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Förord

Mona Fjellström,  
Universitetspedagogiskt centrum,  

Umeå universitet

Mona.Fjellstrom@upc.umu.se

Att vara lärare på högskolan idag är att vara ständigt involverad i ut-
veckling och förändring. Utvecklingen i ämnena går i rasande fart 
samtidigt som det sammanhang man undervisar i hela tiden erbju-
der nya utmaningar och möjligheter. En viktig förutsättning för att 
få idéer och inspiration, stöd och inte minst ork i undervisningsvar-
dagen är möjligheten att få reflektera, att dokumentera sina erfaren-
heter samt att få möta och samtala med andra kloka kollegor som 
ger nya insikter, mod och kanske till och med lust att använda i sin 
undervisning. UPC:s mål är att Universitetspedagogiska konferen-
sen vid Umeå universitet skall ge en sådan möjlighet.

I denna rapport från den nionde Universitetspedagogiska konfe-
rensen finner ni bidrag som visar både på mångfalden i utmaning-
arna och på alla de spännande utvecklingsarbeten som pågår. Temat 
för konferensen denna gång var Undervisning på tvären – Student- 
och lärarerfarenheter. Med denna öppna inbjudan fick vi totalt 31 an-
mälda bidrag varav 25 presenteras i denna rapport. För första gången 
var det möjligt att välja om man ville få sitt bidrag refereegranskat el-
ler om man ville delta i Öppet spår. Det är med stor glädje vi kan pre-



sentera elva bidrag som accepterades av den nationellt spridda och 
vetenskapligt breda refereegruppen. Vi vill rikta ett stort tack till re-
ferees för deras goda arbete och kloka bedömningar. De refereeac-
cepterade bidragen presenteras med artiklar i rapportens första del. 
Bidragen i Öppet spår presenteras med abstracts.

Vad kan du då hitta bland konferensbidragen? Du finner tankar 
och arbete kring verksamhetsförlagd utbildning, portfolio som pe-
dagogiskt verktyg, utbildningsplanering, nätburet lärande, under-
visning för internationella studentgrupper, jämställd utbildning, 
pedagogiskt ledarskap, vetenskaplig skolning samt mål och läran-
de i konstnärliga utbildningar, en tydlig bild av det mångfacettera-
de pedagogiska arbetet vid Umeå universitet.

Förutom konferensbidragen fick vi denna gång också agera värd 
för utdelningen av Ångpanneföreningens forskningsstiftelses Pris för 
Framstående insats inom Teknisk utbildning. Priset tilldelades Jonny 
Pettersson, institutionen för Datavetenskap vid Umeå universitet. 
Under keynote kunde vi lyssna till Svante Norrhem, institutionen 
för Idé- och samhällsstudier, och Tapio Alakörkkö, Designhögsko-
lan, och deras resa till Högskoleverkets Utmärkelse Framstående ut-
bildningsmiljö. Våra varma gratulationer till Jonny, Svante, Tapio 
och alla berörda lärare som gjorde dessa framgångar möjliga.

Med en ny värdfakultet för Universitetspedagogiskt centrum 
föll det sig naturligt att hålla denna konferens i Humanisthuset. 
Ett varmt tack till alla de som medverkade i planering och genom-
förande, som såg till att vi fick välfungerande salar, gott fika och ett 
kvällsmingel med musik och god mat. In i det sista, över god buf-
fémat, pratades det undervisning, studenter, lärande och lärarroll. 

Vi hoppas att vi får se er alla igen till den jubilerande Univer-
sitetspedagogiska konferensens tionde genomförande våren 2011. 

Varmt välkomna.

Mona
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Att mötas utan att mötas. Portfolio som pedago-
giskt verktyg i nätbaserd utbildning

Elinor Adenling & Johanna Olsson  
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Elinor.Adenling@pedag.umu.se

Johanna.Olsson@pedag.umu.se

Sammanfattning
Nätutbildningens expansion har under senare år inneburit en rad 
nya pedagogiska utmaningar, både för lärare och för studenter. Att 
bibehålla kvalitet trots att formen för utbildningen har förändrats 
är en av de viktigaste uppgifterna för de utbildningsinstitutioner 
vars andel nätstudenter ökat markant. På Pedagogiska institutio-
nen vid Umeå Universitet har införandet av portfoliouppgifter på 
institutionens nätbaserade helfartskurser i pedagogik varit ett för-
sök att hitta nya vägar för att stärka kommunikationen mellan lä-
rare och student samt att skapa en kvalitativt god utbildning som 
sätter studentens lärande i centrum. Med utgångspunkt i socio-
kulturell teoribildning har en ny modell för examination vuxit 
fram där reflektion över den egna lärandeprocessen i relation till 
kursmålen sätts i fokus. En bakomliggande tanke med detta till-
vägagångssätt är även att forma verktyg för att möta de utmaning-
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ar som ställs med heterogena studentgrupper. Portfoliometodiken 
lämpar sig också väl för att koppla studierna till kommande yrkes-
liv och skapa medvetenhet om studiernas relevans i olika kontex-
ter, det vill säga att anställningsbarheten synliggörs. Det förnyade 
tänkandet och arbetsformerna har visat sig ha flera positiva effek-
ter och genererat lärdomar på flera olika nivåer. Det som främst 
behandlas i denna artikel är dock portfolio som verktyg för att 
stärka kommunikativa färdigheter i relation till det egna lärandet, 
samt lärarens funktion i denna process. 

Bakgrund
Sedan Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet började ge 
helfartskurser via Internet har studentgruppen som läser via nätet 
vuxit avsevärt. Den totala mängden A- och B studenter har ökat 
från 56 studenter våren 2008 till 66 studenter hösten 2008, för att 
nu under våren 2009 uppgå till hela 137 studenter. Detta kan ses i 
relation till antalet campusstudenter som under samma period va-
rit ca 15 stycken. Den ökade utvecklingen av nätutbildning är nå-
got som skett nationellt såväl som internationellt (Högskoleverket 
2007).  Pedagogiska institutionen har haft en lång tradition av dis-
tansutbildning, men den helt nätbaserade utbildningen har med-
fört att helt nya grupper av studenter har kunnat nås. Till våra nät-
kurser söker sig både en stor grupp mycket studievana studenter 
med ett stort antal högskolepoäng i ryggsäcken, men också en stor 
grupp studieovana studenter som påbörjar högre studier för för-
sta gången. Det finns därtill ofta en varierande erfarenhet av att 
läsa via Internet. Breddad rekrytering har på Umeå universitet, lik-
väl som på andra lärossäten runt om i landet, varit ett uttalat mål 
(Umeå universitet 2005). Att planera utbildning för en sådan he-
terogen grupp kräver emellertid ett stort mått av eftertanke samt 
en inblick i den lärprocess som studenterna genomgår. Många stu-
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denter som läser via Internet kombinerar även detta med ett yr-
kesliv eller familjeliv. Östlund (2008) beskriver i sin studie hur stu-
denter som läser via Internet har en svårighet att kombinera arbete 
och familjeliv med studier. För att kunna planera och genomföra 
en god utbildning är det viktigt att få en bild av målgruppen för 
att kunna möta den på ett bra sätt.

En annan övergripande målsättning som universitetet har att 
verka utifrån är att studenternas framtida anställningsbarhet tyd-
ligare skall framgå i kursplaner och genomsyra undervisningen i 
stort (Berglund & Fejes, 2009). Pedagogik är en stor och bred dis-
ciplin som finns på många universitet. Många studerar pedagogik 
på de lägre nivåerna, men det är inte lika många som har det som 
examensämne. Pedagogik som universitetsämne kan upplevas som 
abstrakt och kopplingen till ett framtida yrkesliv är inte alltid så 
tydlig. Studenter uttrycker ofta att pedagogikstudierna ger många 
intressanta och viktiga kunskaper, men det är svårare att konkreti-
sera och tydliggöra exakt vad ”man blir” efter avslutande studier.

Portfolioprojektet
Portfolioprojektet inleddes höstterminen 2008 som en del av pro-
jektet ”Inspark – Utspark: Nätbaserat introduktionsstöd till hög-
skolestudier på distans och digitala portfolios för ökad anställ-
ningsbarhet”, och går ut på att använda portfolios för att möta 
ovanstående beskrivna utmaningar. Det är även en del av ett mål-
inriktat arbete vars syfte är att bibehålla kvalitén i undervisningen 
samt kontakten med studenterna. Att inte möta studenterna an-
sikte mot ansikte har av många lärare upplevts som en otillfreds-
ställande arbetssituation då studentgruppen många gånger kan 
kännas anonym.

Själva idén med projektet har varit att låta portfoliouppgifter av 
självreflekterande karaktär vara ett återkommande inslag på insti-
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tutionens fristående helfartskurser, som getts parallellt på campus 
och via Internet. Lärarna har delat upp studentgruppen mellan sig 
så att de studenter som läser mer än en kurs under terminen, har 
fått regelbunden återkoppling av en och samma lärare. Uppgiften 
har kunnat ge betyget U eller G och gemensamt för samtliga upp-
gifter har varit att studenten skall relatera sina reflektioner till både 
kursinnehållet, det egna vardagslivet samt den individuella lärpro-
cessen. Nedan ges ett exempel på en portfoliouppgift från kursen 
”Människa och samhälle”, 7,5hp:

På vilket sätt tror jag att de teorier jag läst om på momentet 
kan komma till nytta i  mitt framtida yrkesliv och livet i stort?

Vilka erfarenhter har jar gjort med avseende på mitt eget lä-
rande?
 Hur har jag utvecklats?
 Vad behöver jag/vill jag arbeta vidare med?

För att få godkänt på ovanstående uppgift måste studenten dels 
exemplifiera med specifika kursinslag (teorier från kursen) och 
dels relatera detta till sitt eget liv (framtida yrkesliv och livet i 
stort). I denna uppgift ingick även att studenten skulle göra en 
metakogniti v reflektion kring det egna lärandet och sätta upp in-
dividuella mål med studierna. Ett annat krav för godkänt är att 
studentens uppgift skall omfatta det sidantal som anges i uppgif-
ten. Detta för att studenten skall träna sig på att uttrycka och do-
kumentera sin egen lärprocess.

Varje student har vid varje portfolioinlämning fått en individuellt 
skriven återkoppling på ca 10-15 rader av sin portfoliolärare. Den-
na återkoppling har haft för avsikt att vara stöttande och uppmunt-
rande och lyfta fram aspekter i uppgiften som varit intressanta och 
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tänkvärda, men även kommentera de tankegånga r som ibland är 
otydliga och områden som studenten kan behöva jobba mer med.

Portfolio som pedagogiskt verktyg inom utbildning
Portfolio har använts i en rad olika kontexter, såväl nationellt som 
internationellt. Inledningsvis utvecklades metoden inom konst- 
och hantverksbranschen där yrkesutövare valde ut sina bästa al-
ster för att visa upp för potentiella uppdragsgivare (Ellmin, 2000). 
Inom grundskolan har portfoliometoden använts under en lång 
tid för att dokumentera elevernas utveckling, samt även för att ge 
lärare värdefull information för att utveckla sin undervisning (Ell-
min & Ellmin, 2003). Inom detta område återfinns även en en hel 
del litteratur (se gärna en litteraturöversikt som är sammanställd av 
Ellmin & Ellmin, 2008). Zubizarreta (2009) konstarerar att högre 
utbildning ligger långt efter grundskolan när det gäller användan-
det av portfolio som en del i undervisningen. Här ges dock olika 
exempel på hur portfolio använts inom en rad olika högre utbild-
ningar i länder såsom USA, New Zeeland och Kina. 

Inom ramen för högre utbildning skriver Stefani, Mason & 
Pegler (2007) att portfolios kan användas både på enskilda mo-
ment eller kurser men även på hela utbildningsprogram. I båda 
fallen ingår de ofta som en del av examinationen. Vid Linköpings 
universitet har det exempelvis på Religionsvetarprogrammet varit 
ett krav på att sammanställa och presentera en portfolio för att få 
ta examen (Linköpings universitet, 2007).

Portfolio ges olika betydelser i olika utbildningssammanhang 
och kan, exempelvis, dels handla om att presentera produkten av 
lärandet och dels handla om att dokumentera och redogöra för 
lärandeprocessen (Stefani mfl., 2007). Dysthe (2007) benämner 
detta som en ”enkel” respektive en ”komplex” portfoliomodell. 
Hon menar vidare att portfolion skall vara ett redskap för lärande 
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snarare än ett redskap för examination, även om uppgiften är exa-
minerande. Portfolion kan, enligt Dysthe, ses som en ”behållare” 
av olika uppgifter som är både produkt- och processfokuserade.

I Stefani mfl. (2007) presenteras olika former av portfolio. De 
portfolioformer som använts inom ramen för detta projekt är en-
ligt Stefanis kategorisering utvecklingsportfolio och reflektions-
portfolio. Den förstnämnda syftar till att portfolion skall fungera 
som ett stöd för studentens personliga utveckling i relation till stu-
dierna. En genomgående tanke i detta arbete har varit att studen-
terna hela tiden skall synliggöra sitt lärande och fundera och for-
mulera de individuella målen med studierna, vilket kan sägas ligga 
i linje med en utvecklingsportfolio. Den senare, reflektionsport-
folion handlar i huvudsak om självvärdering och är enbart till för 
studenten. Studenten kan dock, med hjälp av portfolion, visa på 
vilka kunskaper som uppnåtts i relation till kursmålen.

I relation till studentcentrerade portfolios kan även nämnas att 
många av landets universitet och högskolor använder begreppet pe-
dagogisk meritportfölj som en del av universitetslärares dokumenta-
tion av undervisningserfarenheter. Detta kan även ses som en form 
av portfoliometodik. Se exemepelvis Mälardalens högskola (2008), 
Göteborgs universitet (2009) och Umeå universitet (2008).

Sociokulturell teori
Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för portfoli-
ometodiken inom utbildningssammanhang är ett sociokulturellt 
synsätt på lärande. Traditionellt sätt har synen på en god lärmil-
jö karaktäriserats av att lärare och studenter träffas för att utbyta 
tankar och idéer. Det sociokulturella synsättet bygger till stor del 
på att lärande sker i interaktion med andra och då i första hand 
kursdeltagare emellan (Säljö, 2000). Lärarens roll blir i det sam-
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manhanget att skapa förutsättningar för en god lärmiljö och en 
betydande del av kvalitetsdiskussionen rörande nätutbildning har 
således också fokuserats på att stärka och underlätta interaktionen 
mellan deltagarna och få till stånd ett kollaborativt lärande (se t ex 
Bruffee 1999). Portfoliometodikens fokus på den individuella lä-
randeprocessen kan vid en första anblick verka bryta av mot detta 
tänkande. Men även om arbetet i mångt och mycket går ut på att 
öva sig i att dokumentera och reflektera över den egna kunskapsut-
vecklingen så är många av de bärande tankarna och idéerna bakom 
färgat av ett sociokulturellt perspektiv. Portfoliometodikens berö-
ringspunkter med detta synsätt har diskuterats både med utgångs-
punkt i grundskolesammanhang (Strandberg, 2006) och mot bak-
grund av en högskolekontext (Pettersen, 2008). 

Den sociokulturella teoribildningen har hämtat mycket av sin 
näring från Lev Vykotskys tankar om lärande (Pettersen, 2006; 
Strandberg, 2006; Säljö, 2000). Vygotsky menade att det som till 
stor del skiljer människan åt från andra arter är förmågan att an-
vända sig av verktyg. Lärande bör inte förstås mot bakgrund av 
människans biologiska processer, utan istället måste man rikta 
uppmärksamheten mot kulturellt skapade kommunikativa arte-
fakter (Säljö, 2000). När Vygotsky talar om verktyg så avses inte 
bara olika fysiska praktiska redskap (exempelvis papper, pennor, 
hammare och bilar) utan även språk och olika former av symbol- 
och teckensystem (exempelvis bokstäver, ord, begrepp, siffror, no-
ter, ritningar och mindmaps) (Strandberg, 2006). Portfoliometo-
diken kan mot bakgrund av detta synsätt också betraktas som ett 
sorts verktyg som kan inspirera tänkandet samt ge upphov till nya 
förhållningssätt till lärande. 
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Ett språk för lärandet
Ett av de viktigaste verktyg som människan har till sitt förfogande 
för att mediera omvärlden är språket. Enligt Säljö (2000) har språ-
ket en rad olika funktioner och kan till exempel hjälpa oss att för-
medla och förstå olika abstrakta fenomen såsom teorier om indi-
vid och samhälle och de kunskaper vi har om dem. Att ha tillgång 
till relevanta ord och begrepp samt att sätta ord på erfarenheter gör 
att de kan medvetandegöras och därmed utvecklas. Mot bakgrund 
av ovanstående resonemang menar Strandberg (2006) att det i un-
dervisningssituationen finns behov av att utveckla språkliga resur-
ser  rörande själva lärandet. Han menar vidare att det ofta finns 
ett utvecklat lärarspråk rörande bedöming och betygsättning, men 
inget bra språk för att beskriva och kommunicera om själva läran-
deprocessen. Portfoliometoden kan i detta ljus ses som ett redskap 
för att skapa medvetenhet samt stärka förmågan att kunna verbali-
sera vad som pågår. Portfolioarbetet kan stärka den inre kommuni-
kationen, det inre samtalet med sig själv. Yttre och inre aktiviteter 
kan sammanstråla och vara en möjlighet för eleven att göra kun-
skaperna till något som är specifikt för denne. ”Med hjälp av sin 
portfolio kan eleven få syn på sina förmågor och utveckla ett språk 
– sitt språk för sitt lärande” (Strandberg, 2006, s. 124).

Att studenterna uppskattar möjligheten att föra en inre dialog om 
sitt eget lärande och om sitt personliga möte med kursinnehållet är 
också ett genomgående tema i de portfoliouppgifter som lästs och 
kommenterats. Många studenter beskriver att portfolioarbetet inne-
burit att man avsatt mer tid för reflektion, men också att man tving-
ats att verbalisera sina tankar och hitta sätt att uttrycka vad man kan 
i ord. Följande citat är hämtade från två olika portfolioförfattare:
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När man uttalar eller försöker förklara något tvingas man att 
tänka efter och kunskapen blir både starkare och djupare i och 
med detta.

Att få sätta ord på vad man till exempel lärt sig och hur det re-
laterar till ens egen kunskapsutveckling inom jobb eller studier 
har varit nyttigt då man förtydligar för sig själv vad den egent-
liga avsikten med lärandet är.

Det är alltså förhållandevis vanligt att en stärkt språklig kompe-
tens lyfts fram som en fördel med portfolioarbetet. Ibland kan stu-
denterna i likhet med ovanstående citat framföra denna synpunkt 
i mer allmänna ordalag, men ibland förekommer även mer detal-
jerade resonemang som beskriver ett brottande med nya ord och 
begrepp. Så här beskriver en av studenterna sitt sätt att kommuni-
cera med sig själv: 

Vidare kan jag tala om att jag lärt mig ett nytt begrepp som 
fick mig att tänka på portfoliouppgiften, nämligen metako-
gnition. Känns rätt bra att ha ett ord för något som är så vik-
tigt, en förmåga jag ofta upplever människor sakna eller ha en 
stor dos av. Att skriva denna portfolio är ett sätt att ta sig tid 
till att tänka över sin egen lärprocess, något man kanske aldrig 
skulle ta sig tid till annars. När man dessutom sätter sina egna 
funderingar på pränt ges också möjlighet att revidera sitt eget 
lärsätt. Kanske hittar man nya metoder till lärande så att säga.

Vid sidan av att utveckla en inre dialog och ett språk för det egna 
lärandet är, som tidigare nämnts, även en tanke med portfolio-
uppgifterna att stärka förmågan att kommunicera sina kompeten-
ser till andra. Genom att aktivt fundera över hur kursinnehåll el-
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ler olika inslag kan relateras till kommande arbete och studier ges 
studenterna en möjlighet att medvetandegöra sig om hur det man 
lärt sig kan vara användbart i olika situationer och kontexter. Som 
tidigare nämnts upplevs innehållet i pedagogikstudier ofta som 
mycket intressant och meningsfullt samtidigt som det inte alltid 
är lätt att på ett enkelt sätt sätta fingret på vad man lärt sig. I lik-
het med många andra samhällsvetenskapliga ämnen är innehållet 
förhållandevis teoretiskt och det kan vara svårt att se den abstrakta 
och generella kunskapens praktiska nytta och relevans. Då flera av 
portfoliouppgifterna handlar om att fundera på möjliga tillämp-
ningsområden syftar de till att koppla studierna till en praktisk 
verksamhet, men också till att tydliggöra vilka kunskaper man fak-
tiskt har. Den språkliga kompetensen kan med andra ord ha en 
viktig funktion ur ett anställningsbarhetsperspektiv. En portfolio-
författare kommenterar det på följande vis:

Det är – precis som ni skrev någonstans – viktigt att kunna re-
dogöra för sina kompetenser och vad man kan. Och detta är 
nog det enda tillfälle där man får chans att göra det i studie-
sammanhang. Jag hade aldrig reflekterat och funderat över vad 
jag lärt mig eller över dessa frågeställningar som ställts i upp-
gifterna annars.

Fokus på processen
Tankegången att anpassa och använda kunskaper i förhållande 
till  praktiska situationer kan även det sägas anknyta till ett socio-
kulturellt perspektiv på lärande, där den personliga relationen till 
kunskapsinnehållet betrakas som avgörande för vilka vägar som 
lärandet tar. Vikten av att ”börja där man är” och att koppla un-
dervisningen till studenternas förkunskaper poängteras både av 
Standberg (2006) och Pettersen (2008).
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Om de kunskaper och föreställningar som studenterna för 
med sig in i undervisningssituationen inte blir aktiverade får 
de svårt att vidareutveckla och konstruera ny information och 
nya begrepp  på ett meningsfullt och meningsbärande sätt. 
(Pettersen, 2006, s. 116) 

I en heterogen studentgrupp som dessutom bara läser någon en-
staka kurs eller termin kan denna pedagogiska princip vara svår att 
förhålla sig till i praktiken. Portfoliouppgifterna erbjuder dock en 
möjlighet att underlätta det individuella meningsskapandet samt 
hjälpa läraren att möta varje student där denne befinner sig. Vid 
terminens introduktionsmoment ges exempelvis studenterna möj-
lighet att fundera över ämnesvalets beröringspunkter med tidiga-
re kunskaper, samt fundera över pedagogikstudiernas relation till 
andra framtidsplaner. Senare under terminen kommer även be-
röringspunkterna mellan kursinnehåll och den egna livssituatio-
nen att utgöra teman i uppgifterna. Istället för att enbart fästa fo-
kus vid produkten av lärandet, som vanligtvis görs i en tentamen, 
lyfts själva lärandeprocessen och studentens egna tankar om den-
na fram. En del av det reflexiva arbetet handlar dessutom om att 
identifiera egna styrkor samt utvecklingsbehov, det vill säga fär-
digheter som man anser sig vilja stärka eller intresseområden som 
man vill fördjupa sig inom. Tanken är att portfoliouppgifterna ska 
spegla det individuella mötet med kursinnehållet och med studi-
erna i stort. Studenterna kommenterar ofta sin egen studieteknik 
samt uttrycker också en uppskattning inför det ”egna” utrymme 
som portfoliouppgifterna ger. Följande student framhåller exem-
pelvis det positiva med att själv få stå i centrum:

Genom portfoliouppgiften får man också fokusera på sig själv 
och det som jag lärt mig. Under seminarier och tentor utform-
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ar man idéer och analyserar texter eller redogör för andra män-
niskors tankar, men här behöver jag bara tänka på mig själv 
och sådant som jag tycker är viktigt. Resultat och prestatio-
ner blir inte viktigt, utan jag och min utveckling står i fokus.

Den individuella prägeln gör naturligtvis att det finns en stor va-
riation beträffande hur studenterna lägger upp och utformar sin 
portfolio, och ibland uttrycker somliga att det kan behövas lite tid 
och experimenterande innan man hittar en form som känns me-
ningsfull. Flera studenter beskriver att de från början inte såg po-
tentialen eller poängen med att göra uppgifterna, men att de ef-
terhand blivit alltmer entusiastiska inför det reflekterande arbetet. 
Som exempelvis följande citat belyser:

…portfoliouppgiften bidrar verkligen till att ge en djupinlär-
ning eftersom förståelsen sätts i mina egna tankar och sam-
manhang. Man ’tvingas’ tänka igenom det vi lärt oss och inte-
grera det i vår tidigare kunskap.

Eftersom uppgiften skapar utrymme för att utveckla en egen stil 
och ett eget språk, ges studenten även en möjlighet att bli sedd 
och bekräftad för detta. Då portfoliouppgiften kan uppmärksam-
ma, berömma och legitimera olika lärstilar samt synliggöra de as-
pekter som studenten behärskar kan det bidra till att självförtro-
endet stärks. Detta gör också att läraren delvis ges nya uppgifter 
som vanligtvis inte brukar utgöra en så stor del av lärargärningen 
i högskolekontexten. 
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En förändrad lärarroll
Traditionellt sätt har lärande setts som en envägskommunikation 
där läraren förmedlar objektiv kunskap till en student. Studenten 
tar till sig och lagrar informationen för att sedan plocka fram den 
vid tillfälle. Enligt Säljö (2000) är dock detta en mycket förenklad 
syn på lärande. Det finns exemeplvis ingen objektiv kunskap och 
samma fenomen kan förstås av olika personer på olika sätt.  Uti-
från ett sociokulturellt perspektiv är utgångspunkten att den som 
är mottagaren av kunskapen är minst lika aktiv i och ansvarig för 
lärprocessen som den som förmedlar kunskapen.

Två andra centrala begrepp inom Vygotskys teroibildning är 
den ”aktuella utvecklingsnivån” och den ”närmaste utvecklings-
zonen”. Det första begreppet syftar på den kunskap en person för 
tillfället är förtrolig med på egen hand och det senare begreppet 
syftar på den kunskap en person kan tillägna sig i samarbete med 
andra, ex. kurskamrater och lärare (Säljö, 2000). I portfolioupp-
giften kan studenten ge uttryck för den aktuella utvecklingsnivån 
och förmedla den till sin lärare. Läraren kan sedan, i kommuni-
kation med studenten, stötta och uppmuntra denne till att blicka 
framåt och med hjälp av exempelvis kurskamrater flytta fram grän-
sen för den närmaste utvecklingszonen. Detta är ett nytt sätt för 
läraren att arbeta på, och är mer inriktat på vad studenten kan 
”bli” än vad denne ”är”. 

Ofta handlar examinationen om att kontrollera att studenten 
har tillägnat sig de kursmål som uttrycks i kursplanen. Fokus lig-
ger sällan på att ta reda på studentens förutsättningar och mål. 
Som beskrevs ovan får läraren i och med portfolioläsningen en 
inblick i lärprocessen och kan stötta och uppmuntra studenten i 
stället för att enbart kontrollera och kritisera det som producerats. 
Vägen till lärandet får med andra ord en lika betydelsefull roll i un-
dervisningen som själva målet.
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Portfoliouppgiften har även möjliggjort för varje student och 
portfoliolärare att mötas i och med den individuella återkopp-
lingen, något som bland annat innebär att studentgruppen blir 
mindre anonym. Som lärare ger det även en oerhörd arbetstill-
fredsställelse att få läsa om studenternas egen beskrivning av sin 
kunskapsutveckling, då en ständig tanke är ”har de verkligen lärt 
sig något”? Nedanstående citat är exempel, hämtade ur portfolio-
uppgifter, där det tydligt framgår att studenterna ser en nytta med 
studierna och även uttrycker att de lärt sig något. 

Det har varit en givande tid och jag är mycket nöjd med det 
jag har lärt mig. Jag tycker att det vid flera tillfällen under kur-
sen har kännts knivigt men tillslut har jag ändå tagit mig ige-
nom uppgifterna och klarat dem. Efter varje utförd uppgift 
har jag känt mig än lite klokare.

Jag är helt övertygad om att jag kommer ha stor nytta för mina 
nyvunna kunskaper senare under studietiden.

Att få en inblick i studenternas tankar kring sina studier har ock-
så gett en ökad förståelse för den osäkerhet och de hinder studen-
terna upplever då de kommer i kontakt med högre utbildning för 
första gången. Genom den individuella återkopplingen kan lära-
ren stötta och uppmuntra studenterna med att de inte är ensam-
ma om sina upplevelser. Nedanstående citat är utdrag och exem-
pel på återkoppling från lärare. 

Hej!
Tack för dina tankar och reflektioner kring den första port-
foliouppgiften. Det du ger uttryck för i uppgiften är det som 
många nya studenter upplever – du är med andra ord inte en-
sam om din förvirring :-) …
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Hej!
Vad roligt att läsa att ditt självförtroende har stärkts under de  
första veckor du läst pedagogik. Det är inget som står som ett 
förväntat studieresultat, men ändå en viktig aspekt av att läsa 
på universitetet. Du relaterar det du läst på kursen till dina re-
flektioner på ett bra sätt i uppgiften och det är intressant att få 
ta del av dina tankar kring ämnet…

Avslutning: Ett pedagogiskt  
verktyg med många möjligheter
Portfoliometodiken är utan tvekan något som kan utvecklas på 
många olika områden inom den högskolepedagogiska kontexten, 
och det projekt som här presenterats visar på hur undervisningen 
med relativt enkla medel kan göras mer studentcentrerad och pro-
cessinriktad. Under förutsättning att man i sitt tänkande om un-
dervisningen har en pedagogisk grundsyn som ligger i linje med 
med sociokulturell teori  är portfoliometodiken ett värdefullt red-
skap för kursutveckling. Metodiken i sig kan emellertid inte ändra 
den pedagogiska grundsynen vilket Dysthe (2007) och Jakobsson 
& Markströn (2008) poängterar. Om målet är att utveckla själva 
lärandeprocessen hos studenten och inte enbart reproducera den 
är portfoliometodiken en fruktbar metod. 

I det projekt som ovan beskrivits har tonvikten i uppgifterna le-
gat på reflektion och utveckling, men det är även möjligt att utvid-
ga portfoliometodiken till att bli en mer genomgripande princip 
för examinationen i stort och omfatta både produkt och process. 
Studenternas portfolio skulle med andra ord kunna vara utgångs-
punkten för samtliga examinationer på en kurs och inte enbart en 
del av den.  I den internationella litteraturen rörande portfoliome-
todik på högskolenivå ägnas betydande utrymme åt att beröra tek-
niska aspekter (Zubizaretta, 2009; Stefani m.fl 2007). Möjlighe-
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terna är många när det gäller att med ett portfoliotänkande som 
utgångspunkt utforma tekniska lösningar för att organisera, utby-
ta och  lagra kunskap. Portfolioprojektet på Pedagogiska institu-
tionen har rent tekniskt utgått från befintliga funktioner inom den 
kursplattform som använts (Moodle), men det är tydligt att det 
finns stora utvecklingspotentialer på detta område. Ytterligare en 
utvecklingsidé är att finna en form där även studenterna sinsemel-
lan kan diskutera portfolioarbetet och därigenom stödja det kolla-
borativa lärandet på detta område.

Sammantaget kan man säga att det utifrån ett lärarperspektiv 
har varit mycket givande att arbeta med portfolioprojektet. För lä-
rarna innebär synliggörandet av alla studenters individuella läro-
processer, med dess glädjeämnen och vedermödor, att en mycket 
rik information erhållits. Att som lärare få ta del av denna infor-
mation är oerhört värdefullt då det kan möjliggöra ett möte med 
den enskilda studenten, men även med hela gruppen, på rätt nivå. 
En annan positiv aspekt av portfolioarbetet är att det gett en djup 
inblick i samtliga kurser som ingår i Pedagogik A/B. Enskilda 7,5 
poängskurser har en tendens att bli indviduella lärares projekt då 
det sällan finns tid till att sätta sig in i samtliga kurser. Inför fram-
tida kursutveckling finns därför nu en ökad möjlighet att skapa en 
tydligare kontinutitet mellan kurserna, vilket också det blir en po-
sitiv effekt som kommer studenterna till godo.
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Sammanfattning
I vår undervisning på momentet ”Forskningsmetoder i socialt ar-
bete” uppmärksammade vi studenternas svårigheter att omsät-
ta teoretisk kunskap till praktisk förmåga. På momentet fanns ett 
alltför centrerat fokus på den kommande C-uppsatsen och dess 
form, vilket ledde till att undervisningen förlorade i fokus vad gäl-
ler den teoretiska förståelsen och kritiska problematiseringen av 
frågor relaterade till forskning i socialt arbete i allmänhet och upp-
satsskrivande i synnerhet. Problemen med momentet var av både 
strukturell och pedagogisk karaktär; upplägget på kursen fungera-
de inte som det var tänkt och inspirerade inte studenterna att läsa 
och ta till sig den litteratur som vi ville förmedla.

Det förändringsarbete som genomförts har lett till att momen-
tet nu bygger på en stegvis progression där föreläsningar, enskilt 
arbete och grupparbete varvas. Tid för enskild läsning och reflek-
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tion betonas samtidigt som studenterna förväntas diskutera teo-
ri, lösa praktiska metoduppgifter samt ta del av andra gruppers re-
flektioner. På detta sätt har studenterna fått ta del av en mångfald 
forskningsansatser och metoder. Aktivt deltagande i grupparbeten, 
seminarier och att enskilt granska en avhandling krävs för godkänt 
på momentet. Resultatet visar att studenternas förmåga till kritisk 
reflektion förbättrats vilket också avspeglas vid seminarier och i 
den avslutande avhandlingsgranskningen.

Problembakgrund
Som lärare på universitetets programutbildningar deltar man i ett 
kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete vad gäller de kurse r 
och moment man undervisar på. I artikeln kommer vi att beskriva 
det utvecklings- och förändringsarbete vi gjort på momentet ”Forsk-
ningsmetoder i socialt arbete” 7,5 hp. Förändringsarbetet i detta fall 
var föranlett av både av ett visst missnöje från vår egen sida vad gäll-
de studenternas studieinsatser och resultat, men också av en frustra-
tion från studenternas sida - de upplevde att det saknades informa-
tion om ”hur man skriver en uppsats”. I vad som följer kommer vi 
att reflektera över de problem som fanns, liksom vårt förändrings-
arbete och dess resultat i termer av kunnande – såväl praktiskt som 
teoretiskt – samt även diskutera den skillnad som föreligger mellan 
information och kunskap. Men först bör vi säga något om momen-
tet, dess innehåll och den ursprungliga undervisningsformen.

Om momentets ursprungliga form och innehåll
Momentet ”Forskningsmetoder i socialt arbete” 7,5 hp är det näst 
sista momentet för socionomstudenterna på termin 7 vid Umeå 
universitet och förväntas fungera som en förberedelse till det av-
slutande momentet och examensarbetet i form av en C-uppsats. 
Momentet har en forskningsmässigt övergripande karaktär med 
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tonvikt lagd vid vetenskapsteori, forskningsetik och forsknings-
metod, och riktar sig till alla studenter oavsett val av fördjup-
ning inom socionomprogrammet. Enligt kursplanen (rev. 070223) 
finns ”två huvudsyften: i) att fördjupa kunskaper i vetenskapsteori 
och forskningsmetodik och att förbereda uppsatsarbetet, samt att 
ii) visa på forskningsmetoders relevans för dokumentation, utvär-
dering och kvalitetsutveckling”. 

Under tidigare terminer inriktades momentet på föreläsningar i 
vetenskapsteori och etik samt olika så kallade kvalitativa och kvan-
titativa metoder. Studenterna förväntades under momentet tilläg-
na sig och sedan kunna tillämpa kunskaper vad gällde såväl ve-
tenskapsteoretiska, forskningsetiska som metodiska aspekter i en 
avslutande uppgift som bestod i att granska ett forskningsarbete. 

Studenternas insatser bestod i att vid gruppseminarier få pre-
sentera de tankar och idéer som låg till grund för deras komman-
de uppsatsarbeten, och de planer de hade för de undersökningar 
de ämnade göra. Seminarierna var lärarledda, men tanken var ock-
så att studenterna skulle hjälpa varandra. Upplägget hade som mål 
att studenterna skulle vara väl förberedda när de inledde uppsats-
arbetet, som ju var utbildningens sista moment. Förutom obliga-
toriska seminarier så ingick också en granskning av en avhandling 
som del i examinationen. Avhandlingsgranskningen var främst in-
riktad på att göra en kort sammanfattning av avhandlingen och att 
kritiskt granska och reflektera över de metoder som använts och de 
slutsatser som dragits.

På tvärs genom socionomprogrammet  
med ett tvärvetenskapligt lärarlag
Momentets ämnesövergripande karaktär inte bara inbjuder till, 
utan ställer också krav på, att de exempel som ges under momen-
tets olika inslag (föreläsningar, seminarier, grupparbeten etc.) re-
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presenterar en spännvidd av forskningsansatser inom socialt arbe-
te vad gäller val av vetenskapliga frågeställningar, teori, metod och 
empiriskt material. De kommande C-uppsatserna förväntas ock-
så i sig representera utbildningen på socionomprogrammet såväl 
på tvären som på djupet, där teori och praktik kombineras. Upp-
satsens innehåll förväntas å ena sidan spegla sociala fenomen el-
ler någon del av det sociala arbetets praktik/problemområden, och 
å andra sidan förväntas uppsatsen optimalt sett också bidra med 
kunskap till det praktiska fältet.

I momentet ingår som tidigare nämnts inslag från ett flertal 
forsknings- och ämnestraditioner, och vi lärare på momentet har 
också olika akademisk bakgrund och inriktning. I vårt fall inne-
bär det att vi har ämnesbakgrunder i bland annat socialt arbete, 
sociologi samt vetenskapsteori. Naturligtvis innebär undervisning 
på ett sådant här moment en utmaning när det gäller att få till ett 
samkör och ett gemensamt tänkande kring momentets olika delar 
och den progression som bör finnas inom det. Delarna ska sam-
manfogas till en helhet, istället för att presenteras som olika delar 
där man i stort överlåter åt studenterna att göra en syntes av allti-
hop. Den här typen av utmaning eller svårighet finns alltid för ett 
lärarlag och utgör ofta en större utmaning i ett tvärvetenskapligt 
lärarlag. Institutionen för socialt arbete, med dess ansvar för soci-
onomprogrammet är dock en relativt sett stor institution där fle-
ra olika akademiska inriktningar finns representerade bland de fast 
anställda. Vi har därför redan till vardags, vid undervisning och se-
minarier, en institutionsmiljö som präglas av behovet att samarbe-
ta tvärsöver de akademiska ämnesgränserna, så detta var inte nå-
gon ny utmaning för oss.
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Men något fattades…
Skriftliga utvärderingar samt samtal med studenterna visade att 
många tyckte att den avslutande uppgiften med att granska en av-
handling var svår, och en del studenter var frustrerade över att vi inte 
kunde ge ett färdigt recept på hur en lyckad C-uppsats skulle se ut. 
Vi lärare upplevde också att studenterna tycktes ha svårt att i den av-
slutande uppgiften använda och tillämpa de teoretiska insikter som 
litteratur, föreläsningar och seminarier avsett ge, samt att se variatio-
nen i de uttryck en teoretisk tillämpning kan ge upphov till.

Trots variationer i upplägget under olika terminer, så kom mo-
mentet ändå alltid att mer eller mindre fokusera på studenternas 
kommande uppsatsskrivande. Vi menar att momentet, på grund 
av ett alltför centrerat fokus på den kommande uppsatsen och dess 
form, förlorade i fokus vad gäller den avsedda teoretiska förståel-
sen och kritiska problematiseringen av frågor relaterade till forsk-
ning i socialt arbete i allmänhet och uppsatsskrivande i synnerhet.

Ytterligare ett problem var att studenterna i slutet på momen-
tet förväntades presentera ett PM för sin kommande uppsats vid 
ett examinerande seminarium. Men studenterna hade kommit oli-
ka långt i sina tankebanor vad gällde deras respektive C-uppsatser. 
Det var egentligen omöjligt att säga hur långt studenterna skulle 
ha kommit, samt hur teoretiskt samt metodologiskt utvecklade de 
skulle vara, för att kunna få godkänt på det delmomentet. Därför 
tyckte vi inte heller att det var möjligt att göra PM-seminarierna till 
obligatoriska tillfällen. 

För att sammanfatta: upplägget på kursen fungerade inte riktigt 
som det var tänkt och inspirerade inte heller studenterna att faktiskt 
läsa och ta till sig den litteratur och de insikter vi velat förmedla. Stu-
denterna ansåg att de hade för lite att göra, och tyckte samtidigt att 
uppgiften med att granska en avhandling var för svår. Vi lärare me-
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nade nog att studenterna hade kunnat ha fullt upp ifall de hade job-
bat mer ingående med litteraturen och likaså med den avslutande 
uppgiften. Uppgiften med att granska en avhandling löstes i och för 
sig, men med varierande resultat. Känslan av att granskningen var 
en viktig del av förberedelsen inför skrivandet av en uppsats tyck-
tes inte heller vara förankrad hos studenterna. Vi i lärarlaget tyck-
te att vi misslyckades med att förmedla metodteori på ett sätt som 
fick studenterna att engagera sig i de uppgifter vi ålade dem och för-
stod att examinationen upplevdes som för svår och abstrakt. Proble-
men med momentet var således av både strukturell och pedagogisk 
karaktär, och varken studenter eller vi lärare upplevde att momentet 
fungerade fullt ut som det var tänkt. Så vad göra ?

Förändringsarbetet  
– från ”hands-off” till ”hands-on”
För att råda bot på ovan nämnda problem satte vi som mål att stu-
denterna genom övning skulle få tillägna sig sådana färdigheter 
som momentet syftade till, det vill säga såväl ett teoriskt vetande 
som ett praktiskt kunnande, istället för att bara visa upp dessa (för-
hoppningsvis) tillägnade förmågor i en avslutande uppgift (jämför 
Kalman 2006a). Vi utgick dels från att se kursen utifrån ett hel-
hetsperspektiv där alla lärare har insyn i respektive lärares under-
visning och uppgifter, dels valde vi att tydligare dela upp momen-
tet i olika delar för att på ett bättre sätt kunna synliggöra kursens 
olika målsättningar. En del av detta arbete var också att i lärarlaget 
formulera våra lärandemål för momentet på ett sätt som låg i linje 
med det förändringsarbete vi genomförde.

Stegvis progression samt ”hands-on”
Istället för att huvudsakligen ge föreläsningar om olika teoretiska 
och metodologiska överväganden och tillvägagångssätt, har vi låtit 
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studenterna genomgående arbeta sig genom hela momentet. Efter 
våra introducerande föreläsningar har studenterna fått läsa, gran-
ska och analysera olika texter, samt genomföra metodiska analyser 
och reflektera över dessa – enskilt, i grupparbeten och tillsammans 
med lärare. Kärnan i den undervisningsform vi har valt inbegriper 
med andra ord en stegvis progression där studenter får möjlighet 
att praktiskt tillämpa de teoretiska redskap som föreläsningar och 
litteratur tillhandahåller, men också möjligheten att få delge andra 
studenter de erfarenheter och den kunskap de därmed tillägnar sig 
(jämför Liedman s. 359). 

Inom varje del av momentet finns denna stegvisa progression 
inbyggd, liksom för momentet som helhet. Den avslutande upp-
giften, att granska en avhandling, utgör såväl en tillämpning som 
en fördjupning av det kunnande och vetande som studenten till-
ägnar sig under momentets gång. Målet med den enskilda exami-
nationen i slutet av momentet är därmed också på ett tydligare sätt 
återkopplad till respektive delmoment. Genom denna övergripan-
de förändring av momentets struktur och pedagogiska form har vi 
alltså gått från ”hands-off” till ”hands-on” utan att på något sätt ge 
avkall på det som benämns som teoretiska inslag. 

Teoretiska och praktiska inslag varvas
Momentets nuvarande upplägg baseras på att föreläsningar i ve-
tenskapsteori, forskningsmetod och etik varvas med tid för inläs-
ning, eget arbete och grupparbete. Inläsningen inriktas - förutom 
på sedvanlig kurslitteratur gällande vetenskapsteori, etik och me-
tod - i första hand på att ta del av vetenskapliga texter från olika 
delar av det sociala arbetets forskningsfält.

Arbetet sker inledningsvis enskilt för att därefter övergå till arbe-
te i grupp om tre studenter såväl som i grupper om nio – då tre så 
kallade tregrupper slås ihop. I tregrupperna får studenterna under 
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momentet arbeta med och analysera sinsemellan olika texter, alter-
nativt samma text med sinsemellan olika metoder, vilka sedan redo-
visas för de andra i en niogrupp. På detta sätt får studenterna ta del 
av ett flertal olika forskningsansatser och metoder. Därefter reflekte-
rar de i niogrupperna tillsammans över de teoretiska ansatserna al-
ternativt de metodiska frågor som väckts samt beslutar om vilka frå-
gor de gemensamt vill lyfta till det avslutande lärarledda seminariet.

Avslutande och obligatoriska lärarledda seminarier i storgrupp, 
det vill säga i grupper om tjugosju studenter, hålls varje vecka. I 
samband med detta lyfts och diskuteras övergripande frågor kring 
olika forskningsansatser i socialt arbete, samt de hypoteser, anta-
ganden och etiska överväganden som ligger under och bakom de 
sätt sociala fenomen undersöks på. Föreläsningarna till respekti-
ve tema har skett i början av veckan för att introducera temat för 
studenterna. Föreläsningarna om etik har däremot legat parallellt 
med övrig undervisning.

Etik som en röd tråd
Att låta föreläsningarna i etik löpa parallellt med övrigt arbete 
och betona de etiska frågorna innebär att studenten efter avslu-
tat moment ska kunna känna igen och reflektera över etiska frå-
gor i förhållande till forskningsprocessen både vad gäller veder-
tagen forskning och sitt eget arbete. Studenten ska också kunna 
problematisera och reflektera kring orättvisa och ojämlika villkor 
som kön, klass, etnicitet, ålder och sexualitet i förhållande till ve-
tenskaplig metod och till forskningsprocessen.

Undervisningen i etik har utgått ifrån forskningens yttre och 
inre villkor det vill säga samhällets normer och regler respektive 
de normer och regler samt vedertagna arbetssätt som styr veten-
skapssamhället. Det finns ingen tydlig gräns mellan dessa områ-
den utan de etiska regelverk som används i forskarsamhället är 
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också beroende av samhälleliga värderingar (Kalman 2006b). Ut-
gångspunkten i föreläsningarna har främst varit pragmatisk och 
utgått från att angreppssättet har avgörande betydelse för de etiska 
frågor som väcks. Erfarenheter av många års handledning tillsam-
mans med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (www.co-
dex.uu.se) har varit vägledande för i vilka situationer det kan upp-
stå etiska frågor som bör adresseras, hur man kan undvika en del 
och hur andra kan och bör hanteras. Aspekter av forskningsetis-
ka frågor som hamnat i blickpunkten i forskarsamhället eller sam-
hället i stort har också tagits upp. Lag (2003:460) om etikprövning 
av forskning som avser människor omfattar inte studenternas ar-
beten på grundnivå men påverkar ändå genom att de etiska aspek-
terna att skydda människan och respektera människovärdet som 
där betonas får en alltmer framträdande plats även i deras arbeten.

Veckovisa arbetsuppgifter och förväntade studieresultat
För att få studenterna att se både till vad vi vill med momentet 
som helhet men också för att fokusera olika aspekter av forsk-
ningsprocessen, har vi delat upp momentet i fem delar utifrån an-
tal veckor på kursen.

Vecka 1 och 2 innebär ett fokus på vetenskapsteoretisk kunskap 
med de förväntade studieresultaten att efter avslutad kurs ska stu-
denterna kunna kritiskt granska och reflektera över olika forsk-
ningsansatser i socialt arbete, samt kring de hypoteser, antagan-
den och etiska överväganden som ligger under och bakom de sätt 
sociala fenomen undersöks på. De ska också kunna känna igen 
och kritiskt reflektera kring hypotetisk-deduktiva respektive her-
meneutiska ansatser i olika forskningsarbeten. 

Den första veckan får studenterna en av tre korta texter att läsa 
per tregrupp. Texterna är utvalda för att representera olika forsk-
ningsansatser (Andersson, Bergman och Magnusson 1989, Bond 
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et al 2001, Lewin 2002). Studenten läser den korta texten först en-
skilt. Till texten ställer var och en några grundläggande frågor som 
har introducerats och övats på i början på momentet:

• Vad? Vilken tes driver författaren; vad vill författaren 
visa/bevisa/motbevisa? Vilka frågeställningar har förfat-
taren? Vilka slutsatser drar hon eller han?

• Hur? Med vilka redskap; argument, teoretiska ansatser, 
metodologiska ansatser, empiriska data, tolkningar/för-
ståelser, orsaker/förklaringar?

• Syfte? För att visa, bevisa, vederlägga, synliggöra, ifråga-
sätta, jämföra eller undersöka? Finns det ett bakomlig-
gande syfte?

• Sammanhang? När skrevs texten? Var (vetenskapligt, 
geografiskt, kulturellt, socialt)? Mot vilken bakgrund; 
samtida debatt eller händelser skrevs den? Vilka an-
dratexter förhåller den sig till?

• Vem? Vem skriver för vem och vem handlar det om? Vil-
ket kompetens-, ämnes- och erfarenhetsområde företrä-
der författaren?

Studenten förväntas anteckna sina svar som korta men hela me-
ningar. I tregruppen diskuteras sedan den gemensamma texten – 
studenterna jämför sina svar, och ska försöka att komma till sam-
förstånd. Fortfarande antecknas de slutsatser de formulerar som 
tregrupp som hela meningar. Varje tregrupp redovisar därefter sin 
text och analysen av densamma för två andra såkallade tregrupper, 
vilka under veckan fått arbeta med de andra texterna – på det sät-
tet får varje tregrupp ta del av ett flertal olika forskningsansatser.

Niogruppen diskuterar och reflekterar i sin tur tillsammans 
kring det sätt på vilket texterna kan ses som exempel på ett hypo-
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tetiskt-deduktivt tillvägagångssätt – eller inte. Som niogrupp enas 
de om tre frågor som de sedan vill lyfta i en övergripande diskus-
sion om hypotetisk-deduktiv metod, och kring vad de fått fram i 
läsningen av sina respektive texter. Här kan det både handla om 
frågor till texterna, och det kan vara frågor som texterna väcker. 
Vid det lärarledda obligatoriska seminariet i slutet av veckan lyfts 
och diskuteras dessa frågor, vilket ofta resulterar i en slags mini-fö-
reläsningar ”on demand” kring de frågor studenterna väckt. 

Den andra veckan på momentet följer samma upplägg, med 
föreläsningar och enskilt arbete i början på veckan, och stegvis 
grupparbete. De valda texterna (Andersson 2007, Melin Emilsson 
1996, Nygren 2002) adresseras med samma ingångsfrågor som un-
der vecka 1. Men den här veckan är frågorna för gruppernas arbe-
te något annorlunda formulerade; de ska nu istället diskutera på 
vilket sätt texten kan sägas vara ett uttryck för ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt – eller inte. Vidare förväntas de också ta ställning 
till om huruvida det är någon/några hypoteser som prövas i det 
aktuella arbetet. De tveksamheter som studenterna uttrycker in-
för frågorna eller forskningsarbetena ska också antecknas och mo-
tiveras. Dessa diskussioner och stödanteckningar från tregruppen 
utgör sedan grund för redovisningen av gruppens text i niogrup-
pen. I niogruppen enas de om tre frågor som de sedan vill lyfta i 
en övergripande diskussion om hermeneutik, och kring vad de fått 
fram i läsningen av sina respektive texter. Här kan det både hand-
la om frågor till texterna, och det kan vara frågor som texterna har 
väckt, vilka dryftas på det obligatoriska och lärarledda seminariet 
i slutet på veckan.

De förväntade studieresultaten för vecka 3 och 4 är att kunna kri-
tiskt granska och reflektera kring olika forskningsmetoder i socialt 
arbete, förstå och praktisera olika analyssätt, skapa och kritiskt gran-
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ska enkäter samt förstå vikten av ett etiskt förhållningssätt i forsk-
ningsprocessen. Studenterna ska även kunna kritiskt reflektera kring 
kvalitativa, kvantitativa samt etiska aspekter i ett forskningsmaterial.

Även dessa veckor innebär ett liknande upplägg som vecka 1 och 
2 men med vissa skillnader. Istället för att läsa olika texter i respek-
tive tregrupp använder alla studenter i vecka 3 samma intervju-
material ur En studie av homofoba hatbrott i Sverige (fall 1, Tiby 
2006), vilket ska analyseras utifrån olika kvalitativa analysmeto-
der. I respektive tregrupp får de således analysera materialet utifrån 
antingen innehållsanalys eller grounded theory eller med hjälp av 
diskursanalys. I niogrupperna redovisas tregruppernas arbeten, så-
väl process som resultat, och därmed får alla studenter kännedom 
om arbetsprocessen kring de tre olika metoderna. På så vis kan 
grupperna också jämföra sina analysprocesser och resultat. Stu-
denterna har också att förhålla sig till frågor som till exempel: Vil-
ka tolkningar av texten tycker ni är centrala? Hur har analysarbetet 
gått till? Vid det lärarledda seminariet redovisas resultaten, pro-
cessarbetet samt de frågor som texten och analysmetoden väckt.

Kvantitativ metod är fokus för vecka 4. Tregrupperna ska kon-
struera en forskningsfråga och en enkät med tillhörande missiv brev 
samt förklaring till urval och genomförande. Data ska inte samlas 
in, syftet är att öva på att konstruera en enkät och fördjupa kunska-
perna om vad det innebär. De ska också planera för sin presenta-
tion av resultaten. Frågorna som studenterna har att förhålla sig till 
är: Vilket är ert problemområde? Hur är enkäten konstruerad? Hur 
tänker ni kring urval och presentation? Detta presentera s och dis-
kuteras därefter i både niogrupperna och i det lärarledda seminariet 
där studenterna också kritiskt granskar varandras arbete n. 

Under den sista veckan på momentet hålls frivilliga PM-semi-
narier där alla studenter får möjlighet att presentera och diskute-
ra sina uppsatsförslag tillsammans med lärare och övriga studen-
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ter. Det viktiga är inte att ha ett färdigt syfte att presentera, snarare 
att diskutera sina idéer med andra för att kunna se sitt ämne i ett 
nytt perspektiv. 

För att bli godkänd på momentet krävs dels att studenten har 
deltagit i samtliga grupparbeten med efterföljande seminarier, dels 
att studenten har genomfört en skriftlig enskild inlämningsupp-
gift. De som inte kan närvara vid ett seminarium får en komplet-
teringsuppgift att lösa. Den enskilda inlämningsuppgiften består 
i att granska en egen vald akademisk avhandling med relevans för 
socialt arbete. Granskningen ska fokusera på de metoder som an-
vänts i avhandlingen, och på hur författaren hanterat etiska och 
metodologiska aspekter i avhandlingsarbetet. 

Vad ser vi för resultat? 
De förändringar som vi har genomfört har inneburit en rad posi-
tiva processer och vinster för både lärarlag och studenter. Från lä-
rarhåll är vi nöjda med flera olika aspekter av momentet. Vi är dels 
nöjda med att studenterna lyckats med att ställa relevanta frågor 
både till litteratur och i samband med metodövningarna. De har 
läst och kritiskt granskat texterna på ett tillfredsställande sätt, det 
vill säga de har problematiserat teoretiska utgångspunkter, metod 
samt resultat i de olika forskningstexterna. Vi noterar vid de lärar-
ledda seminarierna, såväl som i den inlämnade skriftliga examina-
tionsuppgiften, att studenternas arbete inbegriper mer av etisk re-
flektion och att deras kritik på ett bättre sätt än tidigare refererar 
till kurs- och övrig litteratur. Det innebär att de belägger och för-
ankrar sina överväganden och sin kritik mer med hjälp av litteratu-
ren. Detta kan delvis ha att göra med att de både har fått ta del av 
fler olika exempel på forskningsarbeten inom området men ock-
så att de har fått arbeta konkret med fler exempel på analyser och 
texter än tidigare. 
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Utvärderingarna visar att studenterna är nöjda med upplägget av 
momentet; det har upplevts positivt att ha tydliga anvisningar för 
hur de ska arbeta med de förelagda uppgifterna, såväl enskilt som i 
grupp. Vidare har de uppskattat att de fått möjlighet att koncentre-
ra sig på en aspekt i taget. Upplägget med föreläsningar i början av 
veckan, tid för inläsning, diskussioner i i tregrupp respektive i nio-
grupp, samt med avslutande seminarier i slutet av varje vecka har 
fungerat mycket bra. Det har upplevts som strukturerat och givan-
de. Att jobba i grupper om tre har upplevts som fungerande och po-
sitivt. Detta har inverkat också på de större grupperna, det vill säga 
niogrupperna, vilka även de fungerat bra. Några kritiska röster har 
invänt främst mot storleken på 27-grupperna, att de är så stora att 
det är svårt att få igång bra och givande diskussioner . 

Det har också varit ett högt deltagande på momentet och ge-
nomströmningen har varit tillfredsställande. Fyra månader efter 
momentets slut var 102 av 108 studenter godkända på samtliga de-
lar av momentet. Här bör också nämnas att under den aktuella 
undervisningsperioden fick tre studenter barn och några läste kur-
sen bredvid sitt heltidsarbete.

Undervisningsformerna, med eget arbete och grupparbeten, me-
nar vi inbegriper de examinations- och lärandemål som vi satt upp 
för de olika delarna av momentet, så form och innehåll hänger nu 
ihop. Genom att studenterna får öva sin färdighet i att tillämpa de 
teoretiska och metodiska redskapen, så tillägnar de sig också dessa 
(jfr Polanyi 1967, s 15, 17, 21; 1969, s 148). Färdiga recept på hur en C-
uppsats ska skrivas efterlyses inte längre, utan studenterna tycks nu 
vara mer öppna för att C-uppsatsen liksom forskning i socialt arbete 
kan se ut på olika sätt, där form och innehåll är integrerat.

Som lärare upplever vi att studenterna löser den avslutande in-
dividuella examinationsuppgiften bättre än förut fastän uppgiften 
har utökats med granskning av de forskningsetiska problemställ-
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ningarna. Betoningen av de etiska frågorna har lett till att den av-
handlingsgranskning som nu sker även omfattar även de etiska as-
pekterna. Vi upplever det också som att kopplingen mellan etik 
och kunskapsproduktion blivit mer självklar för dessa studenter. 
Med detta menar vi att de etiska aspekterna av vad vi frågar om 
och hur, det vill säga hur vi definierar och avgränsar sociala pro-
blem och sedan undersöker dem blev tydliga. Uppgiften innebar 
därmed en större utmaning, men inbjöd också till något som väck-
er studenternas engagemang i högre grad än förut. Vidare verkar 
studenterna vara väl rustade för den avslutande individuella exa-
minationsuppgiften, avhandlingsgranskningen, då de allra flesta 
löst uppgiften på ett bra sätt och ingen (!) av studenterna har den-
na gång uttryckt att uppgiften varit för svår.

För oss i lärarlaget innebar de obligatoriska lärarledda seminarier-
na som avslutade var och en av de fyra första kursveckorna inte bara 
en rätt krävande, men också en givande undervisningsform, och de 
blev också till en slags kontinuerliga etappmål som avverkas för kur-
sen. Vi utvecklade en vana att varje fredag strax innan hemgång ha 
en kort informell lärarträff där vi delgav varandra hur seminarier-
na och de olika grupperna, och inte minst vårt nya upplägg, hade 
fungerat! Lite trötta men glada kunde vi konstatera sådant som: ”Ja, 
det här blev bra!”, ”Vad kul!” Detta inte sagt för försköna den gan-
ska stressiga lärarvardagen på universitetet, men för att belysa hur de 
förändringar vi infört faktiskt gav en ganska påtaglig utdelning di-
rekt, och den glädje och lättnad det kan innebära är inte att förakta. 

Vidare framöver 
En vidareutveckling av momentet kommer främst att handla om 
att utveckla arbetet med de etiska frågorna ytterligare genom att 
bland annat eftersträva ett upplägg som liknar de övrigas. Samma 
texter, från vecka 1 och 2, kan granskas igen utifrån etiska aspekter 
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men även nya texter inom områden som inte tidigare har repre-
senterats kan tillföras. Det viktiga blir här att arbeta med instruk-
tionerna till studenterna så att arbetet med redan kända texter inte 
upplevs som en upprepning. 

Idéerna bakom PM-seminarierna lever men behöver justeras ef-
ter studenternas behov. Studenterna är ingen homogen grupp och 
borde kunna få tillgång till tider att diskutera sitt pm under hela 
kursens gång eftersom en del studenter har klart för sig vad de vill 
göra redan när kursen börjar medan andra först under kursens 
gång börjar skönja vad de vill skriva om. 

Kursplanen bör skrivas om och bli överensstämmande med det 
faktiska innehållet på momentet det vill säga kartan måste stämma 
bättre med terrängen – vad vi faktiskt gör på momentet. Vårt ar-
bete med kursen har lett till att vi utformat vad vi ser som förvän-
tade studieresultat, vilket ligger helt i linje med Bolognaprocessen 
och arbetet med att utveckla momentet om forskningsmetoder i 
socialt arbete på termin 6 för den nya utbildningen.

De etiska frågorna, men även metodfrågorna, kopplade till In-
ternet kommer att öka i takt med svårigheterna att få t ex intervju-
personer i närområdet. Studenterna ser då möjligheter att nå män-
niskor snabbt och bekvämt över nätet. Nya forskningsarenor, som 
Internet, gör att svårigheter uppstår att tillämpa de regler som finns 
men väcker också nya etiska frågor gällande t.ex. samtycke och kon-
fidentialitet men även informationssökning, källkritik och upphovs-
rätt som bör adresseras (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003).

Den flod av information som nya media ger oss tillgång till 
öppnar nya möjligheter men ställer också stora krav på kritiskt 
tänkande. Det har också lett till en förändrad syn både på kun-
skapsproduktion och vad som ska ingå i undervisningen. Studen-
terna efterfrågar hur de ska göra och vill ha snabba svar på hur de 
ska gå tillväga det vill säga information. Det är viktigt att vi i un-
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dervisningen ger dem spännande material och tid att reflektera 
över, förstå och tillämpa momentets olika utgångspunkter vilket 
gör det möjligt att omvandla information till kunskap.
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Sammanfattning
Vi kommer i den här artikeln att reflektera över de pedagogiska 
utmaningar som följer av att undervisa i tvärvetenskapliga sam-
manhang, samt diskutera och använda oss av resan som en meta-
for för lärande.

Några av de frågor som kommer att ställas är: på vilka sätt kan 
varierande ämnesbakgrunder vara ett hinder eller en hjälp i en lä-
randesituation?; vilka är de specifika pedagogiska utmaningar man 
ställs inför som lärare?; vad händer med förståelsen av det egna äm-
net efter att ha konfronterats med någonting nytt och annorlunda?

Centralt i den tvärvetenskapliga utbildningsuppgiften är att, 
oavsett utbildningsnivå, utveckla kapaciteten att läsa texter från 
andra ämnen och fakulteter än de egna. I detta sammanhang kan 
spänningar uppstå där ämnesspecifika kunskapshållningar och 
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teoretiska grundvalar står på spel – vad som räknas som kunskap 
och vad som räknas som legitima sätt att nå kunskap på. Detta 
ställer lärarrollen på sin spets, eftersom det innebär en pedagogisk 
utmaning men förvisso även en övning i tolerans. 

Det var en gång…
Folksagan ”Pojken, som gick ut i världen för att söka lyckan” är en 
typisk sagoberättelse om en pojkes utveckling och mognad. Han är 
yngst av tre bröder och måste därför stanna kvar i barndomshem-
met och hjälpa sin gamle far medan hans bröder får resa iväg. Han 
tjatar och till slut ger pappan med sig och han får äntligen resa ut för 
att söka lyckan. I klassisk folksagestil stöter pojken på olika problem 
och motgångar som är nya för honom i de olika miljöer han ham-
nar i. Men han hittar också föremål som han plockar med sig, utan 
att ännu vara fullt medveten om hur han ska kunna använda dem 
framöver. Naturligtvis får han användning för föremålen på de mest 
oväntade sätt och sagan slutar lyckligt. 

En viktig poäng i denna typ av berättelser är att man lär sig nå-
gonting genom att färdas bort hemifrån för att sedan också kunna 
återvända berikad i någon mening. Kanske är det därför som just 
resan – berättelser om att ge sig ut i världen – ofta får illustrera en 
personlig utveckling, och en läroprocess. Intressant nog fångas den-
na tankefigur i den fornsvenska betydelsen av ordet ’hemsk’. Nume-
ra (alltsedan början av 1800-talet) betyder ju det här ordet någon-
ting gräsligt, rysligt eller ruskigt. Men den fornsvenska innebörden 
i ordet hemsker var dum/försagd, och egentligen en ”som bara har 
vistats hemma” (hämtat från NE, www.ne.se/artikel/O181506, den 4 
maj 2009). Vi kommer i den här artikeln att reflektera över de peda-
gogiska utmaningar som följer av att undervisa i tvärvetenskapliga 
sammanhang, samt diskutera och använda oss av resan som en me-
tafor för lärande. Men först ska vi säga något om hur vi kom att en-
gagera oss i tvärvetenskaplig verksamhet.
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Att komma in i  
tvärvetenskapliga sammanhang
Vägarna till det tvärvetenskapliga sammanhanget kan variera. Vi 
kom redan som doktorander i kontakt med detta, tack vare vårt 
intresse för feministisk filosofi och teori. Våra ämnesingångar var, 
och är fortfarande, idéhistoria (Åsa Andersson) och vetenskapsteo-
ri (Hildur Kalman). Vi förkovrade oss bland annat genom att del-
ta i olika kurser och seminarier vid Kvinnovetenskapligt forum, och 
man skulle kunna säga att det här blev en parallell utbildning för 
oss, liksom för så många andra genusinriktade forskare på den tiden. 
Den dubbelkompetens vi därmed fick ledde på ett tidigt stadium till 
att vi under forskarutbildningen började undervisa på grundutbild-
ningsnivå, både vid Kvinnovetenskapligt forum och vid Forum för 
tvärvetenskap vid Umeå universitet.

Efter hand blev vi alltmer efterfrågade utifrån våra specifika dis-
ciplinära kunskaper, alltså de akademiska ämnen vi höll på att dok-
torera i. Det kunde röra sig om undervisning vid till exempel med-
icinska fakulteten eller socialtjänsten. Här kan nämnas att vi båda 
har en bakgrund i hälso- och sjukvårdssektorn, den ena som legiti-
merad sjuksköterska och den andra som legitimerad sjukgymnast, 
vilket naturligtvis kan ha bidragit till att just vi var efterfrågade – då 
vi förutsattes vara insatta både i våra nya akademiska kunskapsom-
råden och i vård- och hälsosektorns problem och frågeställningar.

När vi disputerade hade vi alltså en hel del erfarenhet av att ha 
undervisat, inte bara i våra egna ämnen, utan även i ”genus plus 
någonting annat”. Den formella doktorsexamen innebar att vår 
kompetens blev ännu mer efterfrågad, såväl inom grundutbild-
ning som inom forskarutbildning men även ibland av lärarkolle-
gor samt av instanser utanför universitetsvärlden (den s.k. tred-
je uppgiften). I det följande kommer vi att beskriva och diskutera 
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våra erfarenheter av olika möjligheter men även svårigheter vi har 
stött på i möten med grupper av studenter eller doktorander med 
olika ämnesbakgrunder – men som i de flesta fall har haft genus-
vetenskap som en gemensam referenspunkt. 

Några av de frågor vi kommer att ta upp är: på vilka sätt kan 
varierande ämnesbakgrunder vara ett hinder eller en hjälp i en lä-
randesituation?; vilka är de specifika pedagogiska utmaningar man 
ställs inför som lärare?; vad händer med förståelsen av det egna 
ämnet efter att ha konfronterats med nya och annorlunda förståel-
ser och kunskapsnormer?

Pedagogiska utmaningar
I ett tvärvetenskapligt sammanhang är en övergripande utmaning 
att hela tiden vara medveten om att studenterna och man själv ska 
komma i kontakt med någonting obekant, och kanske inte all-
tid i de former man förväntat sig. För läraren innebär det en extra 
ansträngning, det vill säga mer omfattande förberedelser. Skillna-
den mellan undervisning i den egna disciplinen jämfört med ett 
tvärvetenskapligt undervisningssammanhang är att i det egna äm-
net är gränser och grundläggande frågeställningar mer eller mindre 
givna. För att konkretisera: i en tvärvetenskaplig lärandesituation 
måste man vara särskilt förberedd vad gäller undervisningskontex-
ten och studenternas varierande ämnesbakgrunder. Man kan inte 
bara på ett enkelt sätt repetera den egna kanon och det egna äm-
nets curriculum. Det är alltså ytterst viktigt att kontextualisera och 
skapa relevansstrukturer för det aktuella stoff som ska behandlas 
(Marton & Booth 2000, s 10).

Ytterligare en utmaning i lärandesituationen är att vara synner-
ligen dialogisk. Det är nödvändigt att inte bara nå fram till studen-
terna utan också att bli medveten om de allmänna frågor som man 
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arbetar med i deras respektive miljöer. Annars finns risk att lärare 
och studenter talar förbi varandra. Hur har vi försökt uppnå detta? 
Här menar vi att vi i vid mening har haft stor nytta av vår utbild-
ning inom humaniora men också av att nyttja möjligheterna i den 
tvärvetenskapliga lärandesituationen till pedagogiska experiment. 
Det vi rent konkret har ägnat oss åt är att försöka uppöva förmå-
gan att verkligen kunna läsa texter. Vad menar vi med det? Under 
de år vi har haft förmånen att få verka i tvärvetenskapliga miljöer 
är det en sak som har slagit oss, och det är att så många studenter 
och även doktorander saknar förmågan att läsa texter noggrant (jfr 
Lattuca 2001, ss 120, 126). Som vi uppfattar det tillägnar sig många 
studenter alldeles för snabbt en så kallad ”kritisk blick”, vilket ju 
utgör är ett centralt inslag i den akademiska traditionen. Många 
studenter tycks dock utveckla den kritiska läsningen i en sådan ut-
sträckning att de förlorar öppenhet och receptivitet inför texten. 
I slutänden kan detta leda till en förlust av den önskvärda kritiska 
förmågan, eftersom man får svårighet att greppa sådant stoff som 
är obekant eller som inte delar grundläggande ståndpunkter inom 
det egna akademiska ämnet.

Därför är vår främsta strävan att utveckla en förbättrad kapacitet 
att läsa texter från andra ämnen och fakulteter än de egna, och detta 
oavsett utbildningsnivå. Inför läsningen av en text är tillvägagångs-
sättet att ge studenterna noggranna instruktioner och några grund-
läggande principer, oavsett från vilket vetenskapligt eller kulturellt 
område texten härstammar. Läsningen genomförs därefter genom 
att studenterna får tillämpa dessa principer på några gemensamma 
texter. Resultatet av läsningen redovisas och diskuteras sedan vid 
uppföljande textseminarier. Det här kan tyckas vara simpelt, men 
har visat sig vara en väl fungerande metod för att uppnå en mer sen-
sitiv läsförmåga. Vårt mål är att hjälpa studenterna att bli mer öppna 
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för att kunna förstå den aktuella textens premisser och dess ärende. 
Att förstå textens ärende och utgångspunkter är nämligen en nöd-
vändig och grundläggande förutsättning innan man kan gå vidare 
till nästa steg där texten kan kritiseras (jfr Fletcher 2007).

För att uppnå en fördjupad förståelse arbetar vi ibland med roll-
spel som vi anser vara en fruktbar metod. I ett rollspel tilldelas 
man uppgiften att antingen försvara eller kritisera en text och dess 
argument, på dess egna kontextuella premisser – oavsett egna per-
sonliga uppfattningar. En texts kontextuella premisser kan vara så-
dant som tids- och platssammanhang eller vetenskaplig och teore-
tisk tillhörighet. Rollspelet fungerar alltså här som en hjälp för att 
stärka en medvetenhet om vikten av att skilja på vad det är att för-
stå en text och vad det är att kritisera en text. 

Det akademiska sammanhanget 
Det är ett väl känt faktum att varje disciplin eller ämne vilar på an-
taganden som tas för givna i en sådan omfattning att de väldigt säl-
lan, eller kanske aldrig, uttalas. Dessa förgivettagna premisser är inte 
nödvändigtvis problematiska i sig, men i vissa situationer är det väl-
digt viktigt att identifiera dem, förmedla dem och sätta dem i fokus 
eftersom de annars kan hindra förståelseprocessen. När man under-
visar i sina egna, sedan länge etablerade ämnen förväntas man säl-
lan anstränga sig på den här punkten, och gör det kanske inte heller. 
Inom det egna ämnet har man dessutom en ”naturlig” och självklar 
referensram samt väl kända exempel som man kan hänvisa och för-
hålla sig till. I ett tvärvetenskapligt lärandesammanhang är det emel-
lertid ytterst viktigt att noggrant välja landmärken och kompass-
riktning, så att dessa fungerar som konkreta referenspunkter för en 
grupp studenter med blandad akademisk bakgrund.

Som lärare är det naturligtvis också viktigt att inte bara reflek-
tera över andras discipliner – utan även de egna respektive äm-
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nesbakgrunderna, som givetvis även de är fyllda med mängder av 
outtalade antaganden som kan behöva artikuleras och problema-
tiseras. Något vi dock vill lyfta fram som positivt i vår akademis-
ka bakgrund, och som vi menar har underlättat vår förmåga till 
noggrann läsning, är att vi båda har tränats i vad som kan kall-
las för ett relativt villkorslöst textläsande. Vi har fått lära oss att 
läsa med ett öppet sinne för att finna och sätta textens ärende i fo-
kus, samt att vara medvetna om textens sammanhang. Med andra 
ord: läser man till exempel en text från 1800-talet som avhandlar 
kvinnors sjuklighet så måste texten läsas med en viss medveten-
het om den tidens genusfärgade medicinska och biologiska för-
klaringsmodeller (se t.ex. Johannisson 1994). Översatt till ett tvär-
vetenskapligt sammanhang följer av detta att ingen kan utgå ifrån 
att det med säkerhet är välbekanta problemställningar och tillväga-
gångssätt som gäller. Det är alltså aldrig ”business as usual”. Man 
måste vara öppen och uppmärksam.

Vanligtvis väcker mötet mellan olika ämnen såväl förvåning 
som igenkännande och glädje. Delvis beror glädjen på att man blir 
medvetandegjord om de likheter som faktiskt finns i all vetenskap-
lig kunskapsproduktion och i förmedlingen av densamma, även 
om detta tar sig något olika uttryck och vägar. I en optimal läran-
deprocess kan man dessutom ibland höja reflexiviteten till en me-
tateoretisk nivå. Detta kan låta sig göras genom att introducera en 
hermeneutisk metanivå i tolkningsprocessen – så som relationen 
mellan det läsande/tolkande subjektet och texten/objektet, i den 
meningen att: förståelsen alltid förutsätter läsarens ”inre stämma” 
och att ”textens bestämmelse fullbordas” genom läsningen (Gada-
mer, s 110; Ricoeur, s 64).

Då och då uppstår naturligtvis ändå spänningar och det beror 
sannolikt på att det kan vara väldigt svårt att förstå eller ens accepte-
ra det som upplevs som alltför främmande., och då kan frågor som 
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”kan man göra så i ditt ämne?” dyka upp. Här handlar det sällan 
om enskilda studenters inställning eller ståndpunkter, utan snarare 
är det ämnesspecifika kunskapshållningar och teoretiska grundvalar 
som står på spel – vad som räknas som kunskap och vad som räk-
nas som legitima sätt att nå kunskap på. Det är inte heller alltid som 
spänningarna artikuleras, oftast ligger de oartikulerade under ytan. 
Inskolningen i ett akademiskt tänkande innebär i hög grad ett tilläg-
nande där ämnesspecifika förgivettaganden kommer att införlivas i 
det akademiska subjektet. Inte minst lär man sig att känna igen vad 
som räknas som ett problem eller en legitim fråga (Polanyi 1969, s 
148). Motstånd och ifrågasättanden av sådana grundläggande förgi-
vettaganden, kan antingen komma att slås bort eller uppfattas som 
angrepp på den egna disciplinen, men också på den egna akademis-
ka identiteten (jfr Lattuca 2001, s 36f). Den här typen av brännbara 
situationer ställer lärarrollen på sin spets. De innebär både en peda-
gogisk utmaning och kan bli en övning i tolerans.

Låt oss anta att vi står inför en uppseglande konflikt, hur ska 
man hantera den, kan man använda situationen? Som vi ser det 
består utmaningen i att försöka synliggöra och förmedla de kon-
texter, och förgivettaganden, som de olika sidorna talar ifrån. Man 
bör visa på att undran inför det annorlunda är legitim, om än frå-
gor kan vara svåra att svara på. På det sättet kan de laddade frågor-
na användas på ett konstruktivt sätt. Risken är annars att diskus-
sionen går i stå och att de skilda positionerna cementeras, och att 
man bara distanserar sig från det som ter sig som främmande sätt 
att tänka och göra vetenskap på. I en undervisningssituation kan 
det till och med innebära att lärandemålen inte uppnås. Uppgif-
ten som lärare är alltså att få gruppen att i viss mån distansera sig 
från det egna välbekanta perspektivet för att istället sträva efter att 
se de olika perspektiven som jämbördiga.
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Denna utmaning möter man som tvärvetenskapande lärare på 
alla lärandenivåer. På grundutbildningsnivå kan uppdraget innebä-
ra att förmedla kunskap om och insikter i olika vetenskapliga kun-
skapstraditioner. På avancerad och forskarutbildningsnivå handlar 
det mer om att fundera på vad olika perspektiv skulle kunna inne-
bära för det egna ämnets forskningsfrågor. På forskarnivå handlar 
det inte bara om att vara medveten om skillnader och vad andra per-
spektiv eventuellt kan bidra med. Här handlar det också om att se 
och förhålla sig till eventuella rågångar, där olika vetenskapliga per-
spektiv faktiskt inte är kompatibla. Rågångar är verklighet, och de 
måste såväl identifieras som värderas. Ibland måste man tillstå att 
den egna toleransen verkligen sätts på prov, och i sådana situationer 
är tålamod (och kanske till och med behärskning) en dygd. Detta är 
förstås lättare sagt än gjort. Rågångarna kan dock för oss lärare ock-
så fungera som vägar till förståelse och lärande, inte bara om ”de an-
dra” utan också om det egna och den egna akademiska världsbilden. 
Här menar vi att lärandeprocessens kärna ligger; att tvingas röra sig 
bort från det välbekanta och att i någon mening göra en resa.

Ömsesidighet i lärandeprocessen
Inledningsvis använde vi en klassisk folksaga som ingång till tema t 
om lärande. Det är inte bara i sagan vi möter detta tema om att 
ge sig ut i världen och tillägna sig kunskap, utan även i alltifrån 
bildningsromaner till filosofiska, historiska och peda go giska upp-
satser (sá Cavalcante Schuback 2006; Gadamer 1997; Gustavsson 
2003; Klein 2005; Liedman 2001). Men vad är det med själva re-
sandet som kan kopplas till en lärandeproces s? Framför allt hör 
det nog ihop med att resandet ofta handlar om en rörelse från det 
välbekanta, välkända, till det obekanta och okända. För att verkli-
gen kunna se, höra och ta in det hitintills okända måste man sät-
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ta sig själv på spel och anstränga sig. Filosofen Maria sá Cavalcan-
te Schuback använder sig av den antika berättelsen om sjöfararen 
Odysseus för att illustrera det riskprojekt det kan innebära att ut-
sätta sig för det okända. I mötet med sirenerna symboliserar de-
ras sång både någonting berikande men också någonting farligt. 
Odysseus väljer därför att låta sig surras vid skeppsmasten för att 
inte helt ge efter och förlora sig själv till sirenernas sång (2006, s 
90ff; se även Lattuca 2001, s 153). Det här kan kopplas till någon-
ting som vi tidigare varit inne på, nämligen hur den egna identite-
ten och världsbilden kan upplevas som hotad i en lärandeprocess.

Resan kan illustrera lärandet som ett förlopp som handlar om 
att bli varse kontraster. När man befinner sig hemma i det väl-
bekanta är det svårt att skönja kontraster eller skillnader. Initialt 
framstår det egna som givet eller självklart, och oftast även norm-
givande. Det är inte förrän man konfronteras med det okända och 
främmande som man blir medveten om skillnader. Inför det nya 
är man kanske till att börja med mest nyfiken eller misstänksam. 
Men allteftersom kommer även det egna att betraktas med annan, 
lite distanserad blick. Så ser vi efter hemkomsten på hemmet och 
det egna med annorlunda och ny blick – inte bara är det välbekant 
och hemtamt – det kan också tyckas trångt och begränsat. Det är 
först när man verkligen har mött det främmande som ens sätt att 
betrakta barndomshemmet i hög grad förändras.

Betydelsen av kontraster har bland annat filosofen Hanna 
Arendt pekat på som en vital del i förståelseprocessen. Som vi 
tolkar det menar hon att förståelse i hög grad skapas genom den 
mänskliga perceptionens rörelser mellan likhet, olikhet och åtskil-
jande. Det är detta som gör att vi över huvud taget kan uppfat-
ta och definiera det som är (Arendt 1998, s 237f ). Det tycks alltså 
som om den mänskliga förståelseförmågan vinner på rörelser mel-
lan olika förståelser.
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Sammanfattningsvis menar vi således att en central del i läran-
deprocessen handlar om kontraster och kontextualiseringar. Det 
här gäller inte bara för kunskapsutbytet mellan studenterna utan 
också mellan studenter och lärare. Alltså; lärarna lär sig också. Så i 
det långa loppet innebär ett lärarengagemang i tvärvetenskap inte 
bara ett merarbete utan också ett kunskapsmervärde, och kan be-
traktas som ett vinstprojekt (jfr Lattuca 2001, ss 134, 160). Det 
är naturligtvis också viktigt att befinna sig i en miljö som tillåter 
sant intellektuella samtal eftersom den pedagogiska uppgiften i ve-
tenskapligt arbete förutsätter ett gynnsamt socialt klimat (jfr Hol-
lingsworth & Hollingsworth 2000). Som den svenske idéhistori-
kern Sven-Eric Liedman så väl uttrycker det:

Människan är en social varelse i sin läroprocess. Hon lär sig 
tillsammans med andra, sporrad av andra, väckt till insikt av 
andra, i konkurrens med andra. Kunskapens glädje är att kun-
na dela den med andra, men också att ha ett vetande att med-
dela andra (Liedman 2001, s 359).
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Sammanfattning
Detta paper diskuterar möjligheterna att använda sig av skapan-
de i virtuella världar som ett verktyg för inlärning. Inledningsvis 
beskrivs utgångspunkterna och motiven för detta arbete. Därefter 
redovisas erfarenheterna från ett kursinslag där studenter i muse-
ologi fick bygga utställningar i den virtuella tredimensionella värl-
den Second Life. Syftet var primärt att ge studenterna kompeten-
ser i digital visualiserings- och presentationsteknik, men också att 
ge dem verktyg för att kombinera teoretiska perspektiv med prak-
tiskt arbete, och därigenom stimulera ett kreativt tänkande och 
görande. Erfarenheterna från detta arbete visar att studenterna, ut-
över de uppsatta målen, också fick insikter i exempelvis själva kun-
skapsprocessen, i gruppdynamik, den egna individens roll i en ar-
betsgrupp, om språkbehandling, upphovsrätt.
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Bakgrundsteckning
Under vårterminen 2008 blev HUMlab kontaktad av Museologi-
programmet som ges vid Institutionen för Kultur- och medieve-
tenskaper med en förfrågan om ett samarbete. Samarbetet gällde 
termin tre på programmet med det övergripande temat ”kultur-
analytisk fördjupning”. Kursen ger framför allt perspektiv på för 
museologer centrala begrepp som kön, sexualitet, klass, etnicitet, 
religion, nationalitet.

Det fanns en önskan från programledningen att i större ut-
sträckning än vad fallet var att ge studenterna kunskaper i att han-
tera olika former av digital media. Det handlade inledningsvis 
bland annat om att studenterna skulle få göra en presentation i 
PowerPoint och använda sig av ljud- och bildredigeringsverktyg. 
Men ambitionen fanns också att utveckla detta.

I dialog mellan representanter från HUMlab och Museologipro-
grammet kom vi fram till att det skulle vara en god idé att låta stu-
denterna bygga en utställning i den virtuella världen Second Life. 
Vi har båda använt oss av Second Life i andra sammanhang, och 
HUMlab har erfarenhet av undervisning i virtuella världar sedan 
cirka ett decennium tillbaka, främst inom språkundervisning i oli-
ka former.

Second Life är en tredimensionell virtuell global värld på In-
ternet, gratis, öppen och tillgänglig för vem som helst som laddar 
ned erforderlig programvara och skaffar sig en så kallad avatar (en 
digital representation av användaren i en virtuell värld). Att byg-
ga, importera bilder och andra filer, samt att köpa saker och tjäns-
ter kostar dock pengar, så kallade Linden dollar, vilken är en va-
luta knuten till USD. Det är emellertid möjligt att kostnadsfritt få 
tillgång till allt vad Second Life har att erbjuda i form av konstut-
ställningar, sociala mötesplatser, museer, rekreation, ”marknadsfö-
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ringsplatser” för länder och organisationer, konserter, gudstjänster, 
etcetera. Men där finns också flera utbildningsnära initiativ tag-
na av exempelvis universitet. Second Life används som plattform 
för undervisning bland annat genom att undervisningsinstitutio-
ner byggt upp och tillhandahåller faciliteter för seminarier, pre-
sentationer och föreläsningar. Där finns bibliotek som tillgänglig-
gör text-, bild- och ljudmaterial, historiska miljöer som lämpar sig 
för rollspel med mera (se exempelvis Molka-Danielsen & Deut-
schmann 2009 för exempel på hur Second Life använts inom hö-
gre utbildning). På Facebook finns gruppen” Second Life for Edu-
cators” med 3309 medlemmar (090625).

Syftet med att låta studenterna på museologiprogrammet bygga 
en utställning i Second Life var flerfaldigt. För det första handla-
de det om att låta studenterna prova på olika former av digital me-
dia genom att integrera PowerPoint och ljud- och bildredigering i 
den tänkta utställningen. Syftet var dock inte minst att ge studen-
terna en förståelse för villkoren för hur man presenterar informa-
tion i digitala medier, och en insikt i den potential som finns i di-
gital media och de möjligheter det innebär att kunna länka olika 
former av media till varandra i en oändlig kedja. Dessutom ger Se-
cond Life studenterna förutsättningar att tänka rumsligt och att 
bygga fullskaliga utställningar som en simulering av en ”verklig” 
utställningsbyggnation, vilket annars knappast hade varit möjligt 
på grund av ekonomi, tid eller utrymme.

Samtidigt gav Second Life studenterna möjlighet att utforska de 
ämnesområden kursen de läste behandlade. Kön, klass, nationali-
tet, religion är teman som man snabbt stöter på i världen och som 
alltså kan analyseras. Så användandet av Second Life den aktuella 
terminen var sammanfattningsvis ett sätt att förena teori och prak-
tik, och samtidigt utveckla studenters digitala kompetens.
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Utgångspunkter
Arbetet har bedrivits utifrån ett antal olika utgångspunkter och ti-
digare erfarenheter. En viktig grundval har varit ambitionen att låta 
humanistiska studenter använda sig av ett i sammanhange t icke ved-
ertaget medium, eftersom vi tänker oss att ett spatiellt byggande i en 
3D-värld startar andra tankeprocesser än vad till exemp el skrivandet 
av en uppsats gör (Hayles 2004, Manovich 2001). Här hämtar vi er-
farenheter från exempelvis traditionell ingenjörsutbildning (Fergu-
son 1977). Det är därför vi talar om en görande humaniora.

Vi önskade också ha ett multidisciplinärt student- och problem-
centrerat lärande där studenterna själva i stor utsträckning var an-
svariga för sin kunskapsprocess. Båda har vi tidigare erfarenheter av 
problemorienterat lärande. Barrett är i grunden journalist, musi-
ker och konstnär, men tillhörde också den grupp studenter i eng-
elsk litteratur som ”skrev” en c-uppsats i den virtuella världen Active 
Worlds 2003 inom ”Virtual Weddings-projektet” (www.eng.umu.
se/vw/) som var ett samarbete mellan Engelska och HUMlab. Det 
projektet handlade om att utifrån olika teman gestalta sitt arbete i 
text och byggnationer. Gelfgren har en bakgrund som byggnadsin-
genjör och som lärare/forskare i idéhistoria. Som lärare har han ar-
betat med problembaserat lärande i olika former (Gelfgren 2008).

Det är inte möjligt att härleda den här använda pedagogiska 
modellen till vedertagen PBL-metodik, eftersom vi arbetat tämli-
gen fritt utan att följa någon normerande PBL-metodik. Samtidigt 
delar vi flera av utgångspunkterna, exempelvis det Henry Egidius 
(1999, s. 9) skriver:

studierna ska vara baserade på arbete med problem inom ett 
ämnes- eller verksamhetsområde. Det är genom att arbeta med 
uppgifter tagna ur verkligheten som gruppdeltagarna lär sig 
fakta, sammanhang, undersöknings- och beräkningsmodeller 
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inom det ämnes- eller verksamhetsområde som utbildningen 
gäller. --- Lektionerna används till att låta eleverna träna sig i 
att lösa den typ av uppgifter som lärandet går ut på, faktiskt 
innan de fått de kunskaper som behövs.

Gilliam Maudsley (1992) skriver i sin tur att PBL-metodik hand-
lar om att ”knowledge is acquired in an active, iterative, and self-
directed way, predominantly by working on a progressive frame-
work of problems unconstrained by subject divisions”. Vi arbetar 
utifrån likartade premisser.

Vid universitetet i Århus, Danmark, har man arbetat med vad 
som kallas Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) ut-
ifrån en problemorienterad pedagogik. I ett sådant sammanhang 
ses datorn och Internet som ”a tool for qualifying learning proces-
ses through design of system focusing on mutually dependent ac-
tivities and task solving among students.” (Dircknick-Holmfeld 
2002, s. 34). Man kan vidare föra en normativ diskussion kring 
vilken pedagogik som bäst harmoniserar med de kunskapskrav 
som vår digitala samtid reser. Exempelvis Camilla Scavenius Lo-
pez (2002) hävdar att traditionell inlärning med fokus på att tilläg-
na sig fakta bör ersättas med ett mer processuellt inriktat lärande, 
en synpunkt vi delar men inte vidare utreder i detta paper.

Våra utgångspunkter relaterar också till de erfarenheter vi har 
från utvecklingen på Internet de senaste åren, där den sociala as-
pekten av Internet formligen exploderat (även kallat web 2.0), 
med webbaserade tjänster som Facebook, Wikipedia, YouTube, 
del.icio.us, Twitter, Flickr, MySpace och bloggar. Även diskussio-
nen kring Open source relaterar till detta. De karaktäriseras av 
nätverksbyggande, att det är användarna själva som gemensamt 
skapar innehållet som man dela med sig till andra.
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Gemensamma erfarenheter från både undervisning och utveck-
lingen på nätet säger oss att studenter är positiva till att kreativt ar-
beta tillsammans om man ger goda förutsättningar. Detta ville vi 
ta tillvara på i studentarbetena. Vi ville ge studenterna fria händer 
och samtidigt tillhandahålla goda förutsättningar för deras arbete 
i form av handledning i att ”leva” och bygga i Second Life, samt 
mark att bygga på i form av HUMlabs egen ö.

Kursens upplägg och genomförandet
Second Life-inslaget var tänkt att integreras och löpa som en 
strimma i utbildningen under en hel termin. Till slutexaminatio-
nen skulle studenterna i sina grupper om 3-4 personer, ha byggt en 
utställning som relaterade till teman på kursen som alltså utgjorde 
en ”kulturanalytisk fördjupning”. 

Terminen bestod av fyra moment om 7,5 hp vardera. Tanken 
var att under första momentet skulle studenterna få en introduk-
tion till Second Life, skaffa sig en avatar, lära sig grunderna i att 
navigera och hantera sin avatar och ges tid till att bekanta sig med 
världen. Först under det andra momentet skulle de introduceras i 
själva byggandet under en föreläsning/workshop. Under det tredje 
momentet skulle de få ytterligare en fördjupning i byggande och 
det sista momentet fokuserade till stor del på studenternas eget ar-
bete. Vid återkommande föreläsningar/workshops gavs också tips 
på hur studenterna själva kunde söka information angående byg-
gandet på Internet via till exempel hemsidor, bloggar och instruk-
tionsvideos på YouTube. Under hela terminen fanns även hand-
ledning att tillgå i HUMlab under ett par dagar per moment. Varje 
moment avslutades med att lärare från museologi och HUMlab till-
sammans med studenterna stämde av läget och utvärderade den 
process utställningsarbetet befann sig i. På varje moment gavs ock-
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så en föreläsning utifrån momentens tema i relation till Second 
Life, till exempel ”Genus och sexualitet i virtuella världar”, ”Spa-
ce and place in virtual worlds” och ”Religion i virtuella världar”.

När studenterna hade skaffat sig egna Second Life-konton och 
en egen avatar kom de till det avsatta området på HUMlab-ön som 
då bara var en enda blank yta. Därifrån tilldelades de en del plat-
ser som skulle kunna vara intressanta att besöka utifrån ett muse-
ologiskt perspektiv. Därefter släpptes de fria att upptäcka världen. 
Men utöver de platser de tipsades om begränsade många av stu-
denterna sig till den trygga hemmamiljön på HUMlabs ö. 

	  
Bild 1: Första gången studenterna anländer  
till HUMlabs ö som i stort sett var helt tom.

Snart ville de dock börja bygga med siktet inställt på slutexaminatio-
nen. De fick i slutet av det första momentet en introduktion till hur 
man bygger, och de var själva angelägna om att få hjälp med detta. 
Samtidigt var det intressant att se med vilka skilda utgångspunkter 
studenterna tog sig an uppgiften. En del började omedelbart byg-
ga bara för att prova på – de byggde allt möjligt utan långsiktig pla-
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nering annat än att lära sig verktygen. Andra började fundera på 
utställningens innehåll och utformning och snarare baxnade inför 
uppgiftens komplexitet. Redan under de inledande övningarna blev 
det tydligt vilken skillnad i attityd studenterna hade till tekniken 
även om ingen tidigare hade varit i kontakt med Second Life.

Från och med det andra momentet fick Second Life-inslaget en 
tydligare inriktning mot att bygga. Omkring mitten av terminen 
tillhandahölls de en föreläsning i byggande av en inrest van Second 
Life-byggare som ytterligare input i deras byggprocess. Under det 
tredje momentet erbjöds studenterna en handledd workshop med 
särskilt fokus på hur man integrerar olika former av media i ut-
ställningarna. Till sist, under det fjärde och avslutande momentet, 
fanns handledning tillgänglig vid några tillfällen, men till störs-
ta delen fick studenterna arbeta själva på utställningen. Under sis-
ta momentet avsattes också mest sammanhängande tid till utställ-
ningskonstruerandet. 

Utställningen examinerades vid gruppvisa redovisningar inför 
klassen och lärare. Den tekniska kvalitén på byggandet var en del 
av examinationen, men vad som framför allt vägdes in i slutbe-
dömningen var hur studenterna förhöll sig till arbetsprocessen – 
vilka avvägningar de gjort för att ta sig fram till slutresultatet, hur 
de reflekterade kring utställningsarbetet och den egna kunskaps-
processen. Här var det också viktigt att man som lärare hade varit 
med under arbetets gång.

En knapp vecka efter den examinerande redovisningen anord-
nades även en vernissage i HUMlab som annonserades via en press-
release och inbjudningar skickades ut till fakultetens personal via 
den interna webbtidningen Humfaktuellt till institutionens lärare 
och studenter, via HUMlabs epostlista och via kontakter i Second 
Life och genom Facebook. Vid vernissaget närvarade alla grupper 
dels vid en skärm där de kunde visa sin utställning för besökare i 
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labbet, dels via sina avatarer i Second Life för att kunna guida be-
sökare ”in world”. 

Till vernissaget kom cirka 40 lärare och studenter, några helt ut-
omstående, studenttidningen Vertex och dessutom skrev Västerbot-
tens-Kuriren en artikel inför vernissaget. Därtill kom något tiotal 
besökare till utställningarna via Second Life. 

Kunskapsprocessen
Utifrån en problemorienterad pedagogik förutsattes att studenter-
na själva skulle lösa den uppgift de var satta att lösa. De gavs in-
troduktioner och stöd i deras läroprocess genom handledning och 
teknisk infrastruktur.

Studenterna hanterade, som nämnts, den för dem ovanliga si-
tuationen på olika sätt. De hade olika strategier för att tillägna sig 
den kunskap som krävdes för ett fullgott slutresultat, så det går 
inte att tala om ett generellt mönster giltigt för hela studerande-
gruppen. Men samtidigt kan man generellt dela in det sätt studen-
terna hanterade situationen på i två kategorier.

Den ena gruppen hade omedelbart slutexaminationen som 
mål, vilket gjorde att uppgiften ibland syntes oöverstiglig. Sam-
tidigt började denna grupp att planera och processa formen och 
innehållet för slututställningen tämligen omgående. De diskute-
rade och skissade för att komma fram till ett koncept de senare 
hade för avsikt att hålla sig till. En anledning till detta var att de 
dels upplevde att tröskeln att komma över för att börja bygga var 
hög, dels hade man vissa svårigheter med att planera hela proces-
sen från start till mål.

Den andra gruppen av studenterna började omedelbart bygga 
stort som smått utan något annat syfte än att lära sig själva hant-
verket. Huruvida de skulle använda sig av dessa kreationer i slut-
utställningen eller inte var av underordnad betydelse.
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Detta gjorde att processen fram till slutresultatet kom att se oli-
ka ut i grupperna. Alla grupper presterade bra med fullt godkän-
da utställningar, men de som inte kom igång tidigt med byggan-
det fick det svårare mot slutet av terminen när själva utställningen 
skulle byggas. De som däremot tidigt började konstruera saker 
bara för övnings skull blev också mindre beroende av handledning 
och var mer benägna att själva söka sig fram till den information 
man behövde för att komma vidare.

Varför det blev på detta sätt kan man bara spekulera om, men 
att det har med gruppsammansättning och gruppdynamik att göra 
är uppenbart. En del personer kastar sig gärna ut i något okänt 
för att testa, medan för andra är planerandet en viktig förutsätt-
ning för att komma igång. I de flesta av grupperna utkristallisera-
des någon med ett större tekniskt driv (vanligtvis någon med stör-
re datorvana), vilken kom att fungera som motor för byggandet i 
grupperna. Under byggprocessen är det givetvis en stor fördel om 
någon går före och intar en teknisk ledarroll. Den ideala situatio-
nen är givetvis att varje grupp består av personer med olika kom-
petenser och karaktär som kommunicerar väl med varandra.

Sammantaget kan man säga om den givna situationen att stu-
denterna var tvungna att arbeta i team för att lösa uppgiften, vil-
ket också kan sägas simulera utställningsarbeten även på ett mer 
generellt plan. Alla i grupperna var inblandade i alla aspekter av ar-
betet. Planering, kreativitet, tekniskt kunnande och museologisk 
kompetens behövde alla ingå för att kunna nå fram till en färdig 
slututställning. 
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Komplikationer
Redan innan redogörelsen för vinsterna med projektet kan vi peka 
på att det fanns en del komplikationer som kontinuerligt behand-
lades under kursens gång, inte för att betona det problematiska 
utan för att ha det till bakgrund till hur kursen utvecklades. 

Ambitionen var att integrera detta nya digitala inslag i en tra-
ditionell kurs som tidigare givits för museologistudenter. För stu-
denterna innebar det att de skulle prova på en för dem helt ny 
teknik, vilket skulle visa sig innebära en del både praktiska och 
sociala problem. Dessutom var det två olika kompetensområden 
som skulle länkas samman till en enhet, och det innebar att lära-
re från olika ämnesområdens samarbeta. En komplicerande fak-
tor var att det gick väldigt fort mellan att upplägget diskuterade 
till det att kursen skulle ges – det handlade om cirka fyra månader 
med en sommarsemester däremellan. 

Av studenterna hade några av dem hört talas om Second Life, 
men ingen (förutom en) hade själva använt sig av det så det var 
med skräckblandad förtjusning de presenterades för uppgiften. En 
student menade att Second Life var ”så 2005”, och flera gånger 
fick vi förklara att det var för det pedagogiska värdet vi använde 
Second Life, inte till följd av någon förlegad eller eventuell hype.

Flera av studenterna upplevde både en nyfikenhet och ett visst 
obehag inför att ge sig ut för att upptäcka världen och träffa andra 
människor/avatarer. Detta eftersom de inte riktigt visste vilka socia-
la koder som gäller och hur man bemöter andra i Second Life. Som 
vana användare underskattade vi möjligtvis detta dilemma. Dessut-
om fokuserade studenterna tidigt på själva byggande så upptäckan-
det av världen hamnande i skymundan. Osäkerheten inför den di-
gitala tekniken gör att man för övrigt kan ifrågasätta när man talar 
om dagens unga som ”digital natives”, det vill säga att de är uppvux-
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na och alltså vana med digital teknik, till skillnad från äldre personer 
som fått lära sig tekniken vart efter (så kallade digital immigrants)
(Prensky 2001). Erfarenheterna från denna övning ifrågasätter detta, 
men ligger utanför vad detta paper behandlar.

Vad gäller lärarna så fanns där också en del komplikationer. Det 
handlade dels om teknikanvändande, dels om lärarrollen i relation 
till ett mer problemorienterat lärande. Ingen av lärarna på muse-
ologiprogrammet använde sig sedan tidigare av Second Life, och 
det fanns också ett visst (om än övergående) motstånd mot det 
vettiga i att använda sig av Second Life på utbildningen. Lärarna 
upplevde också att de inte hade tid att sätta sig in i Second Life. 
Intressant är också att notera att det faktum att lärarna inte kun-
de tekniken och att den pedagogiska modellen var problemorien-
terad, gjorde att lärarna fick finna sig i att inte kunna inta den van-
liga lärarrollen där denne vet bäst. Enligt Egidius intar läraren en 
roll som handledare (Egidius 1999 se även Bauersfeld 1995), snara-
re än den allvetande, vilket också är viktigt att betona i den här ty-
pen av lärprocesser. Även detta ligger utanför fokus för detta paper, 
men vi kunde konstatera att alla inte var bekväma i att avhända sig 
ansvaret för kunskapsprocessen till studenterna. 

För att i möjligaste mån avhjälpa de besvär som dök upp på 
kursen krävdes en hel del kontinuerliga samtal och utvärderingar 
inom lärarkåren och tillsammans med studenterna för att kommu-
nicera de olika förväntningar och ambitioner olika grupper hade. 
Här skall man inte underskatta att studenterna arbetade i HUM-
labs studiomiljö som är väl anpassad för samtal informella möten.
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Vinster
Det är tydligt att det för studenterna finns stora fördelar med ett 
problemorienterat arbetssätt i det här sammanhanget. Även möj-
ligheten att arbeta i en virtuell värld har tydliga vinster för museo-
logistudenter. En anledning till att studenterna skulle bygga en 
virtuell utställning var att ge dem vad som kan kallas digital kom-
petens – att de skulle bekanta sig med några olika digital verktyg, 
men också att de skulle ges kunskaper i hur information bör an-
passa för att på bästa sätt presenteras i en nätbaserad miljö. Men 
utöver detta fanns där ytterligare fördelar. Liknande erfarenheter 
beskriver även Lona Dircknick-Holmfeld (2002) som lyfter fram 
studenternas samarbete och förhandlingar kring det gemensamma 
arbetet som stora fördelar med ett problemorienterat arbetssätt.

Att bygga en utställning i en virtuell miljö innebär bland annat 
att man kan bygga fullskaliga modeller som inte kräver det fysiska 
utrymmet i ”verkligheten”, till en betydligt mindre kostnad (för-
utsatt att den tekniska infrastrukturen redan finns på plats). Stu-
denterna fick alltså möjligheten att göra en utställning i full skala. 
De var tvungna att ta i beaktande rummets förhållande till själva 
utställningen, något som varje yrkesverksam museolog måste han-
tera när en utställning planeras. 

Terminen handlade om en analytisk fördjupning, men genom 
byggandet var de tvungna att omsätta teori till praktik och på oli-
ka sätt visualisera vad de lärt sig under terminen. I vanliga fall hade 
de fått examinera sina kunskaper i form av seminarier och olika 
former av skrivuppgifter. Här satt studenterna vid datorerna med 
skissblock och försökte kombinera detta med de teoretiska de hade 
i sitt bagage. Byggandet aktiverade alltså andra sidor av kreativi-
teten än vad som annars brukar vara fallet vid traditionellt akade-
miskt arbete.
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	   Bild 2: Studenterna kombinerade olika tekniker i planerandet  
och utförandet av sina utställningar – texter, skisser, virtuella miljöer  

– för att komma fram till den slutgiltiga utställningen.

Tillägnandet av digital kompetens var en av utgångspunkterna 
bakom hela det ovan beskrivna momentet. De lärde sig att bygga 
i Second Life, samtidigt som de i skapandet av utställningen lärde 
sig bildredigering, att skriva text anpassad efter formatet, att an-
vända sig av ljud, film och bild i relation till utställningen, samt 
att länka delar av utställningen till webbsidor och annat innehåll 
på Internet. Studenterna lärde sig ”digital literacy”, det vill säga att 
”läsa” och förstå digital media för att vara medveten om dess be-
gränsningar och att utnyttja dess potential. Paul Gilster (1997, s. 
1–2) skriver att ”Digital literacy is the ability to understand and 
use information in multiple formats from a wide range of sources 
when it is presented via computers.” [Literacy] “has always meant 
the ability to read with meaning, and to understand.” Det bär lik-
heter med Camilla Scavenius Lopez uppfattning att lärande idag 
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bör involvera en ”Fourth Cultural Tecchnique”, det vill säga att 
förutom att lära sig att läsa, skriva och räknaskall även IT-rela-
terade kompetenser ingå. Denna ”fjärde kompetens” delas sedan 
in i tre steg, nämligen att, för det första, kunna hantera datorer 
och programvara och för det andra att exempelvis kunna kommu-
nicera, navigera och förhålla sig till tillgänglig information. Det 
tredje steget innefattar att förstå det digitala sammanhanget, dess 
samhälleliga kontext, möjligheter och begränsningar utifrån eko-
nomiska, tekniska och kulturella perspektiv. Genom att aktivt in-
tegrera IT i undervisningen utvecklas denna ”fjärde kompetens”, 
vilket också var ambitionen under terminens gång. 

Detta projekt sträckte sig över en hel termin och var tämligen 
komplext. Projektet krävde planering för att kunna färdigställa 
slututställningen i tid, och dessutom krävdes det en ekonomisk 
planering eftersom en del moment i byggandet kostar en del peng-
ar. Studenterna fick följaktligen prova på att driva ett projekt från 
start till mål, och fick samtidigt erfarenhet av såväl tidsmässig som 
ekonomisk planering. Dessutom fick de goda inblickar i vad det 
handlar om att jobba med ett projekt som en hel grupp, där man 
var tvugna att komma överens i konflikter, i frågor om ledarskap 
och om utförandet av divergerande visioner.

Dessutom, utan att det någonsin blev sagt gjordes alla utställ-
ningar på engelska, vilket troligtvis har att göra med att utställ-
ningarna tillgängliggörs globalt. Möjligheten att importera och 
publicera alla former av digital information reste också frågor 
kring upphovsrätt på Internet som studenterna var tvungna att 
behandla. En grupp ville till exempel visa filmklipp från en inter-
nationell storfilm och från en svensk dokumentär, men för att göra 
det behövde de utreda de juridiska aspekterna kring upphovsrätt. 
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Bild 3: Vy över de färdiga utställningarnas yttermiljö.

Utställningsinslaget examinerades i slutet av kursen. Då fick stu-
denterna visa sina utställningar på en stor skärm inför lärare och 
medstudenter. Den tekniska nivån på deras arbeten diskuterades, 
men var aldrig examinerande. Istället var det vilka museologiska 
avväganden och processen fram till slutprodukten som var avgö-
rande för examinationen. Efter slutredovisningen anordnades en 
vernissage i HUMlab. Detta gjorde att hela utställningsarbetet blev 
”på allvar”. Detta var inte någon pappersprodukt som skulle arki-
veras bakom lyckta dörrar. Möjligheten att utställningen kan ses 
av hela världen och att de skulle visa upp den för lärare och stu-
denter gjorde att studenterna upplevde att deras utställning betyd-
de något. De tog uppgiften på allvar och besökande lärare vittnade 
om att de inte sett något liknande engagemang för andra inläm-
ningsarbeten. Istället kunde studenterna stolta visa upp ett arbe-
te de genomfört som de knappast trodde var möjligt när terminen 
började. En del i stoltheten över slutprodukten relaterade till de 
svårigheter de upplevt under terminens gång. 
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Sammanfattningvis
För att sammanfatta denna artikel så är det angeläget att lyfta fram 
de stora vinsterna som detta projekt innebar, framför allt för stu-
denterna. Under kursens gång upplevde de stor frustration men 
i slutändan tycks det som om det positiva övervägde, vilket både 
muntliga och skriftliga utvärderingar vittnar om. Det krävdes en hel 
del samordning inom lärarlaget som bestod av lärare från museo-
logiprogrammet och från HUMlab. Att få dessa två grupper att 
synkronisera syften och mål samt omsätta det i ett väl fungeran-
de kursupplägg som integrerade utställningsarbetet med det övriga 
kursinnehållet, gick inte friktionsfritt. Detta märkte studenterna av.

Bortsett svårigheterna fick studenterna kunskaper i digital medie-
produktion (både utifrån ett tekniskt och humanistiskt perspektiv), 
samt i arbetsplanering och gruppdynamik. Att utställningen blev of-
fentlig skapade lite ”nerv” i arbetet, vilket bidrog till både en del av 
frustrationen och till tillfredsställelsen. Framförallt var det intressant 
att se hur humanister fick arbeta i ett medium de inte till fullo be-
härskade, men också att se den kreativitet som föddes i gränslandet 
mellan en digital virtuell värld och traditionell humaniora. 
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Sammanfattning
Denna artikel kommer att beskriva hur vi, en grupp på åtta per-
soner från åtta olika högskolor, jobbat tillsammans för att utveck-
la och starta ett helt nätbaserat högskoleingenjörsprogram i data-
teknik/elektroteknik. Arbetsmetoden som vi använt har (sett i en 
backspegel) vilat tungt på att vi kunnat träffas rent fysiskt för att 
få en social interaktion och däremellan kunnat ha olika typer av 
täta kontakter av mer virtuell natur där tekniken har varit till stor 
hjälp. Man kan uttrycka det som att vi använt så kallad Blended 
Learning. Formen för samverkansgruppen skulle man kunna be-
skriva som ett Community of Inquiry, dvs en grupp människor 
som samverkar för att bygga kunskap. 

Artikeln kommer att beskriva arbetsmetoden, hur vår grupp såg 
ut, vad vi har fått för erfarenheter av att jobba på detta vis, hur 
programmet blev och vad man kan ta med sig om man tänker star-
ta ett nytt program på samma sätt som vi gjort.
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IngOnline som ett exempel  
på CoI för Blended Learning
Att börja en skrift med förkortningar och fackuttryck kräver an-
tingen att läsaren är väl bekant med uttrycken eller att man börjar 
med en tydlig förklaring. Därför har jag valt att inleda med att be-
skriva bakgrunden till IngOnline och vad IngOnline står för, hur 
jag tolkar begreppet Blended Learning och vad ett Community of 
Inquiry, CoI kan vara för något. Därefter kommer artikeln att be-
skriva hur vår grupp har varit sammansatt och hur den jobbat. För 
att avslutas med en sammanfattning av våra erfarenheter och någ-
ra tankar kring hur man kan dra nytta av vårt sätt att jobba i fram-
tida samarbetsprojekt.

Bakgrunden till IngOnline och vad det står för
År 2002 delade myndigheten för Nätuniversitetet ut projektme-
del med målet att vi, åtta högskolor, i samarbete skulle ta fram ett 
helt nätbaserat högskoleingenjörsprogram i datateknik/elektrotek-
nik.1 Uppgiften var från början att vi skulle utreda möjligheter-
na för att starta ett program och ge förslag på hur det skulle kun-
na se ut. Kunskapsbygge och att dela med oss av den kunskapen 
var en stor del av uppdraget. Tack vare vårt goda samarbete beslöt 
vi tidigt att inte enbart ta fram förslaget utan att också sikta på att 
starta programmet. Dels tyckte vi att det blev mer intressant på 
så sätt men också för att vi verkligen såg nyttan av ett sådant pro-
gram. Våren 2003 lyckades vi få igenom utbildningsplanen på 3 av 
högskolorna. Beslutet blev då att ta in studenter på de högskolor 
som tagit utbildningsplanen och starta kurserna hösten 2003. Till 
hösten 2004 var utbildningsplanen tagen på sju av åtta högsko-

1 Blekinge tekniska högskola, Umeå universitet, Växjö universitet, Öre-
bro universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Kalmar och Luleå 
tekniska universitet
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lor och vi såg att första året fungerade vilket gjorde att vi bestäm-
de oss för att fortsätta att ta in studenter och att utveckla program-
met. Projektet fick arbetsnamnet IngOnline och så småningom 
blev det också vårt gemensamma namn på både projektet och pro-
grammet även om programmet heter Nätbaserat Högskoleingen-
jörsprogram i Datateknik/Elektroteknik. Ing står för Ingenjör och 
Online står för att det är helt nätbaserat.

Efter några år klev två av högskolorna av samarbetet och två 
högskolor gick samman vilket innebär att vi i dagsläget är fem 
högskolor som samarbetar om programmet. 

Programmet drivs helt på distans med ett fåtal samlingar (som 
har minskat med åren). Studenterna som följer hela programmet 
kan ta ut en högskoleingenjörsexamen i datateknik eller elektro-
teknik/elektronik. Det ställs samma krav på innehåll och generis-
ka kunskaper som på vanliga campusprogram, studenterna läser 
matematik, datateknik, elektronik och ingenjörsstödjande kurser 
av typer projektledning, språk eller ekonomi i samma utsträckning 
som campusstudenterna gör. Den stora skillnaden är av naturliga 
skäl hur kurserna genomförs och examineras samt hur vi kommu-
nicerar med studenterna. Alla högskolorna tar in studenter som se-
dan läser kurserna gemensamt på en högskola i taget. 

Den som vill veta mera om själva programmet kan hitta mer in-
formation på programmets informations-/kommunikationsplats  
www.ingonline.nu

Blended Learning
Begreppet Blended Learning är förhållandevis nytt, något som 
innebär att man säkert kan hitta flera olika definitioner i littera-
tur.  Jag har fastnat för den definition som Garrison och Vaughan 
(2008) använder:
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”Blended learning represents a new approach and mix of class-
room and online activities consistent with the goals of specific 
courses or programs.” 

Blended Learning innebär med andra ord att man utifrån de mål 
man har med undervisningen använder en blandning av hjälpme-
del både tekniska och icketekniska, att man träffar studenter fysiskt 
och virtuellt samt att man kommunicerar synkront och asynkront.  

Den definitionen ligger väldigt nära hur man kan tolka begrep-
pet didaktik. Lindström och Pennlert (2004) uttrycker det som att 
”Didaktiken intresserar sig för frågan hur undervisning kan bedri-
vas, med vilka metoder” och ”Didaktiken undersöker vilka sam-
band som finns mellan undervisningens mål, dess innehåll och de 
former undervisningen tar sig”.

Det vill säga att man alltid inför en undervisningssituation ska 
titta på vilket uppdrag man har, lärarnas kompetens samt vilka 
ramfaktorer man står inför och därefter välja pedagogiskt upplägg, 
läromedel och andra tekniska hjälpmedel för att ska en så bra lär-
situation som möjligt. Det som är ”nytt” skulle i så fall vara an-
vändandet av teknik för att få till virtuella möten och nya typer av 
kommunikation.

I vissa sammanhang har man använt begreppet Flexibelt läran-
de vilket jag mer associerar mer med att man lämnar öppet för stu-
denterna att studera oberoende av tid och rum. Blended Learning 
kan underlätta ett flexibelt lärande. Men grundtanken med Blen-
ded Learning är mer att skapa den bästa möjliga lärsituationen nå-
got som inte nödvändigtvis innebär full flexibilitet i tid och rum 
för varje student. 
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Community of Inquiry
Vad består ett Community of Inquiry av och hur samarbetar man 
i ett sådant? Skulle man enbart översätta orden och försöka sig på 
en egen tolkning kan man säga att ett Community of Inquiry är 
en grupp människor som jobbar tillsammans för att utreda något. 
Garrison och Vaughan (2008) beskriver det så här:

A community of inquiry is a cohesive and interactive commu-
nity of learners whose purpose is to critically analyze, construct, 
and confirm worthwhile knowledge. The three key elements for 
a viable community of inquiry are social presence, teaching pre-
sence, and cognitive presence. A community of inquiry appro-
priately integrates these elements and provides a means to gui-
de the design of deep and meaningful educational experiences.

Här handlar det alltså om mer än att utreda, fokus är på att kritiskt 
analysera, konstruera och verifiera värdefull kunskap.

Man skulle kort kunna beskriva ett Community of Inquiry som 
en grupp människor med ett gemensamt inlärnings-/utvecklings-
mål. Rekommenderat är att gruppen består av ca åtta deltagare 
och man träffas emellanåt rent fysiskt men däremellan jobbar man 
med att inhämta kunskaper. Inom just Blended Learning använ-
der man också ny teknik för att dessutom kommunicera och spa-
ra sina tankar och idéer samt för att kunna visa vad man kommit 
fram till. Kommunikation kan då ske både synkront och asyn-
kront. För den som är väl bevandrad inom olika pedagogiska me-
toder så kan man lätt dra paralleller med Problembaserat Lärande 
(PBL). En PBL-grupp består av 5-8 gruppdeltagare med en hand-
ledare som arbetar med ett problem som ska initiera ett lärande. 
I försvarsmaktens bok Pedagogiska grunder (2000) beskriver man 



vi

Refereegranskad artikel – finns endast i PDF-utgåva

det som att gruppen på sex–sju elever och en handledare träffas 
med jämna mellanrum rent fysiskt och jobbar enligt problemlös-
ningsprocessen för PBL.

Däremellan arbetar eleverna enskilt eller i andra arbetsformer 
t ex färdighetsträning, lektioner och föreläsningar, arbete på 
bibliotek, utnyttjande av resurspersoner, fältstudier (uppsö-
kande av information i ”verkligheten”) och praktik inom verk-
samhetsområden som utbildningen avser.

Skillnad som jag ser det består i dag mest av hur man använder 
tekniken och inom en snar framtid (många gör det troligtvis re-
dan) kommer man säkert att även inom PBL använda modern tek-
nik för kommunikation och kunskapsbygge mellan de fysiska mö-
tena och då kan man sätta likhetstecken mellan en PBL-grupp och 
ett Community of Inquiry.

 
Beskrivning av gruppen och processen
Samordningsgruppen för IngOnline bestod under de första åren 
av åtta personer från åtta olika högskolor. Alla hade olika bak-
grund några var mer riktade mot elektronik andra mot datateknik, 
några hade erfarenhet av distansutbildning sedan tidigare med an-
dra var mer noviser. Det visade sig att vi också var väldigt ålders-
blandade från ca 35 till 60 år. En av oss var kvinna och övriga män 
(en vanlig fördelning inom våra ämnen dock inte önskvärd). Någ-
ra hade stora kontaktnät och administrativa erfarenheter medan 
några var mer intresserade av och kunniga inom pedagogik och di-
daktik. En bra blandning med andra ord.

I projektmedlen ingick att vi fick ersättning för tid och resor. 
Det ledde till att vi kunde ha ett antal träffar där vi kunde arbeta 
koncentrerat men också hade möjlighet att lära känna varandra ge-
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nom att bland annat äta middag, köra gokart och prova på att spe-
la golf. Mellan träffarna hittade vi en kommunikationsform som 
vi haft mycket nytta av. Vi hade videoträffar via Marratech som är 
ett videokonferenssystem för PC där man kan kommunicera i re-
altid med bild och ljud. Dessutom kan man dela dokument, skri-
va på samma dokument och titta på samma länkar. Marratech är 
i dagsläget på väg att ersättas av Adobe Connect som säkert kom-
mer att fungera minst lika bra. Under de mer intensiva delarna av 
vårt utvecklingsarbete träffades vi en gång i veckan via Marratech. 

Mellan våra träffar pågick det ett intensivt lärande. Vi tog reda 
på hur utbildningsplaner och examensbeskrivningar skulle vara 
utformade på respektive högskola. Vad man kunde erbjuda för 
kurser och vilka kurser man ansåg vara viktiga att ha med på res-
pektive högskola. Vi tog reda på status vad gäller våra lärares kun-
skaper i hur man driver kurser på distans och vad man behövde 
lära sig för att kunna jobba som distanslärare. Vi fick lov att ta reda 
på hur våra studentkårer jobbar och hur CSN resonerar. Hur våra 
administrativa system var utformade och hur vi var tvungna att 
anpassa oss till de olika varianterna av system var en besvärlig frå-
ga. Alla dessa frågeställningar och problem ledde bland annat till 
att vi höll en lärarkonferens i Sigtuna där vi erbjöd lärare från alla 
högskolorna att delta och ett få en chans att utbyta erfarenheter. 
Vid våra fysiska träffar i övrigt hade vi också möjlighet att bjuda 
in lokala administratörer som dels kunde beskriva för oss hur man 
jobbade men som också fick en inblick i hur vi hade tänkt att det 
skulle kunna fungera. När första året var genomfört höll vi en lä-
rarkonferens via Marratech där kursansvariga lärare under året fick 
beskriva sina kurser och vilken erfarenhet man hade kring nätba-
serat lärande. Vi såg också att behovet var stort av utbildning av lä-
rarna vilket ledde till att Umeå universitet genomförde en distans-
lärarkurs med deltagare från de övriga högskolorna.
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Från början hade vi en gemensam hemsida med programinfor-
mation men så småningom uppstod behovet av en mer samman-
hållen och lättarbetad plattform för detta. Alla högskolorna hade 
olika typer av lärplattformar för sina kurser vilket gjorde att vi 
hade breda erfarenheter när vi skulle välja plattform för program-
met och för vårt samarbete, valet föll på Moodle. Alla våra möten, 
dokument mm finns numera samlade i samarbetsgruppens stäng-
da del av www.ingonline.nu.

Diskussion och rekommendationer
Vårt ”Community of Inquiry” har alltså bestått av 5-8 personer 
med olika bakgrund som jobbat tillsammans mot ett gemensamt 
mål, ett helt nätbaserat högskoleingenjörsprogram i datateknik/
elektroteknik. Vi har träffats fysiskt på våra högskolor i samarbets-
gruppen och i större grupper av typen lärarkonferenser, vi har ock-
så passat på att träffas i samband med andra typer av konferen-
ser. Där emellan har vi haft videoträffar. Mellan alla träffarna har 
vi dels jobbat enskilt med att lära oss och med själva genomför-
andet av kurser men också kommunicerat asynkront. Från början 
kommunicerade vi mest med epost men så småningom har vi gått 
över till att kommunicera via samarbetsgruppens forum i Moodle.

Medlemmarna i samarbetsgruppen har lärt sig mycket, högsko-
lorna har fått ta del av denna kunskap och programmet är igång 
och har fått en fortvarighet. 

En förutsättning för vår framgång har dels varit att vi haft en bud-
get som tillåtit ett antal fysiska träffar, att uppgiften var både utma-
nande och intressant men även att vi hade möjlighet att påverka vad 
som skulle komma ut av projektet. Utan denna möjlighet anser jag 
att drivet inte hade varit lika stort hos medlemmarna i gruppen. 
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Vi hade turen (skickligheten?) att tidigt fatta förtroende för var-
andra något som är betydligt svårare om man inte har möjligheten 
att lära känna varandra mer personligt.  

Som jag ser det är vår grupp ett gott exempel på ett Community 
of Inquiry som man gärna kan ta lärdom av om man har utveck-
lingsprojekt även i andra sammanhang. Alltifrån när man behöver 
ta fram en kurs i samarbete med flera institutioner på en högsko-
la till att man jobbar gemensam över landsgränserna som vi kan se 
exempel på i ICT-Leap.2

Vad anser jag alltså att man behöver för att detta ska fungera? 
Tillräckligt med pengar så att man kan träffas fysiskt, antal gånger 
man behöver träffas beror givetvis på hur stort uppdraget är. Träf-
farna bör också organiseras så att man har goda möjligheter att 
jobba effektivt med uppdraget och dessutom tid att socialisera sig. 
Exempel på vad man kan göra finns många, det viktigaste är att 
man får en bild av varandra som ”riktiga människor” vilket under-
lättar betydligt när man sedan ska fortsätta att träffas ”virtuellt”. 
Om man enbart har möjlighet att träffas virtuellt kan man använ-
da sig av Gilly Salmons (2002, s 119ff) tips kring lämpliga aktivite-
ter och frågeställningar som ökar den sociala närvaron.

God teknik så att man kan kommunicera och dokumentera det 
man gör är också viktigt. Här kan en plattform som exempelvis 
Moodle fungera bra.

Lagom många personer (5-8) med mixad bakgrund och ett ge-
mensamt mål. Lägg märke till att jag inte skriver något om en 
chef. Jag kan sträcka mig till att man kan behöva en sammankal-
lande eller ”facilitator”.

2 ICT-Leap är ett EU-projekt kring e-learning  som drivs i samarbete med fem 
Universitet i Hebron, Jerusalem, Jordanien, Tyskland och Umeå



x

Refereegranskad artikel – finns endast i PDF-utgåva

Till sist vill jag avsluta med att rekommendera till läsning av 
Garrison och Vaughan (2008) Part One, avsnittet om Commu-
nity of Inquiry for Faculty Development. Det avsnittet innehåller 
mycket matnyttigt om man vill utveckla Blended Learning på hela 
universitetet, en fakultet eller på en institution eller som vi gjort i 
IngOnline över universitetsgränserna.

Referenser
Försvarsmakten (2000), Pedagogiska grunder. Stockholm: Aero-

tech Telub Information och Media AB

Garrison, D. Randy & Vaughan, Norman D. (2008) Blended lear-
ning in Higher Education Framework, Principles and Guidelines, 
San Francisco: John Wiley & Sons Inc.

Lindström G. & Pennlert L. Å. (2004) Undervisning i teori och 
praktik- en introduktion i didaktik. Umeå: Umeå universitet – 
institutionen för svenska och samhällvetenskapliga ämnen

Salmon G. (2004) Etivities- the Key to Active Online Learning.Lon-
don: RoutledgeFalmer
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Sammanfattning
Sedan höstterminen 2006 ges en integrerad kurs i kvalitativ och 
kvantitativ metod på socionomprogrammet vid Umeå universi-
tet. Tidigare ansvarade institutionen för Socialt arbete för en kva-
litativ metodkurs och Statistiska institutionen för en kvantitativ 
metodkurs. Under hösten 2005 kom direktiv från Ledningsgrup-
pen för socionomprogrammet att en integrerad metodkurs skul-
le startas med början höstterminen 2006. Med integrering som 
ledord lämnades de kursansvariga från respektive institution med 
uppdraget att utveckla och genomföra denna nya form av metod-
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kurs - en integrerad metodkurs som saknade motsvarighet vid så-
väl Umeå universitet som andra lärosäten i Sverige. Kursens pe-
dagogiska upplägg utgår från teorier kring experimentellt lärande 
vilket tydliggörs genom att kursen är uppbyggd kring en process-
övning som löper under hela kursen och som integrerar praktiska 
moment med teori. Arbetet med processövningen sker i grupper 
om 5-7 studenter. Under de fem terminer som kursen getts har ett 
intensivt förändrings- och utvecklingsarbete utförts av lärarna på 
Statistiska institutionen och Institutionen för Socialt arbete. Både 
studenter och undervisande lärare uttrycker att de är nöjda med 
det pedagogiska upplägget av den integrerade metodkursen. Ge-
nom integreringen har förutsättningar skapats för en fördjupad re-
flektion hos studenterna kring fördelarna med att använda båda 
de vetenskapliga angreppssätten kvalitativ och kvantitativ metod.

Bakgrund
Vid Umeå universitet har det funnits ett socionomprogram sen 
1977. Programmet förbereder för det breda kunskaps- och verk-
samhetsfält som socionomer arbetar inom. Studenterna förbereds 
för arbete med olika målgrupper inom social utredning, handlägg-
ning och myndighetsutövning, med arbetssätt såsom stödjande in-
satser, nätverksarbete, omsorgsarbete och förändringsinriktade in-
satser. Programmet omfattar 210hp med intag varje termin av 90 
studenter som studerar i Umeå. Programmet ges även vid Umeå 
universitet Campus Skellefteå (ca 40 studenter, intag vårterminen) 
och Örnsköldsvik (ca 40 studenter, intag höstterminen). De stu-
denter som studerar i Skellefteå eller Umeå läser sina kurser de 
två första åren parallellt med Umeåstudenterna och gör sina av-
slutande år på campus i Umeå. Ända sedan starten har samhälls-
vetenskapliga metodkurser varit en obligatorisk del av program-
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met. Inslag av metod har funnits på termin ett, tre och sju. Ämnet 
har introducerats termin ett, medan den grundläggande under-
visningen av metod har legat på termin tre och en fördjupning av 
ämnet har skett på termin sju.

Hösten 2007 sjösattes ett omgjort socionomprogram i Umeå. 
Starten hade föregåtts av många års intensivt planerande av alla 
inblandade parter. Ledord för den nya utbildningen var temati-
sering, integrering och öppenhet. Genom tematisering och inte-
grering ville man skapa ett program utifrån ett praktikperspektiv 
genom att ha den sociala praktikens målgrupper i fokus och där-
med komma bort från de akademiska ämnesindelningarna. Öp-
penheten syftade främst mot att göra det nya socionomprogram-
met tillgängligt för fler målgrupper som t ex utländska studenter 
och verksamma socionomer ute på fältet. Med integreringstanken 
som ledstjärna beslutade Ledningsgruppen för socionomprogram-
met att en integrerad metodkurs skulle startas med början redan 
höstterminen 2006 och alltså föregå den nya utbildningen. Nume-
ra ingår den integrerade kursen i kvalitativ och kvantitativ metod i 
socionomprogrammet i Umeå. Kursen omfattar 15hp och genom-
förs under programmets tredje termin. Kursen ges även vid Umeå 
universitet Campus i Skellefteå och i Örnsköldsvik.

Fram till och med våren 2006 var metodundervisningen upp-
delad i tre separata kurser; kvalitativ metod, statistik, och utvärde-
ring. Den kvalitativa metodkursen genomfördes och examinerades 
av institutionen för Socialt arbete medan Statistiska institutionen 
ansvarade för kursen i statistik. Bägge dessa kurser omfattade då 
6 hp vardera. En utvärderingskurs om 3 hp avslutade detta veten-
skapliga 10-veckors block. På den avslutande utvärderingskursen 
genomförde varje institution sina egna föreläsningar medan lärar-
na från de båda institutionerna arbetade gemensamt med handled-
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ning och examination av kursen. Tanken var att studenterna på ut-
värderingskursen skulle använda sig av den kunskap de fått i de två 
tidigare metodkurserna genom en tillämpning i en utvärderings-
situation inom det sociala verksamhetsfältet.

Motivet till att inrätta en metodkurs där de kvalitativa och 
kvantitativa vetenskapliga synsätten sammanfördes var främst av 
pedagogisk karaktär. Tanken var att möjliggöra och underlätta för 
studenterna att tillägna sig ett helhetsperspektiv på undersökning-
ar av sociala fenomen. En integrering av metodkurserna skulle ge 
rättvisa åt de båda vetenskapliga disciplinerna och synliggöra be-
hovet och nödvändigheten av bägge. Institutionen för Socialt ar-
bete hade också i sin verksamhetsplan betonat vikten av att den 
kvantitativa delen av forskningen måste öka i förhållande till den 
kvalitativa som av tradition varit den dominerande vid institutio-
nen. En ambition bakom beslutet om en integrerad metodkurs har 
därför varit att denna skulle kunna inspirera studenter att i stör-
re utsträckning välja en kvantitativ eller alternativt en flerfaldig 
forskningsansats (Bryman 2006) i sitt uppsatsskrivande.

Vad är integrering?
Med integrering som ledord lämnades de kursansvariga från res-
pektive institution med uppdraget att utveckla och genomföra 
denna nya form av metodkurs - en integrerad metodkurs som sak-
nade motsvarighet vid såväl Umeå universitet som andra lärosä-
ten i Sverige. Utan närmare direktiv om hur en sådan integrerad 
kurs skulle utformas eller vad som låg i själva ledordet integrering, 
så började de kursansvariga själva integrationsarbetet med att be-
arbeta ett antal frågor som: Vad är integrering? Vad ska integreras? 
Varför ska metoderna integreras? Var sker integrering? Hur ska in-
tegreringen ske för att det ska uppstå ett mervärde gentemot se-
parata metodkurser? Dessa frågor ledde till att kursansvariga och 
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övriga kurslärare fick lov att rannsaka sig själva och sitt förhåll-
ningssätt till vetenskaplig metod och kunskap. Det var viktigt att 
lärarna själva inför mötet med studenterna hade en tydlig vision 
med kursen. Arbetet krävde många samtal, möten och diskussio-
ner. Under dessa samtal väcktes engagemanget och inspirationen. 
Tankar började förändras och det blev uppenbart för de kursansva-
riga att kvalitativ och kvantitativ metod kompletterar varandra is-
tället för att konkurrera med varandra

Traditionellt har det funnits en stark skiljelinje mellan kvalitativ 
forskningsmetod och kvantitativ forskningsmetod. Denna polari-
sering har också funnits på Umeå Universitet. Ett argument som 
ofta förts fram är att kvantitativa forskare och kvalitativa forska-
re har olika paradigm och att dessa inte går att förena. Internatio-
nell forskning inom området ”Mixed method research” visar nu 
att detta synsätt håller på att förändras. Morgan (2007) föresprå-
kar en pragmatisk ansats som ett nytt paradigm inom samhällsve-
tenskaplig forskning. Morgan menar att en pragmatisk ansats stö-
der arbeten som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder 
och leder till att fokus blir metodologi istället för metafysik. Cres-
well & Plano Clark (2007) menar att pragmatism är en bra grund 
i många forskningsdesigner men att paradigm också kan skifta un-
der en sekventiell forskningsdesign.

Under arbetsprocessen med den integrerade metodkursen växte 
ett förhållningssätt fram i lärarlaget som stämmer väl överens med 
forskare inom området ”Mixed metod research (Morgan (2007), 
Creswell & Plano Clark (2007)). Budskapet till studenterna blev 
att forskningsmetod bör väljas efter kunskapsintresse och inte ef-
ter ideologi. Under arbetet och processande med tankar och för-
hållningssätt skapades den integrerade metodkursen, ”Att under-
söka sociala fenomen”, 15 hp.
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Kursens upplägg har gått från att vara två separata kurser till en 
genomtänkt integrerad kurs. I första steget fanns inte en klar de-
finition av vad begreppet integrering innebar och delar av de tidi-
gare kurserna i kvalitativ och kvantitativ metod varvades helt en-
kelt med varandra. Allteftersom engagemanget växte och tankarna 
fick struktur så förändrades kursen till dess nuvarande form. Kur-
sen innehåller numera en hel del nya inslag, speciellt i början och 
slutet av kursen, där lärare från båda institutionerna arbetar till-
sammans under vissa föreläsningar och seminarier. Under mittfa-
sen av kursen ligger lite längre sammanhållna avsnitt om var och 
en av metoderna. Dessa avsnitt ligger tidsmässigt avgränsade från 
varandra för att underlätta lärprocessen för studenterna. Det fram-
kom tydligt i utvärderingarna av de första terminernas kurser att 
studenterna av tyckte att det var besvärligt att ha föreläsningar och 
seminarier om de olika metoderna parallellt och att de gärna rent 
schemamässigt ville kunna koncentrera sig på en metod i taget. 
Länken mellan de två metodblocken har varit en processövning 
där studenterna förenat praktiska moment och teorier genom ett 
grupparbete kring en forskningsfråga innehållande ett integrerat 
kvalitativt och kvantitativt synsätt.

Pedagogisk förankring
Den teoretiska utgångspunkten för den använda pedagogiken 
har sina rötter i David Kolbs Experimental learning theory (Kolb 
1984). Föregångare till Kolbs teori är främst John Dewey, Kurt Le-
win samt Jean Piaget. I sin teori utgår Kolb ifrån två olika aspekter. 
Den ena handlar om hur människor tar till sig information, vilket 
kan ske på en mängd olika sätt och nivåer på en skala mellan kon-
kreta upplevelser och abstrakt tänkande. Den andra aspekten be-
skriver vad man gör med den information som inhämtats, dvs. hur 
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den bearbetas. Detta kan också ske på olika sätt; alltifrån reflektion 
och observation till aktivt experimenterande.

Kolb (1984) beskriver en cirkulär modell med fyra faser som va-
rit grundläggande för hans tankar kring inlärningsprocessen. Mo-
dellen är utvecklad av Lewin (1951). Modellens fyra faser är:

• Konkret erfarenhet – väcker frågor som ”Vad händer?”. 
• Reflekterande observation – väcker frågor som ”Vad hän-

de?”, ”Vad betyder det?
• Abstrakt generalisering – väcker frågor som ”Vilka slut-

satser kan dras?”, ”Vad kan vi lära av detta?”
• Aktiv prövning – väcker frågor som ”Hur kan detta an-

vändas?”, ”Vad betyder det nu?”

Alla fyra faserna är väsentliga för att en person ska lära sig något på 
djupet och för att man ska kunna förändra sitt sätt att betrakta om-
världen. Faserna samspelar och utgör varandras förutsättningar.

Den ovan beskrivna modellen synliggör en inlärningsprocess 
som stämmer väl överens med den som det ges förutsättningar för 
under processövningens olika steg. Studenterna får ett antal upp-
gifter under kursen gång som ska lösas och dokumenteras, varefter 
tid ägnas till reflektion på både konkret nivå och metanivå. Den 
sista fasen, Aktiv prövning, förstärks genom att studenterna under 
nästkommande kurs ska skriva ett självständigt vetenskapligt arbe-
te omfattande 7.5 hp.

Kursupplägg
För att tydliggöra kursens upplägg och innehåll jämförs dessa med 
de olika faserna i en forskningsprocess. Figur 1 åskådliggör hur kur-
sens upplägg följer dessa faser. Kursen är indelad i fyra avsnitt där 
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de två första avsnitten inbegriper informationssökning, vetenskaps-
teori och problemformulering medan det sista avsnittet tar upp pre-
sentation av resultat i form av rapportskrivning och muntlig fram-
ställning samt innehåller ett moment om utvärdering och kvalitet. 
Det däremellan liggande tredje och tidsmässigt längsta avsnittet tar 
upp hur man samlar in, bearbetar och analyserar data i kvalitativ 
respektive kvantitativ metod. Nedanstående beskrivningen av kur-
sens upplägg följer de fyra avsnitten som finns presenterade i figur 1.

innehåller ett moment om utvärdering och kvalitet. Det däremellan 
liggande tredje och tidsmässigt längsta avsnittet tar upp hur man 
samlar in, bearbetar och analyserar data i kvalitativ respektive 
kvantitativ metod. Nedanstående beskrivningen av kursens upplägg 
följer de fyra avsnitten som finns presenterade i figur 1. 
 
 

Forskningsprocess

Kursupplägg
HUR skaffar man sig kunskap?
Sökning av artiklar 

HUR formulerar man (ca 1.5 v)
ett problem? (Vad och Varför?)
Syftesformulering

HUR samlar man in, bearbetar
och analyserar materialet? (ca 7 v) 
Kvantitativ Metod 
Kvalitativ Metod

HUR presenterar 
man en studie? (ca 1.5 v) 
Rapportskrivning 
Opposition
Utvärdering och Kvalitet

REDOVISNINGGENOMFÖRANDEIDÉ PROBLEMFORMULERING

 
Figur 1. Kopplingen mellan faserna i en forskningsprocess och kursupplägget för 
kursen ”Att undersöka sociala fenomen”.
 
 
De två inledande faserna – HUR skaffar man sig kunskap och 
HUR formulerar man ett problem? 
Kursen börjar med ett gemensamt avsnitt på drygt en vecka kring 
metodpresentation och vetenskapsteori. I en gemensam föreläsning 
kring flerfaldig forskningsstrategi konkretiserar lärare från de båda 
institutionerna hur kvalitativa och kvantitativa delstudier kan läggas 
upp och integreras. Detta görs utifrån av studenterna föreslagna 
frågeformuleringar som har sin utgångspunkt i en aktuell 
forskningsartikel som studenterna fått sig tilldelade. I detta inledande 
avsnitt av kursen ingår också en föreläsning om informationssökning 
och i samarbete med universitetsbiblioteket en workshop kring detta. 
Under den första kursveckan startar också processövningen upp 
genom att varje grupp utifrån en genomförd kunskapsöversikt 
formulerar en inledning och ett syfte till den studie de ska jobba med 
under kursens gång. De frågeställningar som de kommer fram till ska 
kunna besvaras med kvalitativ respektive kvantitativ metod. Dessa 
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er kan läggas upp och integreras. Detta görs utifrån av studenter-
na föreslagna frågeformuleringar som har sin utgångspunkt i en 
aktuell forskningsartikel som studenterna fått sig tilldelade. I det-
ta inledande avsnitt av kursen ingår också en föreläsning om in-
formationssökning och i samarbete med universitetsbiblioteket en 
workshop kring detta. Under den första kursveckan startar också 
processövningen upp genom att varje grupp utifrån en genomförd 
kunskapsöversikt formulerar en inledning och ett syfte till den stu-
die de ska jobba med under kursens gång. De frågeställningar som 
de kommer fram till ska kunna besvaras med kvalitativ respektive 
kvantitativ metod. Dessafrågeställningar blir en konkret och prak-
tisk bearbetning av den inledande metodpresentationen och ve-
tenskapsteorin. Avsnittet avslutas med ett för de bägge metoderna 
gemensamt så kallat syftesseminarium där grupperna får presen-
tera sin uppgift och även granska och kommentera andra grup-
pers arbete. En noggrannare beskrivning av upplägget av process-
övningen och dess seminarier finns under rubriken Processövning 
nedan.

Mellanfasen – HUR samlar man in,  
bearbetar och analyserar man data?
Detta avsnitt av kursen består av två block om tre veckor varde-
ra, ett kvantitativt block och ett kvalitativt. Dessa block består av 
undervisning och praktiskt arbete kring teori, datainsamling och 
analys inom respektive metod. Under dessa veckor arbetar lärarna 
från de olika institutionerna var för sig eftersom det handlar om 
ämnesspecifika kunskaper. I processövningen samlar studenterna 
in egna data utifrån sina frågeställningar samt bearbetar och analy-
serar dessa data. Under varje block hålls två seminarier med sam-
ma upplägg som det tidigare syftesseminariet med presentationer 
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och granskningar. De två seminarier som tillhör det kvantitativa 
blocket behandlar enkätkonstruktion och analys av kvantitativa 
data medan de två seminarierna som tillhör det kvalitativa blocket 
behandlar kvalitativa intervjuer och analys av kvalitativa data. På 
dessa fyra seminarier är bara lärare med från den aktuella institu-
tionen eftersom varje seminarium specifikt behandlar något röran-
de en av de två metoderna.

Avslutande fasen – HUR presenterar man en studie?
Det sista avsnittet handlar om att slutföra en studie och att kun-
na reflektera och bedöma vetenskapliga artiklar. Studenterna ska 
gruppvis sammanfatta sina erfarenheter från de olika momenten i 
kursen i en skriftlig rapport. De ska även muntligt presentera sina 
slutsatser samt kommentera andra studenters arbete i en opposi-
tionsövning. Det sista momentet i det avslutande avsnittet hand-
lar om utvärdering och kvalitet och där får studenterna möjlighet 
att läsa vetenskapliga artiklar i ämnet socialt arbete där vetenskap-
lig metod ingår. De valda artiklarna använder både kvalitativ och 
kvantitativ metod och studenterna ska kritiskt granska forsknings-
kvaliteten i artiklarna. Detta är ett viktigt inslag i kursen efter-
som studenterna i sin framtida yrkesroll förväntas kunna omsät-
ta forskningsresultat i det sociala arbetets praktik. Kursen avslutas 
med en skriftlig individuell tentamen.

Processövning
Som nämnts ovan så är kursen uppbyggd konkret kring en pro-
cessövning som integrerar praktiska moment och teorier. Utgångs-
punkten för processövningen är en forskningsfråga som har ett in-
tegrerat kvalitativt och kvantitativt synsätt. Genom att själva göra 
separata datainsamlingar och analyser utifrån respektive metod får 
studenterna träning i användandet av bägge metoderna samtidigt 
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som de får pröva på att integrera dem. Processövningen som lö-
per under hela kursen avslutas med diskussion där bl a reflektioner 
kring resultaten från de båda metoderna och integreringen av dem 
lyfts fram och analyseras.

Arbetet med processövningen sker i basgrupper om 5-7 stu-
denter. För att stödja lärandet under processövningen är den upp-
byggd runt fem olika seminarier med olika teman som beskrivits 
ovan. Upplägget av dessa seminarier har också växt fram under 
några terminers arbete och har nu landat i en form som både lära-
re och studenter känner är meningsfull och givande.

Tre basgrupper bildar tillsammans en seminariegrupp som följs 
åt under hela kursen. På seminarierna ska basgrupperna redovisa 
sitt arbete utifrån seminariets tema samt granska en annan grupps 
arbete. Upplägget på alla seminarier är likadant och tiden delas 
mellan de tre grupperna. En grupp i taget redovisar muntligt sitt 
arbete och får reflektioner och frågeställningar från sin gransk-
ningsgrupp. Efter detta är diskussionen fri och även den tredje 
basgruppen får tillfälle att kommentera och diskutera arbetet. Lä-
raren sitter med på seminariet och ger till sist sina kommentarer 
både till basgruppen och till granskningsgruppen.

Granskningsgruppens kommentarer lämnas även skriftligt till 
den basgrupp vars arbete de kommenterat. Detta för att basgrup-
pen ska få möjlighet att i lugn och ro titta på kommentarerna och 
utifrån dessa uppdatera sitt arbete. Efter så gott som varje semina-
rium, har basgruppen sedan en vecka på sig att förbättra på och 
ändra i sina arbeten. Undantaget är seminariet som behandlar en-
kätkonstruktion då basgruppen ofta behöver lämna ut enkäterna 
bara någon dag efter seminariet för att hinna klart med uppgiften 
och därför inte har någon vecka på sig att jobba med uppgiften. I 
de fall enkäten behöver en ordentlig bearbetning måste dock bas-
gruppen visa det nya förslaget för den aktuella läraren innan de 
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delar ut den. Detta görs för att förbättra möjligheten att göra be-
arbetningen av enkäten meningsfull och för att basgruppen ska 
kunna dra vettiga slutsatser ur enkäterna.

Det finns flera syften med att jobba med granskningsgrupper. 
För det första får gruppen som blivit granskad feedback på sitt ar-
bete från studenter med samma erfarenhet av ämnet som de själv a. 
Detta har en poäng i sig då det ibland kan vara lättare att öppna upp 
för en reflekterande diskussion om kritik och kommentare r kom-
mer från någon som inte är lärare och anses sitta inne med det rät-
ta svaret. Det andra och kanske ännu viktigare syftet med gransk-
ningen är att öva sig i att kritiskt granska andras arbete och att på ett 
konstruktivt sätt förmedla denna kritik. Genom att kritiskt gran-
ska en annan basgrupps arbete öppnas ofta ögonen för brister i det 
egna arbetet och det händer inte sällan att en grupp kommer till ett 
seminarium med kommentaren: ”När vi läste den andra gruppens 
arbete såg vi vad vi behövde förändra i vårt eget, så nu har vi änd-
rat en massa i vårt dokument sen vi skickade in det.” I kursutvärde-
ringarna är just kunskapen studenterna fått genom att granska var-
andras arbeten en ständigt återkommande positi v kommentar. Vi 
uppmanar studenterna till att använda denna form av kontinuerlig 
kompisgranskning även då de senare i utbildningen ska skriva sina 
uppsatser. Vi tror att vi gett dem ett gott exempel som de kan ha an-
vändning för i senare kurser och i sitt yrkesverksamma liv.

Kursutvärdering och utveckling
Under de fem terminer som kursen getts har ett intensivt föränd-
rings- och utvecklingsarbete utförts av lärarna på Statistiska insti-
tutionen och Institutionen för Socialt arbete. Detta arbete har på 
ett formellt och informellt sätt skett i nära samarbete med de ak-
tuella studentgrupperna dels via kursråd och dels via individ- och 
gruppbaserade utvärderingar. Syftet med kursråden och kursutvär-
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deringarna har varit att se om formerna för kursen ger studenterna 
möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet.

Kursen har haft två schemalagda kursråd där studentrepresen-
tanter från studentgruppen har träffat kursansvariga lärare från 
båda institutionerna. Vid dessa kurstillfällen har aktuella frågor 
kring undervisningen kunnats ta upp så att möjliga förändring-
ar och förbättringar kunnats införlivas i pågående kurs. Exempel 
på frågor som tagits upp vid dessa kursråd och som fått genom-
slag även i ett längre perspektiv är utformningen av feedback och 
granskning på seminarierna, schemaläggning av grupptimmar etc.

I slutet av varje kurstillfälle har även en schemalagd gruppkurs-
utvärdering genomförts enligt den modell som började användas på 
statistiska institutionen 2004 (Svensson et al. 2005, och Svensson, 
2008). I sina basgrupper får studenterna diskutera och besvara ett 
antal frågor utifrån kursupplägget. Efter gruppdiskussionerna sam-
las fem basgrupper och kursens lärare för en gemensam diskussion. 
Varje grupp skriver på tavlan upp sina svar och kommentarer från 
kursutvärderingens frågeställningar så att övriga grupper kan ta del 
av dem. Utifrån dessa svar och kommentarer förs sen en diskussion 
mellan lärare och studenter för att belysa vad studenterna pratat om 
i de olika grupperna och för att förtydliga en del av kommentarer-
na. Lärarna får förutom en bra helhetsbild av hur upplägg och ge-
nomförande av en kurs har fungerat även möjlighet att tillsammans 
med studenterna pröva nya tankar och idéer inför kommande kurs-
tillfällen. Samtliga grupper summerar dessutom sina svar skriftligt 
och lämnar in dessa till lärarna. Efter storgruppsdiskussionen sam-
manställs alla synpunkter i ett gemensamt utvärderingsdokument 
som skrivs under av studentrepresentanter och lärare och som of-
fentliggörs. Kursutvärderingarna har varit ett viktigt underlag vid 
planeringen av nästa kurstillfälle och många förändringar i kursen 
har initierats just vid dessa kursutvärderingstillfällen. De muntliga 
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diskussionerna har dessutom ofta inneburit att studenter har reflek-
terat över sin egen insats i lärandeprocessen, något som stämmer väl 
överens med det reflekterande förhållningssätt som studenterna kur-
sen igenom uppmuntras att använda sig av.

Sammanfattningen av kursutvärderingen presenteras för de 
kommande studenterna vid nästa kursstart som då får ta del av 
vad föregående termins studenter tyckte om kursen och dess upp-
lägg. Lärarna pekar också på eventuella förändringar som gjorts 
och kan uppmuntra studenterna att speciellt reflektera över dessa 
förändringar inför kommande kursråd och kursutvärderingar. Ge-
nom att presentera tidigare kursutvärderingar visar man studenter-
na att deras roll i kursutvecklingsarbetet är viktig och att man vill 
ha en öppen dialog om kursen och dess upplägg.

Diskussion
Det finns vissa förutsättningar som har varit nödvändiga i arbe-
tet med kursen. Det måste få ta tid att utveckla en kurs där många 
faktorer är förändrade, där nya synsätt ska utvecklas och där sam-
arbete över ämnesgränser och institutionsgränser krävs. För oss har 
det tagit ungefär två år från det vi startade våra diskussioner till 
dess att vi kände att vi gör något vi verkligen kan stå för. För att 
få en progression i skapandet och kunna se vilka förändringar som 
behövs är det viktigt att några personer har en helhetssyn på kur-
sen. I kursen ”Att utvärdera sociala fenomen” har många lärare 
från båda institutionerna varit delaktiga i undervisningen men en 
kontinuitet har kunnat upprätthållas då de kursansvariga hela ti-
den varit desamma.

Goda ämneskunskaper inom respektive disciplin är en förut-
sättning för att undvika revir- och prestigekonflikter. Inställning-
en att kursen har varit ett gemensamt projekt som vi ska genomfö-
ra tillsammans har hjälpt oss under dessa år. Även om vi naturligtvis 
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måste representera vår egen disciplin har samarbete kommit i första 
hand och det har inte funnit plats för revirtänkande. Boklund (1995) 
skriver om förutsättningar för kollaborativ samverka. För det första 
måste det finnas organisatoriska förutsättningar i form av t ex tid, 
organisatorisk acceptans. För det andra menar Boklund att det är 
viktigt att de samverkande parterna uppfattar att de har något eget 
yrkesspecifikt att tillföra samt för det tredje att parterna utvecklar en 
samverkansteknolog. Att parterna utvecklar en kollektiv kompetens 
”ett gemensamt vi” där olikheterna i språket blottläggs.

Ett starkt engagemang är också en förutsättning. Med engage-
manget föddes inspirationen och viljan att pröva nya tankesätt och 
pedagogiska idéer. Under utvecklingsprocessen med kursen har 
det krävts mycket energi och tid för samtal och tankar och utan 
engagemang hade det aldrig fungerat. Det har dessutom varit vik-
tigt att vi respekterat varandras discipliner och sett de olika forsk-
ningsmetoderna som komplement till varandra. Vi har också sett 
samarbetet som en möjlighet att själva få nya färdigheter som vi 
kan använda i vårt yrkesliv som lärare och forskare.

Resultatet av den integrerade metodkursen är att studenterna 
nu uttrycker att de är nöjda med det pedagogiska upplägget av 
kursen. Vi som lärare känner en stor tillfredställelse när vi under 
examinationerna hör studenternas reflektioner kring nödvändig-
heten av de båda vetenskapliga angreppssätten för att få en bätt-
re bild av den komplexa sociala verklighet som de försöker få en 
förståelse för. För oss i lärarlaget har det varit berikande att när-
ma oss varandras synsätt. Detta pågående integrationsuppdrag har 
hittills varit både lärorikt, spännande men också mödosamt. Vår 
motivation och ambition att göra ”den bästa” metodkursen utifrån 
ett studentperspektiv, vår samarbetskompetens och ämneskunskap 
har gjort att vi i dag är en bra bit på väg mot att nå vårt mål.
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Sammanfattning
Att starta en helt nätbaserad utbildning på ett bra sätt kräver ett 
visst mått av eftertanke. Man måste ha klart för sig vad man har 
för syfte, d v s vad studenterna förväntas ha för kunskaper och fär-
digheter när de har utexaminerats. Hur utbildningen kommer att 
vara utformad och vad studenterna förväntas möta under den i 
form av pedagogiska upplägg och IKT är nästa viktiga aspekt att 
ha tänkt igenom. Till sist bör man ha klart för sig vad man har 
för möjligheter att möta upp mot alla dessa krav; vad finns det för 
stöd i litteratur och forskning när det gäller pedagogiskt upplägg 
för den här typen av kursen och vad har man för stöd på högsko-
lan när det gäller support av olika slag?
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Vi kommer här att presentera kursen Datoranvändning/E-lear-
ning som är den inledande kursen på det helt nätbaserade högsko-
leingenjörsprogammet i Datateknik/Elektroteknik 180 hp, fort sätt-
ningsvis kallat IngOnline. Vi börjar med att sätta in kursen i sitt 
sammanhang på programmet och berätta om vilka tankar och idéer 
vi hade med kursen när programmet utvecklades. Därefter kommer 
vi att beskriva våra pedagogiska överväganden när det gäller kurs-
upplägget med hänvisningar till forskning. Som avslutning reflekte-
rar vi över kursens utfall och relevans.

 
IngOnline
Ingonline är ett helt nätbaserat högskoleingenjörsprogram i Da-
tateknik/Elektroteknik på 180 hp. Programmet drivs som ett sam-
arbetsprojekt mellan de fem högskolorna Blekinge tekniska hög-
skola, Umeå universitet, MittUniversitetet, Högskolan i Gävle och 
Luleå tekniska universitet. Projektet att ta fram utbildningen och 
starta den finns beskriven i en slutrapport av Bränberg (2006). Alla 
ingående högskolor i samarbetsprojektet antar studenter till sitt 
program på sin högskola och sedan läser studenterna kurser till-
sammans vid en högskola i taget. 

Programmet går på helfart och studenterna läser två 7,5 hp-kur-
ser parallellt. Det liknar i det stora hela våra campusprogram med 
samma mängd av matematik, elektronik, datateknik och ingen-
jörsstödjande kurser. Vi har samma typer av krav på att studenter-
na ska kunna sina ämnen och visa på att man kan kommunicera 
i tal och skrift. Krav på att man kan jobba i projektform och att 
man har inslag av hållbar utveckling finns också med. Studenterna 
har ca ett och ett halvt år av ”obligatoriska” kurser och sedan väljer 
man ett av två spår. Även där kan vissa av kurserna vara lika för de 
bägge spåren. Utbildningsplanerna är olika utformade på de oli-
ka högskolorna, men alla kurser är upplagda så att studenterna ska 
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kunna uppfylla de krav som finns vid just den studentens hemma-
högskola; något som krävt en hel del samarbete, inlärning och an-
passning från programansvarsgruppen sida.

IngOnline startade höstterminen 2003, och under våren 2003 
arbetades det flitigt med att ta fram utbildningsplaner, kurspla-
ner och kurser för årskurs 1. För att lära oss av varandra och för 
att stötta varandra i utvecklingen anordnades en utvecklingskonfe-
rens i Sigtuna. Under konferensen jobbade vi bland annat i grup-
per för att skapa en gemensam syn på vad kurserna skulle innehål-
la och hur kurserna skulle vara upplagda. En av grupperna tog sig 
an den inledande kursen.

Tankar inför utvecklingsarbetet av kursen
De som deltog i arbetsgruppen som diskuterade den inledande 
kursen var väldigt överens om att kursen hade en viktig roll i att 
dels lära studenterna hur man studerar på distans men också att 
skapa samhörighet hos studenterna och en känsla av att det var in-
genjörer de skulle bli. Flera av deltagarna i arbetsgruppen hade ny-
ligen jobbat med att se över inledande kurser på campusprogram 
och några hade erfarenhet av att jobba med distansstudenter. En 
bra blandning av kompetenser och idéer fanns alltså på plats. Någ-
ra av de tankar som dök upp rörde

• Vikten av en bra studiehandledning
• Om man skulle kräva att studenterna gjorde inlägg på 

diskussionsforum?
• Uppgifter som redovisas vid vissa tider eller obundet i tiden
• Vad e-learning är och hur man använder en lärplattform
• Chatta, presentera sig
• Informationssökning via bibliotek
• Kunskapsbyggande
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• Datorkunskap, att bli sin egen administratör
• Presentationsteknik
• Webbdesign – göra en egen hemsida

En diskussion kring vad webbpedagogik är och hur man kan nytt-
ja den i detta sammanhang genomfördes också, och där fokusera-
des det på 

• Vikten av att ha nära kontakter mellan studenterna samt 
mellan studenter och lärare

• Grupparbete, hur får man studenter att jobba tillsam-
mans när de inte träffar varandra?

• Dialog, reflektion, relatera till förförståelse
• Respons som bör vara tydlig och snabb
• Använda arbetstiden väl 
• Att lära sig att lära har studenterna mycket stor nytta av 

i sina vidare studier

Med dessa något spretiga tankar och idéer i bagaget utvecklade 
man vid Luleå tekniska universitet kursen Datoranvändning/E-
learning och genomförde den första gången höstterminen 2003. 

Kursen Datoranvändning/E-learning
Kursen Datoranvändning/E-learning ges på distans av Luleå teknis-
ka universitet och läses, förutom av IngOnline-studenter, även av de 
som går på programmet för Träteknik och av fristående studenter. 
När det gäller programmen så ligger Datoranvändning/E-learning 
som första kurs, och utgör således den första kontakten med både 
distansutbildningar och universitet för många studente r. Därför fyl-
ler kursen en viktig roll inte bara genom sitt teoretiska innehåll, utan 
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också som en ingång för studenten i universitetsstudier och hur man 
kan tillgodogöra sig distansbaserade utbildningar. Målen är att stu-
denterna efter avslutad kurs ska kunna använda IT som redskap för 
distansstudier och uppnå färdighet i datorstött samarbete, diverse 
programvara och presentationsteknik. Dessutom ska de ha förvärvat 
grundläggande kunskaper inom epistemologi (läran om kunskap) 
och lärande, och kunna författa en vetenskaplig rapport. Antalet re-
gistrerade studenter ligger stadigt på drygt 100 per termin.

Under våren 2007 gjordes en satsning på blended learning vid 
den kursgivande institutionen LTU Skellefteå. Graham (2006) be-
skriver begreppet som: 

an approach to blend different learning methods, techniques 
and resources and apply and deliver them in an interactive 
meaningful learning environment. Learners should have easy 
access to different learning resources to apply the knowledge 
and skills they learn under the supervision and support of the 
teacher inside and/or outside the classroom. [...] The terminal 
aim of blended learning is to provide realistic practical opp-
ortunities for learners and teacher to make learning indepen-
dent, useful, sustainable and ever growing.

Samtidigt hade en önskan uttryckts både från lärarhåll och stu-
den ter att vidareutveckla och framförallt uppdatera den gamla 
kurse n på ett antal olika punkter. Till höstterminen 2007 gjorde s 
en revidering av kursplanen på basis av detta, dessutom med 
utgångs punkt i blended learning. Resultatet blev en kurs med 
nya förhåll ningssätt till såväl verktyg, tekniker för lärande och 
examinationsforme r.
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Kursens uppbyggnad
Kursen är indelad i fem stycken moment, som alla behandlar var-
sitt ämnesområde. Examinationen utgörs av tolv individuella upp-
gifter av skiftande karaktär. Dessutom ingår ett grupparbete som 
utförs på distans, parallellt med de övriga fem momenten. Någon 
traditionell tentamen finns inte, utan de individuella uppgifterna 
tillsammans med grupparbetet avgör om studenten passerar kur-
sen. Betygen som ges är godkänd eller underkänd.

För närvarande består kurslitteraturen av en enda bok. Resten 
av kursmaterialet tillhandahålls i digital form, till exempel i form 
av inspelade föreläsningar, handledningar, interaktiva webbplat-
ser eller egna bidrag från studenterna. I kursmaterialet märks teori 
hämtad från och presenterad i form av böcker, vetenskapliga artik-
lar, webbsidor, kunskapswikis, UR:s filmer, onlinetutorials, Yout-
ube m m. De tekniska verktyg som krävs för att följa kursen är en 
dator med internetuppkoppling (gärna bredband, även om detta 
inte är ett krav), viss mjukvara (gratisalternativ finns) ett headset 
och en mikrofon. Webbkamera är bra att ha, men inte obligato-
risk. Själva klassrummet skapas online av handledaren och baseras 
på en plattform som kallas Fronter (2009).

Studenterna lär sig framförallt genom självstudier, men det sker 
även en hel del kommunikation mellan studenter och handleda-
re, men också studenterna emellan. Vissa uppgifter kräver samar-
bete, medan andra utförs individuellt men redovisas öppet i klass-
rummet eller via ett videokonferenssystem. En gång i veckan håller 
handledaren en frågestund med studenterna där man kan träffas 
och diskutera uppgifter och arbetsupplägg, som ett komplement 
till frågeforum, mail och andra löpande kontakter.

För att få en struktur i det nya kursupplägget användes bland 
annat Gilly Salmons (2003) modell för lärande online (se figur 1, 
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som visar en förenklad variant av denna). Grundidén i modellen 
är att studenten lär sig använda sin dator och de andra tillgängliga 
IT-verktygen parallellt med det övriga kursinnehållet, vilket syn-
tes passa bra ihop med en kurs som Datoranvändning/E-learning. 
Lärandet visualiseras i form av en trappa, där kunskap på en lägre 
nivå ger en bas för nästa. Stegen tas inte ett i taget (varför trappme-
taforen kan bli en aning missvisande) men modellen fyller sitt syf-
te i att understryka de av varandra beroende tekniska utmaning-
arna som distansstudenten måste tackla jämsides med det övriga 
kursinnehållet. Det första steget handlar om tillgång och motiva-
tion. Studenten lär sig komma åt systemet, navigera och använ-
da de olika gränssnitten. Man försöker också nå förståelse för hur 
verktygen kan användas i sina mest grundläggande former. För 
handledarens del behöver man fokusera på att försöka få studen-
ten att känna sig välkommen och uppmuntra till användning av 
systemet – det viktigaste verktyget för det fortsatta distansläran-
det. Steg två blir att möta handledare och studiekamrater, att inse 
att man inte är ensam trots att man sitter på distans. Man utfors-
kar också på vilka sätt man kan få kontakt med andra. Den teknik 
som används är ofta baserad på olika typer av sändande och motta-
gande av meddelanden. Det tredje stadiet utgörs av informations-
utbyte, då studenterna både får söka och värdera information men 

	  

1. Tillgång och motivation 
 

G
rad av interaktion 

3. Informationsutbyte 
 

5. Utveckling 
 

4. Kunskapskonstruktion 
 

2. Socialisering online 
 

Figur 1: Modellen för lärande online, förenklad variant, efter Salmon (2003). 
	  

Figur 1: Modellen för lärande online, förenklad variant, efter Salmon (2003).
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också dela med sig av den. Interaktionen mellan studenterna bör 
vara stark här och handledarens roll blir framförallt att just väg-
leda och finnas till hands som stöd när studenterna behöver det. 
De två högsta stegen på trappan behandlar förvärvande av djupare 
kunskap, att kunna bygga kunskap och sedan utvecklas. Här be-
höver studenterna kunna nyttja tekniken för att konferera, arbeta 
tillsammans och på slutet reflektera, återkoppla och även föra kun-
skapen vidare, både i sin egen lärandeprocess, men också till andra. 

Kursmomenten
Det första momentet på kursen Datoranvändning/E-learning har 
stora likheter med den typ av lärande som tar plats på de två för-
sta stegen i Salmons modell. Syftet med momentet är att studenter-
na ska ges perspektiv på olika former av lärande och de möjligheter 
som distansstudier för med sig. Det är viktigt att snabbt bli bekväm 
med lärplattformen som används på kursen och en del av uppgifter-
na finns till för att snabba på den processen. Den första uppgiften 
handlar om att skicka ett digitalt vykort till handledaren och klass-
kamraterna där man får berätta om sig själv och de förväntningar 
man har på kursen. Med hjälp av en blogg skriver studenten sedan 
en dagbok genom hela kursen om sina aktiviteter och reflektioner 
kring studierna. Målen är att i efterhand kunna gå tillbaka och be-
döma sin insats och koppla det till hur målen nåtts och det lärande 
som har skett och att studenten dagligen skall få möjligheten reflek-
tera över det han eller hon gör. Formulerandet av aktiviteten i ord 
ger i sig också en lärandesituation som studenten kan ha nytta av för 
att lära känna sina kunskapsbyggarprocesser och utveckla dem. En 
annan uppgift på momentet är att skriva ett PM där studenten får 
börja tänka runt begrepp som kunskap och lärande, ifrågasätta giv-
na definitioner och skapa egna. 
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Det andra momentet handlar om informationskompetens och 
sammanfaller väl med det tredje steget i Salmons modell för lä-
rande online. Studenten får utveckla sina kunskaper i informa-
tionssökning, kritiskt granska och värdera och dessutom idetifiera 
vetenskaplig text. I momentet ingår även att lära sig hur man re-
dovisar källor enligt praxis. Examinationen utgörs av quizzar och 
en reflekterande skrivuppgift.

De därpå följande momenten har ett större fokus på tekniken; 
själva datorn, mjukvaran och Internet undersöks ur ett lärandeper-
spektiv för att studenten bättre skall kunna dra nytta av datorn som 
ett verktyg för sina distansstudier. Även relaterade områden, såsom 
datorsäkerhet, ingår. Uppgifterna kretsar kring förståelse av olika 
program, och studenten får dessutom möjlighet att utforska sina 
egna IT-verktyg, både dess styrkor och begränsningar.

Avslutningsvis finns ett moment som korresponderar mot de 
två högsta stegen i modellen för lärande online, där det centrala är 
presentationsteknik samt en avslutning av dagboken. Fokus ligger 
på att diskutera och föra vidare kunskap. Uppgifterna består av att 
både skapa ett presentationsmaterial och redovisa det.

Parallellt med de fem momenten finns även en gruppuppgift 
som löses helt och hållet på distans, där en wiki samman med ett 
videokonferenssystem utgör den huvudsakliga arbetsytan för stu-
denterna.

Blended learning
Designen av kursmaterialet och examinationsuppgifterna har utgått 
från tre huvudsakliga premisser: att de ska uppfylla momentets mål 
(till exempel pröva att studenterna förvärvat den kunskap som mo-
mentet syftar till att tillgängliggöra), att de ska svara väl mot de steg 
studenterna kan tänkas befinna sig på i modellen för lärande online 
och att de ska ha inslag av blended learning. Det finns framförallt tre 
konkreta blended learning-komponenter: 
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För det första har kursen en stor heterogenitet i examinations-
former och verktyg; det finns en blandning av skrivuppgifter, quiz-
zar, wiki, blogg, videokonferens, forum, rituppgifter(!) och diverse 
mjukvara för framställning av dokument och presentationer. Skill-
nader finns både i modaliteter, vem som använder verktygen och 
hur de används (se figur 2). Detta är inget självändamål utan syf-
tar till att introducera studenterna till många olika typer av läran-
deverktyg och skapa en miljö där studenten själv får möjlighet att 
prova på många olika lärstilar. Eftersom olika uppgifter och verk-
tyg kräver och/eller påbjuder respektive möjliggör olika arbetssätt 
skapas förutsättningar för studenten att utforska vilka metoder 
som fungerar bäst för olika uppgifter. Relativt stor frihet finns in-
skriven i flertalet av uppgifterna.

Ljud Text

Rörliga 
bilder

Studenter Handledare

Världen

Indirekt 
hjälpmedel

Direkt 
hjälpmedel

Examination

Figur 2: Kategorisering av verktygen (modaliteter, nyttjare respektive syfte), no-
tera att ringarna går ihop och att vissa verktyg alltså kan ha flera modaliteter, 

nyttjas av olika roller och/eller tjäna flera olika syften under kursen.

För det andra bedrivs undervisningen dels i det slutna Fronter, dels 
i den öppna www och dels med hjälp av system för videokonfe-
rens. Det finns alltså stora skillnader i vem eller vilka som de olika 
interaktionerna riktar sig mot.

Slutligen uppmuntrar kursinnehållet till att låta studenterna re-
flektera över många olika typer av lärande, inte bara i form av att 
de kan välja mellan många olika IT-verktyg, utan även i att flera av 
uppgifterna direkt berör kunskap och lärande.
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Kursutfall
Att utvärdera en kurs är aldrig enkelt. På Luleå tekniska universi-
tet finns rutinen att studenterna vid kursens slut får fylla i en enkät 
där de betygsätter olika aspekter av kursen på en skala mellan 1–5 
och samtidigt får möjlighet att göra skriftliga kommentarer. Uti-
från detta kan man förstås i det här fallet ställa den ”gamla” versio-
nen av kursen mot den nya och göra en jämförelse, men samtidigt 
är det vanskligt att dra alltför stora växlar utifrån de kvantitativa 
betygen från studenterna. Tendensen är emellertid att kursen, som 
redan tidigare uppfattats som en bra sådan, fortfarande uppskattas 
och, sett till betygen, än mer än tidigare, då den nya kursen i med-
eltal fått betyget 4,3 (4,5 respektive 4,1 de två gånger den hållits), 
jämfört med den äldre versionen av kursen som haft medianbety-
get 3,9. Tabell 1 sammanfattar.

Kurs Termin Betyg
”Gamla” Datoranvändning/
E-learning

HT 05 2,5 resp 3,9 av 5
HT 06 3,9 av 5

”Nya” Datoranvändning/ 
E-learning

HT 07 4,5 av 5
HT 08 4,1 av 5

Tabell 1: Resultat av studenternas kursutvärderingar

Även undervisningsformerna på den nya varianten av kursen får 
högt betyg – 4,3 av 5 i medel – vilket kan tolkas som att student-
erna tyckt om att undervisningssätt och verktyg kan anpassas efter 
uppgifterna. Få skrivna kommentarer har rört just under vis nings-
formerna, vilket är ett gott betyg i sig då det visar att studenterna 
knappast haft några större hinder att börja använda dem och anpas-
sa dem efter sina sätt att lära sig och arbeta. Vad gäller kursinnehål-
let så finns ingen klar tendens i vilket moment som ger studenterna 
mest, utan här är det personliga preferenser som styr. 
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De mest frekvent återkommande kommentarerna från studen-
terna är hur mycket de värdesätter lärarengagemang och snabb åter-
koppling, vilket visar att det kan vara vanskligt att sätta för stor tillit 
till att betygssiffrorna reflekterar kursutformningen. Betygssiffror-
na ska istället ses som ett mått på hela lärandesituationen, där stu-
denterna är den viktigaste komponenten i en kurs som bygger på ett 
självständigt, användbart, långsiktigt lärande. Detta är viktigt att ha 
i åtanke när man skapar kurser för distansutbildning. En ”rätt” ut-
formad kurs är ingen garant för framgång, men det är vår starka tro 
att man med hjälp av en blended learning-ansats och en väl genom-
tänkt struktur kan skapa en bra miljö för såväl handledare som stu-
denter att lära sig i, något vi förhoppningsvis uppnått med kursen 
Datoranvändning/E-learning.
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Sammanfattning
Ett av de svåra områdena inom läkarrollen är att ge svåra besked. 
Maratondöden är ett inlärningstillfälle baserat på forumspel som 
möjliggör för blivande läkare på läkarprogrammet att få öva sig i att 
ge ett dödsbesked. Övningsscenariot baseras på att handledaren i en 
grupp om 8–9 studenter spelar anhörig och sitter i ett väntrum på 
akuten. Läkarstudenternas uppgift är att i rollen som ansvarig läkare 
kommunicera att maken/makan till den oförberedde anhörige har 
dött oväntat. Handledaren spelar ut sin oro och sorg så realistiskt 
som möjligt. Samtliga studenter utför samma övning i enrum. Öv-
ningarna som tar någon minut i anspråk per student, spelas in på vi-
deo spelas sedan upp inför gruppen när alla har genomgått övning-
en. Studenterna får feedback från medstudenter samt handledare 
och studenten som agerat läkare får inför gruppen reflektera över sig 
själv i den spelade situationen. Övningen sker termin 8 på ett inter-
nat där bemötande och samtalsteknik står i fokus.
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Syftet med studien är att utvärdera forumspel som analyseras 
genom videoplaybackteknik som inlärningsmoment för att läm-
na svåra besked. 

Semikvalitativ intervjuteknik användes för att utvärdera forum-
spelsövningen Maratondöden. Teman som avhandlades var bak-
grund, själva övningen samt resultat av övningen. Frågorna var 
standardiserade men öppna, några svarsalternativ fanns inte. Inter-
vjuerna spelades in och därefter gjordes ordagranna utskrifter av in-
tervjuerna. Genomläsningarna av utskrifterna samt efterföljande 
diskussioner kom att ligga till grund för analysen. Enkät inför samt 
efter utbildningsmomentet delades ut till samtliga 85 läkar studenter 
som genomgick övningen under höstterminen 2008. Samtliga 10 
studenter som valdes ut för intervjuerna – baserat på önskan att få 
ett så heterogent material som möjligt med avseende på kön, ålder 
samt nationalitet – accepterade och genomförde intervjuerna.

Övningen uppfattades som laddad, realistisk och värdefull in-
för den kommande yrkesrollen. Att för första gången tala om för 
någon att en närstående har avlidit upplevdes som svårt. Övning-
en framkallade allt från positiv förväntan inför ett tävlingsmoment 
till ren ångest. Att genomgå övningen kändes som ett viktigt inlär-
ningsmoment, att veta att de klarade av att genomföra situationen. 
Något som förstärkte övningen var återkopplingen i form av att 
se videon samt att få feedback från kurskamrater och handledare. 
Även att få se andra studenters rollspel och reflektera över skillna-
der och likheter upplevdes som ett förstärkningsmoment, en möj-
lighet att få se flera olika sätt. 

Den genomgående reflektionen var att studenterna efteråt kän-
de sig mer förberedda på att ge ett svårt besked i verkligheten. An-
dra reflektioner som framträdde var; bra första erfarenhet, större 
trygghet i situationen. Dock poängterades att detta var endast en 
kort övning och mer övning i ämnet efterfrågades. 
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Maratondöden är ett användbart inlärningsmoment baserat på 
forumspel som möjliggör att studenten får öva sig i att ge ett svårt 
besked. Övningen uppfattades som ett bra inlärningstillfälle som 
gav möjlighet till träning för studenten att vara så trygga och pro-
fessionella som möjligt i mötet med närstående. Att kunna få öva 
under så verklighetstrogna förutsättningar som möjligt bidrar till 
att studenterna är mer rustade inför sitt första svåra besked – i den 
framtida kliniska verkligheten.

Bakgrund
Det spelar ingen roll hur många gånger man har gjort det, det är 
lika känslomässigt svårt varenda gång. Inget man säger låter bra 
nog. Varenda människa på denna jord fasar över att få ett döds-
besked. Varje år får tusentals personer i Sverige besked om att en 
nära anhörig har avlidit. Sättet som dödsbudet framförs på kan 
vara avgörande för de anhörigas återhämtning. När någon insjuk-
nar i en svår sjukdom är sjukvårdspersonalens bemötande av pa-
tienten och anhöriga av största betydelse (Maguire and Faulkner 
1994). Patienten och anhörigas reaktioner är ofta känslomässiga 
och kan väcka känslor hos vårdpersonalen vilket kan leda till att 
kommunikationen försvåras (Andre, Aspegren et al. 1998). I dessa 
lägen är det viktigt för vårdpersonalen att kunna avläsa och förstå 
en annan människas känslor, en förutsättning för att kunna tolka 
och förstå de känslor som väcks (Holm 2007). Alla läkare måste 
kunna ge information och svåra besked på ett empatiskt och sak-
ligt sätt, men många, inte minst nyutbildade, läkare upplever ofta 
att det är en svår uppgift. Kommunikation är en svår konst som 
ofta underskattas i traditionell utbildning inom vården. Rapporter 
har pekat på att just kommunikations och bemötandeproblema-
tik står för upptill 30 procent av klagomålen till Förtroendenämn-
derna (1999). Brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och 
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patienter har uppgetts vara en bidragande orsak till upp till 80 pro-
cent av anmälningarna till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
(Arnetz 1997). Utbildning i att ge svåra besked kan förbättra för-
mågan och ge en ökad trygghet att utföra uppgiften.

Ett sätt att ge utbildning i att ge svåra besked är forumspel som 
bygger på värderingsövningar och socioanalytiskt rollspel. Bakgrun-
den till forumspel har sitt upphov i Brasilien och är en av teaterme-
toderna som skapades av pedagogen och dramatikern Augusto Boal 
som även skapade De Förtrycktas Teater med huvudsyfte att med-
vetandegöra det förtryck som den fattiga befolkningen levde under 
(Boal 1978). Forumspel kom så småningom till Sverige och vidareut-
vecklades av bland annat Katrin Byréus-Hagen (Byréus 2001). Någ-
ra mål med forumspel i dag är; att förvandla åskådaren från passiv 
varelse till aktiv medskapare – huvudrollsinnehavare; att ge männis-
kan möjlighet att träna sig inför verkligheten, förbereda sig för fram-
tiden samt att bryta inre och yttre förtryck.

Inom ramen för läkarprogrammet på Umeå Universitet finns en 
kurs i Professionell utveckling som är en upplevelsebaserad kurs 
med inslag som löper under läkarprogrammet (Lindstrom, Jo-
hansson et al. 2008). Inom denna kurs används en speciell form av 
lärarledda forumspel med videoplaybackteknik för att möjliggöra 
analys av studenternas insatser i efterhand. Handledaren spelar pa-
tient och studenten ikläder sig rollen som läkare för att förmedla 
ett svårt besked. I detta forum tas svåra ämnen upp och studenter-
na får möjlighet att prova på att vara läkare under så verklighets-
trogna förhållanden som möjligt.

Debatten om undervisning i professionalism inom vården är 
ständigt pågående (Coulehan and Williams 2001; Cohen 2002) 
men väldigt lite kunskap om hur studenter bäst tillgodogör sig 
kunskapen saknas. Syftet med denna semikvalitativa studie var 
därför att utvärdera hur studenterna upplever forumspel som ana-
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lyseras genom videoplaybackteknik som inlärningsmoment för att 
lämna svåra besked.

Material och metod
Informanter
Under termin 8, stadium II inom professionell utveckling ge-
nomgår studenterna ett internat där de genomför övningar i svåra 
konsultationer som iscensätts genom lärarhandledda rollspel och 
analyseras genom videoplayback- teknik. Höstterminen 2008 ge-
nomgick 87 studenter termin 8 varav 85 st medverkade i utbild-
ningsmomentet.

Enkät inför utbildningsmomentet
Innan utbildningsmomentet besvarade 74 av studenterna en en-
kät om förväntningar inför övningen. Enkäten innehöll dels bak-
grundsfrågor, dels öppna frågor. Syftet med enkäterna var att ge 
möjlighet för urval av 10 st studenter med så bred representation 
som möjligt gällande ålder, kön, etnicitet, inställning till övning-
en, tidigare upplevelser av dödsfall hos närstående. Även lärarna på 
momentet tillfrågades.

Beskrivning av utbildningsmomentet
I grupper om 8–10 fick studenterna öva på att ge dödsbesked. 
Handledaren agerade anhörig och gav en realistisk vinjett genom 
att beskriva händelserna som lett fram till döden av maken/makan 
så realistiskt och livfullt som möjligt och bröt berättelsen med att 
den anhörige satt i ett väntrum och väntade. Målet med övning-
en var att studenterna skulle ikläda sig rollen av läkare och fram-
föra dödsbeskedet till den anhörige utan omskrivningar. I denna 
övning var överraskningsmomentet viktigt för realismen. Studen-
terna skulle få fundera igenom hur de själva ser på övningen och 
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hur de ville framföra beskedet utan att de blev influerade av hur 
deras studiekamrater utförde övningen. För att uppnå denna effekt 
fick samtliga studenter gå ut ur rummet och övningen videofilma-
des och genomfördes utan publik. Handledaren spelade anhörig 
som var ovetandes om att maken/makan hade dött och satt och 
väntade på att denne skulle komma tillbaka efter undersökning-
ar, istället kom läkarstudenten in. Övningen bröts när studenten 
hade yttrat orden död eller avliden. Hela samtalet/rollspelet tog 
endast några minuter. Många studenterna blev väldigt tagna av öv-
ningen, vissa gick så upp i uppgiften att de inte uppmärksamma-
de att handledaren bröt efter det levererade dödsbeskedet och gick 
ur rollen. Studenterna fick en chans att reflektera över sina käns-
lor medans deras kurskamrater utförde sina övningar. Efter att alla 
hade genomfört övningen samlades gruppen för samtal och reflek-
tion. Därefter spelades alla övningarna upp och analysfasen inled-
des. Vid detta playbackinslag möjliggjordes att man kunde stanna 
bandet och spela upp fortsättningen på sitt eget eller en kurskam-
rats inslag som forumspel. Ofta ledde spelen och diskussionerna 
till reflektioner, studenterna tänkte efter och tog ställning till hur 
de tyckte att man ska agera i de situationer som uppkom.

Semistrukturerad kvalitativ intervju
Kvalitativ forskningsmetodik valdes med syfte att få en djupare 
förståelse för hur studenterna uppfattar inlärningsmomentet (Bry-
man 2002). Semistrukturerade intervjuer valdes som teknik för 
att ge studenterna möjlighet att fritt besvara frågorna, ställa frå-
gor vid oklarheter och utrymme för associationer samt möjliggöra 
för intervjuaren att ställa följdfrågor. Samtliga 10 som tillfrågades 
om medverkan tackade ja och intervjuerna genomfördes inom 2 
veckors tid efter utbildningsmomentet. Studenterna informerades 
muntligen om syfte med studien samt frågorna. För att göra ma-



111

Anna Nordström

terialet tillgängligt för bearbetning spelas intervjuerna som utför-
des enskilt in om informanten godände detta och därefter gjordes 
utskrifter av intervjuerna (Trost 1997). Detta utfördes för att göra 
resultatet tydligare och möjliggöra detaljstudier från intervjuerna. 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant, med undantag för skratt, pau-
ser etc. Genomläsningarna av utskrifterna samt efterföljande dis-
kussioner kom att ligga till grund för resultatredovisningen och 
analysen (Kvale 1997). De citat som valdes ut har omformulerats 
vid behov från talspråk till skriftspråk.

Teman som behandlades var bakgrund, övningen, resultat av 
övningen.

Enkät efter utbildningsmomentet
I samband med avslutat utbildningsmoment utvärderades mo-
mentet med hjälp av en enkät. Enkäten besvarades av 78 av de 85 
deltagande studenterna. Syftet var att undersöka om den utvalda 
gruppen som deltog i intervjuerna var representativa för gruppen.

Etiska aspekter
Undersökningen genomfördes i samråd med studierektor som ett 
led i kvalitetsutveckling på Professionell utveckling stadium II på 
läkarprogrammet vid Umeå Universitet. Samtliga som deltog i 
utbildningsmomenten under höstterminen 2008 informerades i 
grupp om bakgrund samt syfte med studien. Vid förfrågan om 
deltagande i intervjuer togs denna information upp på nytt med 
studenterna samt även i samband med genomförandet av inter-
vjuerna. Studenterna hade även blivit informerade om att de när 
som helst kunde avsluta intervjun eller avböja att delta i hela eller 
delar av intervjun. Studenterna informerades även om att materi-
alet endast skulle användas som arbetsmaterial och publiceras avi-
dentifierat samt att information kring identitet ej skulle utlämnas. 
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Resultat
Materialet utifrån intervjuerna har sammanfattats och de delar 
som berör frågeställningarna som rör hur studenterna upplevde 
övningen, vad de fick ut av övningen samt deras reflektioner om 
professionalism presenteras nedan. Genom bearbetning av mate-
rialet har studenternas svar analyserats utifrån likheter och olikhe-
ter. Studenterna har avidentifierats och fiktiva namn används. En 
kort bakgrundsinformation ges av studenterna.

Deltagare
Erik 20 år tyckte det skulle bli spännande att få prova på att ge ett 
dödsbesked. Hans erfarenhet av dödsbesked stäcker sig till att själv få 
motta ett. Hans bror dog oväntat och han fick beskedet per telefon.

Lina 25 år hade fått reda på i förväg att hon skulle få träna på att 
ge ett dödsbesked men hade försökt att inte tänka allför mycket på 
det. Ville ta det som det kom. Men när det väl var dags upptäck-
te hon att det var ett stressmoment. Till viss del färgat av nervositet 
men samtidigt hade hon nog sett fram emot det. Lina har aldrig va-
rit med om ett dödsbesked varken under utbildningen eller privat.

Emilia 35 år, var fokuserad på uppgiften, kände sig nog lite lätt-
tad när det var dags.

Fredrik 25 år bördig från Tyskland hade lätta obehagskänslor 
och adrenalinpåslag innan det var hans tur. Han hade satt sig in i 
situationen att själv vara den som blev informerad samtidigt som 
han tänkte att det kunde faktiskt vara en riktig situation och han 
skulle informera någon. Detta sättet att reflektera stärkte situa-
tionen och gjorde att det inte var en behaglig situation. Fredrik 
grunnade en hel del på hur han skulle framföra beskedet. Fredrik 
hade själv fått ett dödsbesked när en släkting dog när han var liten. 
Hans far informerade honom.
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Peter 20 år, funderade mycket över hur han skulle lägga upp 
samtalet men tänkte sedan att det var bäst att inte ha för mycket 
planer för han visste ju inte hur samtalet skulle utveckla sig. Peter 
har haft en nära släkting som dött oväntat och det var hans far som 
informerade honom. Han har även haft andra släktingar som av-
lidit väntat efter en tids sjukdom. I de fallen har det snarats känts 
som en befrielse för släktingarna att de äntligen fick dö. Det hem-
ska var ju sjukdomen och allt innan.

Peder 20 år, tyckte stämningen var tryckt i gruppen innan det 
var dags. Gick igenom vad han skulle säga i huvudet, sen tänkte 
han ”ja, men ok nu skärper jag till mig och kör det jag har tänkt 
så får det gå som det går” En nära släkting till Peder dog för nå-
got år sedan och det var föräldrarna som berättade det per telefon. 
Beskedet var oväntat även om släktingen var gammal. Peder upp-
levde att det var ganska skönt att han fick vara för sig själv en liten 
stund vid det tillfället och bara tänka.

Kajsa 25 år, uppfattade övningen som ett prestationsmoment då 
det skulle filmas och alla skulle få uppleva samma möte. Det fanns 
ju en teoretisk möjlighet att bli jämförd. Sen funderade hon myck-
et kring hur hon skulle lägga upp beskedet, fraser, hur hon skulle 
hon formulera sig men sen bestämde hon sig för att ta det som det 
kom och som det kändes. Kajsa brukar tänka på sig själv och sina 
anhöriga i den vardag hon möter i utbildningen. När hon möter 
en patient som ser hon alltid en anhörig i patienten och hur hon 
skulle känna om en läkare kom och gav beskedet till en av hennes 
anhöriga att nån har dött. Den tanken finns alltid med henne i si-
tuationer på kliniken. Kajsas var med om en traumatisk händel-
se då hennes far dog oväntat efter en längre tids sjukdom och hon 
fick beskedet per telefon av en vårdare.

Lotta 35 år uppfattade övningen som svår, hon hade aldrig va-
rit med om det själv men fått ett besked för flera år sen ang. en av-
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lägsen släkting.  Lotta kände sig nervös och osäker över vilken si-
tuation som skulle hända och hur den anhörige skulle reagera. 
Hon reflekterade även över hur hon skulle uttrycka döden; avli-
den, död.. Hon funderade även över hur mycket information hon 
skulle ge, mjuk eller saklig.

Li 25 år är från Kina. Hon hade fått ett dödsbesked tidigare via 
brev då en släkting hade dött. Hon hade funderat kring vad hon 
skulle säga och kände sig ganska lugn när det var dags.

Sara 20 år har varit med om 2 dödfall i familjen. Hon var med 
och vakade då hennes mormor dog väntat och kunde ta farväl. Det 
kändes skönt då alla hade tagit ett avsked av henne redan och hon 
hade haft ett bra liv, ett långt liv. Hon hade blivit sämre och säm-
re så det var bara skönt.

Tankar inför samt efter utbildningsmomentet
Tankarna inför uppgiften skiftade mellan studenterna men samtli-
ga upplevde en spänning innan momentet. Erik, Lina och Emilia 
upplevde en positiv förväntan. Erik:

det kändes som att nu får vi pröva det här och så det kändes 
spännande. Men jag tyckte också att jag i lugn och ro ger det 
här beskedet, det klarar jag nog.

Emilia:

Det faktum att jag hade varit uppe på scenen och varit doktor 
tidigare plus att det hela hade gått bra då eller liksom att jag 
var nöjd med det var liksom ett bra scenario dan innan och nä 
bara fokuserad och på sätt och vis kändes lite lättad.
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Fredrik, Kajsa och Li upplevde en negativ förväntan innan mo-
mentet. Fredrik:

Lite lätta obehagskänslor och lite adrenalin påslag var det nog. 
Nånstans satte jag mig in i situationen att själv vara den som 
blev informerad samtidigt som jag vände det till att det skulle 
kunna varit en riktig situation och jag skulle kunnat informera 
någon. Det gjorde att den konstlade situationen blev förstärkt 
på något vis. Jag skulle både kunnat vara patient i verkligheten 
och jag skulle kunnat vara den riktige läkaren el vårdpersona-
len som informerade. Så det var ingen behaglig situation un-
der övningen att föreställa mig hur det skulle vara i en riktig 
situation. Jag resonerade om jag skulle börja med att beskriva 
förloppet för den anhörige i det här dödsfallet el om jag skul-
le gå på pudelns kärna direkt att den anhörige var död eller att 
jag skulle börja nysta. Jag tror att jag började fundera hur jag 
skulle kunna lägga tonen i den här första informationen så att 
den som blev informerad fick förstå från början att allting inte 
stod rätt till. Det skulle kännas fel att ha en glad ton i själva för 
informationen för att sedan komma till slutinformationen ”ja 
er man är död”. Utan att det på nåt vis en mjuk övergång så 
att säga informationsmässigt, hur mjukt man nu kan göra det 
i en sån situation men att man inte gör det så abrupt. Om man 
nu väljer att börja prata om vad som hände och vad som gick 
fel och så. Annars så skulle man ju själv som anhörig säga ”jaja 
lever han el hon? Jag kan ju känna att jag inte skulle vilja sitta 
och lyssna på nån som berättat om hjärtstopp och återuppliv-
ningsförsök speciellt länge utan egentligen bara vilja ställa den 
frågan om jag inte fort förstod.”
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Sju av tio upplevde inte att samtalet hade utvecklat sig som de 
hade förväntat sig, ingen hade uppfattningen att samtalet hade ut-
kristalliserats sig såsom de hade väntat sig. Erik:

Det blev inte som jag hade tänkt mig riktigt för att den anhö-
rige hon var ju stressad, hade ju mycket annat i huvudet, hon 
skulle hem och laga mat, ha gäster. Hon var ju också helt oför-
beredd att han skulle avlida han hade ju kommit in med ont 
i magen. Min förväntning var ju att den anhörige skulle sitta 
lugnt och stilla och vara orolig. Kanske säga ”hur är det med 
honom?” och att jag då skulle säga ”tyvärr så har jag ett svårt 
besked jag måste ge dig”. Men nu var det mer att hon pratade 
hela tiden, Jag visste inte om jag skulle avbryta henne el vänta 
på att hon slutade prata eller blev tyst men jag försökte att säga 
”jag har något jag måste berätta.” Det var svårare än jag trod-
de, just att den anhörige hade tankarna på annat håll och var 
väldigt uppe i varv. Han hade också svårt att ta till sig av vad 
jag sa. Han var i chocktillstånd och det var väl det som var svå-
rare än jag trodde. Hon uppträdde inte som jag hade förvän-
tat mig när jag gick in i rummet men det är också nyttig erfa-
renhet. Det kände jag också. Man blir ju lite ställd som läkare 
och tänker hur ska jag hantera det?

Kajsa:

Nej det blev inte som jag hade tänkt och det insåg jag innan 
jag gick in. Det var just det här att den anhörige var upprörd 
att hon var helt inställd på att de skulle gå hem tillsammans. 
Hon var inte alls inställd på att det var något allvarligt med 
hennes man och hon försökte resa sig upp. Då såg jag tyst på 
henne hon pratade om middagen hon skulle ha hemma.
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Hur det kändes efter momentet
Flertalet studenter upplevde stor anspänning i samband med öv-
ningen. Sara:

Jag tyckte det kändes jättejobbigt, det kändes på något sätt 
samtidigt som det var väldigt konstalt kändes det väldigt verk-
ligt ändå. Det blev fel. På ett sätt var det jobbigare före. Men 
jag var påverkad efteråt. Jag insåg hur otroligt otillräcklig jag 
är. Jag tycker annars att jag kan snacka för mig ganska bra och 
veta hyfsat bra vad jag ska säga men det blev bara blackout. 
Det är väl fel ord, det var väldigt ovant.

Li:

Jag tänkte som att tillslut ändå jag ändå sagt det jag ville ha 
sagt och det var det som var syftet. Men det kände ju lite job-
bigt att lämna henne så där upprörd när övningen bröts. Man 
vet ju ändå att det är på låtsas eftersom hon ju blev förkrossad 
och sen bryt… Jag funderade på hur det skulle kännas om det 
var på riktigt.

Kajsa:

Efteråt var jag riktigt upprörd och chokad. Eller riktigt upp-
rörd, jag skakade i hela kroppen. Alla i gruppen som hade gjort 
den här övningen skakade och var väldigt upphetsade och 
stressade, en känsla av otillräcklighet fanns hos alla, även mig. 
Då var det inte längre en övning utan vi upplevde det som att 
de allra flesta och absolut jag, tog det på allvar, det blev verk-
lighet så att säga. Dels för oss att vår framtida yrkesroll kan se 
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ut så här, och sen själva situationen att jag var inte alls med, 
när hon avbröt övningen såg jag helt chokad ut, jag hade helt 
klivit in i den rollen. Otillräcklig, det spelar ju egentligen ing-
en roll de här fraserna som man tänkt ut innan, spelar ju ing-
en roll vad jag säger, hon kommer ju ändå att vara ledsen. Jag 
tyckte ändå att det gick, att jag kunde styra lite grann, att jag 
inte gjorde någon riktig blunder, det är ju alltid skönt liksom 
när man inte behöver bita av sig tungan efteråt, men övervä-
gande så var det nog lite negativt.

Peder:

Jag kände mig förfärlig när jag gick ut därifrån. Det var ju som 
om det var på riktigt.

Peter:

Man var ju påverkad, det var ju jag också men samtidigt så var 
jag ganska nöjd med mitt samtal. Det var ju en uppgift och ser 
jag det som en skoluppgift så var jag nöjd med att jag kände 
att det hade gått bra. Det var ju första gången vi hade gjort nå-
got sånt där. En av de andra i gruppen sa att det är lite sjukt att 
den enda erfarenheten vi har av det här är vad man har sett på 
cityakuten tidigare och det är ju sant…

Lotta:

Det var på låtsas men man upplevde samma känslor som jag 
antar att jag kommer att uppleva i framtiden på sjukhuset. Jag 
kände också lättnad att jag kunde säga ut att patienten dog, 
att hon är död.
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Professionalism
Flertalet studenter hade svårt att relatera till ordet professionalism 
dock upplevde över hälften att de trots ringa erfarenhet var pro-
fessionella. Kajsa:

Jag tyckte att jag var proffsig. Jag hade en kontroll, jag är lä-
kare, jag kan… Det finns situationer när läkaren inte måsta 
vara chef, absolut inte, men det finns också situationer när det 
verkligen behövs och jag tyckte att jag kunde klara det.

Peder:

Att man ser till vad som är bäst för personen framför sig och 
inte för mig själv i just såna här situationer. För mig som läkare 
i situationen innebär det att jag inte försöker gömma mig, för-
söker göra det på ett sätt som jag blir minst utsatt av.

Sara:

Jag tycker det är en övervägning att vara läkare och vara en 
människa och då alltså jag själv. För att jag tycker inte att det 
är oprofessionellt t.ex. att gråta, få tårar i ögonen, inte alls job-
bigt. Däremot tycker jag inte att anhöriga ska behöva trösta 
doktorn, det är inte professionellt. Men det är vad jag väger in, 
hur jag är som person. Jag tror att vissa skulle tycka att det var 
oprofessionellt att gråta för att de aldrig gör det själva. Man 
ska ändå behålla sina roller; att doktorn är doktor och att an-
hörig är anhörig men att det inte behöver bli en medicinsk fa-
sad att gömma sig bakom. Då blir det så stor andel doktor och 
så lite andel människa.
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Fredrik:

Professionell utifrån att jag försökte förbereda mig för situatio-
nen, att jag tog den på allvar och att jag försökte göra det på 
ett neutralt sätt. Det enda jag behöll tror jag var det neutrala 
sättet. Mina förberedelser och allt det där kom på skam och då 
insåg jag svårigheterna.

Peder:

Att man ser till vad som är bäst för personen framför sig och 
inte för mig själv i just såna här situationer. För mig som läka-
re i situationen att jag inte försöker gömma mig, försöker göra 
det på ett sätt som jag vad ska man säga bli minst utsatt av, jag 
vet inte vad jag syftar på rent praktiskt.

Generella synpunkter på övningen
Peter

Jag hade nog kunnat tänka mig att ta det lite längre, tror jag. 
Se vart det tog vägen. Men då är det svårt att göra det som ma-
raton, så det var också bra. Det var ganska drygt att står och 
vänta på alla andra. Jag var sist i gruppen men sen på sätt o vis 
var det lagom långt… men sen hade jag nog velat… jag kände 
inte att jag har avslutat det där samtalet. Och det vet jag inte 
hur jag skulle ha gjort heller. När kunde jag egentligen känna 
att den anhörige var tillräckligt informerad och jag då kunde 
släppa det? Den biten har jag också funderat på. Men då mås-
te man ha tillräckligt tid för att hinna ta det samtalet… Jag 
tyckte det var en väldigt bra övning. Det var tveklöst den bästa 
övningen vi gjorde de där dagarna och jag är överhuvudtaget 
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väldigt positiv överraskad. Sånt här har en tendens till att bli 
väldigt flummigt om man inte har enormt bra handledning.

Kajsa:

För två av klasskamraterna gick det inte riktigt bra för. De-
ras totala tid inne hos den anhöriga blev väldigt mycket läng-
re och det var tydligt att handledaren inte var nöjd. Hon fort-
satte och pushade på ”nej nej vad säger du, jag förstår inte, du 
måste”. Det slutade med, när vi diskuterade det här i efterhand 
att blev det ganska hård kritik mot framförallt en person då, 
Mia. Tyvärr var handledaren lite fyrkantig, vad jag förstod ville 
hon att man skulle ta kroppskontakt, att man skulle säga ordet 
död, man fick inte säga, gått bort, finns inte mer, avliden utan 
hon ville ta det till den punkten där man säger att patienten är 
död och hon ville att man skulle ge någon form av respons när 
hon grät tror jag. Uppfyllde man inte de här tre kriterierna så 
fortsatte övningen. Under utvärdering när jag försökte kom-
pensera, för jag såg att Mia inte alls var mottaglig den här ty-
pen av kritik nu, det blev inte alls uppiggande för henne utan 
det blev mycket nedbrytande. Inte en enda gång under film-
snutten tittade hon på den utan hon satt med ögonen ned i 
backen hela tiden när vi tittade på henne och hur hon hade ta-
git det här samtalet. Det var uppenbart att det här inte alls var 
bra och då gick det så långt att handledaren sa ”Empati är nå-
got man lär sig och det har inte du”. Och det var inte uppbyg-
gande kritik, inte konstruktiv kritik och det syftar absolut inte 
till att få oss att gå stärkta därifrån. Det jag fick med mig av öv-
ningen var faktiskt det blev negativt för mig för jag tyckte det 
var dåligt skött. Mia har förlorat bägge sina föräldrar på pre-
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cis det här sättet som den här situationen handlar om. Hade 
man brytt sig det minsta om att ge henne en valsituation eller 
förhört sig om vad hon tyckte om detta så hade det kunnat bli 
så himla mycket bättre. En av Mias anhöriga har gått bort på 
precis det här sättet, hennes mamma har dött på precis det här 
sättet och hon har fått beskedet på precis det här sättet. Det är 
inte så konstigt att hon inte klarar av att låtsas när det är kame-
ran och när det är en låtsassituation, det är på låtsas detta. Hon 
var förmodligen helt uppe i sitt eget helvete och hon har inte 
bearbetat detta och det är ganska tydligt. Jag har berättat det-
ta för Mia och hon blev ganska glad av att höra det och jag var 
också den som sa på slutet ”Det känns inte bra, vi måste prata 
om detta, några i det här rummet är inte så stärkta av den här 
övningen och jag vill inte gå vidare innan vi har pratat om det-
ta”. Då blev det ett samtal och det var också viktigt. Mia har 
berättat efteråt att hon var tacksam att jag gjorde det men det 
var tyvärr det jag fick med mig av den här övningen. Det här 
var inte bra, två i vår grupp gick inte därifrån stärkta och må-
let med övningen måste ändå vara att vi måste bygga upp män-
niskorna för att vi har kommit in på läkarprogrammet, vi har 
gått 8 terminer och det är ju inte aktuellt då att sparka oss nu.

Peter:

Man är ju väldigt ovan i det där vi har ju inte tränat på det för-
ut så det är ett bra sätt att börja på. Det är bra mycket bättre 
att få börja på en övningsanhörig som egentligen är ens hand-
ledare – förutsatt att handledaren gör det bra- än det är att stå 
på akuten första gången, men det är ju inte, det är ju bara en 
lite den av hela utvecklingen av mig och min samtalskontakt-
utveckling. Det var ett bra sätt att få lära sig mycket på kort 
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tid. Jag tyckte att övningen var väldigt bra men jag tycker inte 
att den… jag tycker inte att man kan lära sig så hemskt myck-
et på två min även om det är två väldigt bra minuter.

Lotta:

Jag tyckte det var en bra övning. Det var på låtsas men man 
upplevde samma känslor som jag antar att jag kommer att 
uppleva i framtiden på sjukhuset.

Erik:

Som övning tyckte jag att det var nyttigt att få den här känslan 
av att oj jag blev ställd nu men jag måste vara lugn för att nå 
fram till den anhörige så på så sätt var det en bra övning och 
det känns som jag lärde mig mycket på den. Jag kunde ha gjort 
så här el så här. Reflektionerna och att se mig själv på videon 
och även se de andra på videon och se hur de gick till väga. 
Och även höra hur handledarna hade en del tips. Men det är 
alltid bra att se sig själv på video, det kan vara jobbigt ibland 
men det är så jag ser ut utifrån Det jag har lärt mig är att jag 
behöver öva mer. Nyttig övning, hur nu än svårt det kan vara. 
Erkänna för sig själv att det är svårt och inse att det inte alltid 
blir som planerat och därför inte planera för mkt inför.

Li:

Jag har lärt mig att jag känner mig pressad innan. Trots att jag 
kände mig pressad och osäker så lyckades jag ändå säga det jag 
ville, och det kändes bra. Jag kände mig ganska lugn trots att jag 
innan känt mig rätt så uppstressad. Och sen tyckte jag det var 
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jättebra att se alla andra. Det finns inte ett sätt som är rätt, man 
kan göra det på flera sätt som är bra. Forumspelen var ganska 
verklighetstrogen och det var bra att själv få säga det och att jag 
var förberedd. Annas kan det vara att man bara blir indragen i 
ett rum och så lämnar dom ett besked. Det här var mycket bätt-
re. Det kändes som om att nästa gång kan det ju vara på riktigt 
och då är det bra att i alla fall ha fått öva en gång.

Diskussion
Maratondöden är ett användbart inlärningsmoment baserat på fo-
rumspel som möjliggör att studenten får öva sig i att ge ett svårt 
besked. Övningen uppfattades som ett bra inlärningstillfälle som 
gav möjlighet till träning för studenten att vara så trygga och pro-
fessionella som möjligt i mötet med närstående. Att kunna få öva 
under så verklighetstrogna förutsättningar som möjligt bidrar till 
att studenterna är mer rustade inför sitt första svåra besked – i den 
framtida kliniska verkligheten.

Denna studie hade som uppgift att belysa studenters upplevel-
se av en övning i att ge svåra besked. Kartläggningen genomfördes 
med en kvalitativ ansats där metodvalet var semistrukturerade in-
tervjuer. Gällande studenternas känslor inför övningen varierade 
svaren tillsynes oavsett kön, ålder, etnicitet eller tidigare upplevel-
ser av dödsbesked. Utifrån detta begränsade material tycks därför 
övningen kunna användas generellt inom studentgruppen. Samt-
liga studenter uttryckte att det var viktigt att få öva på att ge svåra 
besked innan de stod inför uppgiften i arbetslivet.

En iakttagelse är att den initiala informationen från handleda-
ren är ytterst viktig. Man bör sammanställa en arbetsmanual med 
riktlinjer för handledarna så att informationen som går ut till stu-
denterna likriktas och därmed minskar risken för missuppfatt-
ningar. Studenter befinner sig i olika utvecklingsfaser både som 
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individer och som blivande läkare. Att hitta rätt svårighetsgrad på 
övningen är därför en grannlaga uppgift. Som stöd i denna pro-
cess skulle kollegiala träffar inför och efter övningen fungera som 
vidareutbildning för lärarkollegiet. Även en beredskap för de fall 
där övningen väcker djupa känslor hos studenter krävs. Hur han-
terar handledaren studenter som upplevt traumatiska händelser 
och som upplever övningen som ytterst laddad? Det bör finnas en 
handlingsplan för dessa situationer.

Det finns en inbyggd komplexitet i övningen. Många studen-
ter uttryckte att de inte tidigare hade reflekterat över att behöva ge 
ett dödsbesked. Flera valde att ge beskedet på ett sådant sätt som 
de själva skulle vilja få ett dödsbesked. Detta kan fungera som för-
stärkare av de känslor som övningen frambringar, vilket är en vik-
tig aspekt. Att få lära sig hur man fungerar under press som indi-
vid, kunna formulera sig och bemöta individer i kris och samtidigt 
hantera situationen och sina egna känslor är betydelsefullt.

Det finns uppenbara risker i övningen, om studenterna misslyck-
as i situationen kan anspänningen öka och kraven kännas oöver-
stigliga. Här fyller videoinspelningen och feedback i gruppen till-
sammans med en erfaren handledare en viktig funktion. Här finns 
möjlighet att stärka individer, peka på positiva inslag och därmed 
stärka självförtroendet. Även möjligheten att stoppa videobandet 
och fortsätta scenen direkt inför gruppen förstärker även inlärning-
en då man kan prova på hela eller delar av situationen på nytt.

Flertalet studenter upplevde en stor diskrepans angående de-
ras förväntningar på övningen samt hur övningen hade spelat ut. 
Studenterna uttryckte att de inte var förberedda på den anhöri-
ges känslor. De hade i flera fall förväntat sig att komma in och in-
formera, dvs. att ha en envägskommunikation till en anhörig som 
väntade på just detta besked och var mottaglig för beskedet. Att 
anhöriga kunde vara oförberedda för beskedet kom som lite av en 
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chock. En ändring av taktik i rummet framkom vid flertalet inter-
vjuer; de fick utgå från den anhörige och deras reaktioner.

Maratondöden används som pedagogisk metod på termin 8 och 
förutsätter på så sätt att studenterna har genomgått majoriteten av 
sin utbildning. Föreläsningar och diskussioner kring temat död 
har ägt rum på tidigare terminer som förberedelse inför det kom-
mande yrkeslivet och gett en grundläggande kunskap som skul-
le kunna sägas motsvara de första basala stegen i Blooms revidera-
de taxonomi, att ha faktakunskap om döden, regelverk, förfarande 
samt ha diskuterat igenom sin inställning till döden, vad som hän-
der när någon dör (Anderson and Krathwohl 2001). Maratondö-
den har möjlighet att täcka de flesta stegen i Blooms reviderade 
taxonomi. Inledningen inför övningen, möjligheten till reflektion 
ger möjlighet för förståelse av fackkunskapen de tidigare inhämtat, 
själva forumspelet ger möjlighet för studenterna att tillämpa sin 
kunskap. Detta ger en högre kunskap än förståelse då de använder 
kunskapen de tillgodogjort sig. Videouppspelningen då studenter-
na får se sig själva samt sina kollegor ger möjlighet för att analy-
sera och se mönster. I denna fas där det finns möjlighet att stanna 
videobandet, diskutera och ”spela upp” ett forumspel finns möj-
lighet för syntes, dvs. studenterna kan dra slutsatser och relatera 
den inhämtade kunskapen till liknande situationer. Handledaren 
använder även aktivt greppet att låta studenterna värdera sina in-
satser under detta momentet; dra fram och diskutera konsekven-
ser av handlingar, samt värdera olika lösningar till situationerna. 
Slutligen får studenterna även en möjlighet att utifrån sina nyfunn-
na kunskaper generera, planera och utföra ett nytt forumspel för 
att testa sina insikter.

I diskussionerna kring professionalism framkommer lärande-
processen hos studenterna. Fredriks resonemang tyder på en kri-
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tisk utvärdering av sina insatser då han efter momentet inser svå-
righeten i momentet och visar även på kunskap om sig själv och 
sina begränsningar. Peder lyfter fram sin analys att individen står i 
fokus och ej han själv vid beskedet. Han lyfter även fram sin pro-
cedurkunskap när han efter analys av situationen reflekterar över 
hur han skulle vilja göra. Även Sara visar på metakognitiv kunskap 
då hon efter övningen tolkar och värderar beteenden som beteen-
den som hon betraktar som professionellt i situationen.

Sammanfattningsvis pekar flertalet av reflektionerna från stu-
denterna på en ökad insikt samt att ett metalärande har skett un-
der denna ytterst korta övning och kan sammanfattas i ett citat 
från Sören Kirkegaard:

Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag 
först finna honom där han är och börja just där. Den som inte 
kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad 
han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag 
inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mycket mer. 
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är 
fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den 
andre istället för att hjälpa honom.

Tack
Tack till Tomas Grysell, universitetslektor, Universitetspedagogiskt 
centrum, Umeå universitet samt till Owe Bodlund, universitetslek-
tor och studierektor för PU stadium II, Institutionen för klinisk ve-
tenskap, psykiatri, Umeå universitet. Utan deras fantastiska stöd och 
handledning hade detta projekt aldrig blivit genomfört.
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Sammanfattning
Detta paper beskriver och problematiserar hur Konventionen om 
barnets rättigheter kan tas upp inom högre utbildning, med polis-
utbildningen och psykologprogrammet vid Umeå universitet som 
exempel. Då Sverige, 1990, ratificerade Konventionen om barnets 
rättigheter förband sig regeringen, riksdag, myndigheter och an-
dra offentliga organ att ansvara för att konventionen efterlevs. Det-
ta innebär i praktiken att konventionen skall tas upp på de utbild-
ningar där studenterna i framtiden kan komma att arbeta med barn 
och ungdomar. Mot bakgrund av detta fick vi i uppdrag, hösten 
2006, att genomföra en genomlysning av hur kunskapsområdet 
Barn och ungdomar tas upp på polisutbildningen vid Umeå uni-
versitet. Genomlysningen visade att det finns vissa utmaningar, ex-
empelvis i vilken omfattning konventionen skall tas upp och hur 
området skall prioriteras i relation till andra perspektiv på utbild-
ningen. På psykologprogrammet tas Konventionen om barnets rät-
tigheter upp i relation till studenternas framtida yrkesroll. Fokus 
ligger på att problematisera konventionen utifrån vilken syn på bar-
net som presenteras i relation till en kulturell och historisk kontext, 
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samt hur studenterna kan förhålla sig till dokumentet både i prak-
tiken och i teorin. I papret presenteras en modell för att diskute-
ra och problematisera barnkonventionen inom högre utbildning. 

Barnkonventionen inom Högre utbildning
Sverige ratificerade FN:s Konventionen om barnets rättigheter den 
21 juni 1990 vilket kom att innebära att regering, riksdag och alla 
myndigheter och offentliga organ har att ansvara för att konventio-
nen efterlevs (Utrikesdepartementet 2006). Sedan barnkonventio-
nen antogs har det i allmän debatt framkommit att dess innebörd 
tolkas på väldigt många olika sätt. För att utreda hur konventio-
nens andemening uppfattades och konkretiserades i den svenska 
lagstiftningen tillsattes därför Barnkommittén 1 februari 1996. I 
utredningen fokuserades särskilt konventionens fyra grundprinci-
per: förbud mot diskriminering (artikel 2), barnets bästa i främsta 
rummet (artikel 3), rätt till liv och utveckling (artikel 6), rätt att 
komma till tals (artikel 12). För att barnets rättigheter skall kun-
na säkerställas konstaterar kommittén att det förutom lagstiftande 
och administrativa åtgärder krävs en opinionsbildning och verk-
ningsfull upplysning. I utredningen nämns därför särskilt utbild-
ning av personal inom domstol, polis och åklagarväsende, men 
även kunskap hos allmänhet (f a barn och ungdomar) och perso-
ner som arbetar med barn. (SOU 1997:116)

I det vidare arbetet för att värna om och förbättra barns villkor 
och rättigheter i Sverige föreslog regeringen (Prop. 1997/98:182, 
s 17), utifrån Barnkommitténs utredning, en strategi där bl a ut-
bildning och fortbildning om barnkonventionen lyfts fram. Dels 
handlar det om utbildning för de yrkesgrupper som ska arbeta 
med barn, dels fortbildning för statligt anställda med arbeten som 
får konsekvenser för barn och ungdomar. Bland de yrkesgrup-
per som anses vara centrala när det gäller barnkonventionsfrågor 
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nämns poliser, men även jurister, lärare och omvårdnadsyrken så-
som psykologer och socionomer. För dessa yrkesgrupper antas gäl-
la att utbildningen om konventionen skall vara ett obligatoriskt 
moment och f a handla om att förstå ”andan och intentionerna 
(…) att tillägna sig ett synsätt, att lära sig hur man förhåller sig 
till barn, hur man ser på olika frågor ur barnets perspektiv” (s 19). 
Vikten av barnkonventionen i utbildningar för yrken som kom-
mer i kontakt med barn framhålls även i regeringens skrivelse (Skr. 
2003/04:47), Utveckling av den nationella strategin för att förverk-
liga FN:s konvention om barnets rättigheter. I denna text nämns 
också kravet på lärosätenas återrapportering om hur kunskap om 
barnkonventionen återfinns i betydelsefulla utbildningar.

På uppdrag av Socialdepartementet kartlade Högskoleverket 
(FN:s barnkonvention i högre utbildning – slutrapport, 2003) läro-
sätenas arbete med barnkonventionen i några aktuella utbildning-
ar inom högskolan. I resultatet av den intervjuundersökning som 
gjordes med totalt 64 studenter (socionomutbildning, juridisk ut-
bildning, lärarutbildning, samhällsplanering, ekonomi- samt tek-
nik/IT-utbildningar), framkom bl a att studenterna överlag är po-
sitiva till att barnkonventionen skulle ingå i utbildningen. Detta 
uttrycktes även av polisstudenterna i vår kartläggning av kun-
skapsområdet barn och ungdomar i polisutbildningen. Mindre än 
hälften av studenterna i Högskoleverkets (2003) studie svarade att 
barnkonventionen ingick i utbildningen men av dessa studenter 
hade de flesta en begränsad kunskap om konventionen. I samtalen 
framkom också att även om barnkonventionen finns med i litte-
raturlistorna så synliggörs den vanligtvis inte i kursplaner och be-
handlas sällan under diskussioner i undervisningen. Enbart fyra 
studenter berättade att barnkonventionen är medvetet integrerad 
och fortlöpande diskuteras i utbildningen. 
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I Högskoleverkets rapport (FN:s barnkonvention i högre utbild-
ning – slutrapport, 2003) beskrivs också resultatet av gymnasieele-
vers skrivna synpunkter på vad högskolans studenter bör lära sig 
om barn och unga utifrån barnkonventionen. I dessa berättelser 
framgår att, förutom kunskap om barn och själva konventionen, 
så framhålls studenternas bildning, självkännedom och personliga 
utveckling. Som en slutats i rapporten understryker Högskolever-
ket det fortsatta arbetet med att integrera barnkonventionen inom 
högre utbildning utifrån ett bildningsperspektiv, tillsammans med 
frågor om etik och moral och inte minst i relation till barnfrågor 
i ett brett perspektiv. I rapporten varnas också för att en ”alltför 
normativ implementering av barnkonventionen riskerar att kom-
ma i konflikt med högskolans uppdrag” (s 9), d v s att utbilda stu-
denterna till självständiga och kritiskt tänkande individer. Det ges 
även konkreta exempel på hur detta kan gå till samt hur lärare och 
studenter förhåller sig till konventionen inom högre utbildning.

 
Barnets rätt att komma till tals  
– svårigheter i praktiken
Detta paper belyser vikten av att barnkonventionen tas upp inom 
högre utbildning då det inom en rad olika områden framkommer 
att barns rättigheter inte synliggörs och respekteras inom olika svens-
ka myndigheter och offentliga organ. Enligt Riksrevisionen (2004) 
är barnkonsekvensanalyser sällsynta i Sveriges regering och myndig-
heter, vilket i sin tur innebär att barns perspektiv oftast inte vägs in 
i beslut som berör barn. Även Englundh (2008) exemplifierar detta 
i sin studie av implementeringen av barnkonventionen i ett svenskt 
landsting. Resultatet visar att otydliga direktiv försvårar implemen-
teringen av konventionen, eftersom den kan tolkas på många olika 
sätt. Vidare visar Englundh i sin studie att barn inte får komma till 
tals i någon större utsträckning. Barnet ses snarare som ett objekt 
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som är föremål för olika åtgärder. Englundh lyfter dock fram enskil-
da personer som utrycker att de i större utsträckning ser barnet som 
ett kompetent och handlande subjekt och att det framförallt är de-
ras långa yrkeserfarenhet som fått dem att inse detta. Svårigheter-
na med att tillämpa barnkonventionen tar även Lindgren & Hall-
dén (2001) upp, då de menar att barnperspektivet eller barnets bästa 
många gånger endast uppmärksammas när det finns ett problem el-
ler en konflikt där barn är berörda. Detta väcker bl a frågan om i vil-
ken mån barns perspektiv tillmäts betydelse även i olika sorters pla-
neringsprocesser. I vilken utsträckning får barn och unga framföra 
sina åsikter och när får dessa åsikter reellt inflytande? 

Utifrån en kartläggning av kommunal verksamhet efterlyser Barn-
ombudsmannen (BO) ett tydligare barnperspektiv. En tredje del av 
landets kommuner följer inte upp sitt arbete utifrån barnkonven-
tionen. Vidare menar BO att eftersom kommunens verksamhet har 
stor betydelse för barn och ungdomar är det oerhört viktigt att de lå-
ter barnen komma till tals (Barnombudsmannen, 2008). Att barnets 
rätt att komma till tals är starkt åsidosatt framkommer även på Da-
gens Nyheters debatt (2007) där en rad forska r e och experter upp-
manar centrala yrkesområden, såsom exempel vis socialtjänsten och 
domstolarna, att ta barnens rätt på större allvar. 

Också olika yrkesutövares syn på och föreställningar om barnet 
får betydelse för hur konventionen efterlevs och i vilken utsträck-
ning barnet kommer till tals i olika sammanhang. Svensson (2001) 
lyfter fram att det barn som ligger utanför föreställningen om det 
’normala’ eller ’vanliga’ riskerar att osynliggöras eftersom en stark 
juridisk tradition inom rättsväsendet tenderar att se barnets bäs-
ta utifrån ett statiskt och normativt synsätt. Eriksson (2003) visar i 
sin avhandling att barnets bästa ofta åsidosätts av familjerättssekre-
terare i vårdnadsärenden där fäder utsatt mödrar för våld. Bedöm-
ningar av vårdnadsärenden grundade sig snarare mer på en idé om 
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att barn skall ha rätt till båda sina föräldrar (ett slags kärnfamiljs-
tänkande även efter separationen) än att de skall skyddas från den 
våldsamma föräldern. Polisen är en annan yrkeskategori som kriti-
serats för att inte synliggöra barnet. Nordin (2009) konstaterar att 
barn sällan uppmärksammas av polisen då de bevittnat vuxenvåld i 
hemmet. Detta leder till att barnen inte nämns i polisanmälan och 
barnet får inte den hjälp och det stöd denne har rätt till, i form av 
exempelvis brottskadeersättning. Även Barnombudsmannen (BO) 
har påtalat att polis och domstolar inte låter barnet komma till tals 
då det bevittnat våld (Barnombudsmannen 2007). 

Ovanstående exempel visar på svårigheterna med att arbet a uti-
från Konventionen om barnets rättigheter i yrkespraktiken. Dessa 
svårigheter handlar exempelvis om otydliga direktiv om hur kon-
ventionen skall tolkas i den specifika verksamheten. En annan pro-
blematik tycks vara att de föreställningar om det normala barnet och 
den normala barndomen hindrar de yrkesverksamma som arbetar 
med barn och ungdomar från att låta barnet komma till tals. Inom 
högre utbildning är det därför viktigt att problematisera och utma-
na dessa föreställningar för att ge barnet en röst.

Barnkonventionens komplexitet  
– en problematiserande modell
Följande avsnitt ger teoretiska exempel på hur Konventionen 
om barnets rättigheter kan diskuteras och problematiseras i hö-
gre utbildning. Ett centralt område att problematisera i relation 
till barnkonventionen är innebörden av begreppet barnperspektiv. 
Halldén (2003) diskuterar detta, men lägger därutöver till begrep-
pet barns perspektiv. 

Hon menar att det förra innebär att ”tillvarata barns villkor och 
verka för barns bästa (---) att uppmärksamma hur konsekvenserna 
ser ut för olika politiska beslut eller vilka erfarenheter som ryms i de 
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olika positioner som barn tillåts inta i ett bestämt samhälle” (s 14). 
Ett barnperspektiv betyder dock inte per definition att inhämta in-
formation från barnen själva. Barns perspektiv innebär däremot, en-
ligt Halldén ”att anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är 
barnets” (s 14). Konsekvensen av detta blir därmed att barnet självt 
måste få komma till tals. Härtill menar också Arnér och Tellgren 
(2006) att det inte bara finns ett barnperspektiv utan flera, då barn 
och ungdomar lever under olika villkor beroende på kön, klass, et-
nicitet o s v. 

I linje med detta menar Halldén (2007) att barn inte kan ses 
som något neutrum eller något generellt. Barnet är en kompetent 
och självständig medskapare av sin egen vardag och har en egen 
kultur som är värd att studera för sin egen skull. Barndomen är 
inte enbart en transportsträcka till vuxenlivet, vilket traditionellt 
sätt har varit utgångspunkten inom utvecklingspsykologin, utan 
ett eget forskningsområde. Hägglund & Thelander (2007) disku-
terar motsättningen mellan barnkonventionens beskrivning av det 
kompetenta och självständiga barnet och det barn som i praktiken 
är beroende av vuxna och ett socialt sammanhang. 

Barnets beroende av den vuxna beskrivs enligt Näsman (1995) 
som den hierarki som är den minst ifrågasatta i samhället. Hon 
lyfter fram betydelsen av mötet och kommunikationen mellan 
vuxna och barn för att synliggöra barnets livsvillkor. Även Arnér 
& Tellgren (2006) tar upp maktaspekten mellan barn och vuxna 
och problematiserar bland annat begreppen delaktighet och infly-
tande, som alltid bör ses i relation till den underordning barn har i 
relation till vuxna. Begreppet barnets bästa och deras rätt att kom-
ma till tals är alltid en svår avvägning och ofta bedömer vuxna att 
barn inte har en förmåga att uttrycka sin vilja. 

I barnkonventionen framställs dock barnet som kompetent och 
autonomt, d v s som en individ med egna rättigheter fristående 
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7	  

	  

Synen på barnet som kompetent och självständigt medför också frå-
gor om vad det är barn ska ha inflytande över och varför? Inte minst 
bör vi problematisera risken för att vi ger barnet för stort eget ansvar 
och glömmer bort de vuxnas skyldigheter. 

I ett försök att illustrera komplexiteten i mötet mellan vuxen (barn-
perspektiv) och barn (barns perspektiv) i en viss historisk och kultu-
rell samhällskontext (föreställningar om barnet) har vi arbetat fram 
nedanstående modell . Modellen är skapad utifrån SOU 2001:72 och 
Arnér och Tellgren (2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 1. En problematiserande modell av barnkonventionens komplex-
itet 
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från sin familj/förälder. Då barnet de facto är beroende av sin fa-
milj riskerar man att föräldrar många gånger kan framstå som pro-
blematiska snarare än resurser. 

Synen på barnet som kompetent och självständigt medför ock-
så frågor om vad det är barn ska ha inflytande över och varför? Inte 
minst bör vi problematisera risken för att vi ger barnet för stort 
eget ansvar och glömmer bort de vuxnas skyldigheter.

I ett försök att illustrera komplexiteten i mötet mellan vuxen 
(barnperspektiv) och barn (barns perspektiv) i en viss historisk och 
kulturell samhällskontext (föreställningar om barnet) har vi arbe-
tat fram nedanstående modell. Modellen är skapad utifrån SOU 
2001:72 och Arnér och Tellgren (2006). 

Fig. 1. En problematiserande modell av barnkonventionens komplexitet
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Det modellen försöker beskriva är dels samhällets föreställningar 
om barnet och hur dessa uttrycks t ex i Konventionen om barnets 
rättigheter, lagtext, forskning, media, liksom i olika institutioner 
och myndigheter som exempelvis Barnombudsmannen. Den vux-
nes barnperspektiv präglas av, förutom samhällets föreställningar, 
den kultur som hör till yrket/organisationen men även egna erfa-
renheter av att vara barn/ungdom i en specifik social kontext. De 
egna erfarenheterna är en viktig förutsättning för att kunna anta 
ett barnperspektiv, men kan även innebära en risk för en statisk 
tolkning av barnets situation och därmed svårigheter att göra en 
lämplig bedömning av barnets bästa. 

Barnets perspektiv är, förutom samhällets föreställningar om 
barnet, beroende av livsvillkoren i den kontext som familj, skola 
och fritid utgör. Dessa livsvillkor präglas av faktorer som exempel-
vis kön, klass och etnicitet. Barnets perspektiv förändras också i 
takt med att barnet utvecklas och gör nya erfarenheter. De konse-
kvenser eller åtgärder som kan bli aktuella för att värna det enskil-
da barnets rättigheter förmedlas genom den vuxne utifrån samtalet 
med barnet. För att få en inblick i det enskilda barnets livsvärld, det 
vill säga barnets perspektiv, krävs empati, förmåga att skapa förtro-
ende och skicklighet i att föra samtal med barn. De insatser och åt-
gärder som kan komma i fråga är många fall livsavgörande för det 
enskilda barnet. Därför är det viktigt att professioner som möter 
barn i sin yrkesroll, exempelvis poliser och psykologer, under sin 
utbildning får kunskap om konventionens komplexitet. Den ovan-
stående modellen visar ett möjligt angreppssätt för att arbeta med 
Konventionen om barnets rättigheter i högre utbildning.
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Barnkonventionen i polisutbildningen 
Polisutbildningen i Umeå är ett exempel på en utbildning där man 
arbetat med att föra in barnkonventionen i undervisningen. Föl-
jande avsnitt är en beskrivande översikt av kunskapsområdet barn 
och ungdom på polisutbildningen utifrån FN:s barnkonvention. 
Granskningen gjordes av författarna under höstterminen 2006, på 
uppdrag av ledningen för polisutbildningen, med syftet att kartläg-
ga kunskapsområdets innehåll och i vilka undervisningsformer det-
ta innehåll behandlas. Som dataunderlag användes dels olika ut-
bildningsdokument, dels samtal med samordningsansvariga och 
studierektorer. Därutöver efterfrågade vi studenternas perspektiv i 
ett samtal med två av deras representanter. 

I samtalen med samordningsansvariga, studierektorerna och stu-
dentrepresentanterna framkom att barnkonventionen och kunskap 
om barn och ungdomar anses viktigt för blivande poliser. Inslag där 
barnkonventionen och/eller kunskapsområdet barn och ungdomar 
behandlas förekommer i delar av utbildningen. I ett par av momen-
ten var de inslag som behandlar barn och ungdomar av både teo-
retisk och praktisk karaktär, t ex i litteraturseminarier liksom prak-
tiska övningar. I flera andra moment fanns det exempel på hur 
innehåll som berör barn/ungdomar endast berördes i praktiska öv-
ningar, men utan att relateras till teoretiska perspektiv. Fokus låg 
till största del på ungdomar och de tenderar att i huvudsak framstå 
som problematiska i egenskap av drogmissbrukare, snattare och gär-
ningsmän. Då det gällde innehåll som berörde yngre barn så var det 
främst när de behandlades i rollen som offer. Lärare på polisutbild-
ningen uttryckte önskemål om utvecklingspsykologiska inslag i ut-
bildningen, d v s barns utveckling när det gäller perception och kog-
nition, för att bättre kunna förstå vad barn kan uppleva och förstå av 
sin verklighet. Det fanns även ett behov av kunskaper om hur barn i 
olika åldrar och sociala sammanhang kan uttrycka sig. 
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I samtalen om utbildningen framkom även behovet av allmän 
omvärldskunskap och ’kulturkompetens’, d v s olika teorier om 
hur samhället fungerar och att barn och ungdomars olika villkor 
i samhället är beroende på t ex kön, klass, etnicitet o s v. I översy-
nen av utbildningen framkom även att polisorganisationens kultur 
och sätt att arbeta med frågor som berör barn och ungdomar skul-
le kunna vara ett inslag på utbildningen. Det kan t ex handla om 
att problematisera och diskutera hur de som arbetar med barn och 
ungdomar värderas och prioriteras inom polisen utifrån ett orga-
nisationsteoretiskt perspektiv.

Studentrepresentanterna framhåller att barnkonventionen är 
viktig för polisstudenterna eftersom den visar att barnet inte är ett 
bihang till den vuxne utan en individ som polisen kan ha nytta av 
att samarbeta med. De menar också att konventionen har ett själv-
klart innehåll men att den samtidigt är svår att konkretisera och 
därmed oklar. Ett exempel på detta är att många tycks ha svårt att 
veta hur de ska förhålla sig till konventionens artiklar: Har alla ar-
tiklar samma relevans för en blivande polis? Vad kan de i så fall 
innebära i en konkret situation? 

Studentrepresentanterna pekar därmed också på risken att barn-
konventionen lätt kan hamna i skymundan gentemot annat inne-
håll i momentet som kanske framstår som mer gripbart och där-
med lättare att ta till sig. Risken för detta blir antagligen större om 
det är ett omfattande utbildningsmoment. För att peka på vikten 
av barnkonventionen menar studentrepresentanterna också att det 
är viktigt att dess innehåll examineras på något sätt. 

Studentrepresentanterna beskriver vidare att det finns olika 
sorts oro bland en del av studenterna inför mötet med barn och 
unga. En del studenter tycker att det är svårt att prata med min-
dre barn och har särskilt funderingar kring hur man bemöter barns 
rädsla. Andra oroar sig för att samtala med ungdomar som upp-
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levs ha en negativ attityd. Mot bakgrund av detta har besök i sko-
lor varit viktigt och uppskattat men studentrepresentanterna me-
nar att besök på förskolor och möten med mindre barn också vore 
värdefullt. De efterfrågar även föreläsningar om hur polisorgani-
sationen arbetar med bemötande av barn och berättelser från po-
liser med yrkeserfarenhet som innefattar barn. Vidare anser de att 
barnfokus kunde betonas ännu mer i casearbeten men att teoretis-
ka inslag ofta är svåra att koppla till arbetet som polis. Samman-
fattningsvis var både lärare och studenter överens om att barnkon-
ventionen och kunskaper om barn och ungdomar är viktiga inslag 
i utbildningen. Studenterna poängterade vikten av att barnkon-
ventionen konkretiseras samt betydelsen av att få möta både ung-
domar och yngre barn under sin utbildningstid. 

De aspekter av modellen som framförallt tas upp handlar om 
åtgärder och insatser. De övriga delarna i modellen behandlas i viss 
mån, men som framkommit uttrycks önskemål och behov av både 
djupare och bredare kunskapsinnehåll på utbildningen. Exempel 
på detta kan vara problematiserad kunskap om samhällets före-
ställningar om barnet likväl som den enskilda studentens barnper-
spektiv och bakgrund. Som tidigare nämnts är även organisations-
kulturen inom polisen angeläget att belysa ytterligare. De har även 
uttrycks önskemål om mer inslag av barns olika livsvillkor, utveck-
ling och möjlighet att träna sig i att bemöta och föra samtal med 
barn och ungdomar. 

Det kanske mest angelägna är att skapa en förståelse för hur de 
olika delarna av modellen uttrycker ett sammanhang som påver-
kar de åtgärder och insatser som blir aktuella i en konkret situation. 
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Barnkonventionen på psykologprogrammet
Psykologprogrammet, vid Umeå universitet, är ett annat exempel 
på en yrkesutbildning där barnkonventionen ingår. Under termin 2 
undervisar vi på en kurs (15 högskolepoäng) i pedagogik, som består 
av två moment, vilka båda berör barn och ungdomar utifrån olika 
perspektiv. Den modell som presenterats ovan har varit en viktig ut-
gångspunkt då vi integrerat barnkonventionen i kursen. Under kur-
sen får studenterna möta exempel på hur samhällets syn på barnet 
uttrycks och förändras över tid och olika sociala sammanhang, i ex-
empelvis lagar, läroplaner och media. Dessa exempel beskrivs i ex-
empelvis kurs- och skönlitteratur, film och föreläsningar, och be-
arbetas vidare i seminarier och olika skriftliga uppgifter där även 
studentens barnperspektiv diskuteras. Med hjälp av inbjudna före-
läsare får studenterna en inblick i den kommande yrkespraktiken. 
Genom att möta barn och ungdomar får studenterna även ta del av 
barnets perspektiv och därigenom en möjlighet att reflektera över 
barnets utveckling, kontext och hur kategorier som exempelvis kön 
och klass får betydelse för olika barn.

Moment 1, Observationer i pedagogiska miljöer, är en praktiskt 
orienterad kurs där studenterna får erfarenhet av att bemöta och 
samtala med yngre barn. För att beskriva samhällets föreställning-
ar om barnet får studenterna under moment 1 läsa och diskute-
ra Konventionen om barnets rättigheter i seminarieform. I enlig-
het med Högskoleverkets slutrapport (FN:s barnkonvention i högre 
utbildning – slutrapport, 2003) är utgångspunkten för diskussio-
nen studenternas egna erfarenheter och barnsyn, med syftet att 
de ska utveckla sin självkännedom och sitt barnperspektiv. Däref-
ter får studenterna praktiskt tillämpa detta då de tillbringar cirka 
en vecka på olika förskolor och förskoleklasser och genomför oli-
ka typer av observationer med fokus på barn och deras samspel. 
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Ett av de förväntade studieresultaten är att studenterna ska kunna 
inta ett professionellt förhållningssätt. Som ett stöd i detta arbetar 
studenterna utifrån Psykologförbundets Etiska riktlinjer och Kon-
ventionen om barnets rättigheter. 

 För att belysa vikten av det professionella förhållningssättet 
och bemötandet/samtalet mellan psykologstudenten och barnet 
får varje student besök på förskolan/förskoleklassen av en lärare. 
Under detta besök skall studenten, tillsammans med ett barn, göra 
en uppgift som studenten och läraren gemensamt reflekterar och 
diskuterar omkring efteråt. Denna handledning, tillsammans med 
övriga kursinslag, har som syfte att hjälpa studenten vidareutveck-
la sitt barnperspektiv inför den kommande yrkesrollen som psy-
kolog, då de kan komma att fatta olika typer av beslut som direkt 
eller indirekt påverkar barns livsvillkor. 

Kursens andra moment, Fostran och socialisation, behandlar 
olika teorier om fostrans- och socialisationsprocesser med fokus på 
familjen och ungdomars villkor. Dessa två kategorier problemati-
seras bl a ur ett köns- och klassperspektiv på litteraturseminarier. 
Under seminarierna ges studenterna möjlighet att synliggöra och 
knyta an sina egna erfarenheter och sitt barnperspektiv till teore-
tiska och vetenskapliga texter om samhällets barnsyn och barns 
olika livsvillkor. Under detta moment genomför studenterna även 
intervjuer med ungdomar i olika kontexter. Som en fortsättning 
på moment 1, fördjupar studenterna sina kunskaper om synen på 
barnet i olika historiska och kulturella kontexter samt psykologens 
roll i mötet med barn och ungdomar. 

Vi upplever att modellen är ett bra stöd och en användbar ut-
gångspunkt inom ramen för högre utbildning för att kunna syn-
liggöra den komplexitet barnkonventionen och dess tillämpning 
innebär.
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Barnkonventionen i undervisningspraktiken  
– ett område för vidareutveckling
I samband med vårt arbete med barnkonventionen ser vi både teo-
retiska och praktiska utmaningar. Barnkonventionen kan enkelt 
utgöra ett mer eller mindre betydande inslag i olika utbildningar, 
men utmaningen är att få studenterna att förstå dess komplexitet 
och andemening liksom att tillägna sig ett förhållningssätt att till-
varata barnets perspektiv. Den modell som tagits upp i detta paper 
kan ses som ett stöd i detta arbete, men därutöver ser vi ytterliga-
re frågor och utvecklingsområden att diskutera i lärarlag och pro-
gramkommittéer.

Om barnkonventionen skall utgöra ett självklart och centralt 
inslag i utbildningen bör exempelvis både innehåll och kursdo-
kument ses över. Vilket innehåll krävs för att främja studenter-
nas möjlighet att konkretisera barnkonventionens innebörd och 
på vilket sätt kan detta innehåll lyftas fram i momentens namn, 
lämpliga undervisningsformer och t ex obligatorisk kurslitteratur 
och olika typer av examinationsuppgifter? Ytterligare en utmaning 
handlar om i vilken mån det finns intresse och möjlighet för att 
skapa resurser för en integrering av barnkonventionen. Det bör 
inte vara upp till varje enskild lärare att levandegöra konventio-
nen inom olika högre utbildningar, utan viljan och stödet mås-
te även finnas hos utbildningsansvariga. För att kunna arbeta uti-
från konventionen krävs även kompetensutveckling och medel för 
kursutveckling. Detta arbete måste också förhålla sig till studen-
ternas förväntningar och önskemål, likväl som de direktiv reger-
ing och riksdag ger angående hur barnkonventionen skall belysas 
inom högre utbildning.

En annan fråga rör huruvida konventionen skall behandlas som 
ett område bland många andra eller om den skall ses som en ut-
gångspunkt och röd tråd i utbildningen. Den första av dessa strate-
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gier medför uppenbara problem, då den riskerar att signalera till stu-
denterna att ämnet inte är ett centralt och därmed viktigt område. 
Den andra strategin kan vara svår att upprätthålla med tanke på att 
andra perspektiv och intressen kan vara överordnade barnperspek-
tivet. Hur ska barnperspektivet behandlas i relation till andra vikti-
ga perspektiv, såsom genus/kön, klass och etnicitet och hur skall en 
progression säkerställas? Till denna diskussion kan man också läg-
ga frågan om vikten av barns perspektiv på olika högre utbildning-
ar. Borde barn och ungdomar ha möjlighet att uttrycka sina åsikter 
om exempelvis polisutbildningen och psykologprogrammet och i så 
fall, hur ska dessa tillvaratas?

I de flesta utbildningar finns det ett spänningsfält mellan teori 
och praktik och därmed på vilket sätt barnkonventionen och kun-
skapsområdet barn och ungdom skall behandlas. 

Vid vår genomlysning av polisutbildningen fann vi exempel-
vis att barn och ungdomar ofta fanns med som en aspekt vid oli-
ka praktiska övningar, men utan att det sattes in något teoretiskt 
sammanhang. Vi bör också ställa oss frågan om vilka bilder av teo-
ri-praktikrelationen vi förmedlar till studenterna och på vilket sätt 
vi kan få dessa att samverka och berika varandra. 

Avslutningsvis menar vi att den enskilda studentens förhåll-
ningssätt och förmåga att uppmärksamma barnets perspektiv kan 
få stort inflytande över de eventuella åtgärder som till exempel 
myndigheter, institutioner och lagstiftande organ kan komma att 
sätta in för att säkerställa barns/ungdomars rättigheter. För barn 
och ungdomar i behov av hjälp spelar därför de yrkesprofessionel-
las förmåga att uppmärksamma barnperspektivet en mycket viktig 
roll. Mot bakgrund av detta borde den högre utbildningens upp-
gift vara att tillhandahålla både teoretiska och praktiska kunskaper 
och färdigheter som ger studenterna beredskap att bemöta barn 
och ungdomar i sitt kommande yrkesliv. Den modell som har be-
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skrivits och diskuterats i detta paper ser vi som ett användbart 
verktyg för att kunna implementera Konventionen om barnets 
rättigheter på ett sätt som lyfter fram dess intention och andeme-
ning. Modellen kan även ses som en hjälp för att problematisera 
och diskutera barnkonventionen utifrån vetenskapliga perspektiv.
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Abstract
This paper analyses some challenging curriculum aspects of Mas-
ters Programme in Engineering delivered simultaneously on cam-
pus and on-line, i.e. in dual mode. Particular focus is placed on the 
pedagogical tensions that appear in this educational process. Stu-
dents’ course evaluations, questionnaires and interviews with the 
programme teachers were the main instruments used in this study. 
Activity theory was used as a theoretical framework for data col-
lection and analysis. The study evidences the nature of problems 
experienced by on-campus and distance students as well as con-
flict of interests and expectations existing between these two stu-
dent groups. On-campus students claim that lecturers are focu-
sing much on needs of distance students and making face-to-face 
teaching suffer. Distance students acknowledge low level of inte-
raction with the teachers, weak monitoring of their studies, and 
absence of hands-on practical component of the programme as 
their main problems. Teaching simultaneously in two modes de-
mand extra effort from the course teachers who are aware of the 
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problems related to pedagogical communication needed for both 
groups. Thus, an argument is put forward that simultaneous mode 
of teaching is experienced as problematical by teachers and both 
groups of students, with distance students appearing more disad-
vantaged in the programme. 

Introduction
E-learning plays an important role in modern higher education de-
velopment. Information and Communication Technology (ICT) 
allows providing high-quality education at the least possible cost 
(Högskoleverket, 2008). Science and engineering facultie s are ac-
tive in the process of introducing on-line learning. Support for ICT 
enhanced education is also part of the current political agenda in 
Europe. The Commission of the European Communities (2008) 
emphasizes the importance of supporting innovation-friendly 
educational institutions that promote creativity and innovation 
through developing specific teaching and learning methods (in-
cluding the use of new ICT tools). In general, spreading of compu-
terised education around the world seems to be an irreversible pro-
cess with more courses and programs delivered online.

A strong utilitarian argument for online education is that it pro-
vides the opportunity to reach new groups of students in new pla-
ces around the world. For Swedish science and engineering pro-
grammes struggling with small enrolments for face-to-face courses 
the opportunity to widen the range of potential students through 
online learning is crucial. At the same time it is important to en-
sure that the students choose most appropriate for them forms of 
education. Bates and Poole (2003) underline that the value of e-
learning is greater for lifelong learners and part-time students and 
less for full-time residential students. “Its value will be greater for 
those seeking to balance family, work, and study than for those 
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seeking a dedicated campus-based and academic experience” (Ba-
tes and Poole, 2003, 282). 

In Sweden, the same universities that organise campus-based 
education also offer e-learning courses and programmes. This sys-
tem is commonly called dual mode (Högskoleverket, 2008). Swit-
ching from the regular on-campus style to a remote one is not an 
easy process. Researchers express concern (Kuleshov, 2008), that if 
an aspiration to this web-enhanced online teaching is not suppor-
ted by adequately prepared faculties, technical support staff and 
students, it will lead to the degradation of the teaching process 
rather than to its improvement.

The exploration of the effectiveness of online education and qua-
lity of educational processes relaying on Internet and computerised 
technology usage has thus been an important part of educational re-
search for many years (for literature review on this topic see Conole 
and Oliver, 2007). Currently, new discussions are appearing about 
possibilities of mutual enrichment of pedagogies of distance and on-
campus teaching, when teachers move between face-to-face and on-
line classrooms transferring ideas, strategies, and practices from one 
to the other (Lowes, 2008). Researchers are also working actively on 
analysing the particularities of e-learning in international communi-
ties (Hudson, Hudson, & Steel, 2006) and in different cultural con-
texts (Bhattacharya, 2008, Ariadurai & Manohanthan, 2008)

This paper aims to describe and analyse some pedagogical ten-
sions in a Masters Programme in Engineering developed and deli-
vered in dual mode at a Swedish university. The programme ana-
lysed introduced a pedagogical approach of mixing distance and 
on-campus engineering students on the same course. Though the 
economic advantages of such arrangement are obvious, as many 
more students are enrolled on the courses, the design of the pe-
dagogical delivery of the programme is complex and needs deeper 
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analysis with particular focus on the processes involved in simulta-
neous teaching. Towards this end the following research questions 
were formulated:

• How do the teachers and the students experience the 
process of simultaneous teaching in the programme?

• Are there any conflicts and tensions in the programme 
delivery process?

Programme outline
International Masters Programme in Engineering is taught in 
English and awards the degree ”Master of Science” (for reasons of 
anonymity the name of the programme has been changed). The 
distance section of the programme (DME) has been running for 
four years and has a total duration of 2 years (120 ECTS). The first 
three semesters consist of coursework and the last semester invol-
ves a thesis research project work. The main part of the courses in-
volves lectures, self-studies and evaluation exercises. Lectures are 
given in the technically-enhanced rooms for on-campus students 
in the Swedish university, but are also aimed at distance students. 
These lectures can be followed by the distance students synchro-
nously and/or asynchronously via Internet. An important aspect 
of the programme is that most distance students coming from cul-
tures that differ from the national Swedish culture. 

The syllabus of the DME-programme is identical to the on-cam-
pus Masters programme in Engineering. The courses are given 
with the same educational requirements for the distance as for the 
on-campus students. Projects and assignments are identical and 
the students submit these using an interactive web platform. Thus, 
both groups of students should go through all of the stages of the 
programme simultaneously.
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Initially, the distance programme was open for applicants from 
any country in the world. However, two years ago (2007) a deci-
sion was taken to restrict the scope of the DME to nine countries 
(in Africa and Asia) with the aim of making the students’ mana-
gement process easier to control and compliant with Swedish uni-
versity rules and regulations (e.g. exam organisation). Student in-
take to the distance section of the programme from five African 
countries is shown in the table below.

2004 2005 2006 2007 2008
Uganda 5 7 2 14 12
Ethiopia 5 15 27
Mozambique 9 14 20
Tanzania 9 14 22
Zambia 7 8 12
total 5 7 32 65 93

Table 1. Number of DME students per African country

The distance part of the programme is gaining importance in 
terms of the number of students registered in successive years. In 
total, 191 distance and 34 on-campus students were enrolled in the 
programme in 2008.

Theoretical framework 
Activity theory is used as a theoretical framework for data collec-
tion and analysis. This theory is broadly applied by researches as an 
approach to the investigation of information technologies in the 
context of human practice and as a methodological framework for 
the design and analysis of computer-supported collaborative lear-
ning activities (Kaptelinin, Nardi, 2006, Collis, Margaryan, 2004, 
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Conole and Oliver, 2007). The main ideas and theoretical con-
structs of activity theory are presented below. 

Socio-cultural context
Importance of the context as an active component of the learning 
process that interplays with learners’ and teachers’ activities was sug-
gested by Vygotsky (1978). The conditions of physical and socio-
cultural environment, the resources available to the students, the 
students’ learning traditions and skills developed in their previous 
studies (or absence of such) all constitute important contextual fac-
tors that should be considered in the educational process.

Practical collaborative activity
According to Leont’ev (1981), the first and most fundamental form 
of human activity is external, practical collaborative activity that 
is idealised later on in human thought. The value of practical ac-
tivities cannot be underestimated in developing the professional 
knowledge and skills of the future engineers. 

Mediation
The fundamental claim of Activity Theory is that human activity 
can be understood only if we take into consideration the technical 
and psychological tools that mediate this activity. The programme 
analysed relies highly on the functionality of ICT tools. The effec-
tiveness of technological and pedagogical mediation is decisive for 
success of distance education. 

Object of activity
The content of human activity is determined first of all by its ob-
ject and activity is oriented towards it (Leont’ev, 1981). The ob-
ject of the programme analysed (and of the students’ activities 
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in the programme) is the engineering knowledge and skills used 
for the transformation of natural or human made objects with 
their properties reflected in scientific and technological principles, 
laws, and theories. In other words, the object of learning activity 
is that which the programme aims to prepare the students for. The 
teachers’ and students’ perceptions of the object of activity influ-
ence the teachers’ activities, learning motives, actions and the stra-
tegies used by the students. 

The process of mediation between three main actors in the lear-
ning activities in the programme (the teachers, distance and on-
campus students) can be illustrated by the following diagram:

Distance 
students

Teachers

Mediating 
artefacts/
cultural 

tools

Campus 
students

Figure 1. Mediation of learning activity

The acquisition of new engineering competences can be conside-
red as an expected outcome of the activity.

Activity theory also requires that human interactions with reali-
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ty be analysed in the context of development. The theoretical con-
structs presented above were helpful in defining the study.

In addition, the ideas of e-learning theory (Dyke, Conole, Ra-
venscraft & Freitas, 2007) are used for data analysis. This theory 
suggests that learning is based on three interrelated components as 
presented below:

thinking
and

re�ection
ex
pe
rie
nc
e

an
d

ac
tiv
ity

conversation
and

interaction

Figure 2. E-learning framework

These aspects of learning are considered in the process of genera-
ting categories for presentation of the results.

Research methods
The main research instruments used in this study were the students’ 
course evaluations, questionnaires and interviews with program-
me teachers, and analysis of DME programme documenta tion. Se-
ven course evaluations from years 2007-2008 were ana lysed. In total 
over three hundred students filled in the web-based course evalua-
tion forms. Relevant for the study students’ com ments and ideas 
were extracted through an iterative reading pro cess and summarised 
in categories that were used for further analysis.

Eleven lecturers answered a questionnaire (with 17 open ques-
tions) and nine of these teachers attended the three-hour group in-
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terview session. Thus, group interviews and additional telephone 
interviews (with two people) involved most of the staff working 
with the programme. The interviews took place in the conferen-
ce room of the department responsible for the DME programme. 
The questionnaires and interviews with teachers were more exten-
sive than the data presented in this paper. The anonymity of in-
formants has been incorporated into the process of data collection 
and presentation of results. Documents available on the program-
me website provided background information and gave an over-
view of the programme structure and design.

Presentation and analysis of the results
Using the course evaluations and information provided by the 
teachers, different problematical aspects of simultaneous dual-mo-
de teaching were identified. They are presented under a number 
of headings in the text below and illustrated by quotations presen-
ted in italics. Various tensions and contradictions became visible 
in the different actors’ interpretations of the pedagogical activiti-
es of the programme.

Conversation and interaction
Many on-campus students commented in the course evaluations 
on the level of interaction with the lecturers during the classes. 
They experienced that the lecturers were focusing more on the 
needs of the distance students thus causing face-to-face teaching 
to suffer: no dialog and peer cooperation during the lectures that 
are otherwise common in on-campus teaching. Distance students 
often expressed disappointment that they did not have the possibi-
lity of interacting with the teachers while they were lecturing and 
also immediately after a lecture. They also complained about the 
low teacher response to their emails. This problem caused exten-
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sive discussions among the teachers and program managers. With 
constantly increasing number of distance students, maintaining 
individual communication became problematical it was decided 
to use an internet-platform as the only form of communication. 
The students now had to post individual questions to a common 
collaborative space to which either the teacher and/or other class-
mates could respond. However, not all distance students felt easy 
to post questions to the common e-space instead of addressing 
them directly to the teacher. 

The teachers acknowledge delays in communication as being the 
main problem in working with distance students, and that this fac-
tor put them at a disadvantage in comparison with campus stu-
dents. A teacher explained the reasons for this as: we teachers receive 
the tasks (assignments, project, exams) normally much later /from 
distance group/. This of course causes that we focus our priority on 
the first tasks that came (tasks that came on time from the campus 
students) and leave the rest for correction later. Sometimes the delay 
is months and thus we are already engaged in other activities. De-
lay with teacher’s feedback on the assignments was experienced by 
many students as very discouraging factor for their studies.

There were comments from teachers and learners that masters’ 
students in the on-campus mode of the programme were requi-
red to make systematic presentations of their studies for their col-
leagues. Thus, they were training not only to collect and analy-
se data, but also to present and defend their results publicly. This 
component was seen as important for students to gain confidence 
in communicating and evaluating engineering projects, something 
that the distance students missed. 
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Technical and pedagogical mediation 
The distance and on-campus students had different needs and re-
quests when working with the course content. Engineering educa-
tion includes variety of calculations and problem solving exercises. 
When hints for calculations were given, on-campus students needed 
less-detailed guidance than distance students, as they had easier ac-
cess to the teachers, peer students and reference literature. Some of 
the on-campus students saw detailed step-by-step recommendations 
and explanations as rather unnecessary. By the same way, on-cam-
pus students experienced lectures based on PowerPoint slides as ad-
justments to the needs of the distance students and were unhappy 
about the lecturers’ slide-reading method of teaching. Particularly, 
when slides were overloaded with information and were not easy to 
grasp when they were presented. 

There were many complaints in the course evaluations about the 
quick pace of the lectures, speed of speech, rate of changing slides, 
etc. These complaints usually came from the students who atten-
ded presentations in the lecture theatre. They expected to be able 
to follow lecturers’ reasoning without the need to go to the mate-
rial on Internet and recapitulate the lecture once more at home. 
On the other hand distance students studied recorded lectures, so 
they could pause a presentation whenever they wanted to. They re-
quested teachers not to use the whiteboard (as it is not video-re-
corded), and when the teachers showed objects in the class or had 
questions from the audience in the lecture-halls, to make sure that 
this information would also be available to the distance students. 

Some campus students considered the use of technical devises 
e.g. e-pens for writing on the computer screens as excessive when 
a whiteboard can be used and video filmed. Teachers also felt that 
the technology might cause problems for lecturer delivery. Com-



158

Refereegranskade artiklar

menting on use of the internet-based study platform, a teacher wro-
te it is very easy to make a mistake as there are so many “buttons to 
push” to make it work. This sometimes delays the start of the lectu-
res, which is also a problem for the campus students. Thus, technical 
mediation appeared to cause some problems for all actors involved.

The use of internet-platform to post assignments was very dis-
couraging for the students, as there was a low tolerance for errors. 
Even the correct procedure could give a wrong answer. Assignme-
nts could be sent and rejected by the system several times without 
explanation. The system did not look at the way exercises were sol-
ved (method) but only at the results. This approach seemed un-
fair to the students.

The analysis of the curriculum indicated that the amount of re-
ference e-material in the programme was huge. The absence of 
books and hard copies of lectures (as books were not available in 
many developing countries and printing costs were very high) 
compelled the distance student to read material from the compu-
ter screen. This was a very tiring exercise when the students needed 
to study dozens of documents/files presented in different media 
formats in order to prepare for assignments. The teachers did not 
see this as a problem. A lecturer stated: Whether the students have 
the literature etc. as hardcopies or in digital form should not make 
a difference. Other teachers agreed: There are high quality lectu-
re series available in the study platform for my subject. It is screen 
reading but it is still the right stuff.

The internet platform used in the DME programme did not al-
low for easy editing of lectures. If a recorded lecture had sound or 
image problems (which often happened) or if the lecturer made a 
mistake writing with an e-pen (which was not noticed directly) it 
was practically impossible to edit the material later on. So, all of 
the students needed to live with this. All electronic information 
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and course material was made available on the internet simultan-
eously for all students. However, on-campus students had access to 
additional sources of information that distance students did not. 
The course teachers admitted that the on-campus group had much 
broader opportunities and a variety of ways to access the necessa-
ry information through personal contacts with the teachers, cour-
se administrators and peers. 

Experience and practical activities
The DME programme appeared to provide a good general theore-
tical preparation for the students but provided limited practical 
engineering skills. Even on-campus students stated in course eva-
luations that the programme lacked identity. It struggled between 
a practical engineering profile and communicating generic know-
ledge. We are engineers. We want to understand the nitty-gritty of 
things. The students pleaded for practical exposure to real situa-
tions during the courses. 

The situation with practical work was particularly difficult for 
distance students. The programme attempted to provide alternati-
ve solutions for practical activities. One teacher explained: What we 
have tried to do in the courses that I am involved in is to carry out 
virtual lab exercises on the web, including short videos of the equip-
ment used etc. This should be (almost) as good as attending the lab 
onsite. Study visits to industrial sites in Sweden had also been video-
recorded and were available on the internet-based study platform. 
Teachers also told of attempts to use remotely controlled labs which 
required large investments in hardware and labour. They were not 
aware of research on the effectiveness of such remote labs in com-
parison with recorded lab sessions and pre- measured data provided 
for the students to carry out the necessary engineering calculations. 
Remote controlled labs also demand high-speed internet connec-
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tions that not all the distance students have. Only a few DME stu-
dents came from industry, so most of them could not develop prac-
tical skills by being associated with an industry. 

Contextual factors
The programme teachers had a challenging task to adapt the con-
tent and methods of teaching to the distance students’ different 
socio-cultural contexts. From the questionnaire and interviews 
became clear that the teachers had little personal experience and 
knowledge of the distance students’ contexts, and did not know 
much about their needs and conditions.

The DME programme did not target non-European students in 
particular nor the needs of their local industries. These needs vary 
greatly between different countries and even places within a par-
ticular country.

During the interview with the lecturers, the point was made 
that it would probably be better to have two sets of teaching ma-
terial, one for on-campus students and one targeted specifically at 
distance students. However, the lecturers admitted that this would 
require extra work and time that they did not have.

The study conditions for distance and campus students were qui-
te different, particularly for the students in economically disadvan-
taged parts of the world, even though all of them faced the same 
curriculum requirements. The course teachers were aware of some 
unfairness in the situation but experienced unease in dealing with it. 
A DME teacher commented about approaching the problem of dis-
advantages faced by distance students in the following words: /they/ 
get a positively higher level of study support compared to campus 
students in terms of preparation for exams, alternative exercises re-
placing labs that are impossible to perform over the internet, etc. 
This is often not justifiable as all students should get the same le-
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vel of support. Another course teacher gave an alternative view: We 
do not make any distinctions between these students and other stu-
dents, no. But their study situation is probably different from Eu-
ropean students and from the situation for on-campus students. An 
experienced course leader admitted: Generally, I set the tolerance le-
vel lower with respect to submitting course deliverables (e.g. assess-
ments) on time due to unreliable internet connections. This is ho-
wever a major problem as our distance education largely uses the 
internet as the main tool assuming good performance. If a student 
contacts me to say that he or she did not have internet access during 
the last 2–3 weeks I have no reason not believe him/her as I do not 
have a reference. Still, it is in my interest to get all students out of the 
other end of the pipeline. Therefore it is necessary to evaluate such 
situations individually (= time and energy consuming). Thus, there 
were different approaches used on different courses of the program-
me with regard to what was considered as fair and equal treatment 
of the students studying in different contexts. 

Discussions
The development of distance education through information and 
communication technology is an important part of the work at 
modern universities. This paper analyses a specific model of eng-
ineering education where courses are delivered simultaneously to 
distance and on-campus students following the same curriculum. 
The general conclusion emerging from the study is that adding a 
distance component to an on-campus programme and merging 
them into one is experienced as pedagogically problematical by 
both students and teachers. Looking at the teaching/learning situ-
ation from different perspectives (teachers, distance and on-cam-
pus students) and using activity theory’s conceptual constructs, 
the following reflections can be made. 
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Concerning the object of the learning activity, from the data 
collected in this study it becomes clear that content of the DME 
programme is not particularly adapted to a non-European con-
text. In course evaluations, the students made comments about 
the lack of examples using solar and other renewable technologies 
in hot-climate contexts in low-tech societies; at the same time they 
experienced an extensive focus on heating systems and the needs 
of high-tech societies. Local context knowledge and experience se-
emed not to be valued in the DME programme. 

Concerning the use of mediating tools in teaching, some on-
campus students commented in the course evaluations about the 
need for appropriate graduate level teaching methodology and 
level of content. They experienced the current teaching of some 
courses as spoon-feeding and related this to the teachers’ adjust-
ments to the necessities of the distance students. 

The automatic correction of quizzes and assignments used in 
the programme is reminiscent of traditions of “programmed edu-
cation”. Through this teaching method a massive outcome can be 
achieved by providing learning tasks using technological tools and 
also correcting the students’ results using the technology. In this 
respect, even on-campus students missed the human dimen sion in 
training modern engineers who can think creatively and not just 
get mechanical right or wrong marks from a machine on pure re-
call-type assignments. Here, an argument can be put forward for 
ongoing peer and formative assessment through the programme 
design, and the notion of assessment for learning in con trast to as-
sessment of learning (Hudson, Hudson, Steel, 2006). 

Many of the above-mentioned pedagogical problems can be att-
ributed to poor pedagogical, administrative and technical media-
tion of the students’ studies in the programme. In fact, the media-
tion of learning for on-campus students seems to be more efficient 
than for distance. 
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The findings confirm what Bates and Poole (2003) have poin-
ted out; the workload associated with teaching with technology 
is the most pressing issue from an instructor’s perspective. Teach-
ing simultaneously in two modes, both e-learning and face-to-fa-
ce, demanded extra effort from the course teachers. They needed 
to be much more concentrated when working with two categories 
of students at the same time. More time had to be spent on the 
preparation and development of courses. Teachers felt overloaded 
with pedagogical and administrative tasks as no new staff were ad-
ded to the department with introduction of the DME. They were 
tired of working overtime. 

After the lectures, the distance students did not have an opp-
ortunity to ask teachers any individual questions without exposu-
re on the public e-space. The interactivity of personal electronic 
communication is experienced as being rather poor. This problem 
is well recognised for international distance programmes (Hud-
son, Hudson, Steel, 2006). Students from different cultural con-
texts show varying degrees of ease with discussing in public and 
disturbing teachers with their questions. 

Thus, distance education means in many courses that the stu-
dents experience pedagogical distance to the instructors. Using 
Moore’s words (1997), it could be interpreted as “transactional 
distance”. This means the separation of learners and teachers not 
only in geographical space but also in psychological and commu-
nications space leading to potential misunderstandings between 
the inputs of the instructor and those of the learner. Teachers also 
agree that students perform better when they work in personal and 
face-to-face contact with the teacher, while the distance students 
never had a chance to meet their teachers.

In general, the pedagogy of the DME programme is characteri-
sed by a teacher-centric approach with mainly one way of effecti-
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ve communication – the delivery of materials from teachers to stu-
dents. The level of interaction among the students enrolled on the 
program around the world (particularly in African countries) and 
with the teachers in Sweden remains rather ineffective. 

The practical component of the programme is also rather weak. It 
is possible to question what type of knowledge future engineers can 
gain by watching computer-displayed lectures or video films of la-
boratory work and study visits. The organisation of hands-on practi-
cal activities is a serious challenge in the distance mode of an engine-
ering programme. Practical collaborative activity gives valuable skills 
of problem solving and cooperative group work which are very im-
portant for modern engineers. The results of this investigation lead 
us to believe that the different study contexts should result in diffe-
rent, but parallel course syllabi: the campus programme could inclu-
de the usual laboratory practicum and field visits, while the distan-
ce programme could place a stronger emphasis on empirical projects 
adapted to local needs in addition to virtual laboratory exercises.

It is possible to conclude that skills such as of web-communica-
tion, time keeping and being able to monitor their own progress 
are not easy to acquire for students studying far away from Swede n. 
Greater purposeful action from the programme management is re-
quired in this direction. Other studies also confirm that many stu-
dents in developing countries have problems to study at a distance 
and that “greater emphasis must be placed on teaching students how 
to learn, how to think, and how to do” (Ariadurai & Manohanthan, 
2008). The DME programme teachers also need an introduction to 
teaching internet-based courses for learners with different cultural 
backgrounds. They should become aware of the differences in social 
norms and traditions that exist in different cultural contexts, in par-
ticular those related to shared study and communication models. 
These measures can potentially improve the motivation and perfor-
mance of distance students in the programme.
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In conclusion, activity theory suggests that all practice needs to 
be analysed through the lens of historical development. We have 
to see for example how the use of tools unfolds over time. From 
this perspective, it is possible to conclude that the DME has been in 
a steady process of developmental change. The teachers acquired 
the necessary skills of using technology; the study material became 
available on the internet platform, the administrative and organi-
sational tools were placed in action. The programme is in progress! 
However, teachers need more knowledge about the modern met-
hodology of distance education; they need time for self-monito-
ring and reflection about their pedagogical actions and additional 
professional support in the very challenging process of the simul-
taneous teaching of distance and on-campus students. 
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Att ta till vara internationella  
studenters kompetens

Henrik von Stedingk, Institutionen för  
skogens ekologi och skötsel, SLU

Sammanfattning
Sveriges universitet och högskolor har skrivit strategier och hand-
lingsplaner för en ökad internationalisering av högre utbildning. 
Det lyfts fram att man ska tillvarata de internationella studenternas 
kompetens i undervisningen, men lärarna saknar vägledning i hur 
detta ska genomföras. I en ekologikurs på Jägmästarprogrammet på 
SLU i Umeå lät vi svenska och utländska studenterna beskriva na-
turvårdsproblem som låg dem varmt om hjärtat. Det blev exem-
pel från hembygd, resor eller internet. Utifrån studenternas exem-
pel som presenterades och placerades ut på en världskarta, gjordes 
kopplingar till de globala naturvårdsproblemen. Målet att integrera 
de internationella studenternas kompetens som en del i undervis-
ningen ledde till en övning där studenters kunskaper togs till vara, 
oavsett bakgrund. Att som lärare kliva tillbaka och låta av studen-
ternas egna kunskaper och erfarenheter utgöra grunden i undervis-
ningen ökar motivationen, skapar ett avbräck i den ofta lärarstyrda 
undervisningssituationen och ger ett erkännande att studenternas 
egna erfarenheter och kunskaper är viktiga.
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Inledning
Efter Regeringens proposition ”Ny värld – ny högskola” (2004/ 
05:162) där internationalisering är ett av ledorden, har Sveriges uni-
versitet och högskolor skrivit strategier och handlingspla ner för en 
ökad internationalisering av högre utbildning. Under delområdet 
inter nationalisering på hemmaplan står att läsa i pro portionen att 
utländska studenter är en tillgång för undervisnings- och forsk-
ningsmiljöernas utveckling och kvalitet genom att de kan bidra med 
nya perspektiv” (2004/05:162). I exempelvis Mälardalens högskolas 
Strategiplan för internationalisering betonas vikten av att internatio-
nell bakgrund och erfarenhet hos studenter och lärare/forskare i när-
miljön används som en resurs. I den litteratur som finns om interna-
tionalisering på hemmaplan (t. ex. Crowther m. fl. 2000) behandlas 
kursplanering, hur man ska få internationella studenter integrerade i 
det nationella systemet och hur man kan diskutera kulturella olikhe-
ter, men det är svårt att hitta exempel på hur man tar till vara på de 
internationella studenternas kompetens i konkreta undervisningssi-
tuationer. Här finns ett glapp och lärarna är idag hänvisade till sin 
egen kreativitet och förmåga. Goda exempel på hur andra har gjort 
kan fungera som inspiration för universitetslärare inom skilda äm-
nesområden. Denna artikel beskriver ett moment på kursen ”Ve-
getation ecology”, en kurs på avancerad nivå inom Jägmästarpro-
grammet på SLU i Umeå, hur vi gått till väga för att ta vara på de 
internationella studenternas kompetens, varför det fungerade så bra 
samt vilka lärdomar vi kunnat dra.

Kursmomentet
Kursen ”Vegetation ecology” är en påbyggnadskurs på Jägmästar-
programmet (D-kurs, 15 hp) på SLU i Umeå. Studentantalet varie-
rar mellan 10-15. Sedan kursen började gå på engelska 2005 och 
har hälften av kursdeltagarna varit utländska studenter från Euro-
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pa och Kanada. Kursen handlar om vegetationsekologi i allmän-
het men med fokus på det boreala skogsekosystemet, dess histo-
ria, dess funktion och naturvård. I undervisningen märktes att de 
internationella studenterna besatt en intressant kunskap om skog-
liga förhållanden och naturvårdsproblem i sina hemländer som vi 
lärare saknade. Så vi lade in ett moment under pågående kurs där 
de internationella studenterna fick berätta om hur man ser på na-
turvård och skogsbruk i deras hemländer.

När jag tog över kursen 2007 och blev kursansvarig formaliserade 
jag detta moment till ett förmiddagsseminarium ” Current issues in 
nature conservation around the globe”, där alla studenter fick som 
uppgift att berätta under några minuter om ett naturvårdsproblem 
som låg dem varmt om hjärtat. Något från deras hembygd, något 
som de stött på under någon resa eller något ämne som de helt en-
kelt intresserat sig för. De skulle skicka in en bild med en kort sam-
manfattande text och förbereda några minuters presentation. 

På seminariedagen fann studenterna en stor världskarta över 
jordens biom uppklistrad på en skiva. Framför sig hade de en hög 
med sina utklippta foton och texter. De berättade om sitt natur-
vårdsproblem och avslutade med att nåla upp sitt kort samt sätta 
en nål som markerade platsen på världskartan. Det kunde handla 
om väldigt lokala naturvårdsproblem som hotet mot western blue 
flag, en svärdslilja som lever i fuktsvackor i några bergsområden i 
Nordamerika men hotas av odling, bete och introduktion av exo-
tiska växter eller problemet med det gamla bruket att bränna åker-
stubben i Spanien, vilket resulterar i giftiga rökgaser, erosion och 
infertilitet av jorden, samt risk för okontrollerade bränder. Även 
svenskar bidrog med exempel från sina hembygder såsom restau-
reringen av ett gammalt industriområde i Örebro till öppen betes-
mark och friluftsområde eller problemet med avsaknad av gamla 
träd i den svenska skogen. Andra problem var av mer allmän ka-
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raktär som t.ex. avskogningen av regnskogarna i Amazonas. Stu-
denternas exempel kompletterades med exempel från internatio-
nella forskarkolleger som kontaktats i förväg. Dagen avslutades 
med en sammanfattande diskussion där studenternas exempel sat-
tes i relation till de globala naturvårdsproblemens 10 i topp så som 
habitatförlust, fragmentering, artutarmning, nedskräpning (luft, 
mark, hav), fattigdom, exploatering, invasiva främmande arter, 
homogenisering av landskapet, erosion och krig/konflikter.

Vad var det som var så bra?
Övningen blev mycket uppskattad och momentet fick odelat po-
sitiv kritik på kursutvärderingen. Här följer en genomgång om de 
aspekter som övningen tillgodosåg och som gjorde att den funge-
rade så bra: 1) Det globala i det lokala. I den avslutande samman-

Karta över jordens biom, där studenterna fick nåla upp sina egna exempel på 
naturvårdsproblem. Detta år blev det många exempel, då kartan komplette-
rades med exempel från forskarkolleger runt om i världen. 
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fattningen länkades exemplen ihop med de globala naturvårds- 
och miljöproblemen. Det blev tydligt att deras lokala exempel var 
en del i ett större mönster. 2) Studenternas kompetens. Genom att 
välja egna exempel fick studenterna uppleva att deras kunskaper 
och erfarenheter var värdefulla. De fick också se vilka kunskaper 
och intressanta erfarenheter som fanns hos deras kurskamrater. 3) 
Kreativitet. Efter varje presentation blev det som en liten ceremoni 
när de nålade upp sitt exempel och alla såg hur kartan växte fram. 
Till sist hade man skapat en karta över världens miljöproblem, 
som sedan hängdes upp i institutionens fikarum. 4) Personligt. Att 
de fick dela med sig av sina personliga erfarenheter gjorde det lust-
fyllt att berätta och skapade ett intresse kring ämnet hos de övri-
ga. Genom att sätta dit sin nål som pekar ut ett resmål man besökt 
eller sin hemort fick man bokstavligen en plats på kartan. 5) Om-
byte. Att då och då bryta den vanliga lärarstyrda undervisningssi-
tuationen är viktigt. Som lärare måste man ibland kunna ta några 
steg tillbaka och låta studenternas egna kunskaper och intressen få 
blomma och ta plats. För det inte sagt att det alltid ska vara så. Va-
riation i undervisningen gör undervisningen roligare och ökar stu-
denternas motivation.

Pedagogiska lärdomar
Det finns nya lärdomar att göra vid alla undervisningsmoment, 
speciellt när samma moment körs på nytt. Här följer en samman-
fattning av några insikter som jag fått under detta undervisnings-
moment, med avseende på vad internationalisering på hemmap-
lan kan innebära. 1) Ta vara på och lita till studenternas kunskaper 
och erfarenheter. Denna övning kom till genom att vi märkte att 
de utländska studenterna satt inne med intressant kunskap. Men 
insikten efter övningen var att kunskaper och erfarenheter om in-
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ternationella ämnen inte är begränsade till de utländska studenter-
na. Första året kontaktades några forskarkolleger runt om i värl-
den för att fån fler exempel på naturvårdsproblem. Tanken var att 
få ytterligare personliga exempel från världens alla hörn, och att vi 
skulle använda oss av våra internationella kontakter. Vi insåg sena-
re att detta inte behövdes. Det räckte gott och väl med de exempel 
som studenterna själva kom med för att belysa de viktigaste glo-
bala problemområdena. Det gäller att våga lita på att studenternas 
kunskap räcker. 2) Gräv där du står. När man försöker nå kraven 
på ökad internationalisering är det lätt att tro att det krävs rejäla 
förändringar och tillägg i den gamla undervisningen. Men det är 
viktigt att börja med att synliggöra och locka fram det som redan 
finns hos lärarna, hos både svenska och utländska studenter och i 
litteraturen. Vi lever i en globaliserad värld och har alla erfarenhe-
ter på olika sätt. Plocka fram detta, diskutera och reflektera. Utgår 
man ifrån sina egna eller andras erfarenheter blir internationalise-
ring inte något konstigt extra tillägg utan en integrerad del i un-
dervisningen. 3) Simple is good! Ibland kan det enkla och självkla-
ra vara det bästa: att få reflektera över ett naturvårdsproblem man 
själv stött på, att få nåla upp sin lilla lapp och markerar området 
på kartan. Man måste inte resa iväg eller använda en massa ny tek-
nik eller pedagogiska metoder för att skapa bra undervisningsmo-
ment. Ibland kan det enkla vara det bästa.

Slutsatser
Internationalisering på hemmaplan kan innebära att tillvarata och 
lyfta fram de erfarenheter som finns hos lärare och studenter, obe-
roende av ursprung och nationalitet. Genom att lita på studen-
ternas egna kunskaper och internationella erfarenheter och lyfta 
in dem i en ny kontext, kan man skapa förutsättning för en dju-
pare förståelse och upplevelse av vad internationalisering och glo-
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balisering innebär. Det kan vara bra att som lärare då och då ta 
ett steg tillbaka och låta studenternas egna personliga erfarenheter 
och kunskaper få komma fram. Att få spegla sina egna erfarenhe-
ter i andras och därmed få nya perspektiv, det kanske är det som är 
internationaliseringens kärna.
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Abstract
Distance learning involves students remote from a traditional cen-
tre of learning on courses that the centre of learning provides. 
Such a teaching environment offers advantages and disadvanta-
ges both to the learning centre such as a University and to the stu-
dents. This paper presents an overview of some of the different 
aspects of distance learning from the student, lecturer and techno-
logical points of view. It then presents some results of an investiga-
tions of distance learning from a lecturer’s perspective with a view 
of examining what we can learn form others’ experiences to im-
prove future distance learning courses. The paper finally conclu-
des that the most important aspects of distance learning centre 
around maintaining good personal student / lecture relationships 
as well as receiving the necessary technical and financial support 
and planning.
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I. Introduction
Distance learning has become a popular method of teaching at 
University level. Partly because it opens up opportunities for stu-
dents who otherwise would not have the option to study in hig-
her education but also because it offers cost effective means of con-
ducting education for the University. Distance learning can take a 
number of forms:

• Distant students partaking in lectures given over some 
medium such as the Internet.

• Work training where instruction is given at the work 
place but the University organises the education pro-
gramme.

• Students at a location, distant from the University parta-
king in lectures that the University has arranged locally.

• Mixed mode where students have some distance lear-
ning for part of their education and attend a University 
for the remainder.

Depending on the form of education given, the method of teach-
ing can differ from course to course and from University to Uni-
versity. Examples of methods used include:

• Broadcasted lectures.
• On-line meetings.
• Project work arranged at a facility distant from the Uni-

versity. Regardless of method used or the form of the 
education presented, each distance learning environ-
ment has various aspects that needs consideration when 
implementing a distance learning course.
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• Presenting the course forms one aspect of distance lear-
ning. The University presenting the course has a num-
ber of people involved in the course. These people not 
only include the lectures but also technical staff as well 
as departmental and other University staff.

• The students taking the course form another aspect of 
distance learning. This not only involves the students 
but could also involve the students’ work place and even 
family and wider community.

• The methods used during distance learning forms a 
third aspect. This can include methods for presenting 
the course and methods of study that students use whi-
le studying.

The purpose of the research presented in this paper was to in-
vestigate lectures’ experience of distance learning. Under- standing 
others experiences could help in formulating future distance lear-
ning courses. The next few sections form a liter- ature review of 
the subject area. The first section looks at distance learning from 
the education centre’s, mostly Universities, perspective. The next 
section then looks at distance learning from the student’s perspec-
tive. The section that follows looks at technological issues connec-
ted to distance learning. The last sections present an investigation 
into lecturers’ experience of distance learning. The following sec-
tion presents the results of a questionnaire and the final section 
presents a discussion and conclusion.
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II. Distance learning from 
the course provider’s perspective
A distance learning course has a number of considerations in addi-
tion to those shared with a non-distance learning course. The exact 
considerations can depend on the form the distance learning ta-
kes. For example, methods available to educational establishments 
can vary in form and effectiveness. The use of pod-casts, for ex-
ample, can form one successful method for distance learning as 
reported in [1], where pod-casting was used in Australia for ”mo-
bile” distance learning and seen as very effective for students on a 
human-computer interaction course, as well as in [2], where the 
successful use of pod-casts was reported for marine science cour-
ses present at the University of Southampton in the UK. In [3], the 
successful use of on-line learning of algebra in three states in the 
US was reported. This study reported that students studying via 
on-line media outperformed students in a traditional classroom 
setting for maths students at a secondary school. Course desig-
ners then have to evaluate the various methods and select the op-
timal method for the course they intend to implement. In develo-
ping a distance learning course, for example, for presentation over 
the Internet, staff have additional technical issues to handle not 
normally encountered in non-distance learning environments and 
thus, lecturers often require support for a successful implementa-
tion of a distance learning course. For example, technical support 
was highlighted as important in [4], where a number of distance 
learning courses taught at the University of Southampton in the 
UK were introduced in a single institution. The experience repor-
ted in [5] serve to highlight the importance of technical support 
as problems, such as poor Internet connections, encountered with 
technology hindered courses developed at the Indira Gandhi Na-
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tional Open University in India. The need to develop the technical 
skills of involved staff was reported in [6] as well as in [7], where 
the enthusiasm of those developing the course was also noted as 
important. Quality forms another issue that has differences with 
traditional class based learning. A number of Quality Assurance 
(QA) methods used in Asian Universities were reported in [jun]. 
Here, the different techniques reported reflected the culture of the 
various Asian countries and had varying degrees of effectiveness.

III. Distance learning from 
the student’s perspective
Distance learning can offer opportunities for learning that people 
may not perversely have had. This can mean more students from 
non traditional backgrounds entering a distance learning course. 
This can lead to problems resulting from the difference in culture 
of the students taking the distance learning courses and the Uni-
versity where the University staff have more familiarity with the 
traditional culture of both the traditional students who attend the 
University and the University. One example of cultural problems 
was reported in [8], where problems were encountered with Native 
American culture and the traditional University culture in Cana-
da. However, culture can also have positive effects for student lear-
ning. An example of one such positive effect was reported in [9], 
where the dominate Singaporean and Chinese cultures of Singa-
pore effects the student perception of a course and knowledge of 
this culture helped with the success of a distance learning course.

Despite the success of many on-line learning courses, such 
courses can run into problems. In addition to the above mentio-
ned cultural problems encountered, distance learning can have 
problems more specific to the distance learning environment. One 
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example of distance learning encountering problems was reported 
in [10], where conflicts arose between local to the student work 
based objectives and the course objectives of the University when 
the University staff did not maintain contact with the students 
sufficiently. Interaction between students and their tutors appears 
as a key element in successful distance learning. Personal interac-
tion between tutor and student can affect the way students per-
ceive a course, In [8], the perception of the course was improved 
when lec- turers from the University travelled to the student’s lo-
cations and met the students socially before the course began. In 
[3], where distance learners achieved higher results than traditional 
class room students, it was reported that the distance students per-
ceived greater tutor support than the traditional classroom based 
students. This might have contributed to the better results.

Project based learning was reported in [11] and it was concluded 
that projects run locally to the University with distant students of-
fered the best alternative for learning if the project was tightly con-
nected to the person responsible for

the course, which can also suggest the personal connection as 
important for a successful implementation of a course, which was 
also noted in [12], where student learning style and its effect on 
technology use was investigated in the UK. Personal interactions 
between students can also become a learning resource as repor-
ted in [7], where other options for interaction such as polls and 
chat rooms were considered advantageous. Personal interaction 
can help to improve student learning in on-line environments as 
reported in [13], where the presence of experts during computer 
conferences was noted as helping to concentrate discussions to the 
subject the students were learning.
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IV. Methods for distance learning
Technology offers a number of different ways to present a distance 
learning courses, even for courses in the same subject area. For ex-
ample, in [14] two different methods for language study, one in the 
UK and one in Spain, were contrasted between the Open Univer-
sities and the Universitat Oberta de Catalunya. A number of diffe-
rences were noted such as one University’s reliance on fixed media 
where as the other University relied on a more adaptive approach 
based on continuous assessment.

Distance learning can offer a more flexible and adaptive way 
of teaching compared to classroom based learning. This could al-
low students with different learning styles the ability to adapt the 
learning method to their own personal style. However, this might 
not always represent the actuality. For example, in [12], it was re-
ported that students did not value flexibility in learning as much 
as content.

Distance learners have a number of different methods for recei-
ving content. Common methods used in distant learning courses 
can include web based material, which includes text, graphics, vi-
deo and other media. This can present a problem if the technology 
used to access the material does not have a sufficiently high level 
of reliability. The technique can also appear confusing to students. 
To overcome this latter problem a tool to help students to move 
through the on-line course used in the Netherlands was reported 
in [15]. This was reported to have some success when students fol-
lowed the advice presented.

Other methods used in distance learning include simulations 
for science students reported in [16], which included simula- tions 
of evolution and pendulums used at the Open University in the 
UK, and pod-casts reported in[1], [2]. Generally, these methods 
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appear to have some degree of success depending on the course 
and students involved. The pod-casts, for example, were well recei-
ved. Interactive video conferencing offers another method for stu-
dent/tutor interaction as reported in [17], where video conferen-
cing was seen as a method to enhance learning.

With so many methods available, lectures can have ad- ditio-
nal requirements placed on them during course design. Additional 
requirements for teaching on a distance learning course resulting 
from the inclusion of new technologies can mean a distance lear-
ning course becomes a team effort in- volving lecturers and techni-
cal staff. Funding such a team,

therefore, becomes important as well as the income that a Uni-
versity can receive from such courses as reported in [7] as well as 
in [18], where distance learning was used for a course at the Uni-
versity of Southampton in the UK. This financial aspect can have 
an influence on the method of the distance learning and in [18] it 
was cited as the most critical factor in establishing a successful dis-
tance learning course.

Despite success with distance learning, the use of new tech-
nologies can generate some opposition. Resistance to technology 
and the introduction of distance learning can occur if the educa-
tion establishment fails to provide support. In [19], for example, it 
was reported that although many lecturers were for distance lear-
ning some lecturers were unconvinced of the advantages of distan-
ce learning in Taiwan.

V. Method
To investigate further the experiences of lecturers a questionnaire 
approach was taken. The questionnaire consisted of 19 questions. 
The first set of questions was aimed at gaining some back ground 
information regarding the participant. The first asked about age 
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and the second about gender. As distance learning involved more 
technology than class room based lecturing, age and gender of a 
lecture might have some impact on who a distance learning cour-
se progresses.

The next set of questions looked at the age and gender of the 
student population to see if the student age or gender had any in-
fluence on the out come of a distance learning course.

The next set of questions looked at the course itself. The ques-
tions focused on the objectives of the course and the methods used 
for teaching the course.

The final set of questions looked at the assessment of the course 
from the lecturers perspective.

VI. Results
Five people completed the questionnaire. Although too small a sam-
ple to draw conclusions from the sample does give some indicators 
for further investigations. The age range of the participants varied 
from 36 to over 65 with 1 person in the 56 to 65 years old range, 3 pe-
ople in the 36 to 45 year old range and 1 person over 65.

The courses taught varied with regards to their objectives and 
implementation. From investigation and the development of 
knowledge for researchers to the teaching of neural net- works 
used in artificial intelligence to teaching the use of 3D worlds to 
support another subject to the teaching of algebra. The number 
of people involved in the course preparations varied from 2 pe-
ople, a lecturer and an administrator on one course and two lectu-
rers on another course to 10 people involved including 5 lecturers, 
2 technicians/engineers, 2 computer systems personal and an ad-
ministrator. One course had three people with two lecturers and 
an administrator. One course had four people; a lecturer, a techni-
cian/engineer, a computer systems person and an administrator.
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Preparation varied for none or very little preparation to a very 
detailed preparation involving development of the methodology 
and communications design and the establishment of a steering 
committee and exam board.

Some course used pre-developed material and one course made 
recordings of lecturers before the start of the course.

Technology used included using email and telephone conversa-
tions to the use of pre-recorded lecturers to the use of live broad-
casting over the Internet and the use of online virtual worlds. Oth-
er methods used included the use of blogs and workshops.

Students taught were of mixed gender and age. Some lecturers 
taught students mainly over the age of 25 with an even mix of gen-
der and others taught mostly male or mostly female students of 
mainly 21–23 years of age. The variety of methods used for asses-
sing the student’s learning included traditional exams as well as di-
scussions via emails and blogs. Student interaction was consider 
for some poor, but one lecture stated no worse than form a class 
room based course, to well with one lecture maintaining meetings 
at the location of the students. One lecture considered that the in-
teraction with the student varied depending on the personal rela-
tionship between student and supervisor.

The lecturers assessment of the courses ranged from moderate-
ly well to very good with one lecturer considering the course pro-
mising for a pilot project. Lecturers were considering methods for 
improvement which consisted of suggestions such as online confe-
rences, improving the technical aspects of the course and allowing 
more student interaction.
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VII. Discussion and conclusion
Some of the more important aspects for distance learning appears 
to include the financial and technical support given to the course 
from the host institute and the personal contact between tutor and 
students. This was also clear in the survey where one lecture identi-
fied technical problems and had no technical support, but good in-
teraction; where as other lecturers indicated they had support from 
computer systems personal and/or technicians and engineers. The 
personal aspect was seen in one lecture who commented on the per-
sonal relationship between student as supervisor as important for 
student interaction. This specific course also went very well with 
well committed students. A course with poorer student interaction 
was considered to have gone moderately well. Even a course with 
technical problem was consider to have gone well and had good stu-
dent interaction. The actual method employed so long as it forms 
a rich and reliable medium for the exchange of learning appears to 
hold a lesser important place in distance learning than the previous 
two aspects. The lecturers in the survey reported using a variety of 
methods from telephone calls to the use of 3D virtual worlds.

Planning, however, does appear to play a important part. The 
most successful course in terms of lecture assessment appears as 
the one that had the most thorough planning. However, even a 
poorly planned and poorly supported project was considered to 
have gone well despite technical trouble.

Methods that an educational institute can utilise for distance 
learning courses can include web based presentation of mate- rial, 
video conferencing as well as pod-casts and chat rooms. Taking 
into consideration cultural back grounds and subject taught, no 
single method appears superior to any other. Thus, a mixture of 
methods may present the optimal distance learning environment.
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VIII. Conclusion
The literature search and small survey would suggest that the fol-
lowing play an important part in a successful distance learning 
course.

1) Personal student / lecture interaction
2) Technical / financial support
3) Planning

IX. Future work
The Survey was small but did hint at some aspects of distance lear-
ning that could form the direction of further work. First, all tho-
se who responded were male. Does this suggest a gender gap in the 
utilising of distance learning? Age does not appear to play a signifi-
cant role in the success of a distance learning course; is that the case?
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Hälsomottagning som integrerad  
VFU inom medicinska fakulteten

Birgitta Bernspång, Mitzie Nord,  
Jane Jensen & Elisabeth Johansson

De senaste åren har på några lärosäten i Sverige startats mottagnings-
verksamhet där studenter under handledning möter friska äldre per-
soner. Mottagningarna har startats som projekt i samband med att 
befintliga VFU platser varit för få i förhållande till antal stu denter, 
men i takt med att verksamheten utvecklats och dessutom utvärde-
rats väl av studenter som klienter, har vissa av mottag ningarna per-
manentats (exempelvis Kalmar Högskola). Vid Åbo universitet, Fin-
land finns sedan ett antal år en liknande mottag ningsverksamhet. 
Vid Karolinska institutet har en verksam het igångsatts, KUM – Kli-
nisk utbildningsmottagning, med gott resultat.

Vid enheterna för arbetsterapi och sjukgymnastik samt insti-
tutionen för omvårdnad vid Umeå universitet, påbörjades 2007 
planer på att starta en Hälsomottagning. Även institutionen för 
odontologi med utbildning av tandhygienister och tandläkare blev 
involverade i planerna. Intentionen var att studenter från de oli-
ka utbildningsprogrammen dels skulle ges möjlighet att möta och 
bistå personer med visst behov av hälsobefrämjande insatser. Stu-
denterna kunde samtidigt reflektera kring gemensamma frågeställ-
ningar och utbyta erfarenheter om varandras kompetens, professi-
oner och ansvarsområden. 

Under hösten 2008 genomfördes en försöksverksamhet med häl-
somottagning under v 48. Information om den finns här: www.umu.
se/medfak/utbildning/halsomott.html. Studenter från de fem olika 
programmen träffade under denna vecka de 36 personer som fått 
möjlighet att besöka mottagningen. Studenter i de sista ter minerna 
deltog. De fick introduktion om bland annat samtalsmeto dik och 
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teambildning, samt planerade och genomförde ett gemen samt semi-
narium inför en grupp äldre, efter mottagningsveckan.

Syfte: Att studenten i mötet med klienten och med utgångspunkt 
i de yrkesspecifika målen för respektive utbildning ska utveckla 
förmåga n att leda ett motiverande samtal i preventivt syfte, samver-
ka med andra yrkesgrupper, träna och utveckla pedagogisk skicklig-
het/kunnande, erhålla ökad självständighet i bedömning och till-
lämpning av praktisk färdighet, forsknings- och evidensanknytning.

Mål för studenten
o Utveckla samtalsmetodik och tillämpa den kunskap 

som erhållits under utbildningens gång
o Samverka med andra studenter kring klientens hälso-

problem och utbyta erfarenheter och kunnande om var-
andras yrkesområden

o Möjlighet att arbeta självständigt, planera och utföra åt-
gärder samt uppföljning

Mål för klienten
o Att stimuleras till ett gott åldrande 
o Att få stöd att bibehålla aktiviteter och befrämja hälsa

Resultat: Studenterna som deltog i mottagningen utvecklade sin 
förmåga att tydliggöra de hälsobefrämjande aspekterna inom det 
egna yrket. Genom den ämnesöverskridande inriktningen fördju-
pades förstå elsen för de andra yrkesgruppernas kunnande. Genom 
mottagningsverksamheten kompletterades studenternas kunskap, 
insikt och erfarenheter av hälsoperspektivet under VFU. Deltagande 
lärare från de olika programmen fick under hela processen möjlighet 
att utbyta tvärprofessionella erfarenheter och utveckla samarbetet.
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Kompetensutveckling för lärare inom IKT  
– Vad, hur och när?

Claire Englund

Det finns en oåterkallelig förflyttning mot en ökad användning av 
IKT i undervisning och lärande i högre utbildning. Användandet 
av social software och digitala medier erbjuder ett brett urval av 
verktyg och möjligheter som kan höja kvaliteten i lärande och un-
dervisning om de är integrerade i innovativa pedagogiska model-
ler. Det går inte heller att förneka att det finns en ny generation av 
studenter som betraktar tillgång till information via Internet som 
normen och som dagligen kommunicera via social software som 
blogs, Wikis, Facebook osv.

Vi kan se en tydlig kvantitativ ökning av det nätburna stödet 
till studenterna vid Umeå universitet de senaste 5 åren men an-
vändningen av IKT skiftar starkt mellan institutionerna. För att 
åstadkomma en dynamisk och hållbar utveckling behövs en syste-
matisk och omfattande kompetensutvecklingsstrategi för univer-
sitetets lärare. Den grundläggande baskompetensen behöver höjas 
hos samtliga lärare, det behöver även erbjudas attraktiva fortbild-
ningsinsatser för de som redan idag har mycket erfarenhet och det 
behöver tillskapas stöd för unika utvecklingsprojekt. 

Men det finns också många frågetecken: Vilka kompetenser 
behöver en universitetslärare som vill skapa innovativa undervis-
ningsmiljöer med stöd av IKT? Vad bör ingå i en bas-IKT-kom-
petens? Hur bör kompetensutvecklingen ske? Genom verkstäder, 
nätbaserade insatser eller längre kurser? När bör kompetensut-
vecklingen ske? Innan insatserna behövs, parallellt med behovet 
eller ”just in time”? Är mentorskap en genomförbar möjlighet?
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Syftet med detta rundabordssamtal är att diskutera bl a dessa 
frågeställningar och söka vägar till nya kreativa lösningar och för-
slag!
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Utvärdering för kvalitet  
– utvärdering som en integrerad del  
av det nätbaserade receptarieprogrammet

Claire Englund

Att utvärdera kvaliteten i nätbaserade kurser och program kräver 
en helhetssyn som tar i beaktande de särskilda villkor som e-läran-
de innebär och följaktligen leder till en anpassning av befintliga 
rutiner och arbetssätt. 

I sin rapport, E-learning quality. Aspects and criteria for evalu-
ation of e-learning in higher education, (2008) har Högskolever-
ket (HSV) presenterat en modell för utvärdering av kvalitet i e-lä-
randet. Modellen består av tio kvalitetsaspekter som HSV menar är 
centrala vid bedömning av kvaliteten i e-lärande:

• Material/innehåll
• Struktur/virtuell miljö
• Kommunikation, samarbete och interaktivitet
• Bedömning av studenternas prestationer
• Flexibilitet och anpassning
• Support (till studenter och anställda)
• Anställdas kompetens och erfarenhet
• Ledarskap och visioner
• Resursallokering
• Process och helhetssyn

I rapporten understryker HSV att e-lärande måste bedömas ur ett sys-
temperspektiv, dvs att kvaliteten i utbildningen bestäms av samt liga 
ovanstående aspekter sammanvägda och relaterade till varandra.
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Receptarieutbildningen vid Umeå universitet är ett nätbaserat 
program omfattande 180 högskolepoäng och bedrivs via webb-
plattformen PingPong. Studenterna på programmet erbjuds två 
former av undervisning: helt på distans eller med stöd av loka-
la studiegrupper. Alla studenter, oavsett studieform, har emeller-
tid en egen handledare som genom hela utbildningen ger peda-
gogisk och socialt stöd. Redan från programmets början 2003 har 
utvärdering varit en integrerad del av utbildningen; de individuel-
la kurserna utvärderas via nätbaserade enkäter som innehåller både 
frågor som är gemensamma för hela programmet och frågor som 
är specifika för kursen. Information om programmets utformning 
och genomförande har erhållits genom enkäter och intervjuer där 
lärare, handledare och studenter har deltagit. 

Med utgångspunkt i receptarieutbildningen kommer jag att be-
skriva hur utvärderingen av programmet har fungerat i praktiken 
och de erfarenheter och slutsatser som är ett resultat av utvärde-
ringsarbetet. Vidare, kommer Högskoleverkets modell för utvär-
dering av kvalitet i e-lärande att diskuteras: Är de tio kvalitetsas-
pekterna av lika vikt? Finns det kvalitetsaspekter som saknas? Hur 
kan de olika kvalitetsaspekterna mätas?
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Att utveckla det pedagogiska ansvaret och ledar-
skapet – Vad ska en utbildning för pedagogiskt 
ansvariga innehålla?

Sven B Eriksson & P O Ågren

Enligt det nuvarande pedagogiska handlingsprogrammet ska varje 
institution ha ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Det åligger varje 
institution att utse en pedagogiskt ansvarig person med uppgift att 
initiera, stimulera och genomföra den pedago¬giska utvecklingen. 
Varje institution ska dessutom avsätta medel för pedagogisk led-
ning, så att ett tidsutrymme finns att arbeta med dessa frågor. 

Trots att vi har haft begreppet ”pedagogiskt ansvarig” sedan 
2003 via Umeå universitets pedagogiska handlingsprogram är inte 
arbetsfunktionen självklar till innehållet. Det är därmed inte heller 
självklart vad en utbildning ska innehålla och fokusera på. 

UPC planerar att under 2009 skapa en kurs som syftar till att 
stärka de pedagogiskt ansvariga i deras funktion. Innehållet i en 
sådan kurs tas med fördel fram i samarbete med pedagogiskt an-
svariga och andra intresserade personer/funktioner. Vid detta run-
da-bordssamtal diskuteras vad en utbildning för pedagogiskt an-
svariga ska innehålla.
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Wiki och podsändningar som verktyg för  
kollaboration, studentkontakt och återkoppling

Hanna Fick

Kursen Läkemedelsbehandling hos äldre, 7,5 hp är en nätbaserad 
kurs som ges både med 100% studietakt som en valbar kurs på Re-
ceptarieprogrammet och som en fristående kurs med 25% studie-
takt. Som lärplattform används PingPong. Kursen riktar sig till 
farmacevter, både yrkesverksamma och under utbildning, som vill 
fördjupa sina kunskaper inom området läkemedel och äldre. Un-
der 2007 och 2008 har två nya arbetssätt använts i denna kurs: 
wiki och podsändningar.

För att möjliggöra kollaboration mellan studenter och för att 
kunna arbeta med ett erfarenhetsbaserat lärande så har wiki använts 
som verktyg. En wiki är en webbsida där deltagarna själva kan re-
digera sidorna och skriva ett dokument tillsammans. Syftet med att 
arbeta med en wiki har varit att möjliggöra ett grupparbete och er-
farenhetsutbyte utan att studenterna ska behöva träffas på campus. 
I wikin har studenterna under kursens gång arbetat i mindre grup-
per med en gruppövning i form av ett patientfall med ett antal frå-
geställningar. Frågeställningarna berör hela kursens innehåll och 
tanken med detta har varit att studenterna ska få möjlighet att till-
sammans med andra arbeta med kursens innehåll och diskutera och 
bearbeta frågeställningarna och att detta arbetssätt ska vara till stöd 
för studenternas lärande. Under arbetets gång skapar studenterna ett 
gemensamt dokument som sedan lämnas in till kursansvarig.

Under kursen har kursansvarig haft kontakt med studenterna 
med hjälp av podsändningar i form av regelbundna ljudinspel-
ningar. En podsändning kan bestå av en ljudfil eller en bildfil som 
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publiceras via ett nätverk. Podsändningarna under denna kurs 
har publicerats i PingPong där det finns ett bra och enkelt sys-
tem för detta. Ljudfilerna har producerats i programmet Auda-
city. Podsändningar har använts som ett pedagogiskt verktyg för 
att ge feed-back på studenternas inlämningsuppgifter. Studenterna 
har fått individuella, skriftliga kommentarer på sina inlämnings-
uppgifter men som komplement till detta har en övergripande 
kommentar på uppgiften lagts ut i form av en podsändning. Pod-
sändningarna har också öppnat möjligheter att hålla kontakt med 
studenterna på ett mer personligt sätt samt att hålla kursen mer 
aktuell genom att exempelvis kommentera dagsaktuella händelser.

I kursutvärderingar har arbetet med wiki och podsändningar 
utvärderats och studenterna är positiva till båda arbetssätten. Wi-
kin upplevs av studenterna som ett roligt och spännande sätt att 
arbeta och det flexibla arbetssättet uppskattas. Studenterna på Re-
ceptarieprogrammet kommenterar att wikiverktyget är ett bra stöd 
vid grupparbeten och att det hade varit bra att använda även un-
der andra grupparbeten på utbildningen. Vissa studenter, främst 
på den fristående kursen anser dock att det tar tid att lära sig ar-
betsmetoden och att det kan vara svårt att komma igång med ar-
betet. Studenterna kommenterar att podsändningarna har bidragit 
till ökad närvarokänsla i kursen, att podsändningarna är bra som 
feed-back, att det är mer personligt att höra lärarens röst och att 
det är ett bra sätt att få information.
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Den vetenskapliga artikeln som ett problem och 
en pedagogisk utmaning i biblioteket

Helen Hed

Att kunna hitta den information man behöver, när man behöver 
den och att rätt kunna använda den är en viktig del av de generel-
la kompetenser som en student ska ha med sig från sin högre ut-
bildning. Som ett led i att studenterna ska kunna skaffa sig denna 
kompetens får de tidigt i uppgift av sina lärare att hitta en eller fle-
ra vetenskapliga artiklar. Ett syfte med en sådan uppgift är givetvis 
att studenterna ska lära sig känna igen och förstå skillnader mellan 
olika typer av texter. Ett annat syfte är att de ska börja lära sig hur 
och var man söker efter information.

När studenten ska lösa sin uppgift så görs det rätt ofta i biblio-
teket, men inte alltid i direkt anslutning till den undervisning de 
får om detta. Hur ska UBs passpersonal räcka till för att ge alla den 
hjälp de behöver och samtidigt vidmakthålla principen om hjälp 
till självhjälp? Med kanske 3000–5000 besökare per dag blir det 
inte mycket tid per besökare. I sökandet efter det ultimata svaret 
har vi funnit att något sådant inte finns, men vi kan genom intern-
utbildning och ännu mer samverkan med lärarna höja och bredda 
vår kompetens och beredskap.

Att få frågan från en student som både har ont om tid för att 
bli klar med denna uppgift och som dessutom har väldigt lite vana 
att söka litteratur/information är en utmaning. Man ska dels lyck-
as få studenten att berätta mer om uppgiften så att vi kan föreslå 
rätt databas att börja söka i; dels få studenten att ge sig själv tid att 
i lugn och ro fundera ut bra sökord. Sen ska sökningen genomför-
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as och sökresultatet utvärderas; vilka av alla träffar ska väljas? Och 
så ska studenten få fram hela artikeln i fulltext elektroniskt eller i 
tryckt form.

Enbart genom upprepning och progressivt allt mer avancerade 
sökövningar och sökuppgifter som är väl förankrade i deras utbild-
ning kan studenterna, med lärarnas och bibliotekets hjälp, skaffa 
sig den kompetens som gör att de efter utbildningen har den kom-
petens de behöver för resten av livet. 

Jag och mina kollegor önskar att genom ännu mer samverkan 
mellan UBs bibliotekarier och lärarna redan på kursplaneringssta-
diet uppnå flera positiva effekter; dels kommer vi som är under-
visande bibliotekarier att bli mer kunniga om syftet och samman-
hanget kring de uppgifter studenterna får att lösa, dels kan vi i vår 
tur bättre anpassa vår undervisning så att den motsvarar behoven. 
En ytterligare vinst är att vi kan sprida den information vi får till 
våra kollegor som har pass – och därmed höja vår gemensamma 
beredskap att ge bra svar på studenternas frågor.

I min presentation kommer jag att ha fokus på den vetenskapli-
ga artikeln som problem och fenomen.
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Views on Learning Spaces – A Study of Opinions 
on Learning Spaces among Students and Teachers

Ulf Hedestig & Mikael Söderström

Today more than half of the freshmen at Swedish universities 
prefer to enrol in a decentralized education, a traditional distan-
ce education or a net-based education. These are all educational 
forms that are more flexible than traditional campus education. 
Clearly, the complex and dynamic social context of education se-
ems to be changing, and when the context of education is chan-
ging we must also discuss the quality and design of our learning 
spaces. It does not seem far-fetched to believe that we need to de-
sign other kinds of learning spaces for flexible learners than the 
ones we have designed for campus students, but we need to discu-
ss on which ground those spaces should be designed. The design 
of learning spaces are often based on, for instance, the pedagogi-
cal methods employed, the content of the education and the pro-
perties of the learning technology used. However, assuming that 
much of the actual learning occurs outside the classroom we belie-
ve that a student and teacher centred approach may be very useful 
when designing learning spaces.

Hence, the purpose of this paper is to investigate what students 
and teachers at Umeå University think of their learning spaces, 
and what they believe an ideal learning space should look like. 
Our investigation consists of focus group interviews with five 
groups of students from different disciplines, and one interview 
with a group of teachers. All teachers came from different depart-
ments. Both students and teachers were asked to discuss both the 
physical and the virtual learning space. The discussion was struc-
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tured in three phases, and the physical and virtual learning space 
was discussed separately.

The investigation shows that both students and teachers consi-
der learning spaces as comprising more elements that what is ge-
nerally thought when designing these spaces. In general students 
would like their spaces to integrate the formal learning setting 
with their personal life sphere. They do not seem to see any need 
to separate their personal or private life from their public life, i.e. 
their studies. This means for instance that the students find it im-
portant that the learning space has means for interaction with dif-
ferent actors both within and outside the educational setting as 
well as with students at other universities. A bit surprisingly, the 
teachers’ opinions regarding both the physical and the virtual lear-
ning space were very similar to the opinions of the students. Our 
general conclusion is that the ideas and opinions of students and 
teachers should be considered as one important input when desig-
ning learning spaces. This will probably lead to more creative and, 
hopefully, also more effective learning spaces.
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Får konstnärliga processer plats på en ”vanlig” 
institution? Rundabordssamtal kring Konstnärliga 
yrkesutbildningars plats i den nya Bolognavärlden

Claes-Göran Lillieborg

Europa före och efter Bologna kommer inte att vara sig lik. Inte 
heller kommer de konstnärliga yrkesutbildningarna att vara det. 
I de nordiska länderna pågår omdaningen av dessa med olika 
hastighet, både beroende på land och inom vilken disciplin man 
befinner sig. Gemensamt är dock överallt en stor vilsenhet på 
högskolorna och inte minst rädsla för att anpassas till ett intel-
lektuellt system som glömt bort vad konstnärlig kreativitet byg-
ger på: fantasi och känsla. 

I Göteborg samlades i slutet på oktober förra året 475 delegater 
från konstnärliga utbildningar i 39 länder (10th ELIA Biennal) för 
att diskutera hur man kan samexistera med den traditionella aka-
demiska världen. Rädslan från både den traditionella akademin 
och de konstnärliga utbildningarna var påtaglig. 

Inte minst beroende på att man intensivt försöker använda sam-
ma språkbruk för att skildra helt olika företeelser.

De konstnärliga högskolorna har gemensamt försökt använ-
da ordet ”konstnärligt utvecklingsarbete” för att beskriva det som 
man nu vill kalla ”konstnärlig forskning” trots att man egentligen 
ingenstans i Europa riktigt kommit fram till en vederhäftig defini-
tion av vad man menar.

I Danmark försöker man på många högskolor hålla sig helt ut-
anför Bologna. I Norge verkar man på ytan acceptera EU med hull 
och hår, trots att man inte är medlemmar och i Finland finns det 
en påtaglig rädsla att de konstnärliga utbildningarna blir delar av 
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ny gigantiska unversitetskomplex (Innovationsuniversitet där tek-
nik, handel och konst ska samsas inom samma fakultet). Och var 
befinner vi oss i Sverige?

Med utgångspunkt från mina trettiofem år i mediebranschen, 
varav sex år på Konsthögskolan i Stockholm på 70-talet och ledare 
för en konstnärlig yrkesutbildning på ett ”traditionellt” universi-
tet vill jag starta en diskussion kring om och hur man på bästa sätt 
kan samexistera även inom ramen för en ny Bolognavärld. 

Många frågor kommer säkert att resas under samtalet, kanske 
kan några besvaras men diskussionen är mer än aktuell när nu 
Umeå universitet inom en inte alltför avlägsen framtid också kom-
mer att ha ett Konstnärligt Campus - kommer det konstnärliga 
utvecklingsarbetet och den konstnärliga processen att få plats där? 
Eller har vi inte råd med processtänkande längre utan vi ser bara 
på produkten som säjbar vara?
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Examinationsformer i innovativa projekt med 
tvärvetenskapliga team

Monica Lindh Karlsson

Tvärvetenskapliga samarbeten syftar till att samarbeta kring lös-
ningen av ett gemensamt problem. Tvärvetenskap enligt Högsko-
leverkets rapport (2007) uppkommer när forskare rör sig i mellan-
rummet mellan olika gränsområden och tillsammans skapar ett 
nytt område. För det krävs en stark fördjupning inom sitt område 
och ett intresse av andra kompetenser och fält. 

En faktor för att öka innovationsförmågan i en projektgrupp är 
att arbeta tvärvetenskapligt och dra nytta av olikheter. Internatio-
nellt framgångrika designkonsultföretag har en mångårig erfaren-
het att arbeta tvärvetenskapligt professionellt i produkt- och tjäns-
teutvecklingssammanhang. Exempelvis har IDEO (www.IDEO.com) 
en väl dokumenterad och kommunicerad strategi hur de arbetar 
med olika yrkesgrupper.

Syftet med det här pedagogiska utvecklingsarbetet är att identi-
fiera markörer som ökar innovationsförmågan med tvärvetenskap-
liga team för att sedan implementera det i utbildningen. 

I en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning (2007-09-
28) lyfts interaktion och integration i tvärvetenskapliga samarbe-
ten fram. Mellan olika kunskapsområden finns den åtråvärda nya 
kunskapen. Mångvetenskapligt arbete beskrivs som att ett pro-
blem blir belyst från olika håll utan att nödvändigtvis sträva mot 
en metodisk eller teoretisk integration.

Det här pedagogiska utvecklingsarbetet genomförs under peri-
oden hösten 2008 till hösten 2009. Utgångspunkten för projek-
tet är att öka innovationsförmågan inom universitetsutbildningar 
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för produkt- och tjänsteutvecklare i första hand. Upprinnelsen är 
ett samarbete inom Pie-p (Product Innovation Engineering Pro-
gram. www.pie-p.se/home.php) och en workshop hösten 2007 på 
Stanford University, Palo Alto, USA. Syftet med workshopen var 
att diskutera innovationsförmåga inom framför allt tekniska uni-
versitetsutbildningar. I samband med vistelsen i Kalifornien ge-
nomfördes studiebesök på bland annat Google och IDEO. Däref-
ter startades en förstudie kring innovationsförmåga. Underlaget 
utgjorde grunden i en ansökan om pedagogiska utvecklingsmedel 
från Umu och organiserat genom UPC.

Under hösten 2008 genomfördes ett 6 veckors studentprojekt i 
samarbete med Volvo Lastvagnar (Göteborg). I kursen deltog två 
olika studentgrupper på Designhögskolan samt masterstudenter 
från sjukgymnastutbildningen. Studenter har parallellt med sitt 
projektarbete reflekterat och utvärderat sin process. Kursansvarig 
har reflekterat i ett lärande- och ämnesperspektiv.

Centrala faktorer var rummets utformning, beslutsprocessen, 
ämnesintergering, kommunikation och interaktion samt uppdrag 
och projektformulering. 

Studenternas reaktion och återkoppling har överlag varit myck-
et positivt och de lyfter fram bl. a. arbetsprocessen, teamens och 
rummets betydelse samt den kraftfulla kunskapsprogressionen. 
Dessutom understryker de behovet av visuell, skriftlig och muntlig 
kom munikation för att kontinuerligt hålla processen och aktivi-
teter öppen, tillgänglig och transparent. Rummet och processen 
kring dess utformning har varit en avgörande faktor för att skapa 
delaktighet, interaktion och integration. 

Negativa erfarenheter är bl. a. variationer i motivationsnivå be-
roende av olika situationer och händelser.
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I kursansvarigs reflektion framkom initiativkraft, motivations- 
och prestationsmål, kvarhållande av gamla projektstrukturer, rigi-
ditet i rolltaganden samt konsekvenser av att kunskapen inte var 
tillräcklig identifierad och synlig för studenterna som svårigheter. 

Att arbeta i ett tvärvetenskapligt studentprojekt kräver mycke t 
av varje individ. Team som samarbetar faller lätt in i en mångveten-
skaplig process där utbyte eller sammansmältning försvåras. För att 
klara av att arbeta tvärvetenskapligt i ett innovativt sammanhang 
krävs att individ och kontext har förmåga att stimuler a interaktion 
och integrering. Hur påverkar det examinationsformerna?

Referenser
Högskoleverket (2007:34 R) Att utvärdera tvärvetenskap – reflektio-

ner utifrån Högskoleverkets utvärderingar 2001-2005

Stiftelsen för Strategisk forskning (2007-09-28) Slutrapport från 
strategipanelen för tvärvetenskaplig forskning
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Multi-universitetscampus  
– allt vanligare studiemiljö?

Anders Norberg

Begrepp för studiemiljöer tror vi att vi kan och förstår till fullo: 
universitet, campus, filialcampus, lärcentrum, college, etc. Men 
verkligheten bakom dessa begrepp förändras under ytan på ett sätt 
som inte befintliga termer så lätt täcker, och nya fenomen upp-
kommer. Ett universitet representerar inte så självklart en plats 
längre, vilket blir tydligt när universitetet blir långsiktigt verksamt 
även på andra platser. Och utbudet av utbildning på ett lärcen-
trum kommer ofta från olika lärosäten, men detta börjar gälla även 
stora universitets huvudcampus när dess studenter vill läsa även 
annat än vad egna universitet erbjuder. Det är också t ex möjligt 
för studenter att välja studiemiljö och utbildningsgivare helt sepa-
rat. Och medan de äldre filialcampusen i Sverige i snabb takt för-
svinner, så tillkommer t ex multi-universitets-campus, som liknar 
lärcentrum på så sätt att det finns många aktörer, men kan till vo-
lymen likna mindre högskolor. Ett antal sådana campus har växt 
upp såväl i Sverige som globalt under de senare åren, och de har 
särskida kännetecken, problem och möjligheter. 

I Sverige är Campus Skellefteå och Campus Varberg de tydli-
gaste exemplen, men även t ex Campus Örnsköldsvik och studie-
miljöerna i Kiruna har liknande känntecken. Storbritannien och 
USA, stater kring Persiska viken samt Kina inrymmer också ett 
antal intressanta sådana campus, ibland med stor tillväxt. Storle-
ken kan variera mycket, men bakgrunden är ofta identisk: driv-
kraften ligger hos regionerna eller de lokala samhällena och det 
handlar om att bygga konkurrenskraft trots avsaknad av traditio-
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nell universitets-infrastruktur. Multi-universitets-campuset är en 
slags hybrid mellan traditionellt campus och lärcentrum, där regi-
onen eller det lokala samhället ofta har initiativet och kraftsamlar 
alla resurser: utbildningar från näraliggande universitet, vuxenut-
bildning, kvalificerad yrkesutbildning, företag och företagsforsk-
ning, EU-projekt med FoU-inriktning, lärcentraservice, företags-
kuvöser, mm. 

Detta väcker också många frågor om framtidens studiemiljöer. 
Kommer de kanske alla att vara mer eller mindre av multi-univer-
sitets-karaktär? Vilka krav och möjligheter kan detta medföra för 
utbildningsgivare?
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Peer learning i verksamhetsförlagd  
utbildning för sjukgymnaststudenter i Umeå

Monika Sandström

Syfte: Att nå ökad kunskap om lärandestrategier när två studen-
ter lär tillsammans samt att underlätta handledning i verksamhets-
förlagd utbildning.

Bakgrund: Peer learning är en form av lärande tillsammans med 
en jämlike, en kompanjon eller en medarbetare. Det innebär en 
tvåvägs lärande aktivitet som är ömsesidigt givande för båda.

Metod: Peer learning har utvärderats under vt 2008 vid uppföl-
jande samtal med studenter och handledare i samband med verk-
samhetsförlagda utbildning. Synpunkter har även framkommit i 
skriftliga rapporter och i en enkel enkät till de studenter som varit 
aktuella. Några handledare har intervjuats. 

Resultat: Studenterna rapporterar att Peer learning underlättar lä-
rande genom att det finns en jämlike/studentkamrat att dela er-
farenheter med, att reflektera och diskutera med. De uppskattar 
möjligheter att göra saker tillsammans som repetition, övning, un-
dersökning av patienter, kliniskt resonemang och planering av be-
handlingar. Studenterna betonar samtidigt betydelsen av att ha 
egna patienter och att få ta eget ansvar. 

Peer learning ger studenter trygghet. De har någon att prata med, 
någon som är på deras egen nivå. De upplever sig mera avspän-
da och tycker att det är roligt. Men det finns också svårigheter, om 
två studenter känner att de inte alls kan samarbeta, till exempel om 
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en är väldigt dominerande eller om skillnader mellan dem är alltför 
stora kunskapsmässigt. Någon student upplever brister i sin praktik 
därför att de hade fått dela de flesta patienter med sin kurskamrat.

Handledare rapporterar att verksamhetsförlagd utbildning är 
mera givande och utvecklande med två studenter. Det är mer ut-
manande för studenterna att få reflektera tillsammans. De kan 
agera mera självständigt och ta mer ansvar i förhållande till hand-
ledaren. Handledare uppskattar att studenterna är mindre beroen-
de och mera produktiva. Det ger också handledarna mer egen tid. 
De känner att de kan utveckla sina handledningsstrategier och de 
upplevde att de vill använda sina egna kollegor mera för kollegi-
alt stöd. En nackdel kan vara att det behövs mer tid för att plane-
ra och introducera studenterna i början och även för dokumenta-
tion. En stor svårighet finns om en student behöver betydligt mera 
handledning än den andra.

Konklusion: Peer learning är givande både för studentens lärande 
och för handledarens utveckling. Tillgången till platser i veksam-
hetsförlagd utbildning kan dessutom öka.

Fördelar: Pedagogiska och praktiska. Att lära tillsammans med en 
jämlik e. Att träna samarbete och livslångt lärande. Patienten gynnas 
av samarbete vilket ger bättre kvalitet i de åtgärder som vidtas. Möj-
ligheter till utveckling för handledarna och även för minskad stress.

Krav:
1. Pedagogisk information och stöd från universitetet både 

till studenter och handledare. 
2. Två studenter per placering och tillräckligt med patienter. 
3. En eller två handledare. Kollegialt stöd/Peer coaching 

underlättar.
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Kropp, tanke och lärande eller kroppen i tanken

Britt-Marie Styrke

Går kroppen på tvären med tanken eller kan kroppen på ett av-
spänt sätt involveras i teoretiska sammanhang? Intressant eller oin-
tressant fråga? 

Medan den fysiska studiemiljön genomgått vissa förändringar i 
samklang med nya former av lärande, tycks mindre ha hänt ifrå-
ga om synen på kroppen i den teoretiska högskolemiljön. I texter 
om lärandestilar beskrivs ibland en kinestetisk lärandestil, en stil 
relaterad till rörelsesinnet. En tanke är att den stilen kan innefatta 
väsentligt mer än vanligt förekommande praktiska moment som 
exempelvis laborationer eller rollspel. Även om sådana moment in-
volverar kroppen är det mer sällan medvetet i syfte att fördjupa sin 
egen förmåga att fokusera och kommunicera genom den.

I linje med det högskoleverket föreskriver, att studenter ska ut-
veckla sin förmåga att kommunicera kunskap dvs. att uttrycka sig i 
tal och skrift, vet vi att det vid sidan av det skrivna och talade ordet 
också är väsentligt vad kroppen förmedlar. Ur studentens perspek-
tiv kan förmågan att känna sig ”bekväm” i sin kropp göra skillnad 
på flera plan, både personligt och studiemässigt. Som jag ser det 
skulle en kroppens kompetens i form av ökad kroppsmedveten-
het kunna utvecklas på ett förhållandevis okomplicerat sätt. Trots 
eventuella praktiska hinder borde det vara möjligt att i olika ut-
bildningsmiljöer arbeta med kroppsmedvetenhet i form av det jag 
valt att kalla kroppen i tanken.

I verkstaden avser jag att presentera och praktiskt pröva tre 
mycket enkla fokuserings- och avspänningsövningar tänkbara i 
anslutning till en föreläsningssituation: att landa, lösa upp och/el-
ler samla ihop.
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Flexutbildningar vid Umeå universitet

Mikael Söderström, Ulf Hedestig, Maria Lindgren 
Leavenworth, Svante Norrhem, Karyn Sandström 
& Anders Steinvall

Projektet Flexutbildningar vid Umeå universitet startade i april 
2008. Under 2008 har fas 1 av projektet genomförts med målsätt-
ningarna att:

• kartlägga nuläge och behov angående hur IKT används 
och planeras att användas i utbildningar vid Umeå uni-
versitet,

• undersöka hur studenterna uppfattar dagens lärande-
miljöer vid Umeå universitet, och hur de vill att de ska 
utformas i framtiden, samt

• skapa förutsättningar för ett högkvalitativt samlat utbud 
av kurser och program baserade på on-line och blen-
ded learning, och där IKT utnyttjas på ett ändamålsen-
ligt sätt.

Som ett led i att uppfylla det tredje målet ovan genomfördes en 
första utlysning av utvecklingsmedel för utveckling av flexutbild-
ningar vid Umeå universitet. Till utlysningen inkom 25 ansök-
ningar och sex av dessa tilldelades medel. Under denna session 
kommer fyra av de utvecklingsprojekt som erhöll medel att kort 
presentera sig själva. Det är projekten:

1. Kollaborativ och kontextuell vokabulär
2. IKT för ABC
3. Online Academic Writing
4. Textanalys och processinriktat lärande på nätet



218

Öppet spår – Abstracts

Sessionen inleds med en kort presentation av Flexutbildninga r vid 
Umeå universitet, och ger också möjligheter att ställa frågor om 
och diskutera både projektet i sin helhet samt ovanstående utveck-
lingsprojekt.
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Rapport från en jämställdhetscertifierad kurs 

Lars-Daniel Öhman

På initiativ av jämställdhetsrådet deltog institutionen för matema-
tik och matematisk statistik och kursen Statistik för lärare i ett pi-
lotprojekt för att undersöka vad begreppet jämställdhetscertifie-
ring av en kurs skulle kunna innebära i praktiken. Man fann att 
tre komponenter skulle utvärderas innan en certifiering: Institu-
tionens generella jämställdhetsstatus, institutionens jämställdhets-
arbete och arbetssättet på den aktuella kursen.

Jag kommer att presentera de vägledande tankar jag haft om im-
plementeringen av jämställdhetsfrämjande åtgärder, den konkreta 
tillämpning av dessa jag satt i verket då kursen gavs under andra 
halvan av höstterminen -08, och hur utvärderingen utformats och 
vilka resultat denna givit.




