativ och kritiskt tänkande – inte bara rätt-tänkande och till att bli 
kommunikativ – inte enbart receptiv?  
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Hur mycket av den rådande utbildningsdesignen bygger på en medveten 
strategi byggd på föreställningar om vad kunskap inom teknik och naturve-
tenskap är och hur den utvecklas samt de gällande lärandemålen? Kanske är 
det vi ser en återspegling av den kultur som råder, i termer av normer, tän-
kesätt och traditioner – sådant som tas för givet (Alvesson, 2001). Varför 
skulle annars uppskattade inslag som CDIO-kurser, ännu – åtta år efter ge-
nomförandet - betraktas som tillägg och inte få större genomslag, t ex i form 
av en utbildning som är projektbaserad fullt ut? Och varför ses den tradition-
ella undervisningen som den egentliga undervisningen samtidigt som lärar-
rollen i den kontexten ifrågasätts i grunden i och med att den inte ger något 
större utrymme för relation och dialog mellan lärare och studenter, dvs att 
vara lärare?  

När frågor om Bolognaanpassning och projektkurser enligt CDIO-model-
len aktualiserades i samtalet återkom ständigt kommentaren: ”Det har inte 
ändrat vårt sätt att undervisa”. Jag menar att denna slutsats borde leda till 
eftertanke. 
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Vad gör våra användare på LiUB?  
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Joakim Westerlund & Magdalena Öström, Linköpings universitetsbibliotek 

Abstrakt 
Bidraget är en presentation av en studie genomförd via dolda observationer 
och promenadrundor kompletterade med intervjuer. Studiens syfte var att 
kartlägga användarnas naturliga beteende i de fysiska bibliotekslokalerna för 
att på så sätt få kunskap om deras olika behov och hur lokalerna utnyttjas. Vi 
ville ta reda på vilka aktiviteter som pågick och när de pågick för att få en bild 
av hur vi kan bemöta och tillgodose användarnas behov. Studien ledde till ett 
antal förändringsförslag av den fysiska miljön.  
 
Nyckelord: Akademiska bibliotek, dolda observationer, etnografisk metod, beteende  

Introduktion 
Traditionellt har det akademiska biblioteket haft en central position som uni-
versitetets hjärta, både symboliskt och genom sin fysiska placering (Freeman, 
2005). Biblioteken har blivit byggda först och främst för att förvara och bevara 
tryckta samlingar men användandet av tryckt material minskar alltmer (Troll, 
2002). Tidigare expanderade samlingarna på bekostnad av användarnas ut-
rymme. Nu är situationen den motsatta då samlingarna alltmer övergår till 
digitalt format och kan användas utanför det fysiska biblioteket via internet. 

Det traditionella bibliotek vi har i dag är troligtvis inte framtidens biblio-
tek. Nya generationer av studenter kommer till våra universitet med nya krav 
och nya lärstilar. Vi behöver lära oss mer om dessa grupper och hur vi kan 
bemöta dem och deras behov.  

För att kunna göra bedömningar av hur vi ska organisera och utrusta våra 
bibliotek i framtiden behöver vi samla information. Vanligtvis är vi bibliote-
karier hänvisade till våra egna erfarenheter, d v s det vi ser i vår egen vardag 
men som inte är dokumenterat. Därför har vi gjort ett försök att samla kvali-
tativ information om hur våra användare beter sig, hur de interagerar och 
vilka aktiviteter de företar sig i biblioteket. 

Syftet med studien var att se hur individer använder ett akademiskt biblio-
tek. För att åstadkomma detta använde vi en etnografisk metod. Vår förhopp-
ning var att få en bild av hur utrymmena används, vilka behov och förvänt-
ningar som finns, genom att samla data via dolda observationer och intervjuer. 
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Bakgrund  
Linköpings universitetsbibliotek är fördelat i fem olika fysiska bibliotek vid 
tre campus i städerna Linköping, Norrköping och Stockholm. Biblioteket är 
universitets nav för informationsförsörjning och ett stöd för undervisning 
och forskning. Bibliotekets personal har nära samarbete med lärare och fors-
kare i utvecklandet av en infrastruktur för att stödja e-vetenskap, vetenskaplig 
hederlighet och immateriella rättigheter. Även om det alltid kommer att fin-
nas tryckt material är bibliotekets strävan att vara en generös leverantör av 
elektronisk information till universitetets anställda och studenter. I samar-
bete med program- och kursansvariga lärare arbetar bibliotekarier också med 
att integrera lärandemål om informationskompetens i kursplanerna.  

Litteraturöversikt  
I början av vårt arbete med studien läste vi i litteraturen om användande av 
etnografiska metoder för undersökning av bibliotek och dess besökare. Vi fann 
några intressanta artiklar som beskriver hur akademiska bibliotek använt et-
nografiska metoder för att analysera olika grupper av biblioteksanvändare. 
Men enligt Given och Leckie (2003) är det mycket få forskare inom biblioteks- 
och informationsvetenskap (LIS) som använder etnografiska metoder för att 
studera användarvanor, särskilt när det gäller att kartlägga användningen av 
utrymmen. Ett av få undantag är Bryant, Matthews och Walton (2009) som 
presenterade en fallstudie från Loughborough University i Storbritannien där 
de undersökte beteenden i ett lärande/socialt utrymme i biblioteket genom att 
använda en etnografisk ansats för att samla in data. Bryant (2007) gjorde en 
studie för att undersöka användarnas beteenden och i sin studie kunde visa på 
flexibiliteten, effektiviteten och värdet, en etnografisk metod har för utveckl-
ingen av forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Proffitt 
(2006) sammanställde praktiska råd och webbaserade verktyg för att utforska 
användarcentrerade begrepp och hon presenterade även några fallstudier med 
etnografisk ansats. Eldredge (2004) gjorde en inventering av metoder med 
relevanta tillämpningar för biblioteksfrågor. I en studie använde Suarez (2007) 
etnografiska metoder för att undersöka om eleverna var engagerade i sina stu-
dier när de använde biblioteket. Forsythe beskrev 1998 hur ett etnografiskt 
perspektiv kan tillföra ett mervärde till studier av informationsbehov. 

Användning av biblioteksutrymmet 
Tella, Owolabi och Okechukwu Attama (2009) genomförde en fallstudie kom-
pletterad med enkätfrågor och intervjuer för att undersöka vad studenterna 
gjorde i biblioteket. Resultatet visade att studenterna läste, lånade böcker och 



35 
 

använde kopieringsmaskinen. Samma år samlade Pushpalatha och Mallaiah 
(2009) data från 138 användare via ett frågeformulär och fann att majoriteten 
av bibliotekets besökare lånade böcker, letade efter och läste i tidskrifter. Webs-
ter (2010) refererade till två undersökningar utförda vid University of Queens-
land Library 2008-2009 i syfte att undersöka huruvida biblioteket kan ses som 
ett läranderum (learning space) eller inte. Det visade sig att de flesta besök 
gällde individuella studier, men många besök gällde även sociala aktiviteter och 
grupparbeten. I den ena av undersökningarna fick besökarna dokumentera sitt 
besök på biblioteket genom att svara på frågorna om varför de kommit och vad 
de tänkt företa sig, vad de sedan verkligen gjorde (var och med vem). Vid ut-
gången fick besökarna även svara på frågan vad de uppnått med sitt besök. 

Observationsrundor 
Observationsrundor, även kallade promenadrundor (seating sweeps), är en 
form av strukturerade dolda observationer i syfte att klarlägga hur individer 
faktiskt använder biblioteket vid en särskild tidpunkt enligt Given och Leckie 
(2003), som organiserade promenadrundor genom bibliotek tre gånger varje 
dag. Detta gav alltför mycket data så rundorna begränsades till ett urval tider 
under tre dagar på de undersökta biblioteken. En liknande ansats hade May 
och Black (2010) när de genomförde rundor tre gånger per dag på olika 
bibliotek. Deras dokumenterade observationer inkluderade besökarnas ålder, 
kön, tillhörigheter, aktiviteter och var i biblioteket de befann sig. Ännu en 
liknande undersökning genomfördes av Most (2009) i ett folkbibliotek där 
hon bl a använde sig av observerande rundor för datainsamling. Hon pro-
menerade genom biblioteket på schemalagda tider, stannade ibland och slog 
sig ned på en stol för att notera sina observationer. Data som samlades in vid 
denna undersökning var besökarnas uppskattade ålder, deras kön, folk-
grupp/härkomst, tillhörigheter, aktiviteter och var personerna befann sig i 
biblioteket. Mandel (2010) använde sig vid en studie av Geographic Informat-
ion System (GIS) för att visuellt ge en bild av bibliotekslokalens användning. 
Hon samlade data vid observationsrundor i biblioteket för att få fram vad 
besökarna gjorde och var i lokalen de valt att utföra det. 

Design/metod/ansats 
Etnografisk metod är ett sätt att upptäcka och undersöka sociala och kultu-
rella mönster och uttryck i samhällen, organisationer och sociala samman-
hang (Schensul, Schensul, & LeCompte, 1999). Men den information som 
samlas in via en etnografisk metod är alltid lokal då den gäller för särskilda 
individer och grupper och inte kan generaliseras. För att undersöka frågan 
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som tidigare nämnts triangulerade vi våra data genom dolda observationer, 
promenadrundor och datainsamling med halvstrukturerade intervjuer.  

Observationerna och intervjuerna genomfördes vid fyra bibliotek. De be-
nämns i förkortad form: CNB (Campus Norrköpings bibliotek), HB (Hum-Sam-
biblioteket), HUB (Hälsouniversitetets bibliotek) och TB (TekNat-biblioteket). 

Metoden som använts vid föreliggande studie identifierar inga särskilda in-
divider. Vi observerade och räknade besökare och deras aktiviteter tre gånger 
per dag i biblioteken. Det första observationspasset gjordes en timme efter 
öppnandet, det andra passet gjordes mitt på dagen och det sista passet i slutet 
av arbetsdagen. Vi skulle med dessa olika tidpunkter kunna få en bild av om 
användarnas beteende förändrades över dagen. Vi noterade också var i lokalen 
observationerna genomfördes för att få fram mönster i beteenden för angivna 
utrymmen. Observationerna gav oss glimtar av pågående aktiviteter i våra 
bibliotek under normal arbetstid. Datainsamlingen gjordes från mars till maj 
2010. Mer än 48 timmars fältarbete genomfördes som dokumenterades i fäl-
tanteckningar. Vi noterade ålder och kön, tillhörigheter som bärbara datorer, 
aktiviteter och beteenden hos besökarna i bibliotekslokalerna likt studien av 
May och Black (2010).  

 
Dolda observationer  
Enligt APA (2001), kräver dolda observationer att uppfattat beteende måste 
vara naturligt förekommande och inte bli avslöjat och de observerade måste 
förbli anonyma.  

Anledningen till att vi valde att göra dolda observationer var att vi inte ville 
att de studerade skulle bli manipulerade av observatörerna och ändra sitt 
”normala” beteende (Losee & Worley, 1993). Människor agerar annorlunda 
och inte naturligt när de vet att de blir iakttagna. Som dold observatör har 
man en passiv roll. Man är närvarande men inte deltagande, bara lyssnande 
och iakttagande. Man har möjlighet att tjuvlyssna vilket kan vara en fördel, 
men avigsidan är att det inte går att fråga de observerade om oklarheter. 

Observatören bör ha kännedom om den verksamhet som ska observeras 
för att observationerna ska bli så noggranna som möjligt. Då alla observatö-
rer i föreliggande studie arbetar vid Linköpings universitetsbibliotek är kra-
vet på detta uppfyllt. Tyst kunskap är viktig för strävan att dra slutsatser base-
rade på förförståelse enligt Wolfinger (2002). Vidare menar Wolfinger (ibid.) 
att vald strategi och det sätt förförståelsen används i anteckningssituationen 
på fältet påverkar datainsamlingen. Därmed konstateras att förförståelse spe-
lar en viktig roll vid fältantecknandet. 
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Promenadrundor (seating sweeps) 
Rundorna genomfördes löpande under observationspassen. Viss oregelbun-
denhet i rundorna var dock nödvändig då olika delar av bibliotekslokalerna 
har en mycket stor variation i mängd av aktiviteter. Meningen med rundan 
var att se om olika delar av bibliotekslokalerna används på olika sätt och vilka 
uttryck det tar sig.  
 
Intervjuer 
För att få ytterligare en infallsvinkel och triangulera vår undersökning valde 
vi att intervjua bibliotekets besökare. Dessa gjordes vid de fyra observerade 
biblioteken vid 12 tillfällen spridda över nio dagar. Intervjuaren ställde en 
enda fråga: ”Vad har du gjort på biblioteket?” och hade ett antal förvalda svar 
att bocka av de svarande inom.  

I en del fall var det uppenbart vad de hade gjort, återlämnat böcker t ex, då 
ställdes inte frågan utan enbart en notering gjordes. Om svaret vid intervjun 
var att man hade informationssökt ställdes ytterligare frågor kring biblio-
tekets undervisning i informationssökning och upplevd nytta av denna.  
 
Analys: ett tidskrävande arbete 
Fältanteckningarna renskrevs varje dag direkt efter observationerna för att 
minska minnesförlust av eventuella detaljer. Vi försökte också göra anteck-
ningarna så sakliga som möjligt då det vi iakttagit påverkades av vår respek-
tive uppfattning och tolkning och som observatör måste man vara medveten 
om att det kan bli en viss vinkling (Wolfinger, 2002). Analysprocessen star-
tade med att komprimera och strukturera våra rådata från fältanteckningar-
na. En tematisk analys gjordes och grundläggande uttryck identifierades. 
Processer som denna kallas ibland öppet kodande (open coding) (Strauss & 
Corbin, 1990). Vid detta stadium försökte vi finna begreppsmässiga katego-
rier för att forma en struktur för studien.  

Efter denna initialanalys fortsatte vi med att använda delar av en modell en-
ligt Spradley med kategorierna utrymme (fysisk plats), individ (observerad 
person), aktivitet (relaterat agerande), objekt (konkreta detaljer i miljön), age-
rande (enskilda ageranden), händelse (skeende i miljön), tid (ordningsföljd 
över tid), mål (det individerna försöker åstadkomma) och känsla (erfaren och 
uttryckt) (Spradley, 1980). Nästa steg var att jämföra vårt material för att skaffa 
en överblick och upptäcka eventuella samband och kopplingar mellan olika 
beskrivningar. Vi fortsatte att använda modellen enligt Spradley men i detta 
skede genom att titta på respektive undersökt bibliotek och observerade ut-
rymmen. Avslutningsvis granskade vi rådata ytterligare för att upptäcka even-
tuella missade noteringar av värde och underlag för våra tolkningar. 
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Analysen av intervjumaterialet gjordes kvantitativt genom att antalet svar på 
vår fråga beräknades statistiskt i förhållande till de olika biblioteken.  

Resultat 
Resultaten gav oss information speciellt om uppskattad ålder och kön hos be-
sökarna på respektive bibliotek, vad de hade med sig, t ex bärbara datorer, 
böcker, mat, dryck och väskor. Mest uppmärksamhet gavs för aktiviteterna i 
biblioteket såsom läsande, skrivande, sökande, användning av bärbara datorer 
eller bibliotekets stationära, mobiltelefoni, diskuterande, lyssnande (hörlurar), 
skrattande, ätande, drickande, sovande, kyssande, rörande varandra och samta-
lande med personal. Dessa resultat sammanfördes med data från intervjuer 
för att få transparens och säkra validiteten och få belägg till dragna slutsatser. 

Både observationerna och intervjuerna visar tydligt att biblioteksanvän-
darna till stor del utnyttjar våra bibliotek för antingen grupparbeten eller 
enskilt arbete. De olika tidpunkter och perioder observationerna pågått redo-
visar ingen skillnad på fördelning av besökarnas aktiviteter, förutom tid-
punkterna över dagen. Under den sista observationstimmen i slutet av ar-
betsdagen avslutade de flesta grupperna sitt arbete. Detta har vi både sett i 
våra observationer, räknat i våra rundor samt fått bekräftat i intervjuerna.  

Besökarna verkar känna sig ”hemma” på våra bibliotek även om syftet 
med besöket är studier i de flesta fall. Det råder en otvungen atmosfär – man 
flyttar möbler, använder egna datorer, skratt hörs ofta, studierelaterade dis-
kussioner blandas med lika mycket socialt prat. Besökarna ”råkar på varand-
ra” och växlar några ord med varandra. En iakttagelse var att när samtalen 
gällde det privata var ljudnivån högre än när samtalen gällde det mer studie-
relaterade. TB är undantaget, här har studenterna en mycket lugn studiemil-
jö och de använder grupparbetsplatserna för enskilt arbete.  

Biblioteksanvändarna är i hög grad unga studenter. Både vid de dolda ob-
servationerna och rundorna kunde vi iaktta ålder och kön. De manliga studen-
terna dominerar på TB medan de kvinnliga dominerar på HUB och CNB. HB 
har i stort sätt lika könsfördelning.  

Ljudnivån upplevs ofta som hög och störande på flera av våra bibliotek. 
Det höga ljudet orsakas av pratande besökare och personal i våra info- och 
cirkulationsdiskar, knarrande biblioteksvagnar samt ventilationssystem. Yt-
terligare en faktor som bidrar till ljudnivån uppfattade vi vara letandet efter 
en plats att sitta på. Besökarna hade ofta svårigheter med att hitta, för dem, 
optimala arbetsplatser vilket ledde till letande och kringvandrande. Då de ofta 
arbetar i grupp samtalade gruppen under tiden letandet pågick och ljudnivån 
ökade. Våra besökare kombinerar ofta användning av våra stationära datorer 
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med sina medhavda vilket medför en viss trängsel på bibliotekens underdi-
mensionerade datorbordsytor.  

Sammanlagt intervjuades 516 besökare varav knappt hälften genomfördes 
på HB och resten gjordes på CNB, HUB och TB. Svaren vid intervjuerna gav 
vid handen att de allra flesta besökarna hade varit i biblioteken för att arbeta 
med studier i grupp- eller eget arbete (42-64%). Dessa svar stämmer mycket 
väl överens med observationerna. Vad som inte framkommer av intervjusva-
ren är de sociala aktiviteterna som noterades vid observationerna. Enligt re-
sultatet från intervjusvaren kommer besökarna till biblioteken i syfte att stu-
dera eller arbeta i grupp i första hand och i andra hand för att låna eller 
lämna tillbaka lånade böcker. Den senare aktiviteten hade den näst högsta 
procentandelen i intervjusvaren (14-22%).  

Intervjuerna kompletteras av information från observationerna, om olika 
typer av sociala aktiviteter såsom korta möten mellan besökare på väg, privata 
diskussioner som avbrott i metoddiskussioner, planering för kvällen mm. 

Fördjupningsfrågorna som ställdes när svaret varit att besökaren inform-
ationssökt fick ställas mycket sällan (6-10% svarade att de gjort detta). Här 
blev svaret att de hade haft undervisning i informationssökning och att de 
haft nytta eller liten nytta av den undervisningen. Övriga aktiviteter enligt 
intervjuerna var lån eller återlämning av böcker, som tidigare nämnts, kopie-
ring samt använt internet.  

Förslag till förändringar 
Våra bibliotek har inte har givna och tydligt markerade ”zoner”. Det finns ex-
empelvis inte särskilda utrymmen för grupparbeten, enskild läsning, sektioner 
med eluttag för egen laptop eller datorer för snabbsökning utan inloggning 
eller datorer med Officepaket.  

Biblioteken saknar en överskådlig uppdelning och lätt tillgänglig inform-
ation om respektive facilitet. Den vaga dispositionen av bibliotekens utrym-
men och funktioner kan förvisso upplevas som trivsam just för att den är 
blandad och spridd. Men från användarperspektiv torde den förefalla kaotisk 
och ineffektiv. Vår slutsats blir att den otydliga rumsindelningen av biblio-
teken leder till höga ljudnivåer, ommöbleringar samt vandringar för att hitta 
arbetsplatser.  

Vårt förslag blir således att förändra rummens disponering till mer zon-
indelade bibliotek med tydliga anvisningar kring vad som förväntas och en 
möblering som överensstämmer med det förväntade beteendet. Således bör 
det i den tysta zonen enbart vara enskilda studieplatser medan grupparbets-
platser bör finnas i den ljudliga zonen. Även låne- och informationsdiskar 
bör fungera enligt ljudzonerna.  
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KAPITEL 2 
BETYDELSEN AV HUR UTBILDNING OCH KURSER  
DESIGNAS – FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 

 

 

Studentcentrerad och forskningsbaserad  
kursutveckling – en möjlighet? 

Laura Álvarez López, Ann-Kari Sundberg & Per Simfors,  
IKK, Institutionen för kultur och kommunikation 

Introduktion 
Kursutveckling är en ständigt pågående process inom universitetet, vilket 
lyfts fram inom det högskolepedagogiska fältet där även kursplanernas ut-
formning betonas: 

The more attention we pay to curriculum design and development, the more 
likely it is we can provide transparency for our students regarding the in-
tended learning outcomes for any course or programme, and the more clear 
we can be in aligning our assessment strategies and processes with the in-
tended learning outcomes. (Stefani, 2009, s. 40) 

Det projekt vi arbetat med har som övergripande mål att utforska möjligheter 
till att utveckla kurser genom att organisera och designa språkutbildning 
med fokus på studenternas lärande utifrån ett integrerat språk- och kultur-
perspektiv. 

Syftet med den här rapporten är att visa hur kulturrelaterade moment kan 
integreras i en språkutbildning som utformas på grundval av såväl aktuell 
forskning inom högskolepedagogik, språk- och kulturdidaktik samt främman-
despråksinlärning som av ett tillvaratagande av studenters åsikter om sina 
språkstudier. Utifrån ett kursutvecklings- och kursdesignperspektiv redogör vi 
för våra analyser av befintliga kursplaner i språk vid svenska lärosäten samt 
studentenkäter. Därefter presenterar vi ett antal rekommendationer som byg-
ger på dessa analyser och tidigare forskning och som tagits fram för kurspla-
nernas utformning under projektets gång. Vårt projekt har finansierats av 
CUL (Centrum för undervisning och lärande vid Linköpings universitet). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Våra teoretiska utgångspunkter för kursutvecklingen är hämtade från de 
forskningsfält som nämnts ovan och bygger på en epistemologisk och onto-
logisk grund som innebär att utbildning skall ta sin utgångspunkt i ett hel-
hetsperspektiv, där kunskap konstrueras i ett meningsfullt sammanhang och 
där studenterna ses som aktiva och medverkande deltagare. 
 
Högskolepedagogisk forskning 
Högskolepedagogisk forskning betonar att kursdesign bör bygga på en prin-
cip där begreppet ”constructive alignment” utgör en bärande faktor (se ex-
empelvis Biggs & Tang, 2007). Detta innebär att kursdesignen bygger på en 
helhet där det finns ett logiskt förhållande mellan de olika delarna i en kurs, 
vilket bör framgå tydligt i kursplanerna. För det första måste kursplanearbe-
tet ta sin utgångspunkt i formulerandet av tydliga och välavvägda lärandemål 
(se exempelvis Weurlander, 2006). Lärandemålens tyngd i kursplanerna är 
en företeelse som aktualiseras genom anpassningen till Bolognasystemet 
som etappvis ägt rum vid svenska lärosäten sedan 2007: “A learning out-
comes approach to curriculum development is still relatively new and many 
academics initially find it difficult to express learning outcomes in a manner 
that is meaningful to both staff and students” (Stefani, 2009, s. 40-41). I för-
hållande till de lärandemål som formulerats kan därefter innehåll, kursupp-
lägg, undervisningsformer, examinationer och utvärderingsformer planeras 
(Stefani, 2009, s. 51). 

Högskolepedagogisk forskning liksom LiU:s strategier betonar även stu-
dentaktivt och studentcentrerat lärande, vilket innebär att studenternas röster 
måste få komma till tals på olika sätt i arbetet med kursutveckling. Detta kan 
exempelvis ske genom att man tar hänsyn till tidigare kursutvärderingar och 
genom att studeranderepresentanter deltar i arbetsgrupper för kursutveckl-
ing (se exempelvis Hedin, 2006). Det anses på så sätt motiverande för läran-
det om kursutvecklingen bygger på studenternas egna erfarenheter: ”where 
students’ own experiences become a focus for learning and a basis for cur-
riculum design, students found learning to be more relevant and authentic” 
(Bovill et al., 2006, s. 18). 

Det är dessutom viktigt att högre utbildning organiseras på ett sätt som 
främjar kritiskt tänkande och analytisk förmåga (se exempelvis Biggs & Tang, 
2007). Ur ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande måste man utgå ifrån att 
kunskap bygger på tidigare kunskaper och att lärande sker bäst i en menings-
full sociokulturell kontext. I det avseendet talar ett flertal forskare om ytinlär-
ning, ”surface approach to learning”, med fokus på att memorera data, respek-
tive djupinlärning, ”deep approach to learning” som innebär att fakta ses i sitt 
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sammanhang: ”Facts are learnt in the context of meaning” (Fry et al., 2009, s. 
11; jfr. även Biggs & Tang, 2007).  

En kunskapsprocess som stimulerar kritiskt tänkande och analytisk för-
måga torde gynnas av ett lärande på djupet. Däremot kan även faktabaserade 
kunskaper behövas för att möjliggöra en sådan kunskapsprocess. Enligt 
McCulloch (2009, s. 179) innebär lärande på djupet “engagement with both 
the subject and the others engaged in the process”. Det är dock viktigt att inte 
kursen blir överbelastad med innehåll, content overload, om djupinlärning ska 
stimuleras (jfr. Fry et al., 2009, s.24). Enligt vår tolkning innebär detta att det 
verkar befrämjande för lärandet om utbildningen organiseras på ett sätt som 
stimulerar till studentaktivt samarbete och om den ges ett intresseväckande 
och motiverande innehåll som bygger på ett helhetsperspektiv, vilket går i linje 
med Finks (2003) idéer om ”active learning”, ”significant learning” och ”inte-
grative course design”. 

Språkutbildningar som erbjuds av universitet och högskolor måste upp-
fylla de krav som ställs på högre utbildning i fråga om vetenskaplig grund 
och akademisk nivå. Detta innebär att det är särskilt viktigt för sådana ut-
bildningar att hänsyn tas till forskning inom språk- och kulturdidaktik och 
främmandespråksinlärning som exempelvis problematiserar grundläggande 
perspektiv på språkundervisning och analyserar hur människor bäst tillägnar 
sig ett andra respektive ett tredjespråk i vuxen ålder.  
 
Forskning om språk- och kulturdidaktik samt främmandespråksinlärning 
En viktig aspekt som utmärker språkundervisning och språkinlärning är att 
språket utgör såväl medel som mål för lärandet (se exempelvis Moore & Si-
mon, 2002, s. 123-124). Språk, kultur och litteratur har traditionsenligt en vik-
tig plats i kursplaner för språkstudier inom högre utbildning, något som inte 
bara gäller i Sverige (jfr. Tran-Hoang-Thu, 2010, s.19). Frågan återstår dock att 
utröna hur dessa innehållsaspekter integreras i språkkursen som helhet. En 
första viktig innehållsaspekt gäller för det första själva språket i egenskap av 
studier i grammatik med fokus på språkets form. Språkinlärningen förväntas 
även äga rum genom att exempelvis ett kultur- och litteraturrelaterat innehåll 
behandlas inom ramen för kursen. Innehållet i språkundervisningen är emel-
lertid, enligt Tornberg, inte givet och bör problematiseras (Tornberg 2000b).  

Det helhetsperspektiv som förespråkas inom högskolepedagogisk forsk-
ning (se ovan) kan kopplas till debatten om kulturaspekters roll i språkun-
dervisningen, en debatt som är långt ifrån ny: Det kulturrelaterade innehållet 
i språkundervisningen har diskuterats av exempelvis Lundgren (2002), 
Gagnestam (2005) och Tornberg (2000a). Bland annat pekar Gagnestam (2005) 
på att det kulturinnehåll som finns i språkkurser snarare avspeglar lärarnas 
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intresseområden än studenternas, något som kan påverka studenternas mo-
tivation. Frågan är därmed knappast huruvida man ska ha kulturrelaterade 
lärandemål inom språkutbildningar. Snarare bör diskussionen kretsa kring 
vad kultur är och vad som bör inkluderas som kursinnehåll, hur man bedriver 
kulturundervisning och vilken syn på lärande som genomsyrar utbildningen.  

Kulturbegreppet kan definieras utifrån dikotomin produkt och process (se 
exempelvis Kramsch, 1993; Tornberg, 2000; Gagnestam, 2005). Produktpa-
radigmet omfattar en syn på kultur som något statiskt, överförbart och fakta-
betonat vilket är förenligt med den form av ytinlärning som tidigare nämnts. 
Processparadigmet beskriver kultur som en social och diskursiv konstruktion 
avhängigt en kontext: kultur kan betraktas som något man gör (Street, 1993). 
Utifrån ett högskolepedagogiskt perspektiv torde därmed det senare para-
digmet vara förenligt med ”active learning” i ett meningsfullt sammanhang 
(Fink, 2003). I syfte att främja ett lärande på djupet utifrån ett kulturaspekt-
perspektiv är det dock lämpligt att förhålla sig till forskning som problemati-
serar begreppet interkulturell förståelse.  

Interkulturell förståelse förutsätter att kultur betraktas utifrån ett process-
perspektiv (Byram, 1997; Kramsch & Whiteside, 2007). Byram lyfter fram fem 
olika kompetenser eller ”savoirs” som tillsammans utgör viktiga beståndsdelar 
i ett interkulturellt perspektiv (Byram, 1997, s. 34): 
 

 Skills: Interpret and 
relate 

savoir comprendre 

 

Knowledge of self and  
other ; of interaction:  

individual and societal 
savoirs 

Education: political and  
critical cultural awareness 

savoir s’engager 

Attitudes: Relativising self 
and valuing other 

savoir être 

 Skills: discover and/or 
interact 

savoir apprendre/faire 

 

 
Begreppet “savoirs” kan direkt kopplas till ett produktparadigm och lärande 
på ytan medan de övriga införlivas i ett processparadigm och lärande på en 
djupare nivå. 

Ur ett språkinlärningsteoretiskt perspektiv är lärandet inte enbart en en-
skild kognitiv företeelse med fokus på språkets form utan även social förete-
else där användningen av språket kopplat till ett meningsfullt innehåll beto-
nas (Tornberg, 2000b; Vasseur, 2005). Begreppen interkulturell förståelse 
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och interkulturell kommunikativ kompetens poängteras i Skolverkets kurs-
planer (Malmberg, 2004).  

Studenter inom högre utbildning som läser språk har med sig tidigare erfa-
renheter av språkundervisning inom den svenska skolan där det kulturrelate-
rade innehållet har sett olika ut genom årtiondena. I Läroplanen för grundsko-
lan från 1962 talas till exempel om: ”att eleverna bör komma i kontakt med 
delar av kända författares verk och om att de kan öva in och sjunga folkvisor 
och ’’annat ur den traditionella sångskatten’’ (Malmberg, 2000, s. 15). De 
kursplaner för språk som gäller för grundskolan betonar språkets användning. 
Däremot innehåller inte dessa kursplaner några som helst explicit formule-
rade uppnåendemål för interkulturell kompetens; dessa införlivas underförstått i 
målen för de kommunikativa färdigheterna, som i sin tur ”indelas i Reception, 
Interaction, Production och Mediation (= tolkning och översättning)” (Malm-
berg, 2000, s. 32). Detta innebär att studenter inom högre utbildning redan 
borde ha en viss ”interkulturell kompetens” som de kan bygga vidare på, vilket 
vi måste ta hänsyn till när vi utvecklar kursplaner för universitetskurser med 
syfte att integrera språk och kultur på ett lämpligt sätt för att möjliggöra pro-
gression. Från och med hösten 2011 ligger nya kursplaner till grund för språk-
undervisningen inom grund- och gymnasieskola. I dessa kursplaner ges be-
greppet interaktion en framträdande roll (www.skolverket.se).  

Utvecklingen av kommunikativa färdigheter betraktas som ett centralt 
mål i språkundervisningen. Gray & Klapper (2009, s. 329) påpekar exempel-
vis att ett kommunikativt förhållningssätt i högre utbildning syftar till att den 
studerande, i ett framtidsperspektiv, ska kunna kommunicera självständigt. 
Att kommunicera självständigt innebär ett flertal parametrar som kan kopp-
las till den teoretiska ansats som lyfts fram i den här rapporten. Självständigt 
innebär att den lärande ska kunna använda språket muntligt och skriftligt i 
olika sammanhang utan hjälp av en lärare. Språket är i detta sammanhang 
att betrakta som ett medel som på olika sätt ska kommunicera ett innehåll. 
Självständighet innebär därmed förmågan att förhålla sig kritisk till ett inne-
håll, att kunna granska och relatera olika perspektiv till varandra, att socialt 
och kommunikativt kunna interagera med andra.  

Tillvägagångssätt: kursplaneanalyser och studentenkäter 
För att få kunskap om hur kursplaner i språk ser ut idag vid svenska univer-
sitet och högskolor samlades under hösten 2009 kursplaner i franska, tyska, 
spanska in från 9 olika lärosäten (Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå, 
Lund, Dalarna, Mälardalen, Göteborg, Växjö). Dessa kursplaner fanns till-
gängliga på respektive utbildnings hemsida. Urvalsprincipen var att ta med 
universitet som hade alla tre språken som ämnen samt att välja kurser som 
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bygger på samma behörighetskrav och ger samma antal högskolepoäng (1:a 
kursen, grundnivå, 30 ECTS).  

Syftet med analyserna av dessa kursplaner var att få en, om än vare sig 
heltäckande eller uttömmande, bild av hur kursplaner i språk ser ut i förhål-
lande till vårt teoretiska perspektiv. För att få en djupare bild av kursplaner-
nas implementering skulle en konsultation av kursguider/studiehandled-
ningar och intervjuer ha erfordrats. Analysen av kursplaner i sig utgör i den 
bemärkelsen bakgrundsmaterial. Vi begränsar oss till att uttala oss om hur 
kulturaspekter framträder i förhållande till ett process- respektive produkt-
perspektiv samt hur integrationen mellan kultur och språk framträder vid en 
analys av kursplanerna som dokument. Även en koppling till principen för 
constructive alignment görs i analysen. 

För att inhämta kunskap om studenters förståelse, förväntningar och er-
farenheter av sina utbildningar skickades därför en elektronisk enkät (se 
Appendix 1) ut till 336 språkstudenter vid Linköpings universitet som var 
registrerade på språkkurser i franska, spanska och tyska vid Filosofisk fakul-
tet (fristående och programstudenter) i maj 2010. 137 svar registrerades (40-
50 studenter för varje språk).1 Som tidigare nämnts kan det vara motiverande 
för lärandet om kursdesignen bygger på studenternas egna erfarenheter (Bo-
vill et al., 2006, s. 18). Därför innehöll enkäten både slutna och öppna frågor 
om a) studenternas profil och tidigare språkkunskaper; b) uppfattningar om 
hur en bra språkkurs ska vara; c) inställning till området interkulturell kom-
petens; d) förbättringsförslag i förhållande till nuvarande kurser.  

Enkätsvaren ger oss information om studenterna och kan relateras till 
kulturinnehåll i kurserna samt till aspekter på interkulturalitet. En kvalitativ 
innehållsanalys av de öppna frågorna med fritext har varit en viktig informat-
ionskälla inför formuleringen av de rekommendationer som presenteras i 
det avslutande avsnittet.  

Resultat av kursplaneanalys 
Resultaten redovisas utifrån vikt i ECTS när det gäller kulturdelen: lärande-
mål, kursinnehåll, examination samt dessas förhållande till principerna för 
constructive alignment. 

Då vi jämför antal ECTS som ägnas åt kulturrelaterade delar i kurspla-
nerna för spanska, vilka får illustrera våra resultat i denna artikel, konstaterar 
vi att variationen är stor när det gäller det utrymmet räknat i högskolepoäng. 

                                                      
1 Vad gäller svarsfrekvensen kan den inte betraktas som hög, men vi har 137 enkät-
svar och svarsfrekvensen kan sägas vara förhållandevis hög i jämförelse med det an-
tal svar vi brukar få på elektroniska kursutvärderingar.  
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Antalet högskolepoäng som ägnas åt kulturrelaterat innehåll (realia, civilisat-
ion, områdeskunskap och kultur och samhälle) är 6-15 ECTS (20-50 % av kur-
sen). Detta kan i sig säga något om skillnader i vilken betydelse som varje 
lärosäte tillmäter ämnesområdet. Vi har dock inte haft möjlighet att inom 
ramen för detta projekt utröna orsakerna till variationen. 

Lärandemålen är i alla kursplaner utom en formulerade för en hel kurs 
om 30 ECTS och i dessa fall har de formuleringar som har med ”kultur och 
samhälle” att göra plockats ut för analys. Även när det gäller de uppställda 
lärandemålen visar en analys av de formuleringar som avser ”kultur och 
samhälle” på skillnader mellan olika lärosäten. Dessa skillnader kan tolkas 
som uttryck för olika syn på lärande och på vilken typ av kunskap som ska 
eftersträvas. Vissa mål betonar objektiv faktakunskap och förefaller skrivna 
på ett sätt som främst stimulerar ”surface approach” samt en syn på kultur 
utifrån ett produktperspektiv. Ett fåtal kursplaner tycks dock vara formule-
rade med utgångspunkt i en avsikt att stimulera till djupinlärning och tange-
rar ett processperspektiv (Biggs & Tang, 2007; Byram, 1997; Fry et al., 2009; 
Gagnestam, 2003; 2005; Kramsch, 1993; Kramsch & Whiteside, 2007).  

I analysen av de innehållsbeskrivningar som ges i kursplanerna framkom-
mer att dessa till stor del är allmänt hållna och av övergripande slag. Intres-
sant är att notera att det inte i något fall finns formuleringar som direkt visar 
att delkursen utgår från någonting annat än ett traditionellt produktperspek-
tiv. I den mån hänsyn har tagits till aktuell forskning återspeglas det alltså 
inte på något sätt i kursplanens innehållsformuleringar.  

Slutsatsen är att de lärandemål som formulerats i kursplanerna inte alltid 
är kopplade till specificerade examinationsformer för delmoment inom en 
hel kurs om 30 ECTS. I de 5 kursplanerna där examinationsformer specifice-
ras för kulturdelen ingår följande: kontinuerlig examination, inlämningsupp-
gifter, muntliga presentationer, kamratrespons och annan interaktion inom 
basgrupper. Utifrån den information som framgår av kursplanerna kan 
dessa mål sägas vara examinerbara och examinationsformerna varierande. 

En översiktlig analys av kursplanernas inre logik enligt principerna för con-
structive alignment visar på intressanta fall av diskrepans i förhållandet mellan 
innehåll och lärandemål (Biggs 2003). I en kursplan skall lärandemålen ”dis-
kutera kulturella fenomen” och ”förmedla förståelse för spanska kulturella 
aspekter” vilket ska uppnås genom ett innehåll som formuleras som ”över-
sikt över spansk och latinamerikansk geografi, historia och samhällsliv”. I två 
av kursplanerna förekommer å andra sidan geografi som lärandemål utan att 
vara representerat i kursinnehållet. En av dessa anger även att kursen främst 
behandlar språk och samhälle i Spanien, medan poängfördelningen mellan 
Spanien och Latinamerika är lika. I ett fall finns ”historia, geografi och kultu-
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rell situation” i innehållet medan det i lärandemålen står ”historia, geografi 
och samhällsförhållanden”. Endast i ungefär hälften av de undersökta kurs-
planerna motsvarar innehållet de uppställda lärandemålen. I dessa fall kan vi 
säga att kursplanearbetet varken har sin utgångspunkt i tydliga och genom-
tänkta lärandemål eller följer principerna för constructive alignment (Biggs 
2003; Stefani 2009; Weurlander, 2006). 

Det har inte varit möjligt att inom ramen för detta projekt undersöka orsa-
kerna bakom dessa ofullkomligheter. Flera av de brister som påvisats är dock 
typiska för dokument som traderats och som genomgått delvisa omarbetning-
ar vid olika tidpunkter utan att bli föremål för kollegiala reflektioner och dis-
kussioner eller någon genomgripande revision som tar hänsyn till helheten.  

Tydligt är sammanfattningsvis att man vid utformandet av kursplanerna 
inte i nämnvärd utsträckning tagit hänsyn till aktuell språk- och kulturdidak-
tisk forskning. Inte heller tycks kursplanerna motsvara de grundläggande 
principer för inre logik som har blivit en självklarhet inom modern högsko-
lepedagogik (Biggs 2003).  

Resultat och analys av enkätsvar  
Resultaten redovisas och analyseras i följande ordning: 
 

 Enkätsvar som ger oss information om studenterna (profiler, tidigare 
språkkunskaper) 

 Enkätsvar angående vad som kännetecknar en bra språkkurs  
 Enkätsvar som kan relateras till kulturinnehåll och läraktiviteter i 

kurserna samt interkulturalitet (tidigare kunskaper, förväntningar) 
 
Studentprofiler 
Enkäten har besvarats av 96 kvinnor, 40 män och en som uppger ”annat 
kön”. Majoriteten av studenterna är födda under åren 1986-90 och det stora 
flertalet läser på internationella civilekonomprogrammet.   
 
Vad tycker studenterna kännetecknar en bra språkkurs? 
På den här frågan tycks det som om studenterna besvarar frågan utifrån hur 
de generellt tycker att en bra kurs skall vara, vilket för många verkar vara 
relaterat till hur en bra lärare ska vara. Det som betonas är vikten av engage-
mang, kursorganisation och undervisningsformer i allmänhet. Man nämner 
också betydelsen av tydlighet och struktur, mer undervisningstid, variation i 
undervisningsformer och samarbete mellan lärare och studenter samt stu-
denter emellan. Det ges få direkt konkreta svar på hur integration mellan 
kursernas olika delar kan förbättras.  
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Vad tycker studenterna är det viktigaste innehållet i en språkkurs? 
Studenterna uttrycker sig rent allmänt om vad de anser kännetecknar en bra 
språkkurs: de tycker att grammatik och kommunikation är viktigt. Begreppet 
grammatik har liksom kommunikativa aspekter stor tyngd i enkätsvaren. Un-
gefär en tredjedel av studenterna lyfter fram muntlig kommunikation och 
ungefär lika många tycker att det viktigaste är att det finns en god balans 
mellan träning av muntlig och skriftlig språkfärdighet.  

Vad beträffar det kulturrelaterade innehållet kan konstateras att kunskap 
om livet i de regioner där det språk som de studerar talas värderas högt. Stu-
denterna ombads att gradera olika påståenden mellan 1 och 6 om varför man 
ska läsa om målspråksländerna (dvs. länder där det studerade språket talas). 
Resultatet visar att studenterna tycker att det är viktigt att läsa om livet (trad-
itioner, beteenden, populärkulturer, historia, samhälle, finkultur, språk och 
folk) i målspråksländerna både för att lära sig språket bättre och för att få 
interkulturell förståelse. Endast en student uppgav att han/hon inte alls ville 
läsa om målspråksländerna.  

Det faktum att flertalet studenter viktar högt det påstående som gäller att 
de vill läsa om målspråksländerna för att både få interkulturell förståelse och 
för att lära sig språket bättre vittnar om två saker. För det första kan begrep-
pet ”läsa om målspråksländerna” ses utifrån både ett produkt- och process-
perspektiv. Eftersom enkätfrågans påstående är vägledande kan vi inte ute-
sluta att studenterna i själva verket värderar ett produktperspektiv högt. För 
det andra måste dock konstateras att både kopplingen till interkulturell för-
ståelse och lärande av själva språket kan betraktas utifrån ett processperspek-
tiv där språk och kultur ses som integrativa aspekter.  

Svaren på en fråga, där studenterna i fritext ombeds definiera innebörden 
av interkulturell förståelse, anknyter till ovanstående resonemang. En minoritet 
svarande visste inte vad begreppet ”interkulturell förståelse” innebar. Dessa 
studenter svarade ”nej”, ”vet ej” eller dylikt på frågan. Samtidigt visar en analys 
av övriga svar att en majoritet av svaren innehåller begreppet ’förståelse’, vilket 
inte är förvånande, eftersom denna term finns i frågan.  

Det intressanta är att se vad som förknippas med begreppet ’interkulturell 
förståelse’, eller med andra ord vad studenterna menar ska/bör förstås. Fre-
kventa svar är att man skall förstå ”andra” eller ”olika” kulturer. En del svar 
tangerar aspekter som ”likheter och skillnader” mellan kulturer. En teoretisk 
grundad definition av interkulturell förståelse är omöjlig att göra kortfattat 
(se exempelvis Coperías Aguilar, 2008; House, 2008). En förutsättning är 
emellertid att kultur betraktas som en process samt att det handlar om 
mänskliga relationer. När man talar om interkulturell förståelse utifrån ett 
lärandeperspektiv refereras ofta till Byrams fem olika ”savoirs” (Byram, 1997, 
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s. 32-33). Alla fem aspekterna bör enligt Byram integreras i en utbildning 
som ska bidra till att utveckla studentens kritiska kulturella medvetenhet. 

Intressant är även att interkulturell förståelse i studentsvaren förknippas 
med en social dimension, vilket är i linje med aktuell forskning. Mer än hälf-
ten av studenterna relaterar på olika sätt till en sorts social dimension där 
begreppen människa, individ eller folk finnas med. Många svar tyder på ett 
kunskapsparadigm där interkulturell förståelse handlar om ”kunskap om” 
hur andra människor lever: ”insikt i hur andra människor lever och vilka 
värderingar de har utifrån sin kultur”, ”hur man umgås, hur vardagen fun-
gerar” eller ”veta hur folk lever”.  

Några svar kan emellertid tolkas på ett sätt som är förenligt med en syn på 
kultur som process och med den aspekt som enligt Byram benämns ”savoir 
être” (Byram, 1997: 34). ”Savoir être” innebär en interkulturell förståelse på 
individnivå, vilket enligt Sundberg är det svåraste att uppnå (Sundberg, 2009, 
s. 45-46). Det handlar om attityder, att relativisera sig själv i förhållande till 
andra och att värdera, uppskatta andra eller det som är ’annorlunda’. Exempel 
på svar i enkäten som kan tolkas i denna riktning är exempelvis: ”För mig 
betyder det att man baserat på kunskap om en annan kultur kan sätta sig in i 
andra människors syn på omvärlden och därmed skapa förståelse och för-
hoppningsvis acceptans mellan olika kulturer”. Andra svar ger exempelvis: 
”öppenhet, nyfikenhet, anpassningsbar”; ”att vara öppen för att utvecklas och 
förstå folk i andra kulturer”; ”att förstå en kultur med dens ögon”; ”acceptans”.  

Ett fåtal svar lyfter fram en individdimension: ”Att få förståelse om andra 
människor och om sig själv”; ”att alla människor inte lever på samma sätt 
som en själv”, ”Förmågan för ett subjekt inom en kultur att kunna relatera 
till subjekt inom en annan kultur på ett intellektuellt och empatiskt plan”; 
”en process där människor med olika språk och kultur kommunicerar med 
varandra, dels när man även förstår varandra med utgångspunkt från sin 
egen och motpartens kulturella och sociala diskurser”; ”att man ska kunna 
samverka med en person från en annan kultur utan att (större) kulturkrockar 
uppstår”; ”att man ska kunna anpassa sig och visa intresse”. 

När studenterna ombeds att nämna tre saker som de förknippar med be-
greppet kultur, framträder fyra olika kategorier av svar markant: a) ”traditioner, 
beteenden, populärkulturer”; b) ”historia, samhälle, finkultur”; c) ”människor 
och folk”; d) ”språk”.  

Mest frekvent är den första kategorin ”traditioner, beteenden, populärkul-
turer” och därefter ”historia, samhälle, finkultur”. Betydligt mindre frekvent 
nämns kategorin ”människor och folk” och minst frekvent är kategorin 
”språk”. En första tolkning av dessa svar skulle kunna vara att det bland stu-
denterna finns en markant övervikt för ett produktperspektiv på kultur. Ord 
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som ”beteenden” och ”attityder” finns dock med i hälften av svaren, vilket i 
sig skulle kunna tyda på ett processperspektiv där sociala relationer kan in-
förlivas i kulturbegreppet. När det gäller de 100 mest förekommande orden i 
svaren är historia och traditioner (24 respektive 23 gånger) mest förekom-
mande. Dessa följs av musik (19), människor (18), konst (17) och språk (15). 
Den sammanfattande bilden som analysen ger är att kulturbegreppet enligt 
studenternas svar kan betraktas som komplext samt att det beskrivs såväl 
utifrån produkt- som processperspektiv. 

På frågan om vilken typ av undervisningsmaterial som studenterna upp-
skattar och tycker är mest relevanta när det gäller kultur och samhällsliv så 
rankas aktuella tidningsartiklar högst och därefter faktatexter om historia/ 
geografi/ekonomi jämte texter som diskuterar kulturella förhållanden. Skön-
litterära texter rankas lägst. På frågan om hur det kulturrelaterade innehållet 
skulle kunna göras mer intressant svarar några studenter att film skulle 
kunna användas i större utsträckning medan andra skriver att de önskar mer 
litteraturläsning/skönlitteratur. Artiklar och tidningstext nämns av ett fåtal, 
liksom musik. Oavsett material så betonas att det är viktigt att materialet är 
aktuellt. Exempel på svar är: ”uppmuntra tidningsläsning: alla berättar varje 
vecka om en händelse de läst om från det landet, kan handla om vad som 
helst”; ”prata, prata, prata om aktuella saker som händer i det gällande lan-
det”; ”Mera kulturella inslag från det aktuella landet ifråga. Använd de media 
som finns idag och försök följa med i vad som händer i landet. Nutida hän-
delser intresserar alltid när de ses från synvinkeln av ett annat land.”. 

 
Vilka arbetsformer är enligt studenterna mest förekommande? 
På frågorna om vilka undervisningsformer som används i kurserna och hur 
kulturinnehållet i kurserna skulle kunna göras mer intressant svarar studen-
terna föreläsningar och studentpresentationer är mest förekommande och 
dessa former anses också fungera bäst. På andra plats kommer användning 
av litteraturläsning, inlärning av fakta och grupparbeten som också hamnar 
på andra plats ifråga om hur väl lärmetoderna fungerar. Upplevelsebaserat 
lärande samt film/media rankas lägst, vilket betyder att de används i mindre 
utsträckning och fungerar mindre bra. Film lyfts däremot fram som något 
önskvärt.  19 studenter vill ha mer film och mera användning av media. Upp-
levelsebaserat lärande nämns explicit av 2 studenter. Implicit refereras till upp-
levelsebaserat lärande av ytterligare 16 studenter genom: resor till målspråks-
landet, besök på museum, kontakt med utbytesstudenter eller andra personer 
från eller med erfarenhet från målspråksområdet. Mer muntliga aktiviteter 
önskas av en del studenter. Frågan är varför upplevelsebaserat lärande samt 
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film/media anses fungera mindre bra, kanske för att de saknas inom några av 
kurserna. 

Vissa svar där studenterna i fritext får ange vilka inslag i kursen de tror kan 
bidra till ”interkulturell kompetens” kan relateras till arbetsformer. Svaren är 
mycket varierande, allt från en student som ”aldrig stött på begreppet tidigare” 
till en som föreslår att vi ska ”simulera olika situationer där kulturella skillna-
der skulle kunna vara ett hinder, t ex. en date eller arbetsplats eller en begrav-
ning”, vilket motsvarar det som föreslås i aktuell forskning (se exempelvis 
Cenoz, 2007). Detta påminner om vikten av att problematisera begreppet ”in-
terkulturell förståelse” om det finns som mål i kursplanerna. Dessutom är det 
faktum att det som studenterna önskar stämmer överens med tidigare forsk-
ning ett starkt argument för att utveckla kurserna i den riktningen. 

 
Vilka examinationsformer föredrar studenterna? 
Som svar på frågan om vad studenterna tycker kännetecknar en bra språk-
kurs nämner ett fåtal studenter att det bör finnas en kombination av muntlig 
och skriftlig examination. Detta kan tolkas som ett önskemål om att det bör 
ges utrymme åt varierande examinationsformer. 

Slutkommentarer 
Majoriteten av våra studenter är unga vuxna och vill ha välorganiserad och 
varierad undervisning. De vill öva grammatik och lära sig att kommunicera 
samtidigt som de får aktuell information om livet i det regioner där det språk 
som de studerar talas (traditioner, beteenden, populärkulturer, historia, sam-
hälle, finkultur, språk och folk). 

Det kanske viktigaste resultatet av vår studie är den insikt vi gjort när det 
gäller värdet i att låta studenter komma till tals. Som analysen visar finns det 
flera paralleller mellan aktuell forskning och studenternas förväntningar och 
åsikter. Vår utgångspunkt har varit att förena dessa perspektiv, vilket leder 
fram till följande rekommendationer för kursutveckling inom högre utbild-
ning där språk och kultur ses som integrativa aspekter:  

 
- Det bör finnas en grupp lärare som får avsätta tid för att samarbeta kring 

utvärderingar av kurser och utveckling av nya kursplaner samt att den person 
som är kursansvarig försäkrar sig om att alla undervisande lärare är med-
vetna om tanken bakom kursdesignen för de kurser där de medverkar (se ex-
empelvis Alcón Soler & Safont Jordà, 2007; Hounsell 2009; Stefani 2009). 

- Formulering av lärandemål är den viktigaste aspekten och utgångspunkten 
när det gäller design av nya kurser (Weurlander, 2006). Högskolepedago-
gisk forskning betonar vikten av att relatera till ett studentperspektiv i denna 
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process. Vår analys visar att språk och kultur kan integreras genom mål-
formuleringar som skrivs fram genom aktiva verb som betonar kommuni-
kativa processer i kombination med ett kulturrelaterat innehåll. De fyra 
färdigheterna, skriftlig reception och produktion, muntlig reception och 
produktion finns representerade i studentsvaren. En särskild vikt fästs vid 
muntlig produktion. Grammatik, liksom språkets kommunikativa aspekter, 
nämns i en majoritet av svaren, vilket skulle kunna jämföras med aktuell 
forskning inom det språk- och kulturdidaktiska området. Detta tyder, enligt 
vår tolkning, på att studenterna ser ett behov av att kommunicera och där-
för måste kommunikativa färdigheter finnas med som lärandemål i samt-
liga delkurser (se exempelvis Gray & Klapper, 2009; Ishihara & Cohen, 
2010). 

- Om interkulturell förståelse ska finnas som lärandemål, så måste begreppet 
som sådant problematiseras i undervisningen, för att studenterna ska förstå 
vad det är som de förväntas uppnå. En förutsättning för att mål ska uppnås 
är att de kan förstås. Arbetsformerna måste då, i analogi med de mål som ska 
uppnås, skapa utrymme för reflektion, analys och kritisk granskning i ett 
kommunikativ och socialt samspel. Det finns en hel del litteratur om inter-
kulturell kompetens och förståelse som kan användas som stöd för detta (se 
exempelvis Alcón Soler & Safont Jordà, 2007; Andersen et al., 2006). 

- Studenterna vill ha varierande innehåll, undervisningsformer och examin-
ationsformer. Det är viktigt att vid kursplaneskrivandet fundera kring kur-
sen som helhet och ta hänsyn till principerna för constructive alignment 
(Biggs 2003). Även här finns det litteratur som kan bidra med idéer till ak-
tiviteter som gynnar studentcentrerat lärande (se exempelvis Akister et al. 
2000; Alcón Soler & Safont Jordà, 2007; Ishihara & Cohen, 2010; Gray & 
Klapper, 2009). 

- En hel del studenter läser inte så gärna skönlitteratur, men är intresserade 
av att få ta del av aktuell information om målspråksländerna. En möjlighet 
är kanske att integrera sådana texter i färdighetsträningen på ett naturligt 
sätt och låta studenterna själva få välja en del av texterna med viss vägled-
ning. Litteratur med inspirerande exempel finns att tillgå (se exempelvis 
Kim, 2004). 
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Träning för och examination av högre  
kunskapsnivåer i beräkningsvetenskap 

Henrik Brandén, MAI, Matematiska institutionen 

Sammanfattning 
Under hösten 2010 genomfördes ett projekt med målet att styra lärande i 
grundläggande kurser i beräkningsvetenskap vid Linköpings universitet mot 
högre kunskapsnivåer och därmed öka både genomströmning och andel stu-
denter med högre betyg. Arbetssättet var att genom constructive alignment 
tydliggöra för studenter vad som krävs för respektive betyg. Det krävde en om-
fattande och genomgripande revidering av kursen. 

Den nya formen gavs för tre olika studentgrupper. Efter revideringen lig-
ger alla tre grupper nu på samma höga genomströmning. Dessutom visar 
kursvärderingar att kursen ökade i popularitet. 

Bakgrund 
Beräkningsvetenskap handlar om att utföra tekniska och vetenskapliga be-
räkningar på datorer. Ämnet kallas ibland den tredje vägen, eftersom dator-
baserade beräkningar idag ofta är ett komplement till teori och experiment i 
jakten på ny kunskap. 

Varje år läser många hundra studenter vid Linköpings universitet någon 
kurs i grundläggande beräkningsvetenskap. Majoriteten av dessa studenter 
återfinns på Tekniska högskolan, men även en del blivande högstadie- och 
gymnasielärare sällar sig till skaran. Några av de grundkurser som ges är 

 
 Numeriska algoritmer för ingenjörsutbildningen 
 Numeriska metoder för lärarutbildningen 
 Tekniska beräkningar for teknisk fysik 
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 Numeriska metoder med MATLAB för teknisk biologi 
 Numeriska metoder för industriell ekonomi 
 Datatekniska beräkningar för datavetenskapliga programmet 
 Numeriska beräkningar för IT-programmet 

 
En något förenklad sammanfattning av befintliga målbeskrivningar för grund-
läggande kurser i beräkningsvetenskap är att en student efter slutförd kurs ska 
kunna 
 

 grundläggande beräkningsvetenskapliga begrepp, 
 utföra ett urval av beräkningsvetenskapliga algoritmer och uppskatta 

noggrannheten i beräknade resultat, samt 
 använda matematisk programvara. 

 
Fokus ligger med andra ord på sådana grundläggande färdigheter som att 
förstå begrepp och använda metoder. I detta projekt har ambitionen varit att 
genom så kallad constructive alignment styra lärandet även mot mer avance-
rade färdigheter, som att analysera och värdera information. I praktiken har 
det krävt en omfattande revidering av kursen. 

Projektet finansierades av Linköpings tekniska högskolas pedagogiska ut-
vecklingsgrupp, PUG, och genomfördes under hösten 2010. Under hösten 
2010 gavs också den omarbetade kursen för tre olika studentgrupper. I 
denna rapport presenteras och utvärderas det arbetet. 

Mål 
Projektets mål har varit att styra lärandet i grundläggande kurser i beräk-
ningsvetenskap mot högre kunskapsnivåer och därmed att öka både genom-
strömningen och andelen studenter med högre betyg. 

Teori 
Kurser vid universitet och högskolor kan vanligtvis beskrivas i termer av lä-
randemål, undervisning och examination. Lärandemålen beskriver de kun-
skaper och färdigheter som en student förväntas uppnå under kursens gång. 
Den undervisning som erbjuds ska ge studenten möjlighet att uppnå läran-
demålen och i examinationen ska studenten visa i vilken utsträckning stu-
denten uppnådde de kunskaper och färdigheter som beskrivs i målen. 

När examinationen examinerar målen och undervisningen tränar inför 
examinationen blir budskapet tydligt. Det gör det lättare för studenter att 
avgöra vilka kunskaper och färdigheter som är relevanta i kursen. 



60 
 

Att försäkra sig om att mål, undervisning och examination hänger samman 
är en av två komponenter i constructive alignment, ett begrepp myntat av 
den australiensiske inlärningspsykologen John Biggs (1999). Den andra är 
en konstruktivistisk syn på kunskap och teorin att människor skapar mening 
åt ny information utifrån vad de redan kan och vad de gör när de lär sig. 

Om lärande är något som sker i studentens egen hjärna blir konsekven-
sen att lärande är en väg som varje student själv måste vandra. Lärarens vik-
tigaste uppgift blir därmed att verka för en lärandemiljö som uppmuntrar 
studenter till att ta ansvar för sitt eget lärande och engagera sig i sådana akti-
viteter som kan antas gynna lärande. 

Med en aktiv och ansvarstagande studentroll blir lärarrollen mer handle-
dande än förmedlande och en sokratiska metod, där frågor stimulerar och 
uppmuntrar studenter, kan med fördel användas. Grundläggande blir då att 
skapa förtroende mellan lärare och student. Att försäkra sig om att lärande-
mål, undervisning och examination hänger ihop är att kommunicera rakt 
och ärligt, och därmed ett viktigt sätt att bygga ett sådant förtroende på. 

Begreppet ”Constructive alignment” har i detta projekt använts för att 
vidga fokus från enbart grundläggande färdigheter som att förstå begrepp 
och använda metoder till att innefatta även mer avancerade färdigheter som 
att analysera och värdera information. I projektet har därför en revidering 
gjorts av lärandemål, undervisning och examination. Det krävde en bearbet-
ning av målbeskrivningar, den skriftliga tentamen, föreläsningar, lektioner, 
övningsmaterial, laborationer och så vidare. 

För att säkerställa att kursens alla delar är i linje med varandra har en tek-
nik utvecklad av Gunilla Näsström vid Umeå universitet använts (Näsström, 
2008). Näsström använder Blooms reviderade taxonomi för att kontrollera 
samstämmighet mellan mål och examination. I revideringen av grundläg-
gande kurser i beräkningsvetenskap vid Linköpings universitet har tekniken 
använts även vid konstruktion av övningsuppgifter och annat kursmaterial. 

Blooms reviderade taxonomi (Anderson & Krathwohl, 2001) är en modell 
för kategorisering av kunskaper och kognitiva processer. Modellen är en om-
fattande bearbetning av den amerikanske inlärningspsykologen Benjamin 
Blooms klassiska taxonomi (Bloom, 1956). Revisionen gjordes under andra 
halvan av 1990-talet av ett stort tvärvetenskapligt forskarlag. 

Modellen har två dimensioner, en för kunskaper och en för kognitiva pro-
cesser. Modellens kunskapsdimension har fyra kategorier, där varje kategori 
är indelad i ett antal underkategorier: 
 
1. Faktakunskap 

 Terminologi 
 Specifika detaljer och delar 
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2. Begreppskunskap 
 Klassificeringar och kategorier 
 Principer och generaliseringar 
 Teorier, modeller och strukturer 

 
3. Procedurkunskap 

 Ämnesspecifika färdigheter och algoritmer 
 Ämnesspecifika tekniker och metoder 
 Kriterier för att avgöra när man ska använda lämpliga metoder 

 
4. Metakognitiv kunskap 

 Strategisk kunskap 
 Kunskap om inlärningsfrågor inklusive lämplig kontextuell och 

ovillkorlig kunskap 
 Kunskap om sig själv 

 
Forskarlagets ambition var att ordna kategorierna från det konkreta till det 
abstrakta. Faktakunskap anses vara den mest konkreta formen av kunskap 
och metakognitiv kunskap den mest abstrakta. 

Dimensionen för kognitiva processer har också delats in i kategorier: 
 
1. Minnas 

 Känna igen 
 Komma ihåg 

 
2. Förstå 

 Tolka 
 Exemplifiera 
 Klassificera 
 Sammanfatta 
 Dra slutsatser 
 Jämföra 
 Förklara 

 
3. Tillämpa 

 Verkställa 
 Applicera 

 
4. Analysera 

 Särskilja 
 Organisera 
 Tillskriva 
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5. Värdera 
 Kontrollera 
 Kritisera 

6. Skapa 
 Generera 
 Planera 
 Producera 

 
Även här var ambitionen att ordna kategorierna. Att minnas anses vara den 
enklaste kognitiva processen. Mest avancerad anses skapandeprocessen vara. 

Ordningen mellan de olika typerna av kunskap och kognitiva processer 
bör dock anammas med viss försiktighet. Till exempel går det att derivera 
utan att veta vad en derivata är, så procedurkunskap är inte nödvändigtvis 
mer abstrakt än begreppskunskap. Det är också möjligt att skriva datorpro-
gram utan att kunna analysera dess egenskaper teoretiskt, så att skapa är inte 
nödvändigtvis mer avancerat än att analysera. 

Följande exempel illustrerar hur samstämmighet kan kontrolleras med 
hjälp av Blooms reviderade taxonomi. Betrakta följande tentamensuppgift: 

En numerisk algoritm har använts för att beräkna approximationer av talet π 
för olika värden på en parameter h, se tabellen nedan. 

h  1/3  1/9  1/27  1/81 

π  2.84910938 3.10962822 3.13804747 3.14119882 

Kontrollera att algoritmen är andra ordningens noggrann. Antag att den är 
tänkt att examinera lärandemålet 

Studenten ska kunna använda ett urval av beräkningsvetenskapliga metoder. 

I beskrivningen av målet används verbet använda och substantivet metoder, så 
Blooms reviderade taxonomi placerar lärandemålet i kategorin tillämpa proce-
durkunskap. I tentamensfrågan är verbet kontrollera och substantivet algorit-
men, så Blooms reviderade taxonomi placerar frågan i kategorin värdera pro-
cedurkunskap. Den efterfrågade kontrollen kräver visserligen att en beräk-
ningsvetenskaplig metod används, men också att resultatet kan värderas. 
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Med denna teknik går det att kontrollera att alla kursens lärandemål och inga 
andra examineras, liksom att undervisningen ger träning i det som kommer 
att examineras och inget annat. 

Utförande 
I detta avsnitt presenteras genomförda förändringar av kursen. 
Lärandemål 
Beräkningsvetenskap är ett ämne som beroende på intresse och smak går att 
förstå, använda sig av och lära sig på olika sätt. Följande är en lista över fyra 
av författaren föreslagna stereotypa förhållningssätt. 
 

 Ingenjören är intresserad av att utföra beräkningar och skatta nog-
grannheten i beräknade resultat. Hur kan en viss algoritm använ-
das för att bestämma en approximativ lösning till ett givet matema-
tiskt problem, vad blir den approximativa lösningen och hur stort är 
felet i den? 

 Forskaren är intresserad av att använda matematisk programvara 
för att skaffa sig ny kunskap om vetenskapliga frågeställningar. Hur 
används programvaran, är de beräknade resultaten trovärdiga och 
vad säger de om frågeställningen? 

 Matematikern är intresserad av att analysera beräkningsvetenskap-
liga algoritmer. Kommer en algoritm att ge en bra uppskattning av 
det som efterfrågas, hur känslig är algoritmen för störningar i in-
data, hur lång tid skulle det ta att köra algoritmen på en given dator 
och hur mycket datorminne skulle i så fall behövas? 

 Programmeraren är intresserad av att implementera beräknings-
vetenskapliga algoritmer och validera skrivna program. Fungerar ett 
datorprogram som det ska, är beräknade resultat korrekta eller till-
räckligt noggranna, är tiden det tar att köra programmet rimligt och 
används en förväntad mängd datorminne? 

 
Diskussioner kring lärandemål för kurser i beräkningsvetenskap brukar handl-
a om hur dessa olika intressen ska viktas mot varandra. En kunnig och skicklig 
beräkningsvetare kan förhålla sig till ämnet på alla fyra sätt, men hur bör de 
olika kunskaperna och färdigheterna värderas sinsemellan på en grundkurs? 

Före revideringen fokuserade lärandemålen för grundläggande kurser i be-
räkningsvetenskap vid Linköpings universitet på det som här kallas för ingen-
jörens perspektiv och därmed sådana grundläggande färdigheter som att förstå 
begrepp och använda metoder. Följande fem lärandemål är ett försök att ba-
lansera de fyra perspektiven bättre: Efter avslutad kurs ska studenten kunna 



64 
 

A) förklara och klassificera grundläggande beräkningsvetenskapliga ter-
mer och begrepp, 

B) använda grundläggande beräkningsvetenskapliga 
– algoritmer för att lösa givna matematiska problem, 
– metoder för att beräkna noggrannheten i beräknade resultat och 
– tekniker som används vid bedömning av beräknade resultat, 

C) bedöma förutsättningar för beräkningsvetenskapliga beräkningar och 
trovärdighet i beräknade resultat, 

D) analysera beräkningsvetenskapliga metoder teoretiskt, samt 

E) använda matematisk programvara. 
 
Notera att det enligt denna skiss fortfarande är viktigt att förstå begrepp och 
kunna använda metoder – detta specificeras i mål A, B och E – men att mer 
avancerade färdigheter som att kunna analysera och värdera också har till-
kommit, se mål C och D. I tabell 1 kategoriseras de fem målen enligt Blooms 
reviderade taxonomi. 
 
Tabell 1: Kategorisering av skissade mål enligt Blooms reviderade taxonomi. 
 
 Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Fakta  A     
Begrepp  A     

Procedur   B, E D C  

Metakog       

 
Tabell 1 visar hur central procedurkunskap är i kursen. Fyra av fem mål ham-
nar i den kunskapskategorin. I samma kategori återfinns också de mer avan-
cerade kognitiva processerna. 

Förutom lärandemål behövs även kriterier för hur betyg ska sättas. I ett 
målrelaterat betygssystem specificerar en uppsättning betygskriterier hur väl 
vart och ett av målen behöver vara uppfyllda för respektive betyg. I detta pro-
jekt har istället ett system med olika mål för olika betyg använts. 
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Med utgångspunkt i den kategorisering av de fem skissade målen som Blooms 
reviderade taxonomi erbjuder har målen delats in i tre olika betygsnivåer: 
 

 För betyg 3 ska en student kunna 

A) förklara och klassificera grundläggande beräkningsvetenskapliga ter-
mer och begrepp, 

B) använda grundläggande beräkningsvetenskapliga 
- algoritmer för att lösa givna matematiska problem, 
- metoder för att beräkna noggrannheten i beräknade resultat och 
- tekniker som används vid bedömning av beräknade resultat, 

E) använda matematisk programvara. 

 För betyg 4 ska en student dessutom kunna 

C) bedöma förutsättningar för beräkningsvetenskapliga beräkningar och 
trovärdighet i beräknade resultat.  

 För betyg 5 ska en student dessutom kunna 

D) analysera beräkningsvetenskapliga metoder teoretiskt. 
Notera att lärandemål C och D har getts en annan ordning i kursens betygs-
system än vad Blooms reviderade taxonomi föreslår. Bedömningen har här 
varit att den omvända ordningen bättre svarar mot hur de två kognitiva pro-
cesserna förhåller sig till varandra i ämnet beräkningsvetenskap. 
 
Undervisning 
Grundkurser i beräkningsvetenskap vid Linköpings universitet delas tradit-
ionellt in i ett antal innehållsmässiga moment. Exempel på sådana moment 
är numerisk lösning av ickelinjära ekvationer, numerisk integration och 
numerisk lösning av ordinära differentialekvationer. 

Varje moment brukar inledas med en eller ett par föreläsningar där de be-
räkningsvetenskapliga algoritmerna, metoderna och teknikerna presenteras 
och diskuteras. Föreläsningarna följs sedan av en eller ett par lektioner då stu-
denterna tränar sig i att lösa problem. Varje moment avslutas slutligen med en 
schemalagd laboration i datorsal där algoritmernas egenskaper undersöks 
experimentellt. På laborationerna är närvaron obligatorisk och ett laborations-
protokoll ska fyllas i och lämnas in för rättning. 

I kursens nya form inleds nu varje moment med en laboration. I detta pro-
jekt har nya laborationsinstruktioner utvecklats som inte kräver några förkun-
skaper. Momentets termer, begrepp, algoritmer och metoder introduceras nu 
istället under laborationens gång. Även tekniker för att undersöka algoritmer-
na experimentellt introduceras och frågor kring algoritmernas egenskaper 
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väcks. Samtidigt ges träning i att använda matematisk programvara. Närvaro 
är obligatorisk, men ingen redovisning krävs. 

Under en laboration är det förhållandevis enkelt att skapa en rollfördel-
ning där studentens roll är aktivt lärande och lärarens roll är sokratiskt hand-
ledande. Förhoppningen är att de inledande laborationerna därmed slår an 
ett förhållningssätt som sedan lever kvar i kursens övriga delar. 

Den inledande laborationen följs av en föreläsning då termer och begrepp 
förtydligas och där introducerade algoritmer, metoder och tekniker beskrivs 
och diskuteras. En målsättning är här att ge svar på de frågor som väcktes un-
der laborationen. För att motverka en passivisering av studentrollen varvas 
presentationen med kortare frågeställningar och funderingar som studenten 
får några minuter att arbeta med på egen hand eller tillsammans med när-
maste granne. 

För lektioner och egna studier har en ny övningssamling utvecklats, där 
övningarna är indelande i fyra kategorier som svarar direkt mot de fyra första 
lärandemålen. Därmed kan studenten planera sina studier utifrån sin egen 
ambitionsnivå. Den som nöjer sig med att bli godkänd på kursen fokuserar på 
övningar av typ A och B, den som tycker att betyg 4 är mer rimligt löser även 
övningsuppgifter av typ C och den som aspirerar på betyg 5 arbetar med alla 
typer av övningar. Lektionstiden domineras av eget arbete, men om studenter-
na önskar kan oklarheter diskuteras gemensamt under ledning av läraren. 

Varje moment avrundas med ett miniprojekt som löses i grupper om två 
på icke schemalagd tid. I projektet omsätts de nya kunskaperna och färdig-
heterna i praktiken. En beräkningsvetenskaplig algoritm implementeras och 
en kontroll på att det skrivna datorprogrammet beter sig som förväntat ge-
nomförs. På ett obligatoriskt seminarium ges studenterna möjlighet att pre-
sentera och diskutera sina erfarenheter med varandra. 

Miniprojektet redovisas i en individuellt skriven rapport, där studenten 
demonstrerar att han eller hon förstår beräkningsvetenskapliga termer och 
begrepp och kan använda beräkningsvetenskapliga algoritmer, metoder och 
tekniker, inklusive matematisk programvara. 

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Skrivningens uppgifter är in-
delade i samma fyra kategorier som återfinns i övningssamlingen. Uppgifter 
av typ A och B kan tillsammans ge upp till 15 poäng. Uppgifter av typ C och 
D kan ge upp till 5 poäng vardera. Gränsen för godkänt ligger på 10 poäng, 
betyg 4 kräver minst 15 poäng och betyg 5 kräver minst 20 poäng. Utifrån sin 
egen ambitionsnivå kan studenten därmed även på den skriftliga tentamen 
välja vilka uppgifter som han eller hon löser. 

En sammanfattning av kursens undervisningsformer återfinns i tabell 2. 
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Tabell 2:  Sammanställning av hur de kunskaper och färdigheter som besk-
rivs i kursens fem lärandemål A, B, C, D och E introduceras (I), un-
dervisas (U), används (A), diskuteras (D) och examineras (E) under 
kursens gång. 

 
  A B C D E 

Laboration  I I I  I 

Föreläsning  U U U   

Lektion  A A A A  

Miniprojekt  A A A  A 

Seminarie  D D D  D 

Rapport  E E   E 

Tentamen  E E E E  

 
Examination 
Tidigare har närvaro på laborationer, godkända laborationsprotokoll och en 
godkänd skriftlig tentamen krävts för att bli godkänd på kursen. Betyg har 
satts utifrån antal poäng på den skriftliga tentamen. 
Följande betygskriterier används på den omarbetade kursen: För godkänd 
laborationskurs krävs 
 

 närvaro på laborationer, 
 närvaro på seminarier, samt 
 godkända projektrapporter. 

 
Godkända projektrapporter kräver att en korrekt användning av program-
vara, termer, begrepp, algoritmer, metoder och tekniker redovisas. Förutom 
godkänd laborationskurs krävs 
 

 minst 10 poäng på den skriftliga tentamen för betyg 3, 
 minst 15 poäng på den skriftliga tentamen för betyg 4 och 
 minst 20 poäng på den skriftliga tentamen för betyg 5. 
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Utfall 
Den nya formen av kursen gavs för tre olika studentgrupper under hösten 
2010. Dessa var blivande högskoleingenjörer, gymnasielärare och civilingen-
jörer i datateknik. De två första grupperna samläste under terminens första 
halva och den tredje gruppen läste kursen under terminens senare del. 

I detta avsnitt redovisas betygens fördelning samt de genomsnittsbetyg 
som kursen och kursens lärare fick vid respektive kursvärdering. En femgra-
dig betygsskala används vid kursvärderingar där lägsta betyg är 1 och högsta 
är 5. Som jämförelse finns även utfall från några tidigare år tabulerade. För-
fattare av denna rapport var kursansvarig under 2009 och 2010. 

För blivande högskoleingenjörer, se tabell 3, ledde den nya formen till en 
liten minskning av antalet underkända studenter från 4 stycken 2009 till 2 
stycken 2010. Även andelen studenter med betyg 5 minskade dock en aning. 
År 2009 fick 3 studenter betyget 5 och 2010 lyckades bara 1 student med be-
driften. Förändringarna i studenternas betyg var således små. De betyg som 
studenterna gav kursen och dess lärare ökade dock tydligt. 
 
Tabell 3:  Tentamens- och kursvärderingsutfall för blivande högskole- 
 ingenjörer 
 
 
År 

 
 Ant stud 

 Betyg 
 U 3 4 5 

 Kursvärdering 
 Svar  Kurs  Lärare 

2010 
2009 
2008 
2007 

 14 
 19 
 21 
 23 

 14% 50% 29% 7% 
 21% 32% 26% 21% 
 33% 38% 19% 10% 
 35% 17% 35% 9% 

 83% 4.5  4.7 
 62% 3.7  4.3 
 36% 3.4  3.4 
 37% 3.7  4.3 

 
För blivande gymnasielärare, se tabell 4, gav den nya formen ingen minskning 
i andelen underkända studenter. Både 2009 och 2010 underkändes 2 studen-
ter, vilket procentuellt sett tvärtemot innebar en ökning. Mer allmänt var för-
ändringarna i studenternas betyg marginella även för denna studentgrupp. 

De betyg som studenterna gav kursen och dess lärare ökade även här 
markant. Den viktigaste förändring av kursen som efterfrågades i kursvärde-
ringen är en introduktion till matematisk programvara. Tyvärr gjordes inga 
kursvärderingar under 2007 och 2008. 
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Tabell 4: Tentamens- och kursvärderingsutfall för blivande gymnasielärare 

 
För blivande civilingenjörer i datateknik blev utfallet av kursens nya form 
helt annorlunda än för blivande högskoleingenjörer och gymnasielärare, se 
tabell 5. Andelen underkända studenter minskade här kraftigt från drygt 
40% till knappt 20% och både andelen studenter med betyg 3 och betyg 4 
ökade markant. Notera dock att även 2008 var ett bra år. 

Det betyg som studenterna gav kursen ökade dock bara marginellt och 
lärarbetyget inte alls. Den viktigaste förändring som efterfrågades i kursvär-
deringen var ett större fokus i undervisningen på lärandemål C och D. 
 
Tabell 5: Tentamens- och kursvärderingsutfall för blivande civ ing i  
 datateknik 
 
 
År 

 
  Ant stud 

 Betyg 
 U  3 4 5 

 Kursvärdering 
 Svar  Kurs  Lärare 

2010 
2009 
2008 
2007 

 65 
 49 
 43 
 60 

 17% 35% 40% 8%
 43% 29% 24% 4%
 23% 28% 30% 19%
 32% 43% 20% 5% 

 48% 4.1  4.4 
 36% 3.9  4.4 
 54% 3.7  3.7 
 39% 3.7  4.2 

Diskussion 
Olika utbildningar lockar studenter med olika mål, drivkrafter och förutsätt-
ningar, vilket kan vara en förklaring till att olika studiekulturer utvecklas på 
olika utbildningsprogram. Det är därför inte så förvånande att en och samma 
kurs kan upplevas så olika och ge så olika utfall på olika utbildningar. 

Att andelen godkända inte ökade bland lärarstudenter och blivande hög-
skoleingenjörer kan troligen förklaras med att genomströmningen var hög 
redan förra gången kursen gavs. Det kommer antagligen alltid att finnas en 
liten grupp studenter som av personliga skäl inte har möjlighet att lägga den 
tid på sina studier som krävs för att bli godkänd. 

 
År 

 
 Ant stud 

 Betyg 
 U  G  VG 

 Kursvärdering 
 Svar  Kurs  Lärare 

2010 
2009 
2008 
2007 

 9 
 15 
 10 
 3 

 22% 44% 33% 
 13% 53% 33% 
 10% 20% 7% 
 0% 67% 33% 

 75% 4.7  5.0 
 53% 4.1  4.5 
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Kursens ökade popularitet bland lärarstudenter och blivande högskoleingen-
jörer kan mycket väl vara ett resultat av de förändringar som gjorts i kursen. 
Studenter i dessa grupper uttrycker ofta sorg, frustration, maktlöshet eller 
uppgivenhet över att ämnen som matematik och data är svåra att förstå. En 
lärarstudent lämnade följande kommentar på 2010 års kursvärdering: 

[Jag] förväntade mig en obegriplig matteprogrammeringskurs, men fick en 
kurs som vände min [. . .] frustration till ett svagt intresse. 

Det är inte orimligt att studenter som brottas med sådana jobbiga känslor 
också har ett större behov av guidning och beskydd, ett behov som kanske 
delvis kan fyllas av den trygghet som constructive alignment bidrar med. 

Blivande civilingenjörer i datateknik verkar ha en helt annan syn på ma-
tematik och datorer. Många är skickliga programmerare med en väl utveck-
lad kreativ förmåga och istället för uppgivenhet uttrycker de ofta nyfikenhet 
och intresse. De flesta är uppmärksamma på vad de behöver kunna för att få 
det betyg som de aspirerar på. Därmed blir den tydlighet som kommer med 
constructive alignment värdefull och resultatet visar sig – helt i enlighet med 
projektets ambitioner – genom en högre genomströmning. 

Att constructive alignment erbjuder trygghet verkar dock gå de flesta helt 
obemärkt förbi. De söker inte guidning eller beskydd, varken från varandra 
eller från kursens lärare. Det är få som ens skulle komma på tanken att be 
om hjälp om de inte lyckas lösa en uppgift. Antingen löser de uppgiften 
själva eller också inte alls. Tilltron till den egna förmågan är ofta impone-
rande hög, samtidigt som vetskapen om att de kan få hjälp och stöd om de 
önskar verkar vara obefintlig. 

Om studenterna sätter ord på negativa känslor så är det typiskt frustration 
över sådant som hämmar deras kreativitet, nyfikenhet eller ambition. En 
student skrev på 2010 års kursvärdering: 

Del D behöver ses över, enda den egentligen går ut på är att plugga in en 
massa bevis som man ändå glömmer bort fort. Meningslöst enligt mig. 

Antagandet att ambitiösa studenter klarar sig på egen hand och att undervis-
ningen inte behöver ha så stort fokus på lärandemål D visade sig vara felaktigt. 
Den glesa kolumn D i tabell 2 kan mycket väl vara förklaringen till att så få 
studenter fick betyg 5, se tabell 3 och 5. Utan sammanhang och relevant trä-
ning får kunskaperna ingen mening och upplevs som lösryckta och ointres-
santa. Studenter med de allra högsta ambitionerna har därmed missgynnats. 

Om detta olyckliga konstruktionsfel rättas till är det inte orimligt att anta 
att andelen studenter med betyg 5 ökar. För att göra kursen mer populär är 
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det antagligen viktigt att mer allmänt söka efter undervisningsformer som i 
högre grad uppmuntrar kreativitet, nyfikenhet och ambition. 

Avslutning och planerade vidareutvecklingar 
De viktigaste förändringarna på kort sikt är att erbjuda en bättre introduktion 
till lärandemål E för lärarstudenter och att integrera lärandemål D i under-
visningen. Dessutom behövs större tydlighet kring vad kursens olika delar 
fyller för funktioner, i synnerhet laborationer och seminarier, och vad som 
examineras och därför ska redovisas i de skriftliga rapporterna. 

På längre sikt kommer ett målrelaterat betygssystem att ersätta det krite-
riebaserade. Den mest intressanta frågeställning som detta arbete har väckt 
är vilka faktorer som uppmuntrar kreativitet, nyfikenhet och ambition. 
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Using Industrial Projects in a Heat Transfer  
Course for Engineering Students 

Johan Renner, IEI, Department of Management and Engineering 

Abstract 
To be an engineer requires the ability to understand and evaluate complex 
systems and model them e.g. in order to improve processes. To include this 
engineering skills learning in engineering education is both important and 
challenging. One way is to include industrial projects in the courses to get a 
relevant curriculum in order to get the right skills to the students for their 
future profession.  
 
Keywords: Engineering Education, Industrial Projects 

Introduction 
A majority of the graduated engineers today will be working in project out in 
the industry. Therefor it is important that the education of engineers focus 
on this part of the engineering work. To really get the relevant settings and 
approach in the courses for the engineering students, relevant problems are 
crucial in order to supply the best training situation for their future profes-
sion. This situation can be accomplished by incorporating industrial projects 
into the course curriculum. In this paper are industrial projects from SAPA 
HT (Heat Transfer) in Finspång used in the advanced Heat Transfer Course 
at the Division of Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics at Linkö-
ping University. The work was performed in the second fall period of 2010.  

The aims for using industrial projects were to include a real problem in 
the course, to increase the student motivation and to prepare the students for 
their coming profession as engineers. Real projects include a lot of uncer-
tainties and the handling of these is one basic skill that defines what it is to 
be an engineer. 

Course Design 
The student group attending the course were of the size of 41 students, 
which resulted in 20 project groups consisting of two students, (one group 
with three students). The course is labelled computational heat transfer 
(TMMV54) 6hp and students from the master of science programs of Me-
chanical Engineering, Industrial Engineering and Management and Applied 
Physics and Electrical Engineering as well as well as international exchange 
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students can attend it. Teaching language was English because 8 groups 
were consisting of exchange students. The course was designed to encom-
pass ten lectures and seven computer workshops. Examination parts were 
three assignments and one project work which all were conducted in groups 
of two students. Two assignments (out of the total of three) and the project 
were conducted by using computational heat transfer (CHT) software. The 
assignment work were handed in as a technical report for each assignment; 
these reports were assessed by the course leader and due to the quality of the 
work they resulted in a point due to the quality of the work in two levels: pass 
or well done. Project reports were also assessed in the same manner resulting 
in a point as well.  All points for each group were summed up and this re-
sulted in the final grade on the course. The project was also reported as a 
poster in a mandatory poster session (including a poster competition) where 
both other teachers and engineers from SAPA HT were attending. A jury of 
SAPA HT engineers and course staff were assessing and choosing the two 
best posters. This poster session was ending the course but the groups had a 
couple of days to incorporate the comments they got during the poster ses-
sion in order to improve the final project reports. To show the course struc-
ture a Gantt scheme was developed which is shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1: Gantt scheme for the course displaying assignment work, workshops, 

industrial lecture and visit as well as poster session. 

Industrial Projects 
The actual projects include heat transfer analysis of aluminium ingots or 
thick aluminium sheets. All the projects included these ingots or sheets and 
the cooling or heating of the ingots at different positions in the SAPA HT 

M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F
Workshops

Assignement 1
Assignement 2
Assignement 3
Project

=
=
=
=
= Lecture by SAPA HT people
= Visit at sapa ht in Finspång

Deadline Reports
Project presentation
Assignement/Project Work
Workshop

Week 43 Week 44 Week 46Week 45 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50
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process of rolling aluminium bands, which are an essential component in 
vehicle mounted heat exchangers at SAPA HT. A schematic view of the pro-
cess is shown in Figure 2, where the part of the process where the projects 
originates from is marked as with a dashed box.   
 

 
 
Figure 2: The casting and rolling process at SAPA HT to produce thin aluminium 

band material. In the part marked by the box is all the projects originating. 
 
A list of each group’s three favourite projects was collected in the early part 
of the course in order to address similar number of groups to each project. 
There were generally 2-3 groups assigned to each project and the groups 
worked individually on each project so each project had a number of differ-
ent solutions. The project ideas originated generally from the questions from 
the SAPA HT engineers but in collaboration with the course leader the pro-
jects were more clearly defined in order to fit the course curriculum. The 
different projects available were: 
 

1. In the preheating furnace the bottom grating is to be replaced to a new 
design of the grating. Is this new grating influence the ingot to reach a 
more uniform temperature distribution then the old grating? 

2. What will happen if ingot gets stuck in a support frame due to a stop 
in the hot rolling production. How long can the stop be without influ-
encing the temperature to much so the hot-rolling the ingot becomes 
impossible? 

3. What will happen if the ingot hangs in the ingot claw when a stop in 
production occurs, how long can the stop be without influencing hot-
rolling process? 

4. The same stop as in the two former projects is assumed but this time 
is the ingot lying on a roller conveyer, how long can it be stuck there 
before hot-rolling? 

5. Further in the process is the aluminium ingot hot rolled into a thinner 
sheet, in this project is the cooling of this sheet of interest, to see how 
long time it can lie on the roller convey without causing any problems 
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to the rest of the rolling process due to low and/or uneven temperature 
distribution.  

6. Similar to project 5 but in this case the sheet is placed in a production 
tunnel where the radiation heating system is out of order. 

 
To introduce the projects and give the students a possibility to ask questions 
regarding the specific projects a lecture with two SAPA HT engineers was 
given at LiU. This gave the student groups basic understanding about the pro-
cess at the company and an opportunity to ask specific project questions. Fur-
ther into the project work the students were given the possibility to attend to a 
half day visit at the SAPA HT production factory in Finspång. At this visit a 
general view of the whole process was given and special attention was given to 
the site in the process were the projects origins. This visit gave the students the 
possibility to inspect the problems and process in reality, which gave them the 
real felling and enhanced motivation to conduct a good project work. 

The projects were managed by the students who could use their gained 
knowledge in heat transfer modelling and their knowledge of the software 
ANSYS for the simulations. The students had used the software for two of 
the three assignments earlier in the course. The students produced a full 
project report as well as a poster which was presented for both the division 
staff and SAPA HT engineers, who formed a jury that elected the two best 
posters. There were a couple of days between the poster session and the re-
port deadline so the students had the possibility to include their poster feed-
back into their final project report.  

Outcome 
All groups were passing the course as well as the projects. The general oral 
feedback given to the course leader was in general very positive to the indus-
trial project. Comments were given that this provided a higher degree of rel-
evance for their work.  All groups performed relevant heat transfer studies 
and created valid models of the real situations that the project descriptions 
defined. Some results and images of the temperature distribution are found 
in Figure 3 and 4.  
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Figure 3: Temperature distribution of aluminium ingot positioned in a support 
frame a result from one of the project no 2. 

 
At LiU courses are evaluated by a web-based evaluation system, KURT. The 
result for this course was analysed after the course was completed. The over-
all grade was 4.0 out of a point scale of 1-5 (where 5 is the best) with a re-
sponse rate of 48%.  The former version of the course from 2009 gained an 
overall grade of 3.67 so there was a clear improvement. The average work-
load was about 50-75% of the total course work performed by the participat-
ing students. About 75% of the respondents were giving the point 4 or 5 re-
garding a question if the examination tested their understanding of the 
course. In the free text answers the main comments were that the course was 
good and that it had been a bit too high workload during the course due to 
the many reports to be written.  
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Figure 4:  Ingot cooling on the roller conveyor and the temperature distribution of both 
the rollers (left) and the aluminium ingot (right). Results from project no 4. 

Experience/Future 
The visit at SAPA HT became a bit short in time especially regarding the 
opportunities to show the specific sites were the problems originated from. 
This was due to the large group of students which the company found hard 
to handle. Next time we will try to divide the whole group into smaller 
groups and maybe do the visits at several, different times. The description of 
the projects was a bit unclear and this needs some more job put into a revi-
sion. It was very good and valuable to have an old master thesis student em-
ployed at SAPA HT as the main contact person for the projects. The industry 
partner was very active and interested in the results which gave a high level 
of motivation for the students in order to make a good project report. 

Conclusions 
The students clearly got deeper understanding of solving real engineering 
heat transfer problem due to the more relevant industrial projects. The 
course grade increased from 3.67 to 4.00 partly due to the change in includ-
ing the project. I can really recommend incorporating industrial projects in 
the courses. The level of real engineering work becomes much better, which 
prepare the engineers for their future profession.  
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Att bedöma professionsspecifika kompetenser 
Gunnel Östlund, ISV, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 

Sammanfattning 
Att stödja studenternas personliga och professionella utveckling (PPU) ingår i 
socionomprogrammens uppdrag. PPU ger tillsammans med ämneskunskaper 
i socialt arbete de förutsättningar studenterna behöver för att utveckla profess-
ionsspecifika kompetenser. För att vidareutveckla PPU vid Linköpings univer-
sitet startades ett pedagogiskt projekt där en kartläggning gjorts av hur färdig-
hetsträningar och reflektionspass hanteras inom socionomprogrammet 
2009/2010. Dessutom gjordes en omvärldsanalys som grundas på intervjuer 
med PPU lärare verksamma på socionomprogram vid andra lärosäten. Resul-
taten visar att PPU inslagen är obligatoriska moment i socionomprogram-
mens undervisning men att dessa färdighetsträningar utgör fragmentariska 
inslag i kurserna och ligger framförallt på grundläggande nivå. För närvarande 
görs inte graderade bedömningar när det gäller PPU moment och specifice-
rade förväntade studieresultat saknas.  
 
Nyckelord: relationskompetens, kommunikation, socionom, självkännedom, profession 
 
För att tydliggöra och utveckla organisering, bedömning och examination av 
personlig och professionell utveckling (PPU) inom socionomprogrammet 
vid Linköpings universitet (LIU), startades ett pedagogiskt projekt med stöd 
av Centrum för universitets lärande (CUL). Det övergripande intresset var att 
ta reda på hur PPU organiseras och bedöms i den universitetsförlagda delen 
av utbildningen. 

Projektet syftar till utveckling av lärandemål, examinations- och bedöm-
ningskriterier, pedagogiska upplägg/arbetsformer och progression av lärande 
kopplat till färdigheter och professionsspecifika kompetenser inom socionom-
programmet. En intention är att särskild vikt skall läggas vid färdighetsträ-
ningar på den avancerade nivån. Inom projektet skall lärandemål för studen-
ternas personliga och professionella utveckling beaktas. Förväntat resultat av 
projektet är följande: 

 
1. Kartläggning av hur professionsspecifika kompetenser lärs ut och exami-

neras vid Socionomprogrammet LiU 2009/2010, i vilka kurser detta sker, 
vilka former av färdighetsträning som genomförs och hur de examineras. 
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2. Omvärldsanalys: en kartläggning av hur man arbetar med färdighetsträ-
ningar och examinationen av professionsspecifika kompetenser/kunska-
per vid andra lärosätens socionomutbildningar. 

3. En generell diskussion av hur socionom studenters professionsspecifika 
kompetenser skulle kunna bedömas. Resultaten från det pedagogiska pro-
jektet utmynnar i förslag till utformning av lärandemål för PPU liksom 
förslag till utformning av bedömning av professionsspecifika färdigheter 
och kunskaper. 

 
Projektet har främst inriktas på personlig professionell utveckling vid de 
universitetsförlagda kurserna av socionomprogrammet vid LiU. Detta arbete 
inleds med en teoretisk referensram som presenterar forskning och teorier, 
samt policy dokument som tillsammans ger läsaren en generell bakgrund till 
PPU arbete vid socionomprogram. 

Teoretisk referensram  
Teoretiska perspektiv som är användbara i socialt arbetet bygger på att män-
niskan är kommunikativ och lärande i samspel med andra. Vygotsky (1978) 
menar att människan utvecklas i sociala sammanhang och att kunskap me-
dieras genom artefakter som kan utgöras av konceptuella eller materiella 
verktyg. I kommunikation med andra, via språkets olika uttryck, samlar indi-
viden erfarenheter och kan med hjälp av dessa omskapa sin verklighet (Säljö 
2000). Människans utveckling är på så sätt beroende av den sociokulturella 
kontexten. Barnets individuella lärande startar med imitation och lek (Säljö 
2000) men för ett mer medvetet lärande som universitetsstudier utgör är 
dialog, reflektion och återkoppling bärande element (Killén 2007).  

Språket består av såväl kroppsliga aktiviteter och handlingar som verbala 
uttryck. Språket är den länk med vilket erbjudan om kontakt och sociala 
band till andra framförs eller inte framförs (Andersen 2003). Sociala erbju-
danden om kontakt kan uttryckas på olika sätt via användandet av artefakter 
eller via beteenden men dessa signaler kan ibland vara svåra att se och upp-
märksamma. Förståelse för sammanhangets betydelse när det gäller männi-
skans språkliga uttryck är nödvändig kunskap för socionomen som skall 
använda sig själv som verktyg i det sociala arbetet. I språket återspeglas också 
i vilka gemenskaper eller system individen ingår (Andersen 2003). System-
teori och jagpsykologi är de teoretiska perspektiv som kan sägas utgöra basen 
för det relationsbaserade sociala arbetet (Payne 2008). I jagpsykologin besk-
rivs hur människan utvecklar sin självbild tillsammans med andra och hur 
relaterandet är livsavgörande för barnets och senare den vuxnes utveckling 
och socioemotionella mognad (Eriksson 1993; Stern 2005). 
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Killén (2007) menar att inom socialt arbete är vidareutveckling av relations-
kompetens det steg en student behöver ta för att påbörja sin professionella 
utveckling (Killén 2007). För att kunna relatera till andra på ett medvetet sätt 
behöver studenten skaffa sig kunskap om sig själv. Professionskompetens 
handlar om att kunna integrera kunskap ”så att du kan vara professionell på 
ditt eget vis samt att du värderar ditt eget bidrag till inlärningsprocessen” 
(sid. 75, Rokenes & Hanssen, 2007). Studentens självbild får på så sätt också 
inflytande över den professionella självförståelsen. För att skaffa sig hand-
lingskompetens samt handlingsstrategier i socialt arbete behövs professions-
specifika färdigheter som bygger på personlig utveckling och mod att våga 
stå på egna ben i så väl motgång som framgång. Utöver detta ingår som bas 
för det sociala arbetet forskning, teoretiska kunskaper och förklaringsmodel-
ler (2010 styrdokument PPU Örebro universitet). 

I Sköndal institutets rapport (2004:34) som gjordes på uppdrag av Sam-
arbetskommittén för socialhögskolorna lyfts betydelsen av personlig och 
professionell utveckling fram inom socionomprogrammen. I rapportens 
slutsatser föreslås att varje program inrättar ett styrdokument för PPU och 
att en samordningsansvarig utses. I rapporten understryks vidare vikten av 
att PPU synliggörs i både utbildningsplaner och kursplaner för att garantera 
kvalitet inom professionsutbildningen. Vidare menar författarna till rappor-
ten att erfarenhets och upplevelseinriktat lärande är grunden för personlig 
och professionell utveckling.  

Tidigare studier har visat att bedömning av professionsspecifika färdig-
heter inom högskoleutbildningar är en svår uppgift för både handledare och 
lärare och att det är lätt att teoretiska kunskaper uppmärksammas i högre 
grad än de professionsspecifika, enligt en studie på sjuksköterskeprogram-
met (Jerrling och Svenningsson-Agardh 2003). Andra studier visar att be-
dömning av professionell utveckling sker som en kontinuerlig utvärdering, 
via samtal och dialog, snarare än genom examinationer (Jerrling och Sven-
ningsson-Agardh 2003; Killén 2007). Killén (2007) menar att teoretisk kun-
skap uttrycks som formuleringsförmåga eller som verbal förståelse medan 
det psykosociala arbetet i första hand uttrycks genom handlingar och attity-
der, vilka är långt mindre tillgängliga för utvärdering. Så även med hjälp av 
utvärderande samtal blir bedömningen av studentens insats svår att göra för 
läraren. Forskning har visat att en väg att få syn på professionell utveckling 
är att filma verkliga situationer och tillsammans med en pedagog reflektera 
över sitt eget sätt att agera professionellt (Harlin 2010). De klassiska frågorna 
kring examination och lärande när det gäller personlig professionell utveckl-
ing, det vill säga vad som ska bedömas och hur bedömningen ska göras samt 
av vem eller vilka (Hult 1998:01) återstår att undersöka och formulera i text.  
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Metod 
Material till det föreliggande pedagogiska projektet består av tre delar:  
 
1. Kartläggning av socionomprogram vid LiU 2009/2010  
2. Omvärldsanalys  
3. Åtgärder och åtgärdsförslag  
 
Kartläggning 
Datamaterialet består av studiehandledningar från de kurser i socionompro-
grammet där en genomgång gjordes 2009 av Susanne Severinsson för att 
identifiera innehåll relaterat till färdighetsträningar. I materialet ingår också 
förfrågningar till kollegor för att ytterligare kartlägga vilka färdighetsträning-
ar som använts under läsåret 2009 och 2010. Dessutom ingår i kartlägg-
ningen en beskrivning av det pedagogiska verktyget reflektionsgrupper, som 
kontinuerligt används i PPU arbetet på socionomprogrammet vid LiU. 
 
Omvärldsanalys 
För att få ett vidgat perspektiv på PPU inom den universitetsförlagda delen 
av utbildningen gjordes intervjuer med PPU lärare från olika lärosäten. Un-
der vårterminen 2010 gjordes intervjuer med fyra PPU lärare vid lärosäten 
som samtliga hade fått sin examensrätt för socionomexamen godkänd av 
Högskoleverket 2009. Lärarna kommer från Göteborg, Umeå och Stock-
holm. I intervjuerna diskuteras hur PPU organiseras, bedöms och examine-
ras samt vilka svårigheter lärarna upplever och hur arbetet med PPU på den 
universitetsförlagda delen av socionomprogrammen kan utvecklas (se fråge-
guide bilaga I). Dessutom har styrdokument, kursplaner och utbildningspla-
ner analyserats utifrån innehåll.  

Intervjuerna bandades och varje intervju varade i ca två timmar. Intervju-
erna har inte transkriberats, men har i analysen av resultaten genomlyssnats. 
Genom innehållsanalys (Patton 2002) gjordes en syntes av varje intervju, 
dvs. en förkortad version.  Därefter jämfördes de olika intervjuernas innehåll 
och generella teman identifierades. Resultaten beskrivs utifrån dessa teman.  
 
Åtgärder och åtgärdsförslag vid LiU  
Åtgärder samt åtgärdsförslag är utvecklade under projektets genomförande. 
Åtgärdsförslagen (bilaga II och III) är gjorda med avseende på det socionom-
program som startar höstterminen 2011 (Utbildningsplan 2011). Åtgärder och 
åtgärdsförslag kommer att presenteras i slutet av Diskussionsavsnittet. 
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Resultat 
Kartläggning av socionomprogram (2009/2010 LiU) 
 
Studiehandledningar  
Kartläggningen av socionomprogrammet utifrån studiehandledningar och 
mailkontakter visade att färdighetsträningar genomförs i de flesta av socio-
nomprogrammets kurser. En slutsats utifrån studiehandledningarna är att det 
inte vid den här tidpunkten råder konsensus om vilka begrepp som ska an-
vändas för de praktiska övningar som bedrivs inom programmet. Exempelvis 
används begrepp såsom workshop, vilket innebar att färdighetsträningarna var 
svåra att identifiera i studiehandledningarna. Färdighetsträningar är behand-
lade som obligatoriska moment där närvaro krävs för att bli godkänd på kur-
sen, dock görs ifråga om de professionsspecifika färdigheterna ingen bedöm-
ning eller examination av momentet. 

Progressionen mellan grund och avancerad nivå beskrivs inte i studie-
handledningarna. Enligt kontakt med kollegorna sker ändå en progression 
mellan olika kurser genom den kunskap som de lärare har, som är ansvariga 
för PPU momenten. På så sätt bärs progressionen av de lärare som är ansva-
riga för PPU momenten.  

Nedan listas de olika former av färdighetsträningar som användes vid so-
cionomprogrammet LiU under 2009 och 2010. Färdighetsträningarna ge-
nomfördes med studenter. Det var alltså aldrig med klienter i verklig bemär-
kelse utan istället utfördes övningarna ofta som rollspel. 
 
Färdighetsträningar socionomprogram 2009/2010 LiU: 
 

- Reflektion och samtal kring utbildningsval, förväntningar och för-
hoppningar att delge egna erfarenheter – samtal två och två samt i 
mindre grupper.  

- Videoinspelade samtalsövningar i grupper om fyra – ett första utre-
dande samtal med en klientfamilj. 

- Kommunikationsövningar kring studenternas erfarenheter av att ar-
beta i grupp. 

- Upplevelsebaserade övningar i studenternas arbetsgrupp – att lösa 
problem gemensamt. 

- Planera och genomföra en debatt för att synliggöra attityder och vär-
deringar inom hälso- och omsorgssektorn. 

- Reflekterande team som handledningsmetodik.   
- Rättegångsspel inom juridiken. 
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- Intervjuer med yrkesverksamma personer som arbetar i tvärprofession-
ella team om funktion och konsekvenser av interprofessionellt arbete. 

- Studentledda seminarier – där studenterna på egen hand, eller två 
och två, får leda arbetsgruppen eller seminariegruppen inom olika 
områden. 

- Kreativa övningar exempelvis film, bild och musik – där studenterna 
själva planerar och genomför övningen för en tänkt målgrupp. Kurs-
kamraterna får spela målgrupp. Samtals träning i konstruerade fa-
miljesamtal med blandade grupper av studenter där de får spela olika 
roller under direkt handledning av lärare. 

- Samtalsträning vad gäller svåra samtal vid exempelvis anhörigs sjuk-
dom eller olycka - rollspel. 

- Att göra sin egen nätverkskarta. 
- Interprofessionell fördjupningsuppgift som fokuserar på observation 

av multiprofessionellt teamarbete mellan professioner verksamma 
inom hälso- och omsorgsområdet av socialt arbete. Där ett av alterna-
tiven är att istället själv delta i teamarbete tillsammans med studenter 
från olika professionsprogram via placering på utbildningsavdelning 
(KUA) vid Geriatrisk avdelning Universitetssjukhuset i Linköping.  

 
Reflektionsgrupper 
På socionomprogrammet vid LiU används utöver färdighetsträningar även 
reflektionsgrupper som ett pedagogiskt verktyg för PPU arbetet (Edvardsson 
Stiwne 2004). Basen för reflektionsgruppen är den lilla arbetsgruppen (6-9 
studenter) som följs åt under hela läsåret över de olika kurserna. Reflekt-
ionspassen återkommer kontinuerligt under första och andra året på utbild-
ningen. Cirka var tredje vecka träffas arbetsgruppen för två timmars reflekt-
ionspass. Årskurs ett har som samtalsledare en student från tredje årskur-
sen. Reflektionspassen innehåller samtal om hur arbetsgruppen fungerar 
och hur den hanterar sina gruppuppgifter i kurserna, vilket ger studenterna 
kunskaper både om sig själva och om grupprocesser. Dessutom reflektions-
passen användas för att diskutera olika teman såsom erfarenheter av att fin-
nas i ett akademiskt sammanhang, etik, socialt arbete som yrke, uppväxtvill-
kor (Hydén m.fl. opublicerat material).  

De studenter som är samtalsledare för ettorna deltar själva i handledning 
i grupp mellan reflektionspassen där handledare är en PPU- ansvarig lärare. 
Under andra årskursen ändras arbetsgruppernas sammansättning. Syftet är 
att fler studenter skall lära känna varandra och att studenten ges fler erfaren-
heter utifrån olika grupprocesser. Reflektionsgrupperna under andra årskur-
sen handleds av yrkesverksamma socionomer. Reflektionsgrupper har an-
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vänts i socionomprogrammet sedan 2003 och var 2009/2010 informellt 
obligatoriska, det vill säga studenten förväntades delta och vid upprepad 
frånvaro kallades studenten till samtal för att utreda orsaken till frånvaron.  

Omvärldsanalys via intervjuer 
I intervjuerna med lärare vid andra socionomutbildningar framkom vissa ge-
mensamma trender inom programmen, såsom större studentgrupper samt en 
pågående individualisering av PPU innehållet i utbildningarna. En konsekvens 
av detta var att det blev färre möjligheter att träna studenterna i att hantera 
grupprocesser och svårare att etablera mer ”varaktiga” relationer mellan lärare 
och student. De studerade programmen har lärandemål i kurserna riktade mot 
PPU men bedömningskriterier för examination och graderade betyg saknas. 
PPU färdighetsträningar ingår som obligatoriska moment i kurserna och före-
kommer mer fragmentariskt under utbildningen, i första hand på grundläg-
gande nivå.  
 
PPU lärarens roll 
De intervjuade lärarna beskriver att de lägger ner extra tid på sina kursmo-
ment för att konstruera bra färdighetsträningar som innebär övningar där 
studenten får reflektera över sin egen roll och prova sin professionella identi-
tet. Det utmärkande för dessa färdighetsträningar är att de sätter studenten i 
en situation där hon eller han får möta sig själv och få sätta ord på sina egna 
föreställningar eller erfarenheter. Lärarna är överens om att studenternas pro-
fessionella och personliga utveckling utöver de verksamhetsförlagda momen-
ten, även bör ske på universitet som är en ”verklighet” i sig. De menar att pro-
gramledning är ansvarig för att erbjuda ett lärandeklimat genom hela utbild-
ningen där socionomstudenterna utmanas i sina åsikter, värderingar och i sitt 
sätt att vara. Den pedagogiska uppgiften som läraren har är att hjälpa studen-
terna att reflektera kring sina val och sina värderingar samt sitt sätt att handla. 
En gemensam hållning är att lärarna genom sitt sätt att vara är modeller för 
studenterna. Det fanns även ett behov av handledning bland de lärare som 
ledde moment i personlig och professionell utveckling, eftersom behovet av 
reflektion kring sin egen roll gäller för alla. Det är oetiskt att bedriva en verk-
samhet där bara ena sidan skärskådar sin insats menar lärarna. Vid tiden för 
intervjuerna hade ett av de studerade socionomprogrammen extern handled-
ning för PPU arbetet och övriga utbildningsorter använde sig av kollega hand-
ledning. Önskvärt vore att fler kategorier av lärare är representerade i PPU 
arbetet. Flera lärosäten har redan nu verksamhetsföreträdare som PPU lärare. 
Ett av socionomprogrammen hade en mer varierad grupp aktiva lärare i PPU 
och där rekryterades enbart lärare som hade ett eget intresse av PPU arbete. 
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Progression 
Progression finns mellan kurser eller moment, även om detta inte alltid är 
formulerat i utbildnings- och kursplaner. Att det blir progression, mellan 
kurser och/eller moment, garanteras av PPU lärare eller PPU ansvarig. Detta 
tar sig uttryck genom att t.ex. studenter i högre årskurser får mer avancerade 
uppgifter, såsom att handleda yngre studenter, vilket ofta ger positiva effek-
ter för alla studenter. De seniora studenterna blir medvetna om sin kompe-
tens när det får prova sina erfarenheter från utbildningen och de yngre be-
skriver att det är lättare att ta till sig kunskap från äldre studenter än från 
lärarna. De program som vid intervjutillfället inte hade färdighetsträningar 
där studenter från olika årskurser möts understryker dock betydelsen av att 
dessa typer av färdighetsträningar finns. Ett annat exempel är att under slut-
fasen av utbildningen blir färdighetsträningarna mer komplexa där det ställs 
flera krav på studenterna att reflektera och att kunna uttrycka sina värdering-
ar, kunskaper och behov. De får i uppgift att reflektera över sina framtida yr-
kesroller, utifrån sina egna utvecklingsbehov, vilket ställer krav både på teore-
tiska kunskaper och professionskompetens samt självkännedom.  
 
Bedömning av PPU 
PPU färdighetsträningarna genomförs ofta på grundläggande nivå i pro-
grammen. PPU moment på avancerad nivå är något som behöver vidareut-
vecklas enligt lärarna. Ett av de aktuella lärosäten som studerats har dock 
mer avancerade PPU moment på termin 7 och även dessa hanteras som ob-
ligatoriska moment som krävs för att bli godkänd på kursen eller utbildning-
en. När det gäller examination/bedömning av PPU beskriver flera av lärarna 
att de känner en rädsla för att bli ensamma i sina bedömningar och att de 
väljer att inte gradera bedömningarna av PPU färdigheter. Att göra bedöm-
ningar av personlig mognad är svårt, det är alla överens om, men lärarna har 
ett uppdrag att medverka till att socionomstudenternas personliga och pro-
fessionella utveckling fördjupas under utbildningen. En svårighet är att stu-
denter är på olika nivå när det gäller självkännedom och mognad när de star-
tar sin utbildning och att mognad förutsätter progression och förändring till 
mer fördjupad kunskap om sig själv i relation till andra. Att gradera själv-
kännedom och relationskompetens är naturligtvis extra svårt.  

En utmaning som den kommande yrkesrollen innehåller är att kunna fun-
gera väl i olika typer av gruppkonstellationer dvs. att kunna samverka. Till-
fällen att utveckla kunskap som handlar om att fungera i grupp och att leda 
andra är begränsad på flera av de studerade programmen. Studenterna tillhör 
allt mer sällan sammanhållna klasser eller mindre undervisningsgrupper, 
vilket betyder att det blir svårare att arbeta med personlig utveckling eftersom 
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lärare eller studenter inte hinner lära känna varandra. När studenten befin-
ner sig i en och samma grupp under en längre tid så erbjuds fler tillfällen att 
relatera till andra. Flera av de studerade programmen menar att de inte har 
tillräckligt av färdighetsträningar i en sammanhållen grupp. På grund av detta 
har programmen valt att arbeta mer individuellt med PPU. Lärarna är dock 
oroliga för att förändrade arbetssätt påverkar PPU undervisningen negativt.  
 
Förväntade studieresultat 
I samband med bedömning diskuterades behovet av progression och svårig-
heterna med att sätta graderade betyg när det gäller PPU. Lärarna menade att 
det inte är helt lätt att formulera kriterier för väl godkänd i självkännedom 
och relationskompetens. Andra kriterier som diskuterades under intervjuer-
na var bl.a. att känna till hur jag fungerar i grupp och att kunna ta andras 
perspektiv eftersom två egenskaper som ingår i personlig mognad är enligt 
lärarna är just självkännedom och empatisk förmåga. I personlig mognad 
ingår också att kunna ta hjälp och kunna erkänna sina begränsningar. Ett 
pragmatiskt sätt att uttrycka förväntade studieresultaten enligt lärarna är; ”att 
möta sig själv innan du möter andra”. Dessutom bör de förväntade studiere-
sultaten även innehålla färdigheter så som att leda andra och vara en god 
pedagog. Lärarna är positiva till att de gemensamt skall kunna bidra till att 
utveckla mer specificerade förväntade studieresultat för PPU och att de ge-
nom intervjuerna har påbörjat diskussioner om kriterier för krav för god-
känd PPU. Detta var ett utvecklingsbehov som lyftes fram i intervjuerna, 
både vad gäller grundläggande- och avancerad nivå. Med inspiration från 
intervjuerna har förslag på kriterier avseende förväntande studieresultat för 
personlig utveckling tagits fram (bilaga II). I intervjuerna framkom vidare att 
lärarna har behov av ytterligare diskussioner om sitt arbete, vilket exempelvis 
skulle kunna ske via ett nationellt nätverk där stöd och vidareutveckling av 
PPU arbetet kan ske. 

Diskussion 
Det pedagogiska projektet vid socionomprogrammet vid LiU innehåller en 
kartläggning av socionomprogrammet 2009/2010 och en omvärldsanalys 
samt förslag på åtgärder för att vidareutveckla personlig professionell ut-
veckling för de teoretiska kurserna. Kartläggningen av befintligt program 
visar brister i studiehandledningarnas utformning, där det var svårt att iden-
tifiera var/hur färdighetsträning genomförs i de olika kurserna. Bedömning 
och examination av PPU beskrivs inte heller i studiehandledningarna utan 
färdighetsträningarna organiseras istället som obligatoriska moment som ej 
är poänggrundande. Samma sak visade omvärldsanalysen som gjordes ge-
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nom intervjuer av PPU lärare vid tre andra program. Det saknas genomgå-
ende specificerade bedömningskriterier för PPU och dessa moment exami-
neras/bedöms inte utan ges som obligatoriska moment med betyget god-
känd eller underkänd. Bedömning av PPU färdigheter är alltså inte heller 
tillräckligt utvecklade på de studerade programmen. Detta visar också att 
lärarna anser att det finns uppenbara svårigheter med att bedöma profess-
ionsspecifika moment som även tidigare forskning och erfarenhetskunskap 
visar (Jerrling och Svenningsson-Agardh 2003; Killén 2007). 

Omvärldsanalysen visade vidare att PPU inslagen ofta utgör fragmenta-
riska inslag i kurserna och att det blir lärarna som förväntas ta ansvar för att 
det sker en progression i studenternas utveckling, genom att samma per-
son/personer håller i de återkommande inslagen av färdighetsträning. LiU s 
socionomprogram skiljer sig inte så mycket från de andra programmens sätt 
att arbeta med PPU i kurserna. PPU arbetet sköts ofta av en mindre grupp 
lärare där den ackumulerade erfarenheten av denna typ av universitets un-
dervisning inte finns formulerad i text. Tydliggörandet av PPU i kursplaner 
och utbildningsplaner pågår eller också planeras revisioner. Högskoleverkets 
utvärdering och deras påpekanden att de professionsspecifika inslagen måste 
tydliggöras har naturligtvis satt press på programmen. 

I de universitetsförlagda kurserna vid LiU är dock inte färdighetsträningar 
fragmentariska utan snarare återkommande inslag. Att liknade praktiska öv-
ningar förekommer i fler kurser på de andra programmen är också möjligt 
men för att få kunskap om dem hade förmodligen flera intervjuer behövts 
göras med flera olika lärare. De lärare som deltog i intervjuerna var särskilt 
insatta i och engagerade i PPU men var kanske inte lika insatta i hela pro-
grammets uppbyggnad. Socionomprogrammet vid LiU är unikt när det gäller 
reflektionsgruppsarbetet (Edvardsson Stiwne 2004; Hydén m.fl. opublicerat 
material). Att arbeta med studenter i mindre grupper sågs av PPU lärarna som 
ett nödvändigt verktyg för personlig utveckling. En kvalitetsaspekt som oroade 
PPU lärarna var tendensen att det blev svårare att arbeta med sammanhållna 
studentgrupper och kontinuerligt arbete i mindre grupp i takt med att student 
gruppernas storlek har ökat. Reflektionsgruppsarbetet som finns vid LiU har 
inte formellt varit obligatoriskt utan snarare något som pågått vid sidan av de 
ordinarie kurserna. Studenten förväntas delta i reflektionspassen men det 
finns inte en tydlig koppling till enskilda kurser eller till högskolepoäng. Re-
flektionsgruppsarbetet pågår vid sidan av övriga kurser som en extra pålaga, 
alternativt påbjuden möjlighet att reflektera i grupp tillsammans med en hand-
ledare. En slutsats som gjordes i en tidigare LiU rapport vara att studenterna 
borde vara med i designen av reflektionsgruppsarbetet (Edwardsson Stiwne 
2004). Studenterna som är samtalsledare vid socionomprogrammet (LiU) 
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påverkar indirekt genomförandet av reflektionspassen via diskussion, hand-
ledning och utvärdering. Dock saknas studentinflytande över PPU inslagen 
mer generellt. Studentinflytande diskuterades tyvärr inte specifikt under inter-
vjuerna, vilket kan ses som en svaghet i projektet. 

Diskussion kring förväntade studie resultat av PPU arbetet återkom i in-
tervjuerna, t.ex. om betydelsen av att utveckla en medvetenhet om sitt eget 
språk och sammanhang, vilket utgör ett steg mot att kunna förstå andras 
situation och sammanhang. Att bli uppmärksam på sitt eget språk och sin 
egen tillhörighet är en förutsättning för att kunna bidra till reflekterande 
processer i samtal (Andersson 2003). Denna typ av kunskap förväntas den 
enskilda studenten tillgodogöra sig under utbildningen för att utveckla sin 
självkännedom. För att studenten skall få syn på sig själv och sin egen ut-
veckling görs färdighetsträningar som bygger på upplevelsebaserat lärande 
något som gäller för alla socionomprogram (2004:34). Färdighetsträningar-
na innehåller exempelvis att ta kontakt med andra och att ge feed-back samt 
att kommunicera via jag-budskap, vilka är några av de delar som ingår i relat-
ionskompetensen (Rokenes & Hanssen 2007). Upplevelsen iscensätts först 
och med den följer känslor, tankar och funderingar kring vad som hände, 
genom reflektion blir sedan den egna erfarenhet grunden för lärande. Över-
tygelsen om att studenten utvecklar kunskap utifrån egna erfarenheter via 
praktiska övningar är lärarnas gemensamma och att relationskompetens 
lättast tränas i mindre grupper är också något man är överens om. Att inom 
socionomprogrammen skapa möjlighet att mötas i mindre konstellationer 
bygger i de flesta fall på lärarens egna initiativ. Svårigheten blir att som en-
skild lärare driva den typ av kunskap, vilken inte traditionellt stämmer så väl 
överens med akademisk organisering av lärande och ekonomisk resurstill-
delning för den samma. När studenternas antal ökar går mer av lärarens tid 
åt till organisering av kurser snarare än till att genomföra pedagogiska idéer. 
Ensamarbete kan inverka negativt på undervisningen och på det sociokultu-
rella sammanhanget och lärandeklimat för både lärare och studenter.  

Det framkom i intervjuerna att det finns behov av ett nationellt nätverk 
där PPU lärare reflekterar och stödjer varandra i arbetet med personlig och 
professionell utveckling. Ett nationellt nätverk för PPU har under projektti-
den bildats (Kristianstad oktober 2010). LiU var värd för PPU konferensen 
(nr 2) som hölls i Norrköping oktober 2011. Att delta i metakommunikation 
och reflektion kring mediering av kunskap och lärande (Vygotsky 1998; Säljö 
2000) i förhållande till socionomens profession kan vara en väg att nå mer 
integrerad kunskap för både lärare verksamma vid socionomprogrammen 
och för socionomstudenter, inte minst om de akademiska lärarlagen saknar 
personer med tidigare yrkeserfarenhet inom området. 
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Åtgärder och åtgärdsförslag vid LiU 
De direkta åtgärder som gjorts vid socionomprogrammet vid LiU kommer att 
beskrivas i kommande stycke. I det besked om resultatet av den utvärdering av 
socionomprogrammet som Högskoleverket gjorde 2009 fick Linköpings uni-
versitet sin examensrätt ifrågasatt. Kritiken gällde framförallt socionompro-
grammets organisering och avsaknad av forskningsöverbyggnad inom ämnet 
socialt arbete vid LiU. I utvärderingen fanns även påpekandet att det bör fin-
nas mål för PPU arbete för socionomstudenter och att det bör ge studenten 
högskolepoäng samt att målet med reflektionsgruppsarbetet borde framgå 
tydligare i kursplanerna. Utifrån kritiken har stora satsningar gjorts på att för-
ändra organisering av programmet och dess innehåll. En forskningsöverbygg-
nad har skapats liksom en ny organisation. Ett antal doktorander har anställts 
och forskningslektorat har tillsatts och en ny utbildningsplan med tillhörande 
kursplaner har utvecklats. De kursmål som använts för reflektionsgruppsar-
betet (se bilaga III) har nu återanvänts i de nya kursplanerna, lärandemålen 
återfinns även i de Nationella målen för socionomutbildningen (se bilaga I). 
De professionsspecifika färdighetsträningarna har återanvänts i det nya pro-
grammet och de ligger alltså nu placerade i olika programkurser. De nya stu-
diehandledningarna innehåller färdighetsträning som ett specifikt avsnitt där 
varje kurs enligt utbildningsplan (2011) ska innehålla praktiska moment. För 
att reflektionsgrupperna ej ska pågå som något vid sidan av ordinarie program 
kommer nu varje kursansvarig att ansvara för att reflektionspass schemaläggs 
i varje kurs under årskurs ett. Ett ytterligare förslag på organisering av PPU 
arbetet har gjorts till det nya programmet genom styrdokument (bilaga IV).  
Styrdokumentet för PPU tydliggör lärandemål och PPU färdighetsträningar 
inom sex av programkurserna där högskolepoängen för den tidigare PPU 
kursplanen (bilaga III) nu har fördelats. Det betyder att färdighetsträningarna i 
enlighet med Utbildningsplanen (2011) nu kan lyftas fram som poänggrun-
dande moment, dock saknas det för närvarande specifika högskolepoäng för 
reflektionspassen. Flera utvecklingsbehov återstår för LiU socionomprogram 
när det gäller PPU. Inom programmet behöver lärarna bli överens om styrdo-
kumentets utformning och diskutera och vidareutveckla kriterielistan över 
förväntade studieresultat för PPU (bilaga II) om LiU väljer att ha graderade 
bedömningar och examinationer för dessa moment.  

Slutord 
PPU status framträder i dag i befintliga utbildningsplaner där antal högsko-
lepoäng värderar den utbildningsinsats som görs. Med hjälp av utbildnings-
plan och styrdokument för PPU kan programledning avgöra vilket innehåll 
PPU ska ha samt vilka högskolepoäng detta innehåll motsvarar. Den organi-
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sering som sker via styrdokument kan underlätta lärarnas arbete och tydlig-
göra kraven för studenten men ersätter inte enskilda lärares engagemang 
och initiativ som är en förutsättning för ett dynamiskt PPU arbete. Att som 
lärare erbjuda en relation, ett socialt band som kan användas i personlig ut-
veckling går att jämföras med uppgiften för den yrkesverksamma socio-
nomen, i vilkens roll det ingår att upptäcka brukares erbjudanden om kon-
takt (Andersen 2003) för att möjliggöra förändring. 
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Bilaga I 
Frågeguide PPU, Socionomprogrammet med stöd från CUL 
centrum för pedagogisk utveckling vid Linköpings universitet 

Personlig och professionell utveckling på Socionomprogrammet 
Det råder inte konsensus om hur färdighet eller färdighetsträning ska definie-
ras och iscensättas på socionomprogrammet. Färdighet kan betyda flera saker 
ex. en socialarbetares färdigheter att hantera sociala problem men också ut-
vecklande av analytisk förmåga och skrivande där de sist nämnda förmågorna 
kanske snarare generiska och mer generella akademiska färdigheter. Syftet 
med denna undersökning är att öka kunskapen om hur färdighetsträning 
inom Socionomprogrammet kan se ut och hur den samma kan utvecklas pe-
dagogiskt för att möta socionomstudenternas behov. För att förstå och få ytter-
ligare perspektiv på färdighetsträning och personlig professionell utveckling 
(PPU) inom Socionomprogrammet ställs följande frågor: 
 

 Hur ser ni på färdighetsträning på Socionomprogrammet? 
 Hur ska vi känna igen färdighetsträningar vilka begrepp använder ni?  
 Hur ser ni på progression kopplat till färdighet?  
 Hur åstadkommer ni/vi progression? 
 Hur examinerar ni färdighetsträningar?  
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 Är det möjligt att ha graderade betyg på färdighetsträningar i så fall 
hur kan det se ut i praktiken? 

 Färdighetsträning har inte uppfattats som obligatoriskt av kursansva-
riga i Linköping hur är det hos er? 

 Finns det kurser som inte behöver färdighetsträningar och vilka be-
höver det absolut? 

 Frågor som ni brottas med i förhållande till PPU och utbildningens 
mål? 

 Hur relaterar du/ni den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) till 
PPU och till utbildningen som helhet?  

Nationella utbildningsmål för socionomexamen 
Kunskap och förståelse 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, 

- visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och 
gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa 
samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bak-
omliggande faktorer, 

- visa kunskap om ledning av socialt arbete, och 
- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- 

och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbeting-
elser. 

 
Färdigheter och förmåga 

- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och ge-
nomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de 
människor som berörs, 

- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det 
sociala området, 

- visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och 
problem, 

- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser 
på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar uti-

från relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med 
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 
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- visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt, 
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yr-

kesgrupper, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

fortlöpande utveckla sin kompetens. 

Bilaga II. 
Förväntade studieresultat - PPU 

Personlig utvecklig har klustrats via tre nivåer; att förhålla sig till sig själv, att 
förhålla sig till andra och att samverka. Specifika förväntande studieresultat 
(FSR) tagits fram under de tre nivåerna dessutom innehåller kriterielistan 
förslag på kravnivå när det gäller graderade betyg på grundläggande och 
avancerad nivå. Ordvalet på nivåerna för personlig utveckling har inspirerats 
av Rokenes & Hanssen (2007) och de förväntade studieresultaten är utveck-
lade i dialog med kollegor. Kriterierna gäller framför allt den delen av PPU 
som bedrivs inom programkurser i studiemiljön på universitetet. 
 
Efter socionomprogrammet förväntas studenten ha uppnått följande kunskap-
er på grundläggande nivå (1,2, 5,6, 9, 10) på avancerad nivå (3, 4, 7, 8, 11, 12):  
 
ATT FÖRHÅLLA SIG TILL SIG SJÄLV 
1. Att kommunicera utifrån jag-budskap 
2. Att kunna se egna styrkor och svagheter 
3. Att kunna identifiera personliga utvecklingsbehov  
4. Att erkänna sina brister och ta handledning i förhållande till dem 
 
ATT FÖRHÅLLA SIG TILL ANDRA 
5. Att kunna lyssna och ta andras perspektiv 
6. Att kunna bekräfta andra och återspegla 
7. Att visa intresse, vara nyfiken samt tolerera skillnader 
8. Att vara nära och att kunna hålla distans  
 
ATT KUNNA SAMVERKA 
9. Att strukturera arbete i grupp  
10. Att se sin egen roll i gruppen  
11. Att kunna välja vilken roll jag vill ta och kunna leda  
12. Att metakommunicera – kommunicera om kommunikationen 
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Förtydliganden av graderingarna 
Tre nivåer för personlig mognad har graderats via kluster om fyra förvän-
tande studieresultat. De två första studieresultaten i varje kluster är färdig-
heter på grundläggande nivå och de därefter kommande två studieresultaten 
ligger på avancerad nivå. Det första studieresultatet i varje kluster sätter ra-
men för godkänd på grundläggande nivå (1, 5, 9) och de båda första punkter-
na i varje kluster tillsammans ger väl godkänd på grundläggande nivå. Det 
tredje studieresultatet i varje kluster ger kraven för godkänd på avancerad 
nivå och det tredje samt fjärde studieresultatet gemensamt ställer kraven för 
väl godkänd. De förväntade studieresultaten utgår från att varje student ska 
klara kriterierna för godkänd på grundläggande nivå men på avancerad nivå 
krävs en mer komplicerad kunskap för att bli godkänd. Naturligtvis kan det 
finnas andra studieresultat som borde läggas till denna kriterielista men 
detta är ett åtgärdsförslag som behöver bearbetas och diskuteras vidare.  

Bilaga III. 
Kursplan 745G39 

Personlig och professionell utveckling i Socialt arbete (3 HP) 
Professional and Personal Development in Social work 
Kurskategori  
Kursen ingår i Socionomprogrammet; grundläggande nivå 
 
Mål 
Efter genomgången kurs ska studenten visat: 
självkännedom och empatisk förmåga 
förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt 
utveckla förståelse för betydelsen av lagarbete och samverkan inom socialt 
arbete  
förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens 
 
Kursinnehåll 
gruppkontrakt 
kommunikation i arbetsgruppen 
gruppers funktion och arbetssätt 
struktur och innehåll i en arbetande grupp 
vilka roller tar jag i en grupp 
självkännedom 
etik och egna värderingars betydelse i 
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socialt arbete 
socionomens profession och yrkesroll 
ramarna för akademiskt arbete och universitetsutbildning 
socionomprogrammets innehåll 
personlig kunskapsutveckling och självstyrt lärande 
 
Undervisningsformer 
Undervisningen sker genom reflektionsgrupper  
År 1 studentledda reflektionsgrupper 
År 2 reflektionsgrupper under ledning av yrkesverksamma 
År 3 arbetsgruppen planerar, genomför och utvärderar minst fyra färdighets-
träningar  
 
Examination 
Kursen examineras genom aktivt deltagande i reflektiongruppens och arbets-
gruppens arbete samt med hjälp av individuella muntliga och skriftliga utvär-
deringar 
 
Förkunskap 
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Socionompro-
grammet vid Linköpings universitet 
 
Betyg 
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd 

Bilaga IV. 
Styrdokument PPU – åtgärdsförslag 

Socionomprogrammet Linköpings universitet 

Personlig professionell utveckling – PPU  
Särskild vikt läggs vid att de studerande får möjlighet att stärka sin personliga 
professionella utveckling, empatiska förmåga och ett etiskt genomtänkt förhåll-
ningssätt. Socionomprogrammet har en tydlig progression genom hela pro-
grammet som möjliggör en kontinuerlig reflektion över yrkesetiska dilemman, 
egna värderingar och självkännedom (utbildningsplan 2011; 210 hp). De peda-
gogiska verktyg som används vid LiU för att medverka till socionom studen-
tens personliga professionella utveckling är reflektionspass och PPU färdig-
hetsträningar. 

Personlig professionell utveckling sker genom kontinuerlig reflektion och 
dialog om den egna kunskapsprocessen i relation till kommande profession. 
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Brukarnas värderingar, beprövad erfarenhet och befintlig forskning utgör 
också vägar till professionskompetens. Den personliga professionella utveckl-
ingen är en process som pågår under hela utbildningen dels via reflektions-
pass men också via olika PPU färdighetsträningar som genomförs inom kur-
serna vilka specificeras nedan tillsammans med lärandemål. Personlig pro-
fessionell utveckling omfattar på socionomprogrammet tre högskolepoäng på 
grund- och avancerad nivå (0,5 högskolepoäng fördelade på sex kurser).  
 
PPU reflektionspass 
På socionomprogrammet vid LiU ingår alla studenterna i en arbetsgrupp (6-
8 studenter). Arbetsgrupperna byts efter ett läsår för att studenterna ska få 
lära känna fler och få mer erfarenheter av att ha hanterat olika gruppkonstel-
lationer och via dessa upplevelser lär sig studenten mer om grupprocesser. 
För att arbetsgruppen ska fungera väl och gemensamt utföra de olika kur-
sernas gruppuppgifter så träffas arbetsgruppen kontinuerligt i så kallade 
reflektionspass. Under var tredje vecka har arbetsgruppen schemalagd tid för 
reflektionspass där de studerande under handledning förväntas reflektera 
kring egen personlig och professionella utveckling samt om gruppens klimat 
och arbetssätt. År ett leds dessa reflektionspass av äldre studenter från år tre i 
socionomprogrammet under handledning av lärare. År två leds reflektions-
passen av yrkesverksamma erfarna socionomer eller motsvarande. I den sista 
kursen på termin fyra och framåt ersätts reflektionspassen av reflekterande 
team med lärare som handledare.  
 
PPU färdighetsträning 
Målsättningen med socionomprogrammets färdighetsträningar är att studen-
ten ska uppnå handlingskompetens i socialt arbete. Handlingskompetens be-
tyder att studenten ska kunna ta ställning till konsekvenser och anpassa ge-
nomförandet av olika arbetsuppgifter i olika situationer. Färdighetsträning på 
socionomprogrammet handlar så väl om att utveckla lyhördhet, empati och ett 
kritiskt förhållningssätt som att kunna använda dessa kompetenser i praktiskt 
socialt arbete. PPU färdighetsträningar bör innehålla en personlighetsutveck-
lande aspekt där studenten får möjlighet att reflektera över hur nyvunnen 
kunskap kan komma att påverka mötet med andra. Det vill säga att studenten 
förväntas lära sig mer om hur hon eller han fungerar tillsammans med andra. 
Vilken självbild har studenten och stämmer den överens med andras uppfatt-
ningar. Att våga ta kontakt med andra och att kunna ta och ge feed-back samt 
att kommunicera via jag-budskap är några av de delar som ingår i en så kallad 
relationskompetens, vilken är en av de specifika kompetenser som socionom-
programmet vill medverka till att studenten vidareutvecklar. Därmed innehål-
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ler PPU en personlig dimension av kunskap där den enskilda studenten för-
väntas tillgodogöra sig en utökad självkännedom och en välutvecklad relat-
ionskompetens. För att studenten skall få syn på sig själv, sin egen utveckling 
och sitt sätt att hantera svåra situationer görs färdighetsträningar som innehål-
ler upplevelsebaserat lärande. PPU färdighetsträningar återkommer framför-
allt under sex programkurser där PPU moment utfaller med högskolepoäng 
(Utbildningsplan socionomprogrammet 2011 LiU). Mer detaljerat innehåll i 
färdighetsträningarna redovisas nedan under varje kurs samt de lärandemål 
som motsvarar dem. Därutöver ingår reflektionspass i alla kurser under läsår 
ett och två. Under första läsåret schemaläggs dessa av kursansvarig och reflekt-
ionspassen samtalsledare är äldre studenter från årskurs tre. Under läsår två 
planeras reflektionspassen i samråd mellan student arbetsgrupperna och de 
yrkesverksamma socionomer som ansvarar för reflektionspassen. 

Socialt arbete som profession och vetenskap (Termin 1, PPU 0,5 hp) 
Lärandemål PPU 
 visa insikt om och förståelse för ett professionsetiskt förhållningssätt  
 reflektera över socialarbetarrollen i relation till professionell utveckling  
 visa insikt om betydelsen av kommunikation och samspel i grupp 

 
InnehållPPU 
Utbildningsval, förväntningar och förhoppningar att delge egna erfarenheter 
- samtal två och två med nedskrivna individuella reflektioner 
Föreläsning PPU och uppstart av reflektionspassen 
Tre reflektionspass under samtalsledning av äldre studenter 

- utarbeta gruppkontrakt 
- lära känna varandra/delge erfarenheter 

Samtal och bemötande och förhållningssätt i socialt arbete (Termin 2, PPU 
0,5 hp) 
Lärandemål PPU 

- visa kunskap om och förståelse för grupprocesser och förmåga till in-
terprofessionell samverkan - visa grundläggande förmåga i profess-
ionellt förhållningssätt och att föra professionella samtal - visa fär-
dighet och förmåga att reflektera kring betydelsen av bemötande och 
pröva det egna förhållningssättet vid kommunikation i socialt arbete 

- visa förmåga att reflektera kring vikten av etik och empati i socio-
nomens olika möten 
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InnehållPPU 
Tvåpartssamtal med roller, samtalspart, samtalsledare och observatör 
Utredande samtal, videoinspelade samtalsövningar med återkoppling av 
lärare 
Familjesamtal, rollspel med direkt handledning av lärare 
Att göra sin egen nätverkskarta I 
Två reflektionspass under samtalsledning av äldre studenter 

Evidens utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete (Termin 3, PPU 
0,5 hp) 
Lärandemål PPU 

- utifrån ett brukarperspektiv problematisera debatten om evidensba-
serat socialt arbete 

- reflektera om den framtida yrkesrollen i socialt arbete som en evi-
densbaserad praktik 

- granska det egna förhållningssättet i relation till utvecklingen av ett 
evidensbaserat socialt arbete. 

 
Innehåll PPU 
Samtal med brukare om brukares behov och värderingar via frivilliga organi-
sationer  
Synliggöra egna attityder och värderingar genom värderingsövningar alterna-
tivt student planerad och genomförd debatt mellan arbetsgrupper 
Reflektionspass med yrkesverksamma socionomer 

Professionalitet och etik i socialt arbete (Termin 4, PPU 0,5 hp) 
Lärandemål PPU 

- tillämpa kunskaper om kommunikation och samtalsmetodik med 
utgångspunkt från individer och grupper i det sociala arbetet 

- reflektera över samt värdera egen syn på professionell utveckling 
samt identifiera utvecklingsbehov  

- visa självkännedom och empatisk förmåga 
- visa förståelse för handledningens roll för den professionella utveckl-

ingen 
- reflektera över den egna relationskompetensen inför möten med 

brukare, kollegor och/eller andra yrkesgrupper 
 

InnehållPPU 
Upplevelsebaserat lärande i storgrupp kring etik och utanförskap 
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Ny start av arbetsgrupp två självstyrda reflektionspass  
- utarbeta gruppkontrakt 
- lära känna varandra/delge erfarenheter 

 
Familjesamtal, rollspel med direkt handledning av lärare 
Reflekterande team som handledningsmetodik med lärare (två pass) 
Individuell examinationsuppgift om personlig utveckling i grupp 

Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete (Termin 5, PPU 0,5 hp) 
Lärandemål PPU 

- tillämpa ett medvetet professionellt förhållningssätt i det sociala arbetet  
- visa kommunikativ förmåga byggd på respekt och förståelse för indi-

viders och gruppers olika sociala villkor 
- visa förmåga att samverka med andra professioner inom och alterna-

tivt mellan organisationer 
- identifiera och beskriva sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens 
- visa förmåga att medverka till och tillgodogöra sig handledning för 

den egna professionella utvecklingen 
 
InnehållPPU 
Reflekterande team som handledningsmetodik med lärare som handledare 
(4 tillfällen) 
Att hålla i egna seminarier i arbetsgruppen (4 tillfällen)  
Samtalsreferat från individuell handledning  
Att redogöra för (evidens) aktuell forskning för kollegorna på studieplace-
ringen 
Kontinuerlig handledning på studieplaceringen 
15 studenter får möjlighet att vara samtalsledare för årskurs 1 under handled-
ning av PPU ansvarig gäller hela läsåret 

Interprofessionellt arbete och samverkan (Termin 7, PPU 0,5 hp) 
Lärandemål PPU  

- visa färdighet och förmåga att samarbeta i team samt att synliggöra 
egna och andras professionella förmåga 

- värdera egen kunskapsutveckling samt identifiera behov av och göra 
en plan för ytterligare kunskapsutveckling utifrån medvetenhet om 
socionomens professionskompetens 
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InnehållPPU 
Att göra sin egen nätverkskarta II 
Interprofessionell fördjupningsuppgift som bygger på observation av eller 
deltagande i multiprofessionellt teamarbete mellan professioner alternativt 
mellan studenter från olika professionsprogram såsom exempelvis via place-
ring på utbildningsavdelning (KUA) vid Universitetssjukhuset i Linköping 
eller vid Vrinnevisjukhuset 
Utvärdering av professionell utveckling i relation till andra professioner 
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KAPITEL 3  
UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING AV LÄRAKTIVITETER 

OCH LÄRARES FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

 

Vet vi om studenterna uppfattar  
det vi vill få fram? 

Björn Oskarsson, IEI, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
 

Sammanfattning 
I det genomförda projektet har två studentgrupper studerats avseende hur de 
vid föreläsningar uppfattat ”totalkostnadstänkande inom logistik”. Studen-
terna tillhör olika utbildningsprogram och föreläsningarna hölls av olika 
lärare. Föreläsarnas intentioner har fångats upp genom intervjuer. Presen-
tationen på föreläsningen har dokumenterats via författarens egna observat-
ioner. Med hjälp av en enkät i direkt anslutning till respektive föreläsning 
har studenternas upplevelse av budskapet samlats in. Skillnad mellan lärares 
intention och studenters upplevelse har analyserats och diskuterats med 
föreläsare och några studenter. 

I båda fallen kan man se att studenternas själva anser att de lärt sig mer 
vid föreläsningen än vad författaren bedömer att de faktiskt lärt sig. Det är 
också tydligt att det finns en skillnad mellan studenternas faktiska lärande 
och vad lärarna hade som intention att de skulle lära sig. Denna skillnad är 
störst i det fall då lärarens presentation var mindre tydlig, men den finns 
alltså även när lärarens presentation är tydlig och genomtänkt. Resultatet 
bekräftar att det är svårt att få ett budskap att nå fram på tänkt sätt, och att 
man därför noga bör fundera på hur man bäst ska få fram sitt budskap. 

 
Nyckelord; Logistik, Totalkostnadsanalys, Lärande  

Inledning 
I kursplaner definieras lärandemål som motsvarar det förväntade lärande 
som studenten ska nå efter avslutad kurs. Som lärare vill man förstås att 
studenterna ska lära sig så mycket som möjligt, och att den undervisning 
som ges i så hög grad som möjligt ska stödja detta lärande. Det faktiska lä-
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randet, dvs vad studenten i någon objektiv mening2 verkligen lär sig, påver-
kas av en mängd faktorer, bland annat utbildningens organisation och plane-
ring (programstruktur, kursdesign, schemaläggning, examinationsformer 
mm), lärarens förberedelser och genomförande (tydlighet, entusiasm mm) 
och studentens situation (förkunskaper, motivation, personlighet mm) (En-
twistle 2009). I vilken grad lärandemålen för en kurs verkligen uppnås beror 
följaktligen på en kombination av alla dessa faktorer, vilket illustreras i figu-
ren nedan. Lärandemålen kan ofta tolkas på olika sätt av såväl lärare som 
studenter, även om ambitionen är att de ska vara tydliga. Den enskilde lära-
rens tolkning kan därmed avvika från ledningens3 intention (gap 1 i figuren). 
Utifrån sin tolkning har läraren en viss intention med sin undervisning, och 
väljer specifikt innehåll och undervisningsform utifrån detta. Beroende på 
lärarens förmåga, tillgänglig tid mm, kan den faktiska presentationen till 
studenterna skilja sig från intentionen (gap 2). Det är inte säkert att en viss 
student uppfattar allt som presenteras, eller gör en tolkning, varför det som 
studenten anser sig ha förstått, det ”självskattade lärandet” kan skilja sig från 
vad som verkligen presenterades (gap 4), och från lärarens intention (gap 5). 
Dessutom kan det studenten faktiskt lärt sig skilja sig från det självskattade 
lärandet (gap 3). Alla dessa gap i kedjan leder till att skillnaden mellan förvän-
tat lärande, dvs lärandemålen, och faktiskt lärande (gap 6) kan vara ganska 
stort. 
 

 
 
 

                                                      
2 Det är dock tveksamt om det i praktiken går att bedöma en persons lärande eller kun-
skap objektivt. Det handlar nog i praktiken snarare om uppskattningar och tolkningar. 
3 Med ledning menas den ”instans” som fastställer lärandemålen. 
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lärandemål

Val av inne-
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Intention Presentation

Faktiskt 
lärande

Självskattat 
lärande

1

2

4

3

6

5
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I en viss undervisningssituation har alltså en lärare ett budskap som han 
eller hon har valt ut och förberett, och som presenteras för studenterna på ett 
sätt som han/hon finner lämpligt. Frågan är då i vilken utsträckning läraren 
vet om det aktuella budskapet går fram till studenterna på önskat sätt. 

Genom att ta reda på hur väl det planerade budskapet når fram och upp-
fattas av studenterna kan möjligheter skapas för läraren att förbättra kun-
skapsöverföringen, och därmed öka kvaliteten i studenternas lärande. 
 
Projektets syfte 
Syftet med projektet har varit att:  
 

…i specifika undersökningssituationer undersöka hur mycket och 
på vilket sätt lärarens intention skiljer sig från studentens upp-
levda lärande. 

 
Kopplat till gapdiskussionen ovan kommer fokus att ligga på de delar som är 
markerade i figuren nedan, dvs. lärarens tankar inför undervisningen (in-
tentionen) och hur budskapet presenteras ska ställas mot vad studenterna 
anser sig kunna efter genomförd undervisning, samt vad de faktiskt kan. 
 

 
 
Val av fall att studera 
Den undervisning jag studerat ligger inom området Logistik, vilket motiveras 
av att jag har ett stort intresse av pedagogiska frågor inom logistikområdet, 
där jag själv är verksam som lärare. 

Jag har valt att studera ett par undervisningssituationer som behandlar to-
talkostnadsanalys. Anledningen är att begreppet är centralt inom logistiken, 
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och att vi på olika sätt tar upp det i alla kurser vår avdelning ger4. Min bild är 
att alla lärare på avdelningen har en bra samsyn på vad totalkostnadsanalys 
innebär. Bland annat använder vi i alla grundkurser samma lärobok, som 
några av avdelningens lärare skrivit. Därmed borde det också finnas en bra 
grund för en relativt tydlig presentation av detta begrepp för studenterna. 
Grunderna i totalkostnadsanalys är dessutom relativt enkla, vilket möjliggör 
att studenterna snabbt kan ta till sig dessa grunder. 

De valda undervisningssituationerna var två föreläsningar i två olika stu-
dentgrupper. Föreläsningarna valdes då det för båda studentgrupperna är 
deras första möte med totalkostnadsanalys (åtminstone i vår ”regi”), vilket 
gör att de är så lite färgade som möjligt. Den ena föreläsningen gavs på eko-
nomprogrammet, den andra till studenter på civilingenjörsprogrammen In-
dustriell ekonomi (I) och Maskinteknik (M). Det var två olika föreläsare som 
båda har mångårig erfarenhet av såväl ämnesinnehållet som av undervisning 
på de aktuella kurserna. 

 
Rapportens upplägg 
Inledningsvis ges en kort introduktion till vad logistik och totalkostnadsana-
lys är. Därefter presenteras studiens metodiska upplägg. Sedan presenteras 
de fall jag studerat, följt av en analys och en avrundning. 

Logistik 
Logistik är ett ganska brett ämne inom det företagsekonomiska området. Det 
finns ett flertal sätt att definiera logistik, se t ex Mentzer et al (2008). Ett av 
de mest använda är från CSCMP5 (2011), som i fri översättning innebär pla-
nering, styrning och kontroll av materialflöden i syfte att på ett kostnads-
effektivt sätt kunna uppfylla kundernas önskemål. Det är ett strategiskt om-
råde i den meningen att effektiv logistik är en förutsättning för konkurrens-
kraft i många branscher, samt att det är ofta är strukturella beslut på hög nivå 
som lägger grunden för en effektiv logistik. Ett nära samarbete med exempel-
vis marknadsförings-, produktions- och inköpsfunktionerna är av stor vikt. 
Mycket av de aktiviteter som utförs i materialflödet är dock av mer operativ 
karaktär, såsom materialhantering, lagerstyrning, transport och orderhante-
ring. Kopplingen mellan den operativa och den strategiska nivån är viktig för 
att få helheten att fungera väl. 

                                                      
4 Avdelningen Logistik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Lin-
köpings universitet. 
5 CSCMP står för Council of Supply Chain Management Professionals, och är en 
internationell intresseorganisation med säte i USA. 
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Vi lever i en tid av ständig förändring. Till stor del handlar logistik om att ifråga-
sätta nuvarande arbetssätt och -processer, och försöka göra dem mer effektiva. 
Med effektiv menas här att det definierade uppdraget (t ex att med viss sanno-
likhet kunna leverera i tid till kunden) ska ske till så låg kostnad som möjligt. Att 
kunna göra bra kostnadsanalyser är därmed centralt inom logistiken. 

 
Totalkostnadsanalys 
Totalkostnadsanalys är ett område som berörs i så gott som alla läroböcker 
inom logistik. Det görs dock olika tydligt, och med olika benämningar. I 
svenska läroböcker används företrädesvis just ordet totalkostnadsanalys (t ex 
Jonsson & Mattson 2005 och Björnland et al 2003). I engelskspråkig littera-
tur används främst total cost concept (t ex Ballou 2004) och total cost analysis 
(Christopher 2005). Vissa författare gör dessutom totalkostnadsanalyser, 
utan att sätta någon beteckning på det. 

Förändringar av en verksamhet innebär ofta att vissa kostnader påverkas 
positivt och andra negativt. För att minska risken att ta felaktiga förändrings-
beslut på grund av att enbart vissa aspekter beaktats kan man använda sig av 
totalkostnadsanalys, som går ut på att jämföra olika handlingsalternativ med 
avseende på alla relevanta kostnader (se t ex Murphy & Wood 2008). I detta 
ingår att man ska identifiera vilka kostnader som är relevanta i en viss situat-
ion, för att sedan beräkna och/eller uppskatta hur storleken på dessa kostna-
der kommer att skilja sig åt mellan alternativen (Oskarsson et al 2006 m fl). 
Resultatet av dessa beräkningar, eller ”analyser”, kan sedan (tillsammans 
med annan input) användas som beslutsunderlag för att välja hur man ska 
agera. De flesta författare är inte särskilt tydliga med detta förfarande, utan 
talar i mer generella termer om att man ska beräkna de totala kostnaderna. 
Det är också relativt få som tydliggör det t ex Mattsson (2002) och Christop-
her (2005) trycker på, nämligen att det är skillnader eller förändringar i kost-
nader som studeras, inte de kompletta totala kostnaderna. 

Flera författare nöjer sig med att diskutera totalkostnad i specifika situat-
ioner, t ex för att bestämma lämplig orderkvantitet (t ex Segerstedt 2008) 
eller välja leverantör (t ex Baily et al 1998), medan andra tar upp det mer ge-
nerellt. Vissa, t ex Stock & Lambert (2001), beskriver lämpliga kostnadsposter 
att ta med i en logistisk totalkostnadsanalys. Oskarsson et al (2006) betonar 
vikten av situationsanpassning, dvs. att för varje unik situation identifiera de 
relevanta kostnadsposterna.  

Avslutningsvis kan nämnas att totalkostnadsanalys inte är unikt för lo-
gistik, utan kan användas i många andra sammanhang, t ex vid investerings-
beslut, byggprojektering och produktutveckling. 
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Studiens utformning 
Övergripande metodik 
De två fallen studerades på samma sätt. De olika stegen i undersökningen 
visas i figuren nedan. 
 

  
Presentationerna på föreläsningarna observerades och dokumenterades av 
mig. Jag antecknade vad som presenterades, i vilken ordning, och på vilket 
sätt. I direkt anslutning till respektive föreläsning delades en enkät med öppna 
frågor ut till studenterna, som de anonymt under 15 minuter fick fylla i medan 
jag var närvarande6. Studenterna fick dels ange om de tyckte sig ha förstått vad 
totalkostnadsanalys är, och dels beskriva sin bild av detta begrepp. Syftet med 
enkäten var att möjliggöra för mig att bedöma studenternas egen uppfattning 
om totalkostnadsanalys (det självskattade lärandet), samt min uppfattning om 
deras faktiska kunskap om vad detta begrepp innebär. 

Lärarna fick veta i förväg att jag skulle observera och dokumentera före-
läsningen, och ta en stund i anspråk för en enkät till studenterna kopplat till 
mitt pedagogiska utvecklingsprojekt. Lärarnas intentioner fångades upp vid 
semistrukturerade intervjuer direkt efter föreläsningen.  

En preliminär kodning och analys av enkätsvaren (se mer detaljer om 
detta nedan) gjordes inom ett dygn efter föreläsningen, för att jag därefter 
skulle kunna ha en uppföljande diskussion med läraren och några studenter 
inom ett par dagar. Syftet med dessa diskussioner var dels att få komplette-
rande och tydliggörande information från studenterna (t ex om otydlighet i 
frågorna kan ha påverkat deras svar) och dels att öppna upp för diskussion 
mellan läraren och studenterna om undervisningen. Studenterna som deltog 
i diskussionerna ställde upp frivilligt efter att ha tillfrågats i samband med att 
de besvarade enkäten. Jag gjorde sedan en mer noggrann kodning och ana-
lys, nu under mindre tidspress. Avslutningsvis analyserades fallen med avse-
ende på skillnader och likheter mellan dem. 
                                                      
6 Den intresserade kan kontakta författaren för att få tillgång till enkäten. 
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föreläsning
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Detaljerad kodning 
och analys

Fallöverskridande 
analys
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Enkäterna - kodning och analys 
Här beskrivs de olika frågorna i enkäten, samt hur de har kodats, vilket se-
dan ligger till grund för analysen. På ett fåtal punkter skiljer sig kodningen 
mellan de två fallen. Detta tas upp i samband med redovisningen av fall 2. 
Kodnyckeln gjordes i förväg, men modifierades successivt under det att de 
första 15 enkäterna behandlades (dessa gicks sedan igenom på nytt enligt den 
modifierade kodningen). Det var främst för fråga 1 som det var svårt att koda 
de ifyllda enkäterna, dels för att frågan innehåller många aspekter, men 
framför allt eftersom flera av dessa bygger på delvis subjektiva bedömningar. 
Under bedömningen av de 15 första ”kalibrerade” jag, efter bästa förmåga, 
mina bedömningar. Efter att ha gått igenom samtliga enkäter tittade jag på 
nytt igenom ett par av de första för att kontrollera att jag inte omedvetet änd-
rat min bedömningsnivå. Nedan presenteras den slutliga kodnyckeln inklu-
sive vissa kommentarer. 
 
Fråga 1: Tycker du att du har förstått vad totalkostnadsanalys går ut på, och hur 
man använder sig av totalkostnadsanalys? Om du tycker det, försök då kort att 
beskriva totalkostnadsanalys. 
Huvud‐
punkt 

Underpunkt  Kodning Kommentar

Ö
ve
rg
ri
p
an
d
e 
fö
rs
tå
el
se
 

Tycker studenten själv att han/hon har 
förstått? 

Ja
/N

ej
/O

kl
ar
t 

Anser jag att studenten har förstått 
utifrån vad som togs upp på före‐
läsningen? 

Min bedömning utifrån studentens beskriv‐
ning. 

Anser jag att studenten har förstått 
utifrån lärarens intentioner?

D:o

Är studentens beskrivning begränsad till 
logistik? 

Ja/Nej 

Bra om de förstår att totalkostnadsanalys är 
en generellt användbar metod. 

V
ilk
a 
vi
kt
ig
a 
as
p
ek
te
r 
ta
s 
u
p
p
? 

Anledningen till att göra totalkostnads‐
analys. 

K
o
rr
ek
t/
In
ko
rr
ek
t/
 O
kl
ar
t/
 S
ak
n
as
 i 

sv
ar
et
 

Helhetsperspektiv; Bra beslutsunderlag 

När man gör dem.   Inför förändringsbeslut; Jämföra alternativ. 
Hur de görs.   Välja relevanta poster; Prioritera de viktig‐

aste; Beräkna aktuella kostnader.
7
 

Situationsanpassning   Dvs. ”den rätta” modellen finns inte 
Räknas specifika kostnadskomponenter 
upp? 

Kan visa precision i svaret, men även svag 
insikt om det framstår som det ”enda rätta”. 

                                                      
7 Vikten av detta tonades ner efter att ha granskat några enkäter, då många som verkade 
ha förstått riktigt bra inte skrivit om detta, troligen för att de inte tyckte det behövdes. 
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Fråga 2: Har du tidigare kommit i kontakt med totalkostnadsanalys? I så fall, togs 
det idag upp på ett liknande sätt som tidigare, eller annorlunda? Gjorde dagens 
genomgång att begreppet totalkostnadsanalys klarnade för dig, eller blev det sna-
rare mer förvirrande? 
 
Huvudpunkt  Kodning  Kommentar 

Tidigare kontakt  Ja/Nej  Om ”tidigare kontakt” noterades även i vilket samman‐
hang /vilken kurs. 

Liknande sätt  Ja/Nej/‐‐  Streck används om studenten inte haft tidigare kontakt. 

Klarare eller ej  Ja/Nej/‐‐  D:o 
 
Fråga 3: Var lärarens presentation av totalkostnadsanalys tydlig? 
 
Huvudpunkt  Kodning  Kommentar 

Tydlig  Dålig/OK/Bra  ”Dålig” om studenten tydligt kritiserar genomgången; 
”OK” om viss begränsad kritik ges (t ex ”Bra, men gick lite 
för fort”) 

 
Fråga 4: Har du några frågor om totalkostnadsanalys du skulle vilja ställa till 
läraren? 
 
Huvudpunkt  Kodning  Kommentar
Finns frågor?  Ja/Nej  Alla frågor noterades

Resultat av genomförda observationer, enkäter och diskussioner  
Fall 1 – Kursen 723G48 Logistik 
Förutsättningar 
Kursen ges i årskurs 3 på Ekonomprogrammet. Logistik har inte ingått i 
undervisningen tidigare på programmet. Totalkostnadsanalys gicks igenom 
vid första föreläsningen, efter en allmän introduktion till ämnet logistik och en 
kortare genomgång av kursens innehåll och uppläggning. 45 studenter närva-
rade vid föreläsningen och besvarade enkäten.  
 
Lärarens intentioner 
Totalkostnadsanalys handlar enligt läraren om att kunna jämföra två olika 
”system”. Logistik handlar till stor del om att göra förändringar i verksam-
heten, och det är då viktigt att kunna jämföra kostnaderna för nuläget och 
det nya föreslagna ”systemet”. Det är då viktigt att ha en ”ledstång”/grund 
modell att använda som checklista.  

Målet för läraren är att studenterna ska få en förståelse för ovanstående, 
och att man i en totalkostnadsanalys ska ta med alla kostnader som är för-
knippade med förändringen. 
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Läraren menar att det är viktigt med en viss övertydlighet när man förklarar 
totalkostnadsanalys. Bättre att studenterna tar med lite för många kostnads-
poster till att börja med. Med ökad erfarenhet kan de sedan förstå vilka pos-
ter som kan uteslutas i en viss situation. Detta kommer studenterna att få 
träna på senare i kursen i samband med ett praktikfall. Lärarens föreläsning 
ska varvas med frågor till studenterna samt en ”bikupa”, där studenterna 
under en stund får prata med varandra, för att få dem att bli mer aktiva, och 
för att skapa variation vid undervisningspasset. 
 
Observationer av föreläsningens genomförande 
Totalkostnadsmodellen introduceras som den viktigaste modellen i kursen. 
(Modellen beskrivs dock inte alls i detta skede). 

Studenterna får diskutera i bikupa 5 minuter kopplat till två punkter: 
 
- Diskutera med era bordsgrannar vilka logistikkostnaderna är. 
- Försök strukturera dem i ett antal huvudkostnadsposter. 

 
Studenternas idéer skrivs upp på tavlan, vilket ger en lista på några kostnader 
som nästan helt avviker från de kostnadsposter som tas upp i kursboken. 

Därefter presenterar läraren totalkostnadsmodellen enligt kursboken8, 
och kopplar studenternas föreslagna kostnader till bokens fem kostnadspos-
ter) Därefter avslutas totalkostnadsmomentet i föreläsningen. 

 
Mina reflektioner kring föreläsningen 
Läraren lät studenterna börja tänka själva i en bikupesession, precis som pla-
nerat. Deras förslag fångades upp av läraren, som sedan med hjälp av kursbo-
kens modell satte in dessa förslag i en struktur. De flesta av studenternas kost-
nadsförslag behandlades, men inte alla. Vissa kostnadsposter diskuterade lära-
ren sedan lite djupare, men de flesta relativt ytligt. Även om beskrivningen av 
modellens ingående poster kunde ha varit något tydligare, bör studenterna ha 
lärt sig vilka kostnadsposter som är de mest relevanta inom logistiken. 

Däremot tog läraren inte alls upp det som han såg som det viktigaste med 
denna föreläsning, nämligen att förklara vad man egentligen använder total-
kostnadsanalys till. Inget nämndes om kostnadsjämförelse mellan olika ”sy-
stem” i en beslutssituation, eller om vikten att fånga upp alla de berörda 
kostnadsposterna vid en förändring. 

 
 

                                                      
8 Oskarsson et al (2006) 
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Enkätsvaren 
Här redovisas studenternas svar på respektive fråga, baserat på den kodning 
jag gjort, tillsammans med mina analyser9. 
 
Fråga 1 – Förståelse 
Hälften av studenterna (22 st av 45) anser själva att de förstått totalkostnads-
analys (antingen skriver de att de har förstått, eller så beskriver de totalkost-
nadsanalys, utan några brasklappar om att de kanske inte förstått helt och 
hållet). Många (16 st) beskriver att de är osäkra och bara delvis har förstått, 
medan 7 st inte anser att de förstått. 

Utifrån deras beskrivning av totalkostnadsanalys kan man konstatera att 
majoriteten (30 st) inte har uppfattat det som läraren hade som intention att 
förmedla. För ytterligare 11 st är det tveksamt, även om brottstycken i deras 
text tyder på en viss förståelse, medan endast 4 studenter snappat upp hu-
vudbudskapet. 

Eftersom föreläsningens innehåll avvek från lärarens intentioner är det 
också intressant att se hur väl det som presenterades togs emot. Utifrån vad 
som verkligen sades på föreläsningen är det lika många som tydligt visar att 
de förstått som att de inte förstått (18 st i respektive grupp), medan det för 9st 
var svårt för mig att bedöma om de uppfattat det rätt. 

 

 
 
När det gäller de mer specifika underpunkterna konstaterar jag att för samt-
liga dessa har en majoritet av studenterna inte alls tagit upp dessa i sina svar. 
Att det är i en beslutssituation som totalkostnadsanalys används tas tydligt 
upp endast av 4 st. Motsvarande siffra för motivet till totalkostnadsanalys 
(dvs. att jämföra totalkostnad för olika alternativ) är 6 st, och på den punkten 
har 10 studenter istället tagit upp andra, mer eller mindre felaktiga motiv. 
Vad gäller vikten av situationsanpassning är det inte någon som nämner det. 
                                                      
9 Den intresserade kan kontakta författaren för att få tillgång till mer detaljerat mate-
rial om kodningen. 
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Fråga 2 – Tidigare erfarenhet av totalkostnadsanalys 
21 studenter anser sig ha kommit i kontakt med totalkostnadsanalys tidigare. 
Flera av dessa är osäkra och refererar till att det finns likheter med sådant de 
gjort tidigare. Främst är det en kurs i ”Kalkylering och budgetering” som tas 
upp. 4 av dessa 21 anser att det togs upp på liknande sätt idag som i tidigare 
kurs, medan 5 anser motsatsen. 4 st anser att begreppet klarnat i och med 
dagens föreläsning, medan 1 anser motsatsen. 
 
Fråga 3 – Tydligheten i presentationen 
Alla utom en student anser att läraren presenterade totalkostnadsanalys på 
ett tydligt sätt. 16 st tyckte dock att det på vissa punkter kunde ha varit ännu 
något bättre. 
 
Fråga 4 – Frågor till läraren 
Många anser sig i nuläget veta för lite för att kunna ställa relevanta frågor. 
Trots allt har 11 st angett en eller flera frågor, som handlar om sådant som 
inte togs upp på föreläsningen. De vanligaste frågorna är ”Vad ska man an-
vända det till i praktiken?” och ”Hur använder man modellen?” 
 
Koppling mellan frågorna 
Vid en ytlig granskning är det svårt att hitta tydliga kopplingar mellan svaren 
på olika frågor. Av de 4 studenter som visar en hyggligt god förståelse för 
totalkostnadsanalys har 3 tidigare erfarenhet av totalkostnadsanalys. Förståel-
sen kan i dessa fall alltså ha grundats i den tidigare erfarenheten istället för i 
dagens föreläsning, men underlaget är alltför litet för att kunna dra en sådan 
slutsats. 
 
Övriga reflektioner 
Att studenterna inte hade uppfattat begreppet totalkostnadsanalys enligt de 
intentioner läraren hade, är inte förvånande, eftersom dessa intentioner bara 
delvis framkom vid föreläsningen. Detta förklarar också varför studenterna 
inte gav tydliga svar om vad totalkostnadsanalys är. Däremot anser jag att det 
är ganska förvånande att mindre än hälften av dem tydligt visade att de för-
stått det som verkligen togs upp vid föreläsningen. 

Det finns en liten grupp studenter som inte förstått att frågorna i enkäten 
handlar om totalkostnadsanalys, eftersom de istället beskriver Logistik i all-
mänhet. En möjlig förklaring kan vara att totalkostnadsanalys gicks igenom 
på första föreläsningen, vid samma tillfälle som ämnet logistik introducera-
des, och att vissa studenter därmed ännu inte kunde hålla isär begreppen.  
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Vid den efterföljande diskussionen funderade läraren på om ordet ”total-
kostnadsanalys” som användes i enkäten kan ha gjort det svårt för studen-
terna att tolka frågorna, då han vid föreläsningen inte använde detta ord, 
utan pratade om ”totalkostnadsmodellen”. Studenterna som deltog vid dis-
kussionen trodde inte att detta var problemet, snarare att det var så mycket 
som presenterades vid detta introduktionstillfälle att det var svårt att ta till sig 
allt och få in det i sitt sammanhang. 

Flera studenter nämner att det finns fem ”nivåer” i totalkostnadsmodell-
en. Min tolkning är att dessa studenter syftar på de fem kostnadsposterna 
som ingår i den modell som visades på föreläsningen. Om ordet ”nivåer” 
användes vid föreläsningen var det i så fall inte något jag uppmärksammade. 

Den tidigare kurs i vilken flera nämnde att de kommit i kontakt med to-
talkostnadsanalys är obligatorisk på deras utbildningsprogram. Med tanke på 
detta kan man tycka att merparten av studenterna borde ha nämnt den. Det 
skulle vara intressant att veta hur det tas upp i den kursen, men jag har inte 
undersökt detta vidare. 

Resultat av genomförda observationer, enkäter och diskussioner Fall 2 – 
Kursen TETS28 Grundläggande Logistik 
Förutsättningar 
Kursen ges i årskurs 4 för studenter på civilingenjörsprogrammen Industri-
ell ekonomi respektive Maskinteknik. Studenterna har inte läst någon renod-
lad logistikkurs tidigare inom ramen för sina program. Däremot har de flesta 
stött på ämnen som ligger logistiken nära. Merparten har t ex läst kursen 
Produktionsekonomi, där en del beräkningar görs som bygger på ett total-
kostnadsresonemang, men där detta inte är explicit uttalat. Vissa studenter 
läser parallellt kursen Inköp, där totalkostnadsanalys diskuteras.  

Totalkostnadsanalys ingick i en föreläsning om ”Logistikens totalkostnad & 
leveransservice”, som hölls ca två veckor in i kursen. Den första halvan av före-
läsningen ägnades åt totalkostnadsanalys, och enkäten genomfördes i direkt 
anslutning till detta. 73 studenter närvarade vid föreläsningen och besvarade 
enkäten. 

 
Lärarens intentioner 
Läraren beskriver en klar bild av vad han vill få fram till studenterna i sam-
band med detta moment i kursen. Han utgår från den lärobok10 som an-
vänds i kursen och försöker använda samma terminologi och bildspråk som i 
boken, för att inte förvirra studenterna. På områden där han anser att det 

                                                      
10 Oskarsson et al (2006) 
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behövs förtydliganden eller fördjupningar lägger han in det. De huvudsakliga 
aspekter han vill att studenterna ska få med sig är: 
 

- Helhetssyn/systemtänkande, dvs. att en förändring i en del av syste-
met (verksamheten) nästan alltid ger effekter även i andra delar. 
Därmed påverkas fler kostnadsposter än man kanske tror vid första 
anblicken 

- Situationsanpassning, dvs. att det inte finns en generellt giltig mo-
dell. Man kan ha en grundmodell som utgångspunkt, men den 
måste alltid anpassas till den aktuella kontexten/situationen 

- Vikten av att förstå nuläget, för att kunna situationsanpassa på ett 
lämpligt sätt. 

- Förmåga till eget kritiskt tänkande, t ex vikten av att ifrågasätta fakta, 
antaganden mm och granska dessa kritiskt.  

- Viktigt att man tar sig ”ända ner i konkreta beräkningar”, då han an-
ser att många verkar fastna i att se det som en abstrakt modell, och 
inte klarar av att använda den i praktiken om de inte får det demon-
strerat för sig. 
 

Upplägget på föreläsningen, och urvalet av vad som tas upp, bygger till stor 
del på tidigare erfarenheter. Genom åren har läraren testat olika exempel, 
varav vissa har tagits bort, då känslan har varit att de inte riktigt gått hem, 
medan andra behållits, då de fungerat bättre. 
 
Observationer av föreläsningens genomförande 
Totalkostnadstänkandet introduceras som en del av ett systemtänkande, som 
bygger på helhetssyn. Lämplig arbetsgång vid totalkostnadsanalyser gås ige-
nom. 

Den totalkostnadsmodell som beskrivs i läroboken presenteras, varvid det 
poängteras att det sällan är enstaka kostnader som påverkas av en föränd-
ring, utan flera. Respektive kostnadspost i modellen gås igenom relativt nog-
grant, med förklaringar av vad de innefattar och av relevanta formler i de fall 
sådana finns. Terminologi och benämningar som används följer kursboken, 
men läraren poängterar att dessa inte är några generellt överenskomna ter-
mer, utan att det varierar vad som används i litteraturen. Han använder sig 
också av ett par egna benämningar/förkortningar, dock utan att egentligen 
förklara dessa. 

Vikten av situationsanpassning poängteras, dels resonemangsmässigt och 
dels med ett konkret exempel, där beräkningar genomförs. 
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Mina reflektioner kring föreläsningen 
Det läraren presenterade på föreläsningen stämde mycket väl med de intent-
ioner han hade med föreläsningen. Det fanns en stor tydlighet i det som 
presenterades. 

 
Enkätsvaren 
Här redovisas studenternas svar på respektive fråga, baserat på den kodning 
jag gjort, tillsammans med mina analyser11. Ett par mindre förändringar 
gjordes jämfört med fall 1: 
 

 Eftersom studenterna i denna kurs kommer från olika utbildnings-
program ombads de markera vilket program de går, för att ge möj-
lighet att kontrollera om programtillhörigheten påverkar studenter-
nas svar. 

 Då lärarens genomförande överensstämde mycket väl med hans in-
tentioner var det inte meningsfullt att bedöma studenternas lärande 
mot dels intentionerna och dels föreläsningens innehåll. Dessa två 
underaspekter till fråga 1 slogs därför ihop till en. 

 
Fråga 1 – Förståelse 
Så gott som samtliga (71 st av 73) anser sig ha förstått begreppet väl, dvs. deras 
egen uppskattning av sin förståelse är mycket hög. Av deras beskrivningar 
framgår dock att de förstått i olika hög grad. Av de 73 studenterna har jag be-
dömt att 26 st har en god faktisk förståelse relativt det som presenterades, 30 
st en mera vag (svårbedömd) förståelse, och 17 st en svag/bristfällig förståelse. 
 

 
 
                                                      
11 Den intresserade kan kontakta författaren för att få tillgång till mer detaljerat mate-
rial om kodningen. 
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Majoriteten (49 st) hade inte ett logistikfokus i sin beskrivning av totalkost-
nadsanalys, vilket här anses positivt, eftersom totalkostnadsanalys i sig inte 
handlar om logistik. 

Beträffande motiven till att göra totalkostnadsanalys, respektive i vilka si-
tuationer totalkostnadsanalys används ger många (25 respektive 29 st) en bra 
bild, medan ungefär lika många överhuvudtaget inte berör detta i sitt svar. 
Ett fåtal verkar ha missuppfattat, medan det för övriga är svårt att utläsa om 
de förstått det på rätt sätt. 

Endast (22 st) nämner situationsanpassning särskilt tydligt, trots att det 
poängterades vid föreläsningen. Av dem som tar upp det ger drygt hälften en 
bra beskrivning, medan ingen ger en felaktig bild av det. 
 
Fråga 2 – Tidigare erfarenhet av totalkostnadsanalys 
Majoriteten (41 st) säger sig ha stött på totalkostnadsanalys tidigare. Drygt 
hälften av dessa studenter nämner kurserna ”Inköp” och ”Produktionseko-
nomi” och tidigare ekonomikurser i allmänhet. Av de som tar upp det tycker 
de flesta att ämnet behandlades på ett liknande sätt som i tidigare kurser, och 
alla utom två anser att de nu har en klarare bild av totalkostnadsanalys. 
 
Fråga 3 – Tydligheten i presentationen 
63 av studenterna ansåg att presentationen var bra, utan reservationer medan 
övriga 10 hade mindre kommentarer till vad som skulle kunna förbättras. 
 
Fråga 4 – Frågor till läraren 
En minoritet (9 st) har valt att ställa frågor. Dessa handlar främst om i vilken 
utsträckning och på vilket sätt totalkostnadsanalys används i näringslivet, 
hur detaljerad man ska vara i beräkningarna, samt hur man vet vilka anta-
ganden som är acceptabla att göra 

Detta är relevanta frågor att ställa. Hur företag gör togs inte upp på före-
läsningen, och de övriga frågorna är mycket svåra att ge svar på, då det varie-
rar från fall till fall. 
 
Koppling mellan frågorna 
Även i detta fall är det svårt att hitta några tydliga kopplingar mellan svaren 
på olika frågor. Huruvida studenterna tidigare stött på ämnet eller inte verkar 
inte påverka hur väl de förstått totalkostnadsanalys. 
 
Övriga reflektioner 
Jag upplevde att läraren presenterade sitt budskap på ett tydligt sätt, och är 
därför lite förvånad över att endast en tredjedel av studenterna förklarade total-
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kostnad på ett sätt som jag bedömde som tillfredsställande. T ex var det ingen 
som nämnts ovan endast ett fåtal som tog upp vikten av situationsanpassning, 
trots att det betonades vid föreläsningen. Vid den efterföljande diskussionen 
var studenterna förvånade över denna låga siffra. De ansåg att just situations-
anpassningen lyftes fram vid föreläsningen, och trodde att de flesta studenter 
egentligen hade uppfattat detta, men underlåtit att skriva det i enkäten. 

När det gäller programtillhörigheten kopplat till förståelsen finns det en 
viss skillnad mellan studenter från Industriell ekonomi (73 % av studenterna) 
och de från Maskinteknik (22 %)12. Av studenterna på Industriell ekonomi 
bedömer jag 21 st (40 %) ha en god förståelse av totalkostnadsanalys, och 10 st 
(19 %) en svag/bristfällig (för resterande är den mer vag/svårbedömd). Motsva-
rande siffror är för maskinteknikstudenterna 3 st (19 %) god förståelse och 5 st 
(31 %) svag/bristfällig. 

 

 
 
En möjlig orsak till att studenterna från Industriell ekonomi har tagit till sig 
totalkostnadsanalys på ett bättre sätt kan vara att de i högre omfattning har läst 
kurser inom ekonomiområdet och därför är mer vana vid den terminologi och 
typ av resonemang som används i samband med totalkostnadsanalys. 

Sammanfattande analys av resultaten  
Studenternas förståelse av det presenterade budskapet  
Studenternas egen uppfattning 
I fall 1 anser ungefär hälften att de förstått begreppet totalkostnadsanalys, me-
dan så gott som alla gör det i fall 2. Det skiljer sig alltså kraftigt åt mellan stu-
dentgrupperna. 

                                                      
12 Resterande 5 % utgjordes av fyra studenter från tre olika utbildningsprogram. Det 
ringa antalet gör att inga motsvarande analyser kan göras för dem. 
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Min bedömning är att budskapet presenterades tydligare i fall 2, och att den 
tydligheten kan vara en förklaring till att studenterna upplever att de lärt sig. 

 
Min bedömning av deras faktiska förståelse 
För att jämföra fallen har jag valt att titta dels på hur många studenter som 
jag bedömt visar en hög faktisk förståelse (kodat ”ja” enligt min bedömning) 
respektive de som visar en låg (kodat ”nej”).  

Det är fler som inte förstått i fall 1 (40 %) än i fall 2 (23 %), men det är 
även några fler som visar en hög förståelse i fall 1 (40 %) än i fall 2 (36 %). 
Den gruppen där jag anser det vara oklart om studenterna förstått eller ej, är 
alltså märkbart större i fall 2 (41 %) än i fall 1 (20 %).  

I båda fallen genomfördes föreläsningarna av erfarna lärare, som har en 
gemensam syn på vad som är centrala delar inom totalkostnadsanalys. Lära-
ren i fall 2 uttalade dock mer detaljerat vad han ansåg vara viktiga aspekter 
att lära ut, och han följde också sina uttalade intentioner på ett tydligare sätt 
än läraren i fall 1. Tydligheten vid föreläsningen borde i sig leda till en högre 
förståelse hos studenterna i fall 2, men så är inte fallet. Möjligen kan det 
större omfånget/djupet i fall 2-föreläsningen haft viss negativ inverkan på 
lärandet, på så sätt att studenterna inte förmådde ta till sig hela budskapet. 
Biggs (2003) hävdar t ex att lärandet hämmas av att man försöker trycka in 
för mycket i undervisningen. Kanske var det för mycket fakta på kort tid, och 
kanske för lite studentengagemang, jämfört med fall 1 där läraren lade in en 
bikupesession. 

 
Studenternas förståelse av de viktiga begreppen 
Av studenternas beskrivningar kunde jag bedöma hur väl de uppfattat de 
centrala delarna av totalkostnadsanalys. Här visar siffrorna tydligt att studen-
terna i fall 2 har en bättre förståelse. Vad gäller motiven till att göra totalkost-
nadsanalyser redogör 34 % för detta på ett bra sätt, jämfört med 13 % i fall 2. 
Motsvarande siffror för i vilka situationer man utför analyserna är 40 respek-
tive 7 %, och för vikten av situationsanpassning 18 respektive 0 %. 
Trots att studenterna i båda fallen verkar ha uppfattat det respektive lärare 
presenterade i lika hög grad, har alltså fall 2-studenterna en bättre faktisk 
förståelse av vad totalkostnadsbegreppet är. 

Kopplat till de gap som presenterades i inledningen av rapporten kan föl-
jande sägas. Skillnaden mellan det som presenterades och det som studen-
terna tagit till sig av presentationen, dvs Gap 4, var ungefär lika stort i båda 
fallen. Gap 5, skillnaden mellan intention och faktiskt lärande, var störst i fall 
1, som en konsekvens av att Gap 2, skillnaden mellan lärarens intention och 
den verkliga presentationen, var tydligt i fall 1, medan det inte var märkbart i 
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fall 2. Skillnaden mellan självskattat och faktiskt lärande, Gap 3, återfanns 
också, där det självskattade lärandet i båda fallen var relativt tydligt större än 
det faktiska. 
 

 
 
Med tanke på att det i båda fallen rör sig om en första introduktion till ämnet 
totalkostnadsanalys, och att det senare i kurserna tas upp flera gånger, är inte 
konsekvensen så stor av att inte förstå efter denna föreläsning. Det är dock 
intressant att se att även när budskapet presenterats på ett tydligt sätt finns 
det luckor i den kunskap studenterna förvärvat. Slutsatsen av detta är att det 
är viktigt att ta upp saker flera gånger för att därmed öka sannolikheten att 
budskapet slår rot. Hur sambandet mellan ”antal exponeringar” och förståel-
sen går dock inte att säga något om baserat på denna studie. 

Vad kan skillnaderna bero på? 
Entwistle (2009) tar upp olika faktorer som påverkar lärandet, t ex lärarens 
insats, utbildningens organisation och studenternas situation och tidigare 
erfarenheter. Lärarens insats i de två studerade fallen har diskuterats ovan. 
Vad gäller hur utbildningen är organiserad så finns vissa skillnader.  

Civilingenjörsprogrammen (fall 2) vid Linköpings universitet är upplagda 
så att studenterna läser flera kurser samtidigt, vanligtvis tre åt gången, me-
dan man på Ekonomprogrammet (fall 1) läser en kurs i taget. Detta bör gene-
rellt medföra att det är lättare för ekonomstudenterna att fokusera på det 
som händer i en specifik kurs. Eftersom enkäten genomfördes i direkt an-
slutning till den aktuella föreläsningen bör detta dock inte ha påverkat. 

I de aktuella kurserna gick totalkostnadsanalys igenom vid introduktions-
föreläsningen i fall 1, och en bit in i kursen i fall 2. Studenterna i fall 1 kan där-
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för ha varit mindre förberedda för att ta till sig specifik fakta, vilket också 
nämndes av studenterna i samband med den efterföljande diskussionen. Detta 
är i enlighet med Biggs (2003) tankar om att en viktig orsak till lågt lärande är 
att man försöker fylla undervisningen med alltför mycket information. 

Vad studenterna har med sig in i kurserna är delvis individuellt, och i 
denna studie har inga försök gjorts att koppla lärandet till studenternas indi-
viduella situation. Det finns däremot en del som kan sägas på gruppnivå. 
Studenterna i fall 2 har läst ett år mer på sina program än de i fall 1. Det är 
dock tveksamt om det spelat någon roll – båda grupperna bedömas vara väl 
förtrogna vid universitetsstudier.  Det skiljer dock en del på vad de läst tidi-
gare, och i det sammanhanget är det intressant att dela upp fall 2, och be-
trakta de olika utbildningsprogram studenterna går. Såväl I- som ekonom-
studenter har en god ekonomisk förförståelse, medan M-studenter (vilket 
diskuterats tidigare) inte har det i samma utsträckning. Med detta som bas 
kan man tänka sig att ekonom- och I-studenterna har lika lätt att förstå total-
kostnadsbegreppet. Figuren nedan visar att detta stämmer mycket väl om 
man ser på andelen som tydligt uppfattat det som framfördes på föreläs-
ningen (”Ja” i diagrammen). I- och ekonomstudenterna ligger på samma 
nivå, medan M-studenterna ligger lägre.  

 

 

Reflektion över metodanvändning  
Metodmässigt finns aspekter som gör att det är svårt att dra några tydliga 
slutsatser av studien.  

Frågornas utformning kan ha påverkat studenternas förståelse för vad som 
efterfrågades, dvs. beroende på tolkningen av en viss fråga kan de ha valt att 
ge ett visst svar. Olika studenters svar speglar därmed inte med säkerhet 
samma sak, vilket påverkar jämförbarheten. Ett exempel som tagits upp ovan, 
är att själva begreppet totalkostnadsanalys inte alls användes av läraren i fall 
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1, vilket gör att studenterna kan ha blivit konfunderade vid besvarandet av 
enkäten. Jag kan i och för sig inte se att det finns några andra rimliga tolk-
ningar att göra, men kan inte utesluta detta. 

När man besvarar enkäter är det inte lätt att veta på vilken detaljeringsnivå 
man bör svara för att ett fritextsvar ska vara ”tillräckligt användbart”. Det var 
knappast möjligt för mig att förklara utan att samtidigt styra studenternas 
svar, som jag inte ville skulle vara styrda. Jag hade medvetet gett ett begrän-
sat skrivutrymme på varje fråga så att det skulle vara rimligt att hinna be-
svara frågorna på den begränsade tid de hade till förfogande. Det finns dock 
en risk att det begränsade skrivutrymmet kan ha gjort att vissa valt att ute-
lämna viss information, t ex kan de i fall 2 ha underlåtit att nämna vikten av 
situationsanpassning, även om de hade förstått detta. Det var särskilt på 
fråga 1 som svarsutrymmet kan ha påverkat, då det var den frågan som öpp-
nade upp för längre svar. Att skrivtiden var begränsad beror i sig på att jag var 
beroende av att använda undervisningstid till enkäten för att få en hög svars-
frekvens. Eftersom undervisningstiden är dyrbar, ville jag inte be om mer tid 
än de 15 minuter som användes. 

Det är nog ganska individuellt hur man bedömer sin egen förståelse. Vissa stu-
denter har t ex i enkätsvaren angivit att de knappast kan förstå totalkostnadsa-
nalys efter en så pass kort introduktion, medan andra uppenbarligen har an-
sett sig kunna svara ja utifrån de givna förutsättningarna. Av denna anledning 
är det vanskligt att jämföra olika studenters självskattning av sitt lärande. 

Det fanns inget incitament för studenterna att besvara frågorna så bra som 
möjligt, vilket kan ha gjort att vissa svarade mest ”för sakens skull”, utan att 
vara så noga med vad det skrev och hur de uttryckte sig. Om frågorna istället 
ställts i samband med en examination (vilket inte var ett möjligt alternativ 
här, då poängen var att fånga deras kunskap direkt efter föreläsningstillfället) 
är det troligt att fler bemödat sig att göra sitt bästa. 

Alla dessa aspekter bidrar till en osäkerhet huruvida det studenterna skri-
vit verkligen avspeglar deras verkliga åsikter och kunskaper. Det finns alltså 
en viss svaghet i enkätkonstruktionen, dvs det Yin (1989) kallar ”construct 
validity” kan i viss mån ifrågasättas. Detta kunde i viss mån ha avhjälpts ge-
nom att tydligare uppmuntra respondenterna att svara utförligt i samband 
med att enkäten delades ut, och samtidigt ge mer skrivutrymme, särskilt på 
fråga 1. Ett annat sätt att hantera detta problem hade varit att komplettera 
enkäten med att intervjua ett antal studenter, för att få en uppfattning om 
hur väl enkätsvaren speglar det studenterna verkligen kan. 

Avslutningsvis kan konstateras att det inte bara är i samband med studen-
ternas lärande det är relevant att prata i termer av ”gap”. I den studie jag ge-
nomfört kan man också identifiera ett antal gap. Jag kan t ex ha uppfattat 
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lärarnas intentioner på ett sätt som avviker från vad de verkligen menade; 
studenterna kan ha tolkat frågorna i enkäten på ett annat sätt än jag avsåg; 
mina tolkningar av studenternas svar kanske inte stämmer med vad de verk-
ligen menade osv. Resultaten av denna studie måste därför tas med flera 
nypor salt. Det jag ändå vågar drista mig att påstå är att studien visar att stu-
denterna i dessa fall inte uppfattat allt det lärarna ville få fram, och jag miss-
tänker att det är fullkomligt naturligt, kanske till och med ofrånkomligt. Det 
vore dock intressant att göra djupare studier för att se om man finna sätt 
som ökar sannolikheten att de uppfattar en så stor del som möjligt av det 
tänkta budskapet.  
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INDIVIDUELLA BASGRUPPSUNDERLAG –  
ett verktyg för synliggörande av individuell kunskapsinhämtning 

och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet 
Madelaine Johansson, Per Sandén & Anders Johansson, Institutionen för Tema 

Sammanfattning  
År 2005 introducerades individuella basgruppsunderlag (IBU) vid Miljö-
vetarprogrammet som en del i det kontinuerliga utvecklingsarbete som pågår 
i lärargruppen. Motivet var primärt att synliggöra den enskilda studentens 
insatser och lärande men även att ge lärarna ett verktyg till säkrare bedöm-
ning av studentens aktiva deltagande i basgruppsarbetet. Då IBU är ett i PBL-
sammanhang nytt verktyg har vi sett ett behov av att utvärdera och dokumen-
tera dess potential som ett stöd i studenternas lärande och som en förstärk-
ning av möjligheterna att examinera den enskilde studentens insatser i bas-
gruppen. Studien har visat att IBU:er har skapat möjligheter att stödja stu-
denters lärande genom att synliggöra, såväl för studenten själv som handle-
daren, var i lärandeprocessen studenten befinner sig och erbjuder därige-
nom en möjlighet till stöd för studenternas metakognitiva kompetens, till 
stor del skapad genom dokumentationsprocessen. De intervjuade lärarna 
beskriver att IBU:er stärker möjligheten att bedöma studenternas förberedel-
ser inför basgruppsmötet och därmed också examinera studentens aktiva 
deltagande i basgruppsarbetet . 
 
Nyckelord: Problembaserat lärande (PBL), studenters lärandeprocesser, lärandere-
flektion, bedömning 
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Introduktion 
Alltsedan starten av Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet 1998 
har ett studentcentrerat lärande tillämpats. Pedagogiken kan definieras som 
en problem- och projektorienterad arbetsform där studenternas eget kun-
skapssökande och kunskapskritiska arbete ställs i centrum  (Programhand-
bok, 2011). I ett problembaserat lärande (PBL) sätts studentens lärande i fo-
kus till skillnad från lärarcentrerad undervisning där fokus ligger mer på vad 
som ska läras ut. PBL kan beskrivas som ett lärande som inte fokuserar på 
kunskapsförmedling utan mer på kunskapskonstruktion av och med studen-
ter (Silén 2003, Dreissen och van der Vleuten 2000).  

10 år av erfarenheter av PBL vid Miljövetarprogrammet har visat att det 
finns svårigheter att synliggöra delar av det individuella aktiva deltagandet i 
basgruppsarbetet, särskilt med avseende på hur väl förberedd studenten är 
inför basgruppsmötet. Även när basgruppsmöten hålls utan handledare har 
det förekommit frågor kring bedömning och examination av individuella 
insatser. Examinations- och bedömningsproblematiken i PBL har beskrivits 
av flera (ex. Dreissen och van der Vleuten 2000). Innan uppgifter eller verk-
tyg som stöd för reflektion och kritiskt tänkande utformas bör målsättningen 
vara tydlig skriver Wade (1995). Avseende introduktionen av individuella 
basgruppsunderlag (IBU) var skälet och målsättningen primärt att synliggöra 
studenternas lärande men även att öka möjligheterna att bedöma studentens 
aktiva deltagande i basgruppsarbetet.  

Då IBU är ett nytt verktyg vid Miljövetarprogrammet, det introducerades 
under en kurs 2005 för att under 2006 införas i hela programmet, ser vi ett 
behov av att utvärdera och dokumentera dess potential som ett stöd i studen-
ternas lärande och som en förstärkning av möjligheterna att examinera den 
enskilde studentens insatser i basgruppen. Genom denna utvärdering är det 
också vår ambition att hitta nya utvecklingspotentialer i arbetet med IBU, 
exempelvis en ökad anpassning till olika kurser och specifika kursmål men 
även föreslå andra utformningar av verktyget. Vår förhoppning är att denna 
rapport ska inspirera andra som använder PBL i sin undervisning. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka IBU och dess potential 
som verktyg för lärande och examination i problembaserad undervisning.  
Övergripande frågeställningar för studien är: 
 
– Vilken potential har IBU:erna som stödjande verktyg i lärandeprocesser?  
– Vilken potential har IBU:erna att bidra med informationskompetens? 
– Vilken potential har IBU:erna som examinationsverktyg?  
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Metod 
I denna studie har vi valt att anta en kvalitativ ansats då vi är intresserade av 
studenters och lärares erfarenheter av att använda Individuella basgrupps-
underlag i undervisningen.  Vi har dels samlat studenter till fokusgruppsin-
tervjuer och dels individuellt intervjuat lärare med erfarenhet av IBU:er.   

Fokusgruppsintervjuer som metod ger goda möjligheter att få en bild av 
erfarenheter och funderingar i en grupp kring ett utvalt frågeområde (Mor-
gan 1999). En fördel med fokusgruppsintervjuer i förhållande till vanliga 
gruppintervjuer är att deltagarna får ökade möjligheter att ge respons på 
varandras tankar och erfarenheter, då fokusgruppsintervjuer inte är strikt 
styrda av att deltagarna svarar på frågor i tur och ordning (Barbour och 
Kitzinger 1999).  

Fokusgrupperna rekryterades genom en generell inbjudan som gick ut till 
alla studenter via Miljövetarprogrammets kurssidor på It’s Learning. Då vi 
inte fick önskat antal som svarade gick vi ut med riktade inbjudningar vilket 
resulterade i tre grupper.  

Fokusgruppsintervjuerna varade 0,5-1 h.  
 

– Fg åk 1 varade i ca 50 min och i gruppen deltog sex studenter, tre kvinnor 
och tre män 

– Fg åk 2 varade i ca 47 min och i gruppen deltog två kvinnor och tre män 
– Fg åk 3 varade i ca 33 min och i gruppen deltog två kvinnor och tre män. 

Åk. 3 2009/10 var den första årskull som arbetat med IBU:er under hela 
sin utbildningstid. 

 
Som utgångspunkt, eller stimuli för diskussion, fick studenterna en muntlig 
information kring syftet med studien samt en kort historik kring IBU som 
verktyg i undervisningen på Miljövetarprogrammet.   

Fyra lärare med erfarenhet av IBU:er i undervisningen intervjuades och 
intervjuerna varade mellan 12-20 minuter. 

Intervjuerna med lärare och studenter spelades in och har sedan skrivits 
ut ord för ord och kategoriserats i olika temaområden utgående från de frå-
geområden som intervjuguiderna innefattade. När det gäller analysen av 
utskrifterna av intervjuerna har en s.k. öppen kodning genomförts för att 
söka fånga upp områden och teman som inte helt kan relateras till frågorna 
(Jfr Coffey och Atkinson 1996). 

Vägledande frågeställningar för analysen har varit har varit: 
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 Hur beskriver studenter och lärare en bra IBU? 
 Hur uttrycker studenterna sitt eget läranderelaterat till processen 

med att skriva IBUer?  
 Vilka lärarerfarenheter finns kring IBU som stöd för examination av 

basgruppsarbete? 

Problembaserat lärande på Miljövetarprogrammet 
I Miljövetarprogrammets programhandbok beskrivs att Problembaserat lä-
rande (PBL) lägger grunden för ”djupare förankrad kunskap” och att arbetet i 
basgrupp effektiviserar lärandet genom att gruppen skapar en dynamik i 
analys – och bearbetningsprocessen vilket ofta leder till att missförstånd 
snabbare kan lösas och nya perspektiv och synsätt mer direkt får tillträde till 
studentens egen lärprocess. Diskussioner och reflektioner kring inhämtad 
kunskap förväntas dessutom leda till en fördjupad och mer bestående kun-
skap (Programhandbok, 2011). PBL utgår således från studenten och ett un-
dersökande förhållningssätt. PBL-undervisning utgår från autentiska, verk-
lighetsnära, situationer som analyseras och bearbetas bl.a. i basgrupper (Pet-
tersen 2008, Silén 2003). 

Det miljövetenskapliga fältet är tvärvetenskapligt vilket skapar särskilda 
utmaningar när det gäller utformningen av utbildningen. I Miljövetarpro-
grammets programhandbok (2001, s. 8) beskrivs vilka utmaningar en Miljö-
vetare förväntas ställas inför efter sin utbildning: 

Utbildningen på Miljövetarprogrammet syftar bl.a. till att utbilda proble-
manalytiker. Miljöfrågorna är inbäddade i naturvetenskapliga och tekniska 
problemfält som är tätt sammanbundna med t.ex. ekonomiska, politiska, 
etiska, och historiska förhållanden. För att kunna analysera dessa komplexa 
förhållanden, och möjligheten att lösa aktuella miljöfrågor, ställs höga krav 
på reflektion och problematisering. Detta inkluderar reflektion och proble-
matisering av analysmodeller, kunskapsformer och lösningar, men också 
reflektion över och problematisering av den kunskap och de lösningar som 
du själv gör anspråk på. 

I Miljövetarprogrammets programhandbok finns fem förmågor definie-
rade som särskilt viktiga för Miljövetarstudentens framtida yrkesverksamma 
liv: Formulering av relevanta frågor, metodförtrogenhet, kritisk hantering av 
information, kunskapsintegration och kommunikation. Vidare anges att en 
grundtanke i utbildningen är att ansvar och medvetenhet kring kunskapssö-
kandet skapar motivation, vilket är avgörande för ett effektivt lärande. Detta 
självstyrda lärande ställer stora krav på studenten som måste reflektera över 
sig själv och sitt lärande i flera avseenden. Att i sin utbildning ställas inför 
dessa utmaningar ger en grund för kommande uppgifter i arbetslivet där stu-
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denten efter sin utbildning med största sannolikhet kommer att ställas inför 
situationer som kräver en identifiering av vad som är problemet, vilken in-
formation som krävs för att belysa frågan och dessutom analysera materialet 
samt dra någon form av slutsats (Programhandbok, 2011). Satt i en teoretisk 
ram kan detta beskrivas som grunden i ett livslångt lärande (Jfr ex. van Hat-
tum-Janssen och Lourenco 2008, Boud och Falchicov 2006). 

Basgruppsarbetet på Miljövetarprogrammet utgår från den s.k. Ovalen. I 
PBL litteraturen talas ofta om sjustegs-modellen (jfr Pettersen 2008, ). Ova-
len är en modifiering av de sju stegen (se figur 1).  

 
 
Figur 1. Ovalen används som modell för lärandeprocessen i basgruppsarbetet på 

Miljövetarprogrammet.  
 
I programhandboken definieras 6 områden som viktiga för Miljövetarstu-
denten att utveckla 1) Definiera, uttrycka och erkänna sitt lärandebehov, 2) 
Bli medveten om sitt eget sätt att lära, förstå hinder och underlättande fak-
torer i lärandet samt planera för sitt lärande, 3) Söka kunskap och resurser, 
4) Använda sig av olika kunskapskällor, 5) Formulera, tillämpa och förmedla 
de egna kunskaperna och 6) Bedöma sig själv, värdera och kritiskt granska 
sina kunskaper och de kunskapskällor som används.  
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Basgruppen 
För att stödja studenterna i sitt skapande av ”reflexiv och problematiserande 
kompetens” arbetar man i basgrupper bestående av 6-8 studenter.  Utifrån ett 
problembaserat lärande ses lärande som en kompetens som utvecklas bäst i 
”ett nära samspel med andra människor” (Programhandbok,2011, s. 8). På 
Miljövetarprogrammet arbetar därför studenterna tillsammans i basgrupper 
och formulerar frågeställningar och identifierar lärandebehov. Detta ligger 
sedan till grund för det individuella arbete som sker mellan basgruppsmötena, 
vilket också behandlas gemensamt i gruppen. Det är i basgruppen studenten 
får möjlighet till återkoppling på inläst information och att bearbeta de funde-
ringar som väckts under arbetets gång kring olika teman under utbildningen.  

Under det första året på utbildningen handleds basgrupperna av lärare 
under större delen av alla schemalagda möten medan studenterna under år 
två arbetar mer självständigt med färre handledarledda basgruppstillfällen. 
Under hela utbildningen stöds studenterna i sitt lärande i form av föreläs-
ningar, seminarier, workshops m.m. (Programhandbok, 2011). 

Som ett sätt att synliggöra studenternas förberedelser inför basgruppsmö-
tet utvecklades med start 2005 ett verktyg vid miljövetarprogrammet som 
kallades Individuella basgruppsunderlag (IBU). Intentionen var att synlig-
göra både för studenten själv, basgruppen samt basgruppshandledaren hur 
varje student förbereder sig inför basgruppsmöten.  

Vid Miljövetarprogrammet läggs det kontinuerligt in uppgifter där studen-
terna måste reflektera över både sin kunskapsinhämtning och sin lärandepro-
cess. Under åren har det uttryckts en osäkerhet bland studenterna vad gäller 
omfattningen på och värdet av de kunskaper man inhämtar, inför och genom 
basgruppsarbetet. Som ett stöd för detta har IBU introducerats.  Genom att 
studenten förbereder ett skriftligt underlag skapas en dokumentation och på 
så sätt ges möjlighet att reflektera över lärandeprocessen, vilket i sin tur kan 
leda till att progressionen i basgruppsarbetet synliggörs så till vida att den egna 
kunskapsinhämtningen i förhållande till basgruppens frågeställningar kan 
studeras över tid. IBU bidrar till att ge svar på frågor som ”Har kvalititeten på 
informationskällorna höjts?” ”Bearbetas frågorna på ett djupare plan över tid?” 
De skriftliga underlagen ger också studenterna möjligheter att inför examinat-
ionsuppgifter gå tillbaka och se vad de har skrivit och således få en blick över 
vad kursen innefattat och den kunskap och information som inhämtats. Ett 
annat problem som visat sig under åren av undervisning på Miljövetarpro-
grammet gäller svårigheter med bedömning och betygssättning av studenter-
nas prestationer, liksom att ge återkoppling till studenter, i synnerhet vad gäl-
ler deras insatser i basgruppsarbetet. Vi kommer att återkomma till dessa frå-
gor senare i texten, innan dess vill vi beskriva hur vi arbetat med IBU.  
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Individuella skriftliga underlag inför basgruppsmöten (IBU) 
Studenterna får redan under sin första kurs på Miljövetarprogrammet in-
struktioner kring syftet och utformning av IBU:er. Följande information om 
vad en IBU är och ska innefatta presenteras för studenterna vid starten av 
studierna vid Miljövetarprogrammet: 

Som ett stöd för Ditt lärande under arbetet i basgrupperna används på 
Miljövetarprogrammet ett verktyg som vi kallar individuellt skriftligt un-
derlag inför basgruppsarbetet, eller individuellt basgruppsunderlag (IBU).  

Den absolut viktigaste funktionen med underlaget är att varje student 
individuellt sammanställer och dokumenterar sin kunskapsinhämtning 
och reflektion över lärandet inför varje basgruppsmöte till vilket bas-
gruppen gemensamt formulerat frågor eller uppgifter. Att skriva sin IBU 
kan underlätta för den enskilde studenten att förbereda sig och att bidra 
aktivt till basgruppens arbete. En gedigen och systematisk dokumentat-
ion är av yttersta vikt i allt kvalitetsarbete och detta gäller inte minst i 
termer av det egna lärandet. I en problembaserad lärandeprocess kan 
studenterna ibland uppleva att det är svårt att tydliggöra vad man lär sig 
och genom att under hela utbildningen dokumentera vad man lär sig 
blir det lättare att få syn på sin egen lärandeprocess, inte minst på hur 
förmågan att skriva och reflektera ständigt utvecklas. 

Genom att deltagarna i basgruppen får ta del av övriga basgruppsmed-
lemmars IBU:er skapas en god grund för diskussioner och reflektioner 
kring de frågor som formulerades på föregående möte. Basgruppen får 
genom IBU:erna en bättre överblick över varandras underlag och där-
med ökar möjligheterna att ta del av varandras information och reflekt-
ion. Om Du använder underlaget för att formulera och minnas det som 
Du vill ta upp på mötet kan det sedan vara lättare att avslappnat delta i 
mötesdiskussionerna då Du är väl förberedd. Använt på ett genomtänkt 
sätt kan arbetet med IBU underlätta och fördjupa förberedelserna inför 
basgruppsmötet och även underlätta ett aktivt deltagande på mötet. 
IBU:erna blir också ett stöd för sekreterarens arbete och för gruppens 
dokumentation av sitt arbete. Sekreterarens uppgift förenklas då en vik-
tig del av dokumentationen kring den inhämtade kunskapen är gjord 
och att minnesanteckningarna därmed kan fokuseras på det som av-
handlas under mötet.  

Basgruppen har en stor frihet att välja hur underlaget utformas. Viktigt 
är att Du presenterar den kunskap och information Du inhämtat. För att 
skapa ett bättre underlag för diskussionen i basgruppen bör egna reflekt-
ioner kring det man läst såväl som frågor som väckts under arbetets 
gång skrivas in i IBU:n. En reflektion kan innefatta dina egna funde-
ringar kring det Du läst eller Du kanske har hittat olika perspektiv på en 
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frågeställning i olika källor. Många nya frågor kommer säkert att dyka 
upp under tiden som frågeställningarna bearbetas individuellt och då är 
det bra att formulera dem i text och skriva in dem i sin IBU så att Du får 
möjlighet att diskutera dem med andra. Ett krav är dock att alla källor som 
använts skall finnas redovisade. En lämplig omfattning för en IBU är ca en 
sida då det ska vara hanterbart att hinna skriva och läsa texterna innan 
mötet. Det är också en viktig färdighet att kunna välja ut och samman-
ställa information i en kortare text. Era IBU:er läggs in i respektive bas-
gruppsmapp på It’s learning i god tid innan mötet så att ni kan läsa 
varandras texter. 

Då en av basgruppshandledarens uppgifter är att examinera aktivt delta-
gande i basgruppen blir IBU:erna även ett stöd för bedömningsarbetet. 
Som ni vet innefattar aktivt deltagande förutom att vara närvarande och 
att bidra konstruktivt också att vara väl förberedd. Det individuella bas-
gruppsunderlaget kan bidra till att synliggöra studentens förberedelse för 
handledaren.  

IBU-processen kan sägas bestå av tre steg:  
 
1. Inför ett basgruppsmöte skriver varje student en egen IBU utifrån de 

frågor som har formulerats under föregående basgruppsmöte. Det 
första steget innebär att studenten måste samla in kunskap för att sedan 
välja vad han/hon tycker bäst sammanfattar svar på gruppens gemen-
samma frågeställningar och sedan formulera detta skriftligt. Studenter-
na brukar också ofta formulera diskussionsfrågor i sina IBU:er. En IBU 
brukar omfatta cirka femhundra ord men det kan varierna utifrån tids-
ramar och ämne. 

2. Innan basgruppsmötet lägger studenten ut sin IBU på den gemensamma 
lärplattformen It’s learning så att alla basgruppsmedlemmar kan läsa och 
förhålla sig till varandras IBU:er. Detta steg uppskattas mycket av studen-
terna då de får ta del av sina andra basgruppsmedlemmars arbete inför 
mötena vilket gör att man känner sig väl förberedd för mötet. Ofta har 
studenterna med frågor eller funderingar kring de andras IBU:er till bas-
gruppsmötet.  

3. Vid basgruppsmötet presenterar och diskuterar studenterna sina IBU:er 
och men tar  även upp annan information som inte fått plats i IBU:erna.  

Bedömning, Återkoppling och utvärdering på Miljövetarprogrammet 
I Miljövetarprogrammets kursplaner och – handböcker anges att aktivt delta-
gande i basgruppsarbetet är en förutsättning för att uppnå betyget godkänd. 
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Detta definieras som att: (1) studenten ska vara närvarande på basgruppsmö-
tet, (2) studenten ska vara väl förberedd och slutligen (3) studenten skall delta 
konstruktivt i diskussionen.  

I slutet av varje basgruppsmöte utvärderas mötet och studenternas insat-
ser. Vid särskilda tillfällen sker även så kallade fördjupade utvärderingar där 
basgrupperna får möjlighet att djupare reflektera över sitt arbete och lärande 
(Programhandbok, 2011). Utöver detta erbjuds studenterna individuella åter-
kopplingssamtal under terminerna där de i dialog med sin basgruppshand-
ledare får en lägesrapport över sitt arbete. Under detta samtal behandlas hur 
väl studenten presterar i förhållande till utbildningens kriterier. Till exempel 
diskuteras studentens bidrag i basgrupperna både vad gäller IBU:erna men 
också det aktiva bidraget i diskussioner. Till grund för dessa samtal, såväl 
som stöd i betygssättning, har under 2010 kriterier utarbetats av lärargrup-
pen för att förtydliga vad som bedöms när det gäller basgruppsarbetet (se 
tabell 1). IBU:erna blir i detta sammanhang en viktig utgångspunkt för åter-
koppling kring studenternas aktiva deltagande i basgruppsarbetet. 
 
Tabell 1: Bedömningsunderlag för basgruppsarbete på Miljövetarprogram-

met vid Linköpings universitet  
 
Förberedelser, IBU: 
 

Konstruktivt deltagande:

- Svarar på gruppens frågor inför mötet
- Egen reflektion 
- Nivå på litteratur (sökning och bear-

betning) 
- IBU:er är inlämnade i tid 
 

- Grundar sina diskussionsinlägg i de 
inhämtade källorna som tas upp i 
den egna IBU:n. 

- Driver gruppens arbete framåt 
- Fördjupar diskussionen 
- Är inläst på andras IBU:er 
- Aktivt lyssnande, ställer följdfrågor 

Studiens resultat 
Utifrån de fokusgruppsintervjuer som genomfördes med studenter och de 
individuella intervjuer som genomfördes med lärare kommer presentationen 
av analysen att redovisas i fem avsnitt. I det första avsnittet redovisas vad 
som beskrivs vara en bra IBU. Det andra avsnittet behandlar vad som fram-
kommit kring beskrivna styrkor och svagheter med att använda IBU i bas-
gruppsarbetet som stöd för studenternas lärandeprocesser. Tredje avsnittet 
innefattar erfarenheter kring bearbetning av frågeställning och informat-
ionskompetens och det fjärde erfarenheter av IBU som examinationsverktyg. 
I det femte och avslutande avsnittet presenteras de förslag till utveckling av 
IBU-arbetet som framkom i intervjuerna. 
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Vad är en bra IBU? 
Bland studenter och lärare rådde enighet kring vad som kännetecknar en bra 
IBU. En bra IBU innefattar en redovisning av inhämtad information som sva-
rar på de frågor basgruppen formulerat. Både studenter och lärare framhåller 
vikten av att det finns någon slags reflektion eller utvärdering av information-
en. En bra IBU beskrivs som ”kort och koncis” och har en balans mellan fakta 
och reflektion, d.v.s. ett avsnitt där studenten förhåller sig kritiskt granskande 
till den information som presenteras och hur den svarar på frågeställningarna. 

I en bra IBU är källhanteringen viktig. Vetenskaplig förankring och ”refe-
rering till bra källor” beskrivs av studenterna som viktigt, ”så att man inte 
använder sig av Wikipedia eller nåt sånt där”.  

Det diskuterades av flera studenter huruvida det ska presenteras en tydlig 
struktur eller mall för hur IBU:erna ska utformas. Ett problem med en tydlig 
ram kan vara att studenter med olika bakgrund inte får möjlighet att utforma 
sitt dokument på det sätt som känns bekvämt, eller som en student i åk 1 
uttrycker det hela (F): ”Ordning och reda är ju bättre men just i tvärveten-
skap är det ju svårt att ha mallar i och med att det är som det är”. 

En struktur tycks ändå har vuxit fram och generellt sett beskrivs en bra 
IBU innefatta följande: 1) En faktadel, deskriptiv, där inhämtad kunskap uti-
från frågeställningen presenteras, 2) Egna reflektioner kring vad som inhäm-
tats, 3) Eventuella diskussionsfrågor samt 4) Källredovisning 

IBU som ett verktyg för stöd i lärandeprocessen 
En styrka med IBU som en del i lärprocessen beskrivs av studenter och lärare i 
termer av att de ger en gemensam grund för gruppen att arbeta utifrån under 
mötet. Diskussionerna kan fördjupas då studenterna redan innan mötet har 
en bild av vad de andra i basgruppen har inhämtat i form av information och 
bearbetning av denna. Tiden för presentation kring inhämtad information kan 
därmed kortas till förmån för mer fördjupad bearbetning av frågeställningar-
na. Genom att läsa varandras IBU:er  beskriver studenterna att de får flera 
perspektiv på frågeställningarna och hur dessa kan bearbetas.  Att läsa varand-
ras IBU:er ger även ett mervärde genom att man får exempel på hur man kan 
skriva gällande form och stil, det är inte bara av innehållet som man lär sig. 

Något som togs upp i alla fokusgruppsintervjuer var problematiken med 
den upplevda tidspressen. Ett sätt som föreslogs för att minska detta var att 
kanske utöka tiden för skrivande genom att inte behöva lägga in en IBU in-
för varje möte. Å andra sidan är det en bra träning att avpassa en text i förhål-
lande till den tid som finns att avsätta. Genom att ”tvingas” skriva en sam-
manfattning av och reflektion kring information som inhämtats så utvecklas 
med tiden en färdighet i att avpassa uppgiften efter tidsramen. Arbetssättet 
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utvecklar sådana generiska kompetenser som blir en del i det livslånga lä-
randet, då arbetslivet ofta ser ut så att uppgifter måste sammanställas inom 
givna tidsramar. 

IBU ger ökad möjlighet till återkoppling till den enskilda studenten i 
gruppen, och utgör därmed ett betydande stöd för lärprocessen, som en for-
mativ värdering som kan ligga till grund för utveckling (jrf Boud och Fal-
chicov, 2006). Under intervjuerna uttryckte flera lärare även att de upplevde 
att bara vetskapen om att handledaren läser IBU:erna leder till att studenter-
na, i de flesta fall, anstränger sig extra. 

En viktig del i ett problembaserat lärande är reflektionen. Vi kan notera 
att metoden för denna studie, fokusgrupper och intervjuer, i sig ger möjlig-
het till reflektion över lärandeprocesser för studenter och lärare som får möj-
lighet att fundera över olika frågor. PBL-processen i sig skapar en gynnsam 
miljö för att utveckla en metakognitiv kompetens då studenterna i olika ske-
den av utbildningen uppmuntras att reflektera över sitt lärande och sitt tän-
kande (Elmgren och Hansson 2010). Tidigare studier har visat att skrivandet 
kan stödja studenterna i deras reflektionsarbete (Wade 1995). I intervjuerna 
med lärare framkom att IBU:erna ger handledaren en möjlighet att följa en 
enskilds students progression såväl vad gäller skrivande som förmåga till 
reflektion. En student i åk 1 säger :”jag tycker det är väldigt nyttigt att skriva 
IBU:er alltså att man får reflektera, verkligen tänka efter vad det är man lärt 
sig […] ja jag tycker det är viktigt att man lär sig något av den […] att de reflek-
terar vad man lärt sig och fått ned det på papper”. Att kontinuerligt skriva är 
också något som en student i åk. 2 uppskattar men då i den meningen att de 
får träna på att sammanställa text inför arbetet med att skriva uppsatser. 

Vilken potential har IBU:erna att bidra med informationskompetens? 
En av studiens frågor handlar om vilken potential som IBU:er  har för att bidra 
till utvecklingen av informationskompetens. De studenter som deltagit i denna 
studie har beskrivit att arbetet med IBU:er bidragit till en reflektion över sin 
egen, och andras, kunskapsinhämtning. Studenterna reflekterar över vad som 
kännetecknar en bra IBU och då handlar det bl.a. om att den bidrar till att de 
tränas i att söka och presentera information men även att de tränas i en form 
av kamratvärdering. Det visar sig också att genom att skriva IBU:er får stu-
denterna stöd i att dokumentera och organisera sin kunskap.   

IBU som verktyg för examination 
I lärargruppen uttrycktes det uppskattning av att ha IBU:erna som en doku-
mentation inför betygssättning. De erbjöd en möjlighet för lärarna att gå 
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tillbaka till en dokumentation och inte bara ha sina upplevelser från bas-
gruppsmötena att utgå ifrån. Detta gällde speciellt om man upplevde att det 
fanns tveksamheter kring betygssättningen. Genom användandet av IBU:er 
så uppfattades det som att betygssättningen inte blir lika godtycklig som om 
man bara skulle ha själva basgrupperna att utgå ifrån. En farhåga som 
nämndes är om studenterna låter sig styras mer av formen än av innehållet i 
IBUerna, .speciellt när dessa är betygsgrundande finns en oro för att formen 
blir styrande, utifrån teorin att ”examinationen styr lärandet”.  

Behovet och vikten av en transparent kommunikation om hur lärarna ser 
på IBU:ernas roll i examinationshänseende och hur de används i utbildning-
en har lyftes fram av lärare och studenter. Detta blir speciellt viktigt på år två 
och tre på programmet när handledarna inte deltar på alla möten och IBU:er 
därmed utgör en större andel av det möjliga bedömningsunderlaget. Det 
uttrycktes en också en önskan av vissa lärare att ha tydliga kriterier för hur 
IBU:ernas skulle bedömas enligt en tregradig betygsskala. 

Studenterna uttryckte att det var bra att deras insatser bedömdes indivi-
duellt då de upplevde att det ibland var svårt att veta hur de som individ låg 
till i en PBL-baserad utbildning. En student var dock tveksam till huruvida 
lärare kan veta att det är studenten själv som skrivit IBU:n.  Ett problem som 
flera studenter berörde var att basgruppshandledarna inte agerade sam-
stämmigt. Det kan gälla såväl regler för inlämning av IBU till varje handle-
darlett möte som bedömningen av vilka IBU:er som blev godkända. 

Utvecklingspotential? 
När det gällde frågan om hur IBU:erna kan utvecklas så framkom det lite 
olika perspektiv. De flesta var nöjda med hur IBU:erna användes idag men 
hade ändå ett antal idéer om hur de skulle kunna utvecklas. Förslag som 
lyftes fram var att man i början på en kurs kunde initiera en diskussion i 
basgruppen om hur gruppen ska använda sig av IBU:er samt deltagarnas 
ambitionsnivåer. Denna diskussion ska protokollföras för att sedan tas upp 
när studenterna har arbetat ett tag för att utvärdera arbetat med IBU:er. Frå-
geställningar som ansågs viktiga att ta upp var: Vad har gått bra med 
IBU:erna och vad kan förbättras? På detta sätt skulle det bli lättare för hand-
ledare att komma med input och förslag på vad som kan förbättras. På så sätt 
kan en snabbare progression uppnås gällande användandet av IBU:er.  

Funderingar kring hur man kan förbättra progressionen och ge studen-
terna fler verktyg för hur man kan förbättra basgruppernas frågeställningar 
och arbete återkom i lärarintervjuerna. Det uttrycktes dock farhågor bland 
lärarna att man påverkar studenternas läroprocess genom att allt för mycket 
lägga sig i studenternas arbete. Studenterna i åk 1 menade att arbetet med 
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IBU:erna skulle kunna utvecklas genom att studenterna uppmanas att skriva 
i par då denna form av skrivande uppskattats vid tidigare projektarbeten.  En 
student (B) säger: ”Jag tycker att det var rätt intressant att skriva i par för då 
reflekterade man ihop med en annan lite, så skrev man det var ganska gi-
vande tycker jag”. Vikten av förmågan att arbeta tillsammans både i grupp 
och i par är något som betonas på Miljövetarprogrammet. Bland annat så 
skrivs b-uppsatser i par. Genom att också skriva IBU:er i par så skulle stu-
denterna bättre förberedas för detta arbete och även tydligare se de pedago-
giska poängerna med detta. Att få möjligheten att skriva på engelska är en 
annan utvecklingspotential. Många moment på Miljövetarprogrammet hålls 
på engelska. Det gäller både skriftliga och muntliga examinationer men stu-
denterna möter också mycket engelsk akademisk litteratur på sina litteratur-
seminarier. Detta vållar bekymmer och problem för vissa studenter som har 
efterfrågat träning att skriva på engelska. Att skriva IBU:erna på engelska vid 
enstaka tillfällen skulle kunna vara ett stöd inför dessa moment.  

Avslutande reflektioner 
Denna studie har visat att IBU i problembaserat lärande ger möjlighet att 
stödja studenters lärande utifrån en identifiering av var i lärandeprocessen 
studenten befinner sig, vilket beskrivits som en grundläggande princip för 
lärandeprocesser (Pettersen 2008). I en tvärvetenskaplig utbildning som 
Miljövetarprogrammet blir detta centralt då studenterna startar utbildningen 
med varierande förkunskaper inom olika vetenskaplig fält. IBU:erna ger en 
utökad möjlighet för studenterna att få syn på olika perspektiv när det gäller 
bearbetning och presentation av frågeställningar och problemområden. 

Denna studie påvisar att basgruppsarbetet till vissa delar stärks i och med 
att studenterna skriver IBU:er. Som vi beskrivit tidigare anges i Miljövetar-
programmets programhandbok att det är viktigt att miljövetarstudenten un-
der sina studier utvecklas vad gäller insikt och förmåga att uttrycka lärande-
behov, bli medveten om sitt individuella sätt att lära, söka kunskaper och 
resurser såväl som att använda sig av olika kunskapskällor, formulera, till-
lämpa och förmedla de egna kunskaperna samt bedöma, värdera och kritiskt 
granska sig själv och sina kunskaper och de använda kunskapskällor. 

Arbetet med IBU:er tycks stödja miljövetarstudenternas  metakognitiva 
kompetens utifrån två av de aspekter som Pettersen (2008:18) definierar: 
 

1. Personvariabler, med vilket avses studentens kunskap om sig själv 
som en lärande person. Det kan gälla styrkor och svagheter, vilket i 
fallet med IBU:er tydliggörs dels i skrivandeprocessen men även då 
studenterna läser varandras texter. Processen med att skriva och se-
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dan läsa varandras IBU:er synliggör det egna lärandet för studenten. 
Detta är speciellt viktigt inom PBL då studenterna ofta är osäkra på 
sin egen kompetens.  

2. Uppgiftsvariabler, vilket handlar om förståelse för olika uppgifters 
”egenart” och vilka utmaningar som studenten ställs inför vid bear-
betningen av olika frågeställningar. I fokusgruppsintervjuerna såväl 
som intervjuer med lärare beskrivs nyttan av att både i skriftlig och 
muntlig form bearbeta frågeställningar och sammanställa relevant 
information.  

 
IBU:erna skapar också möjligheter för handledarna till insyn i studenternas 
lärandeprocess Man får genom IBU:erna en överblick som man inte skulle få 
annars. De blir ett kvitto på huruvida studenterna har förberett sig och det blir 
också lättare för en handledare att hävda att en viss student inte har förberett 
sig inför ett basgruppsmöte. IBU:ernas potential som ett stöd för examination-
en av studenten i basgruppen visar sig utifrån denna studie vara god.  

Studenten får insikt om sig själv som en lärande person gällande både 
styrkor och svagheter genom att det egna skrivande såväl som genom att läsa 
varandras texter. De studenter som deltagit i denna studie har beskrivit att 
arbetet med IBU:er har bidragit till en reflektion över sin egen, och andras, 
kunskapsinhämtning. I fokusgruppsintervjuerna ges även uttryck för att 
arbetet med IBU:er ger träning i att söka och presentera information och till 
viss del kamratvärdering. Genom att skriva IBU:er beskriver studenterna 
också att de får stöd att dokumentera sin kunskap likaväl som att organisera 
och reflektera kring sitt lärande. IBU:er kan, menar vi, vara en viktig del i 
miljövetarstudentens utveckling till att bli en problemanalytiker, vilket är ett 
syfte med utbildningen på Miljövetarprogrammet.   
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Utveckling av laboration: – mätning av  
luftmotståndskoefficient vid cykling. 

Ingrid Andersson & Johan Hedbrant, IEI, Institutionen  
för ekonomisk och industriell utveckling 

Sammanfattning 
En laboration har utvecklats där luftmotståndskoefficienten vid cykling be-
stäms för olika sittställningar, kläder och hastigheter. Målet med laboration-
en var att den skulle knyta an till studentens vardag, vara kul, intressant, 
innehålla praktiska moment och skapa ett intresse och nyfikenhet för teorin 
om luftmotståndskoefficient och dess inverkan på bl.a. cykling. Försöksut-
rustningen består av en racercykel uppställd på en lättrörlig skiva framför en 
fläkt som alstrar ett luftflöde på cyklisten sittande på racercykeln och racer-
cykeln. Till detta tillkommer mätutrustning och en strömningsriktare för att 
rikta och stabilisera luftflödet. En enkätundersökning gjord efter laboration-
ens utförande visar på att studenterna tyckte att laborationen var kul, intres-
sant, relevant och hade verklighetsanknytning. Att försöksutrustningen var i 
naturlig storlek och att de själva fick ingå i laborationen upplevdes positivt. 
 
Nyckelord: luftmotstånd, cykel, laboration 



137 
 

Inledning 
Syftet med en laboration är i många fall att studenterna skall ges möjlighet 
att tillämpa den teori som ingår i kursen och visa på överensstämmelse mel-
lan teori och praktik. Vissa laborationer kan, trots detta, upplevas som trå-
kiga, oengagerade, abstrakta eller verklighetsfrämmande. Vi ville utveckla en 
ny laboration i syfte att göra laborationen rolig, engagerande, bättre knyta an 
teori och praktik, och för att teorin och fenomenen som visas med laborat-
ionen ska nå fram till studenten. Den nya laborationen skulle öka studenter-
nas lärande och viljan till att lära, och förutom dessa aspekter även gynna 
sociala aspekter i laborationens utförande, såsom samarbete, planering av 
hur laborationen ska utföras, oftast på minsta tid och med minsta arbete 
samt kommunikation både under laborationens utförande och i skrivandet 
av laborationsredogörelsen.  

Studenter i Linköping brukar ofta cykla, varför valet av laborationens hu-
vudkomponent blev en cykel. Denna ger möjlighet till en laboration som kny-
ter an till studentens vardag samtidigt som kursens teori kan användas och 
tillämpas. Laborationen blir verklighetstrogen genom användingen av påtag-
liga komponenter i naturlig storlek, samt att den kan utföras i grupp. Mät-
ningarna blir handgripliga och kan på ett tydligt sätt avspegla fenomenen vid 
laborationen, men hur mätningarna ska genomföras får laborationsgruppen 
själv fundera ut.  

Inledningsvis presenteras bakgrund och syfte med den nya laborationen, 
varefter laborationens försöksutrustning och utförande presenteras översikt-
ligt. Den studentgrupp som utförde laborationen var blivande civilingenjörer 
i andra året på programmet för energi-miljö-management, EMM2. Efter att 
laborationen genomförts gjordes en enkätundersökning, och en samman-
ställning av resultatet från denna presenteras i resultatavsnittet. Därefter 
följer ett avsnitt med en diskussion om fortsatt förbättring och utveckling av 
laborationen.  

Bakgrund 
En cykel är ett fantastiskt fortskaffningsmedel och träningsredskap. Vare sig 
cyklingen sker i förflyttningssyfte (för att komma i tid till föreläsningen) eller 
i träningssyfte (för att cykla Vätternrundan utan några större besvär), är det 
intressant att veta vad det är som gör att det ibland går fort och enkelt att 
cykla, och ibland är förenat med större ansträngning. Med bättre kunskap 
kan man cykla lättare och snabbare.  

En viktig faktor i cykling är luftmotståndet, som oftast beskrivs med en till-
hörande luftmotståndskoefficient. Laborationen utformades därför för att un-
dersöka hur luftmotståndskoefficienten påverkas av olika sittställningar och 
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kläder vid olika hastigheter. En cykel med cyklist placeras framför en stor fläkt, 
där anblåsningshastigheten kan ändras. Genom att mäta bl.a. den kraft som 
luften orsakar på cykel och cyklist kan luftmotståndskoefficienten bestämmas. 
Försöksutrustningen skall vara i naturlig storlek, vilket gör att resultaten lät-
tare kan relateras till studentens egen cykling.   

Laborationshandledningen skulle utformas på ett sådant sätt att en nyfi-
kenhet för det studerade fenomenet skapades. Den skulle skrivas lite mer om-
fattande än en vanlig laborationshandledning för att ge en bakgrund till labo-
rationen samt ge lite extra information till den intresserade, om bl.a. cykling. 

Syfte 
Syftet med laborationen var att den skulle vara relevant för den aktuella kur-
sen, intressant och kul samt skapa en nyfikenhet om luftmotståndskoefficient 
och dess inverkan på cykling. En undersökning om hur luftmotståndskoeffici-
enten påverkas av sittställning, kläder och hastighet, där studenterna själva är 
en del av laborationen, knyter an till deras vardag och bidrar till ett annat syfte 
nämligen att studenterna känner sig delaktiga i laborationen. Dessutom finns 
syftena att gruppen själv ska fundera ut hur mätningarna ska utföras, att de 
skall arbeta i grupp genom att gemensamt planera och fördela arbetet, samt att 
utifrån laborationens resultat skriva en rapport. 

Försöksutrustning 
Försöksutrustningen består av en racercykel, fläkt, strömningsriktare, ett trä-
ningsstativ (trainer), rullskiva och tillhörande mätapparater. I figur 1 syns ra-
cercykeln stående i träningsstativet framför fläkten med strömningsriktaren. 
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Figur 1. Racercykel stående i träningsstativ och fläkt med strömningsriktare men 

utan rullskiva. 
 
Sammanfattningsvis består försöksutrustningen i huvudsak av följande: 
 
 fläkt med tillhörande utrustning för att alstra olika lufthastigheter 
 strömningsriktare 
 racercykel 
 ett träningsstativ (trainer) 
 rullskiva, som cykeln står på under laborationen 
 kraftmätare, en mätanordning för att mäta strömningsmotståndet (kraf-

ten)med hjälp av en dynamometer 
 lufthastighetsmätare 

 
Förutom denna utrustning till laborationen uppmanades teknologerna att ta 
med egen utrustning till laborationsförsöken. Förslag på egen utrustning var: 
 egen cykel 
 tätt åtsittande kläder (cykelkläder) 
 löst sittande kläder, t.ex. regnponcho 
 sockar 
 cykelhjälm 
 
En uppsättning av diverse kläder, sockor samt en hjälm fanns att tillgå.  
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Fläkten är av märket Akron och motorn har en effekt på 5,5 kW. Runt fläkt-
propellern finns ett nät för att förhindra att något otillbörligt kommer in bland 
propellerbladen.  

Luften från fläkten strömmar genom ett nät av kvadratiska rörkanaler för 
att stabilisera, rikta och samla ihop luftströmningen. Hastigheten på luft-
strömningen mäts med hjälp av en handburen hastighetsmätare som en 
medlaborant håller framför cyklisten.  

Styrningen av varvtalet hos fläktens propeller sker med hjälp av en reglerut-
rustning (frekvensomriktare). Cykeln som används vid projektet kan vara vil-
ken cykel som helst som studenterna har att tillgå t.ex. deras egen cykel. Det 
finns även en racercykel med några år på nacken (från 1980) att använda vid 
försöken.  

I försöksuppställningen står racercykeln på träningsstativet som placeras 
framför fläkten med strömningsriktaren framför. För att racercykeln ska stå 
stabilt på rullskivan placeras den i träningsstativet. Racercykeln monterad 
med bakhjulet i träningsstativet stående på rullskivan framför strömnings-
riktare visas i figur 2 nedan. 

 

 
 
Figur 2. Racercykeln monterad med bakhjulet i träningsstativet stående på rull-

skivan framför strömningsriktare.  
 
I figur 3 visas hela försöksanläggningen. I figuren syns att luften från fläkten 
strömmar genom en strömningsriktare med smala fyrkantiga kanaler för att 
sedan träffa cyklisten. Luftens hastighet mäts efter strömningsriktaren. Cy-
keln står placerad på en mätplattform, en rullskiva.  
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Figur 3. Försöksanläggningen. 

Utförande 
I laborationen ska strömningsmotståndskoefficienten, luftmotståndskoeffi-
cienten CD bestämmas som funktion av lufthastigheten v för två olika kläds-
lar och två olika sittställningar. Finns intresse kan även puls, energi- och 
effektförbrukning bestämmas. 

Strömningsmotståndskoefficienten bestäms genom sambandet: 

Strömningsmotståndskoefficient: 

Av
2

1
F

C
2

D
D




  

 
Luftmotståndet (kraften) uppmätts med en kraftmätare, luftens densitet kan 
bestämmas från tabell eller med hjälp av ideala gaslagen, hastigheten be-
stäms med en lufthastighetsmätare och arean bestäms som den största mot 
strömningen vinkelräta tvärsnittsarean hos den omströmmade kroppen, 
anströmningsarean, d.v.s. skuggarean. Hur kroppens anströmningsarea ska 
mätas måste laborationsgruppen själv fundera ut. 

I laborationen används en dynamometer för kraftmätning. Dynamometern 
kan kopplas in på några olika sätt, t.ex. mellan den övre delen på rullskivan 
och den undre delen. Dessa delar kan röra sig i förhållande till varandra. Se 
figur 4. 
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Figur 4. Kraftmätning. 
 
Bestämning av luftmotståndskoefficienten CD som funktion av lufthastighet-
en v∞ ska göras genom att mäta upp luftmotstånd, densitet och anström-
ningsarea vid hastigheterna 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 och 50 km/h. Fyra mät-
serier ska utföras. Luftmotståndskoefficienten CD som funktion av lufthas-
tigheten v∞ ska bestämmas för:  
 löst sittande kläder i upprätt sittställning och i racerställning. 
 tätt åtsittande kläder i upprätt sittställning och i racerställning. 

Resultat 
Den första laborationen genomfördes under hösten 2010 av teknologer som 
går andra året på civilingenjörsutbildningen Energi- miljö- management 
(EMM). På kursen deltog 36 stycken teknologer. En utvärdering av laborat-
ionen gjordes med en enkät, efter det att alla utfört laborationen. 30 studen-
ter svarade på enkäten som dels bestod av kryssfrågor, där graderingen gick 
från instämmer inte alls till instämmer helt, dels av frågor med fritext. Resul-
tatet av enkäten visade bl.a. att studenterna fick en ökad förståelse för teorin 
och de parametrar som påverkade laborationens resultat, att laborationen var 
rolig och var relevant för kursen; att laborationen var bra därför att den hade 
verklighetsanknytning och var enkel att genomföra. Studenterna tyckte också 
att det var roligt att man själv fick ingå i laborationen. Resultatet av laborat-
ionen tyder på att studenter får en ökad förståelse och en vilja att lära sig om 
laborationen upplevs som rolig och verklighetsnära.  

En sammanställning av resultatet av kryssfrågorna i enkäten ges i nedan-
stående tabell. 
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Tabell 1. Kryssfrågorna med svar. 

 

Diskussion och fortsatt arbete 
Själva laborationen upplevdes av de medverkande studenterna som mycket 
positiv, trots en del upplevda mättekniska problem. Ett problem, som de allra 
flesta har kommenterat, är mätningen av lufthastigheten, som visade sig vara 
ojämnt fördelad. Lufthastigheten i centrum var väldigt låg, medan hastighet-
en vid rotorbladen var hög, vilket fick till följd att lufthastigheten som träf-
fade cyklisten inte var lika stor överallt. Den mot strömningen vinkelräta 
arean var inte på förhand angiven hur den skulle mätas, vilket gjorde att stu-
denterna på ett kreativt sätt fick lösa detta. 

Förutom de mättekniska problemen så kommenterade studenterna att det 
var för kallt. Dels var lokalen där laborationen utfördes relativt kall och dels 
var vädret utomhus vid tillfället kallt. Detta upplevdes speciellt besvärligt när 
försöken skulle utföra med tajta kläder. 

I den fortsatta utvecklingen av laborationen kommer problemet med den 
snedfördelade lufthastigheten att försöka lösas, liksom lokalfrågan. 
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Peer Teaching and Visit – Action and  
Reflection over the own Teaching Role 

Chun-Xia Du, IFM, Deptartment of Physics, Chemistry and Biology  

Abstract  
Peer visit introduced in the pedagogic course for higher education is de-
scribed in this article functioning as critical friend model. The related learn-
ing theories are presented briefly. The emphasis and perspectives on peer 
teaching and visit are discussed. The action and processes of evaluating and 
being evaluated based on the author’s own experience are provided, especial-
ly focusing on the motivation, interaction and performance, structure and 
content, end and feedback of teaching sessions. The outcome of the whole 
process creates great possibility of improving effective teaching/learning 
knowledge collectively among the involved participants. It is also shown that 
self-knowledge and confidence has been enhanced. A conclusion is that a 
regular base of peer visit will benefit a long run professional development. 
 
Keywords: peer visit, teaching, high education, reflection  

Introduction 
Working in a higher education sector, like a university, one more or less has 
a teaching role in organizing learning activities with the purpose to support 
student learning.  This can be in formal type of teaching sessions like lec-
tures, laboratory experiments with a group of students, seminars, sessions of 
problem-based solving, or just in simple occasions of explaining something 
to others. I have always been interested in various teaching forms. As a per-
son who is responsible for a processing lab, I am in charge of various activi-
ties taking place in the lab. Education is of important functions for such re-
search lab. I instruct and guide students and researchers for their lab work. 
Naturally, I sometimes raise question to myself such as how my teaching is 
in pedagogical sense. Of course, I get positive feed back from students or lab 
users. Still one wants to know more and to learn more. There is a strong 
desire to have more self-knowledge based on other peoples´ perspectives.  

A pilot study performed by Lars O. Dahlgren and his colleagues, has re-
sulted in the development of a concept of being and having a critical friend 
in the medical teaching [1]. The concept is based on the idea that critical 
friends evaluate each other with the purpose of stimulation, reflection and 
continuous professional development.   
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In the pedagogic course, ‘Teaching in higher education, step 1, learning, in-
structing and knowledge’, there is a very important task called peer visit. When 
I look into both concepts, I realize that peer visit is an application of above 
mentioned critical friend concept. The goal of the peer visit is to share teaching 
experience and mutually reflect upon each others teaching in practice.   

Critical friends vs. peer visit 
As explained in the American heritage dictionary, “peer” means ‘a person 
who has equal standing with another in rank, class’ and also ‘to look intently, 
searching, or with difficulty’. “Critical” means firstly a person who is inclined 
to judge severely and find fault; and secondly careful, exact evaluation. “Criti-
cal friend” does not mean that a person should give negative critique in the 
first hand, but to be critical and to be a friend in equal proportion. Although 
“peer” and “critical” does not have identical meaning, peer visit and critical 
friend concepts are both based on the idea that a peer should evaluate and 
give constructive suggestions aiming at improving the teaching competence 
of another peer. 

The method used in Dahlgren’s study [1] was that three pairs of critical 
friends were formed, consisting of medical teachers at the Karolinska Insti-
tute. Each teacher was assigned to give one lecture and one seminar in his 
field, the critical friend was present in the class to evaluate the performance 
as observer using the pre-formed protocol. Each of the 6 teachers was as-
signed to give feedback to his corresponding paired partner and also receive 
feedback from the same partner on their task. All results were analyzed and 
evaluated by a researcher who was not present in the class but who inter-
viewed all the teachers afterwards.  

In comparison, peer visit means that each participant in the pedagogic 
course is requested to perform one peer teaching session and to participate 
in two peer visits. For the peer teaching session, one shall give a prepared 
lecture or laboratory teaching session or other type of equivalent teaching.  
The teaching session is evaluated by three visitors, i.e. one professional 
teacher (course leader) and two classmates from the course. Further more, 
everyone needs to do two additional peer visits to evaluate the teaching ses-
sions of their peers. 

Each peer visit consists of three moments. It starts with a short meeting 
where the peer teaching person gives an introduction to the study program, 
the course background and the students who participate the course. This is 
followed by a teaching session like a lecture or a lab work itself. The visit 
ends with a meeting for reflection, discussion and feedback of the session.  
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By switching roles one can not only reflect on ones’own teaching but also 
upon the teaching. Of the peers. The peer visit differs a little from the critical 
friend concept. In a peer visit, the course leader is present all the time and 
acts in the same role as the researcher in a critical friend concept, and leads 
the discussion. It is a complicated learning process that involves the roles of 
a teacher, an observer and an evaluator.  

Learning theories  
Based on an early study of ‘the learning student – a survey study’ [2] and my 
experiences of being a student and having a teacher’s role myself, I realize 
that no matter how teaching forms and learning availabilities have been de-
veloped, still the learning approaches are the behaviour approach, the cogni-
tive approach and socio-cultural approach [3]. The behavioural approach 
points out that some behaviours tend to occur more often when they have 
been reinforced. The cognitive approach understands learning as an intellec-
tual and mental process. We do not receive information passively, but active-
ly construct our own understanding of the world, i.e. constructivism. The 
socio-cultural approach of learning takes into account the social-cultural con-
text in a collective learning process. We learn from each other and our social 
environment impact the kind of learning that will take place. 

According to learning theory [4], effective learning is best achieved when 
learning is actively constructed by the learner through experience, both indi-
vidually and socially. Such constructions may occur through a diversity of 
styles of learning. Some general characteristics of good teaching/learning are 
an appropriate motivational context; a well-structured knowledge base; relevant 
learner activity; formative feedback and reflective practice and self-monitoring.  

Moreover, I need to be aware what the intended learning outcomes are in 
my peer teaching session, and try to create a learning environment where my 
teaching/learning activities are likely to bring about the intended outcome. In 
practice, I will be involved in giving a lecture and leading the following lab work.  

With the above in mind, I start to think about how I should prepare my 
teaching in the form of a lecture, in order to provide the students the best 
opportunities for learning.  

The performance of peer teaching and peer visit 
Peer teaching 
My teaching session was to give a lecture about ‘clean room introduction’ for 
technical biology students. After that the students were going to do processing 
work, photolithography under my guidance in a clean room, which is a very 
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special laboratory. The purpose of my lecture was to give a background to why 
such lab was necessary, the industry applications, how to achieve and maintain 
lab condition, and how one should behave when one works inside the lab.  

Since my teaching session would be a lecture it was very important for me 
to have knowledge about the lecture form. What is the strength and the 
weakness of a lecture? Although lecturing has always been a common teach-
ing form, it has been criticized [5]. It is claimed to be a one way mode of 
working that is ineffective in engaging student and it does not encourage 
active participation and provides no opportunities for students to learn col-
laboratively. Nevertheless, lecture is still an efficient and flexible form and it 
allows the lecturer to have a substantial control over the content and delivery 
of the content.  Some research shows that the lecture is as effective as other 
teaching methods in transmitting information.  

The primary task for me was how to make use of the strengths of the lec-
ture form and avoid the weaknesses. Here I list several points of my thinking 
and my following actions. 
 
Motivation  
The motivation is a driving force for achievement for every one. If a person is 
not motivated, it is difficult for him to get to the final goal, or to carry out a 
task. In my lecture the attendance for each student was mandatory, and it 
was also mandatory to go through the ‘clean room introduction’ prior to the 
lab session, these were extrinsic motivation for students for passing course. 
Intrinsic motivation drives deep learning and the best academic work [4]. 

These students were in the last year of their master studies. They were soon 
facing the task to find a diploma work and then to find a job. In my lecture I 
decided to show them an example from last year course, where one student 
did a successful thesis work by using the similar technique that we were going 
to use during the course. I wanted to deliver a message that lab work was not 
only for finishing a single course but also could lead to an application in the 
diploma work. I also pointed out that the clean room technology was not only 
used in microelectronic, but also in their future professions, biotechnology 
and pharmaceutical industry. The working experience in such a lab would 
definitely be a plus point whenever a choice of occupation popped up.  
 
Interaction and performance 
A lecture should be interactive [6], as students begin to lose their attention 
about 15 minutes into a lecture. It is known that knowledge is constructed on 
what is already known. During the lecture, I started with pictures connected to 
the students’ daily life and gradually came to the important part. The purpose 
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was to raise their attention, and I also left some room for questions and diges-
tions from the students. I did not lecture by the text book, but lectured with my 
own understanding and left space for the students to develop their own inter-
pretation. I was aware that I should not start a monologue and I tried to deliver 
a lively atmosphere. Now and then I repeated important parts.  

The lecture is considered to be a performance art [5]. It carries with it a 
certain atmosphere. Students act as a community of learners. It is a live ex-
perience for both the teacher and the students, which can not be replicated 
through the reading of a text or through watching some media. I kept eye 
contact with my audience and I tried to adjust my voice with a consideration 
for those who were sitting at the back of the class room.  I also used a natural 
way of talking and went around a little to get their attention. During all the 
lecture session, I felt confident in myself.   
 
Structure and content 
When I prepared my presentation, prior to the lecture, I tried to write a clear 
and well formulated text, a reasonable and stepwise structure at a proper 
level for the students to follow easily. I was aware that I should align the con-
tent with the goal of the whole lecture as well as to the aim of the whole 
course. Each small topic was summarized now and then. 
 
End and feedback from students 
In my opinion, it was very important to summarize and highlight the content 
at the end. I designed in advance several questions, a kind of inspiring or 
challenging or a bit funny questions (I think) for the students. It is said, true 
or not, that the students in technical areas might be less active in the class-
room than the students in social science. I was thinking that if there was no 
question coming up from them I could ask them instead and wait a moment 
for their answer. It was very important for me to check whether they had 
understood, or not, what I had been talking about. It turned out to be good 
ideas, as I got positive response from the students.  

Peer visit 
The experiences I obtained from my peer teaching session I could use on my 
own peer visit occasions.  The two visits I did at two teaching sessions were 
outside my department and in different disciplines. The focus for me was to 
understand what my peers thought about their situation, and about what I 
should have done in their situation. Afterwards I gave my concrete com-
ments and constructive suggestions to them, exactly the way as it is stated 
that a critical friend should do.       
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Results, reflection and discussion 
I really have appreciated that one of my course teachers and two peers came 
to my peer teaching.  I have got a lot of positive responses from all of them. 
They mentioned that the atmosphere in the class room was friendly and nat-
ural during my teaching, that the aims and requirements for the students 
were clearly shown and presented with the proper motivation. The presenta-
tion was considered to be informative and structured and the questions to 
students in the end seemed good way to get feedback from them. The course 
teacher specially commented that I seemed confident during my teaching 
and all of them said that they liked my presentation. I was really very glad 
about that, I even felt a bit flattered. Their comments and recognitions mean 
a lot for my teaching work, since teaching is something I really like to do. 

Of course, there were things that need to be improved. The teacher men-
tioned what was considered to be a proper physical distance between a teach-
er and students. The closer one faced them, the more interactive it became. 
Due to the layout of the class room, it could be a long distance for students 
who sit far away from me. The teacher commented that I should be aware of 
that and should try to reach them. Another issue was how to stimulate stu-
dents to ask questions. She mentioned that it was good that I gave a pause 
and a clear signal of waiting for answers when I posed questions to the stu-
dents. One could also even give a couple of minutes for students to discuss 
questions with neighbors and then pose questions again. I was really im-
pressed of these brilliant suggestions by an experienced teacher! 

In addition, from my classmates, I got the comments that I should be 
aware of the small characters in my power point. It could be difficult for stu-
dents to read from a distance. Some pages might also contain too much in-
formation or be too long and they could be divided into different parts. It 
would be nice if I could show the students where they got the course materials.    

The peer visit model is just as critical friend model. It created a lot of 
thinking for me prior to visit, during visit and after visit. Such rich experi-
ence basically comes from knowledge that developes collectively as in the 
cognitive approach and socio-cultural approaches to learning. According to 
another reference from Dahlgren [7], ‘learning is about, from and together 
with other professions…’ ‘We are learning about others – a way of decenter-
ing from one’s own perspective and better knowing those of others; We learn 
from others – lateral/vertical expansion of competence; We learn together 
with others-establishing a common base for joint action’. In practice, we 
learn from course lecturers, from course literature, from other sources about 
pedagogies, from our classmates; we evaluate others and we are evaluated by 
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others with an aim of improving our competence together, deepening and 
widening our knowledge.  

Most people have a desire to know more about how they appear in the 
eyes of other people. Peer visits provide a possibility for developing such self 
knowledge about how good and confident teaching one performs, and what 
one need to do to improve it and in which direction. Such information and 
recognition is very valuable in building up one’s teaching carrier.  

Practically, the peer visit is used more often than we notice it. A typical 
example can be like this, prior to a speech in a conference, one present the 
speech in your own research group or to your supervisor and get some feed-
back from relevant people. Another example can be a rehearsal before a PhD 
dissertation, when the candidate often gives a rehearsal in front of a group of 
people in order to see whether the presentation is proper or not. This type of 
feedback or comment is often focused on the content and on the speaker 
himself, not on the audience, which is why it differs from a pedagogic teach-
ing/learning purpose, where the focus is on the students´ learning.                

Peer visit is just one single event during the pedagogical course, which 
definitely has influenced me as a participant, at the current point and even 
further. However, we know that learning is life long. In order to have a long 
run effect, a regular base is required. A continuous updating, of being in-
formed, evaluated, and approved will keep us in the positive direction of our 
knowledge development.  

Summary 
As the critical friend concept, peer visit was introduced in our pedagogic 
course in higher education, in which each course participant was required to 
perform a peer teaching session visited by one teacher and two classmates; 
and additionally paid two visits to others peer teaching sessions as an evalua-
tor. Based on my own experiences, the processes of each other mutually 
evaluating and being evaluated have provided a great possibility for collective-
ly developing our teaching knowledge. It also enhances self knowledge and 
confidence through the recognition of others. A regular base in the long run 
will definitely enhance professional development. 
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