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N ågra ord om "Den goda utbildningsm iljön

Den 17 - 18 februari 1993 anordnades den första universitetspedagogiska 
konferensen i Um eå på tem at Den goda utbildningsm iljön. Konferensen 
byggde på presentation och diskussion av e tt 30-tal papers. De 300 delta
garna  v ar till s tö rsta  delen lä ra re  och andra pedagogiskt verksam m a vid 
U m eå un iversite t, m en även studen ter och e tt m indre an ta l företrädare  
för and ra  universitet deltog.

Varför då anordna en konferens av detta  slag?

Vi ville ge pedagogiskt verksam m a vid un iversitetet tillfälle a tt  träffas och 
u tbyta  erfarenheter över institu tions- och äm nesgränserna. Vi önskade 
också stim ulera  lä ra rn a  a tt  dokum entera  sina erfarenheter. D etta  ser vi 
som e tt v ik tig t led i a tt  utveckla u tbildning och undervisning, och a tt  
sprida in tre ssan ta  pedagogiska erfarenheter vidare. Slutligen ville vi få 
till s tånd  en diskussion av utbildning i ett vidare perspektiv än vad som ä r 
vanligt. K onferensen behandlade därför hela utbildnings- och stud iem il
jön, i s tä lle t för a tt  begränsas till den enskilde lä ra rens kom petens och 
in sa tse r.

I föreliggande skrift återges konferensbidragen, tem atisk t ordnade. O rd
förandena för de olika sessionerna h a r b idragit med förord till respektive 
tem aom råde.

Umeå, maj 1993

Personalutb ildningen och U ndervisningscentret 
vid Um eå universitet





Session A

På hög nivå?
Om kvalitet och resultat 

universitetsundervisningen



Temaförord

Tore Nilsson:

På hög nivå? Om kvalitet och resultat i umversitetsutbüdiiingen

Kvalitet diskuteras i många sammanhang i samhällslivet. Under senare 
år har t  ex den svenska bilindustrin utsatts för kritik för en bristande till- 
verkningskvalitet, som ansetts ligga bakom vikande m arknadsandelar 
och förlorade arbetstillfällen. Inom vården kommer kvalitetsfrågorna 
alltmer i fokus när neddragningar blir aktuella.

Inom den högre utbildningen införs nu ett nytt anslagssystem som pre
m ierar hög genomströmning, dvs studenterna ska erövra så många 
poäng som möjligt på kortast möjliga tid. I denna situation uppstår ge
nast frågan hur kvaliteten i utbildningen kommer a tt påverkas. Kommer 
examinatom a tt tubbas till a tt godkänna studenter för a tt få ökade anslag 
till institutionerna i fortsättningen, eller kan kvaliteten bibehållas eller 
rent av höjas?

Det borde ligga i såväl studenternas som lärarnas intresse a tt utbild
ningen håller hög kvalitet. Därför måste vi som verkar inom högskolan 
noga analysera vilka faktorer som befrämjar hög kvalitet. Författarna i 
denna session bidrar till kvalitetsdiskussionen utifrån en rad olika per
spektiv. De är alla aktiva lärare med intresse för undervisningsfrågor, 
varav några professionella pedagoger i meningen a tt de undervisar och 
forskar i pedagogik. De behandlar ämnen som berör områden som exa
minationens roll, attityder till kvalitet i utbildningen bland såväl lärare 
som studenter, formella och informella krav på lärarna, undervisnin
gens nivå och inriktning samt förhållandet mellan vetenskapligt synsätt 
och moral i utbildningen. Det framkommer mer eller mindre tydligt hos 
samtliga författare, a tt samspelet mellan lärare och student har mycket 
stor betydelse för a tt  uppnå god kvalitet i utbildningen. En fråga som 
genast inställer sig är hur det nya anslagssystemet och därmed nya eko
nomiska förutsättningar kan påverka detta samspel. Det är därför ange
läget a tt noga följa kvalitetsutvecklingen i universitetsutbildningarna, bl a 
via universitetsstyrelsens program för kvalitetsuppföljning genom kurs
värdering och annan värdering, och vars resultat bör kunna ligga till 
grund för en kvalitetsdiskussion vid nästa universitetspedagogiska konfe
rens.
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Den goda utbildningsmiljön 
Universitetspedagogisk konferens 17 - 18 febr 1993 i Umeå

UNIVERSITETSPEDAGOGISKA PARADOXER OCH UTM ANINGAR1

Leif Lindberg 
Pedagogiska institutionen 

Umeå universitet

Centrala i en diskussion på temat "den goda utbildningsmiljön" är de som 
dagligdags befolkar denna - studenterna och universitetslärarna. Vilka dessa 
är, vad de gör tillsammans eller var för sig med avseende på studier respek
tive undervisning torde vara ett par viktig aspekter att behandla härvidlag. 
Jag avser här att dels peka på några paradoxer som framträder när jämförel
ser görs mellan kraven på universitetslärare och vad som framkommer i 
undersökningar där universitetslärares pedagogiska färdigheter bedöm s, 
dels att visa på några möjligheter att bearbeta dessa paradoxer.

I debatten om den akademiska undervisningen har jag stött på föreställ
ningar, framförallt inom universitetsvärlden, vars innebörd är att den hö
gre utbildningen blivit allt mer gymnasial samt (nästan alltid givetvis) att 
sådant inte är önskvärt. Då jag har frågat dem som hävdar att en förändring 
av den högre utbildningen i den angivna riktningen ägt rum  har, förutom 
hänvisningar till linjesystemet, följande svar varit vanliga:

- Studenterna talar om sig själva som gående i en viss "klass".
- Kurslitteraturen utgörs av läroböcker.
- Examinationen genomförs i grupp eller också är närvaro ett tillräckligt 

kriterium för godkänt resultat.
- En del studenter möter en så omfattande undervisningsinsats att det som 

äger rum  knappast kan betecknas som universitetsundervisning.

Mot dessa uppfattningar om dagsläget i den akademiska undervisningen 
ställs som regel positiva alternativ eller, för den delen imperativ, som ex
empelvis följande:

- Ofta anges att det önskvärda är att studenternas identitet ska vara kopplad 
till innehållet i utbildningen (läs ämnet) och inte till en social enhet som 
"klass".

1 Detta bidrag är ett första utkast till en kommande längre uppsats om kvalitetsproblem i 
universitetsundervisning. Bakgrunden utgörs för det första av erfarenheterna från debatten 
om pedagogisk meritering i samband med tjänstetillsättning, för det andra av det 
utvecklingsarbete som genomfördes i anslutning till försöksverksamheten med Umeå 
universitets vetenskapliga baskurs samt för det tredje de diskussioner och skisser som låg till 
grund för samhällsvetenskapliga fakultetens och linjenämndens för AES-sektorns 
strategidokument. Det är viktigt att påpeka att mina erfarenheter företrädesvis kommer 
från det samhällsvetenskapliga området. Lisbeth Lundahl har läst utkastet och lämnat 
värdefulla synpunkter därpå. Tack Lisbeth.
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- Eftersom akademisk utbildning främst är en utbildning i vetenskapandets 
arbetssätt ska kurslitteraturen i huvudsak utgöras av vetenskapliga texter 
och inte av läroböcker.
- Examinationen ska vara individuell och den ska inriktas på annat än prat 
och faktaredovisning. Den ska i görligaste mån fokusera högre nivåer som 
studenternas förmåga att analysera, dra slutsatser och värdera resultat. Fy
sisk närvaro säger inget om att något lärande har ägt rum. Akademiska stu
dier avser att ett visst pensum ska förvärvas och då ska detta kontrolleras. 
-Ett av de främsta kännetecknen hos akademiska studier är självständig
hets träningen och självständighet tränas inte genom att låsa eller i detalj 
iförväg planera studenternas arbete.

Om dessa synpunkter förekommer i den inomakademiska debatten om hö
gre utbildning, hur är då studenternas uppfattningar om den akademiska 
undervisningen?

H ögskoleutredningen2, som nyligen har presenterat förslag till förändringar 
av högskoleväsendet, lät bl a genomföra en undersökning som direkt 
fokuserade studenternas upplevelser av sin första akadem iska tid. U n
dersökningen genomfördes av forskare i Lund, som intervjuade drygt 500 
nybörjarstudenter under våren 1990 på universitet och högskolor över hela 
landet. Studenter från många utbildningslinjer var representerade. Samma 
år publicerade forskarna en rapport med titeln "Första terminen - Studenter 
kommer till tals".3

Intervjufrågorna rörde om råden som motiv för studier, inform ationen om 
högre utbildning, uppfattningen om studierna, studenternas sociala och fy
siska situation, studentrollen med flera områden. Jag ska peka på några av 
forskarnas iakttagelser av de studerande.

Gymnasiestudierna ligger ju för m erparten ganska nära i tiden och därför 
ligger det också nära till hands för studenterna att göra jämförelser mellan 
gymnasium och högskola/universitet.

- De flesta upplever skillnaderna som markanta, på gott och ont. De säger sig 
uppskatta högskolans anda av samarbete jämfört med konkurrensandan på 
gymnasiet. Man uppskattar att man på högskolan får fördjupa sig i ett ämne 
som man verkligen är intresserad av istället för att som på gymnasiet slå i 
sig kunskaper som man egentligen inte var motiverad för. På högskolan är 
m an också mer självständig i den meningen att här väljer man själv hur 
och när man vill läsa och att man också får ta konsekvenserna av sina val. 
Ifrågasättandet anges också ofta som något särskiljande i förhållande till 
gymnasieskolan.

^Högskoleutredningen har presenterat följande betänkanden: SOU 1990:90 Pedagogiska  
meriter i högskolan. Förslag till riktlinjer och rekommendationer, SOU 1992:1 Frihet, 
Ansvar, Kompetens. Grundutbildningens villkor i högskolan samt SOU 1992:44 Resurser för 
högskolans grundutbildning.
3 Böök, I., & Ekströmer, M. (1990) Första terminen - studenter kommer till tals. 
Högskoleutredningen, Projektrapport 1990:2.
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Studenternas upplevelser, som de utsägs i denna undersökning, visar ju 
inte i riktning mot att studierna skulle kännetecknas av någon gymnasiali- 
tet. Det förefaller snarare vara så att de upplevelser intervjuade studenter 
gav uttryck för mera sammanfaller med vad jag uppfattar vara strävanden 
bland universitetslärare. Men det framgår också av undersökningen att 
även om studenterna intellektuellt tycks förstå skillnaderna mellan gym na
siestudierna och akademiska sådana så förefaller de ändå ha svårt att i prak
tiken acceptera den ökade självständigheten i studierna. Detta visar sig, me
nar forskarna, bl a genom att studenterna ställer stora krav på universitets
lärarna och kanske till och med större krav på dessa än de som de ställde på 
gymnasielärarna. Häri ligger en konflikt. Man kan förmoda att universitets
lärarna anser, helt i enlighet med sitt läraruppdrag, att studierna ska bedri
vas självständigt och formulerar kraven på studenterna därefter. Studen
terna tycks uppfatta detta som att universitetslärarna är oengagerade. Sam
m anfattningsvis pekar alltså Böök och Ekströmer på en klasch mellan en 
positiv syn på men en ännu inte erövrad självständighet hos studenterna. 
Eftersom studenterna inte är riktigt beredda att själva ta ansvar för sina stu
dier i full utsträckning, vill man gärna få hjälp och stöd av sina lärare. Om 
dessa då visar sig mer eller mindre kallsinniga blir studenterna besvikna.

Men det upplevda oengagemanget kan också ha andra orsaker. Andersson 
ställde i en undersökning genomförd vid Umeå universitet frågor om hur 
studenterna bedöm de lärarnas äm neskunskaper respektive deras pedago
giska förmåga. Av alla svarande menade omkring 75% att lärarnas ämnes
kunskaper var mycket goda. Ungefär lika många menade dock att deras pe
dagogiska förmåga kunde kritiseras.4 Även i undersökningen om första- 
term insstudenterna drar Böök och Ekströmer slutsatsen, att det finns en u t
bredd föreställning bland dessa att universitetslärare inte är några bra lärare. 
Följande exempel härpå är hämtade från rapporten:

- Han är inte engagerad, står bara och rabblar. Kan inte fånga en publik.
- Han skriver av boken på tavlan.
- Det verkade som om han längtade hem till sina böcker.
- En del lärare har svårt att förstå att deras specialområde kan vara svårt att 

förstå för andra. Dom idiotförklarar oss.
- Våra dåliga lärare är oförberedda och förvirrade på lektionerna. Tiden 

utnyttjas ineffektivt genom att de sitter och läser i böckerna. De har ingen 
entusiasm och ingen erfarenhet från arbetslivet.

- Han är akademisk och svänger sig med fina ord, överteoretisk.
- Han talade om hur dålig litteraturen var, då kände man sig verkligen 

omotiverad.
- Det märks att några egentligen inte är lärare. De utstrålar osäkerhet, talar i 

samma ljudläge hela tiden och läser i sina anteckningar.
- En av våra dåliga lärare ska nu skickas på pedagogisk kurs. Men å andra 

sidan, en annan urkass lärare vi har han är ändå bäst av de dåliga - skickas

4 Andersson, F. (1990) Läget? Rapport från en studentenkät. Umeå studentkår.
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på kurs varje år, men det hjälper inte.5

Som parantes bör också nämnas att det i den här undersökningen finns stu
denter som också berättar om bra och engagerade universitetslärare.

PERSPEKTIV

Det är kanske så att det första perspektivet, det inomakademiska, och det 
perspektiv nybörj ar studenter na förmedlar egentligen har ganska lite med 
varandra att göra, vilket i och för sig är en intressant fråga. Jag nöjer mig 
emellertid här med att ta utgångspunkt i det perspektiv studenterna för
m edlar och avser att under den resterande delen av fram ställningen peka 
på några paradoxer i utbildningsmiljön och några utmaningar för den "goda 
utbildningsm iljön".

Min utgångspunkt är skillnaden mellan en student och en universitetslä
rare. Utan högre krav på sofistikation kan denna definieras som en kun
skaps-, färdighets- och möjligen också en mogenhetsklyfta.6 Det som moti
verar att studenten och universitetsläraren överhuvudtaget förs samman är 
universitetslärarens uppdrag  att i görligaste m ån minska denna klyfta. 
Denna enkla karaktäristik innehåller fyra termer som kan användas för att 
fokusera strategiskt viktiga förhållanden i den akademiska utbildningsm il
jön. Termerna, lärare, elev, strategi och innehåll har använts av Lundgren 
och Wallin i en diskussion om pedagogiska minitermer.7

L undgren och W allin karaktäriserar relationen mellan term erna som en 
skillnad i kunskaper mellan lärare och elev, ett kunskapsgap. Lärarens upp
gift är att med utgångspunkt i ett visst innehåll och genom att tillämpa en 
viss strategi överbrygga eller åtminstone minska kunskapsklyftan. Med ut
gångspunkt i dessa termer och relationerna dem emellan blir det enklare att 
peka på både problematiska och önskvärda karaktäristika i den den akade
miska undervisningsmiljön. Jag avser här i huvudsak uppehålla mig vid 
termerna lärare och strategi.

UNIVERSITETSLÄRARE

Enligt högskoleförordningen är den behörig till lärartjänst som har den ve
tenskapliga och pedagogiska skicklighet och den förmåga i övrigt som be
hövs för att fullgöra tjänsten väl.8 Förordningen är vidare tydlig när den fö
reskriver att bedöm ningen av denna skicklighet ska baseras på vad den

5 Böök & Ekströmer (1990).
5 Min tveksamhet med avseende på mognad är förhållandet att andelen distansstuderande 
och andra studenter med omfattande arbetslivserfarenhet tycks ha ökat de senare åren.
7Lundgren & Wallin diskuterar bl a huruvida dessa termer tillsammans kan utgöra en slags 
minsta gemensam nämnare för att beskriva och analysera en undervisningssituation. Se 
Lundgren, U.P., & Wallin, E. (1973) Some notes on Education as a science. Reports from the 
Institute of Education, University of Göteborg, No 32.
8Hf 19 kap 21§.
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tjänstesökande visat med avseende på pedagogiskt respektive vetenskapligt 
arbete.9 Behörighetskriteriet för högskolelektor respektive forskarassistent 
vad avser visat vetenskapligt arbete är en forskarutbildning i vilken ingår 
författandet av en avhandling, dvs doktorsexam en eller m otsvarande.1 0 
Detta kriterium är tydligt såväl med avseende på kvantitet och kvalitet. Det 
framgår också att som allmän befordringsgrund gäller graden av såväl peda
gogisk, som vetenskaplig och annan skicklighet som är av betydelse med 
hänsyn till tjänstens äm nesinnehåll.1 1

Mer precist är behörighetskravet vad avser pedagogisk skicklighet angivet 
som att denna ska vara visad genom undervisning, handledning, planering 
och ledning av undervisning sam t genom utarbetande av lärom edel.12 
Förordningen erbjuder även konkretioner genom att den också anger vilka 
arbetsuppgifter som åligger en universitetslärare. Lärare skall ägna sig åt u t
bildning, administrativt arbete, egen fortbildning och forskning.13Vad dessa 
arbetsuppgifter innebär definieras dessutom i förordningen. I utbildning in
går främst:

”1. undervisning samt förberedelse- och efterarbete i samband med 
undervisning,

2. pedagogiskt utvecklingsarbete,
3. planering och samordning av utbildningsmoment,
4. handledning av såväl forskarstuderande som andra studerande,
5. utveckling av läromedel,
6. bedömning av studerandes prestationer,
7. bedömning av sökande i samband med antagning till 

högskoleutbildning."1 4

Tas utgångspunkt enbart i förordningstexten ligger det nära till hands att dra 
slutsatsen att den som rekryteras till lärartjänst (professor eller högskolelek
tor) är en i vetenskapligt och pedagogiskt avseende välmeriterad person.

Den slutsatsens giltighet kan diskuteras när den konfronteras med studen
ternas uppfattningar om lärarnas pedagogiska förmåga. Emellertid utsäger 
de undersökningar jag här refererar till inget om vilka lärare som avses. 
Om uppfattningarna enbart gäller de lärare som t ex förstaterm insstuden- 
terna möter, vilket i och för sig förefaller rimligt, inställer sig frågan vilka 
och hur många lärare möter studenterna. Om det t ex är så att studenterna 
möter lärare som är pedagogiskt och/eller vetenskapligt oerfarna förefaller 
slutsatsen mera rimlig. Men då måste frågan om var de erfarna lärarna 
egentligen håller hus ställas. Jag föreställer mig att det här finns variationer

9Hf 19 kap 31-33§§.
1 °H f 19 kap 24-25§§.
1 1 Hf 19 kap 30§.
12Hf 19 kap 32§.
1 3Hf 19 kap 7§.
1 4Hf 19 kap 4§.
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både inom och mellan fakulteter vad avser universitetslärarnas pedago
giska förmåga. Ett par belysande exempel härpå.

- Olika institutioner har förhållit sig olika till LÄTO-organisationen. En del 
p lanerar och tillskapar resurser för denna organisations förverkligande. 
Andra prioriterar forskning framför grundutbildning. I det senare fallet är 
risken stor för att en inominstitutionell hierarki utvecklas. Högst i h ierar
kin finns forskningen och längst ner grundutbildningen. De minst erfarna 
såväl pedagogiskt som vetenskapligt, de är sannolikt vikarier eller arvo- 
desanställda, återfinns längst ner i institutionshierarkin, dvs i g rundu t
bildningen, vars m eritvärde är begränsat i en akadem isk karriär. Fram
gången ligger i den utsträckning som dessa oerfarna lyckas ta sig bort från 
undervisnings- till forskningsuppgifter. G rundutbildning blir i denna typ 
av miljö ihuvudsak en överlevnadsmöjlighet. Även om en del har hänt i 
detta avseende de senaste åren kommer effekterna härav att bestå under 
lång tid. Språkligt används fortfarande uttryck som "köpa sig fri från un
dervisning" eller då något forskningsråd inte varit tillräckligt nådigt att nu 
återstår bara att "gå ner på grundutbildningen".

- På universitetslärare som anställs enligt nu gällande förordning ställs san
nolikt lägre krav på pedagogisk förmåga än på sådana som anställdes enligt 
tidigare förordningar. Det jag här avser är att den tumregel som användes 
under tidigare förordningarna, som gick ut på att en person som skulle an
ställas som universitetslektor, skulle ha undervisat m inst två år heltid i 
äm net för att anses behörig. Jag är väl m edveten om att detta enkla tidsmått 
innehåller brister, när bedöm ning av pedagogisk skicklighet ska göras.1 5 
M en jämför m an med en undervisningsinsats om fattande 400 undervis- 
ningstimmar genomförda under en period på ett tiotal år inom ram en för 
en och samma kurs eller m otsvarande insatser i anslutning till egen forsk
ning, så framstår skillnaderna i erfarenhet som betydande. Även om denna 
jämförelse inte entydigt kan ligga till grund för en kvalitetsbedöm ning är 
det ändå troligt att bedömningen stannar vid att såväl den kritiska massan 
av undervisningserfarenhet som dess bredd är större i det förra fallet än i 
det senare .1 6 Larsson visar i en undersökning av vuxenlärares uppfatt

* ^Jag är själv kritisk till att använda denna typ av uppgifter som enda underlag vid 
bedömning av pedagogiska meriter. Jag menar att underlaget inte är tillräckligt för att en 
bedömning ska var möjlig. Se Lindberg, L. (1990) Ohållbara argument mot pedagogisk 
meri tering? Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
16 HögskoIeutredningens betänkande om pedagogiska meriter i samband med 
tjänstetillsättning följdes efter ungefär ett år upp med en enkät till samtliga 
tjänsteförslagsnämnder angående förändringar till följd av utredningens förslag till 
provisoriska riktlinjer. Enkäten innehöll frågor om anvisningar till sökanden och sakunniga, 
tillämpnnigen av riktlinjerna och allmänna synpunkter. Svar inkom från alla rektorsämbeten 
med fasta forskningsresurser utom ett. Utredningen konstaterar att rektorsämbetenas 
bedömning är att de pedagogiska meriterna nu uppmärksammas mer än tidigare men 
samtidigt skriver utredningen att rektorsämbetenas uppfattning är att det gått för kort tid för 
att det ska vara möjligt att se några tydliga erfarenheter av riktlinjernas införande. I denna 
bedömning är det lätt att instämma. Se Sou 1992:1, s 184. En genomgång av samtliga inkomna 
svar ger också vid handen att vid de tjänsteförslagsnämnder där precisa riktlinjer för
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ningar om förändringar i sin yrkesutövning att när undervisningserfaren- 
heten blir mer omfattande så förefaller lärarnas fokus förskjutas från deras 
eget agerande i riktning mot elevernas tänkande och agerande.17 Förståel
sen för den pedagogiska uppgiften tycks alltså fördjupas med ökad erfaren
het. En oerfaren lärares koncentration på förmedling av stoff förskjuts med 
ökad erfarenhet till en centrering på studenternas möjligheter att bearbeta 
och förstå detta stoff. Men om det nu är så att de lärare som är äldre i tjän
sten som lärare är bättre rustade att möta studenterna är det inte självklart 
att det är dessa lärare som faktiskt möter. En genomgång av vilka tjänsteka
tegorier vid den sam hällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 
som bar upp den grundläggande utbildningen gav vid handen att större de
len av denna sköttes av adjunkter m edan universitetslektorer i större u t
sträckning ägnade sig åt andra arbetsuppgifter än grundutbildning. Det pa
radoxala här blir då förhållandet att de mest erfarna lärarna återfinns i ad
junktsgruppen och inte i den grupp lärare som förväntas uppbära m erpar
ten av all grundutbildning. De minst erfarna återfinns i lektorsgruppen 
samt i gruppen vikarierande och arvodesanställda lärare.18

Vilka är då utm aningarna vad gäller universitetslärarna och deras pedago
giska kompetens?

Det ligger nära till hands att ytterligare verka för LÄTO-reformens förverk
ligande . 19 Genom förändrade proportioner m ellan arbetsuppgifterna 
(främst undervisning och forskning) för samtliga lärare kan flera uppenbara 
kvalitetseffekter uppnås och resurser utnyttjas effektivare. Umeå universi
tets mål att 25% av en lärares tjänstgöring ska ägnas åt undervisning och 
25% åt forskning eller egen kompetensutveckling torde vara ett uttryck för 
att här har universitetet inte kommit till vägs ände. En universitetpedago- 
gisk skolning av de blivande lärarna, dvs de som återfinns som vikarier, 
arvodesanställda, amanuenser och doktorander, torde vidare vara den bil
ligaste och effektivaste insatsen för att öka den undervisande personalens 
pedagogiska färdighet. Sådana insatser, även om tids- och utrymmesmässigt 
blygsamma, inom ram en för forskarutbildning parad med handledning i 
anslutning till den undervisning som ändå genomförs kan definitivt bidra 
till att universitetsläraryrket utvecklas även i pedagogiskt avseende. Det

pedagogisk meritering utarbetats är kraven på kritisk massa för bedömning av pedagogisk 
skicklighet understigande de tumregler som fanns under tidigare förordningar.
1 7Larsson, S. (1986) Learning from experience: Teachers' conceptions of changes in their 
professional practice. Curriculum studies, Vol. 19, No. 1, 35-43.
1 8 A v  mina exempel torde framgå att det inte är alldeles enkelt att utröna vilka lärare 
studenterna avser när de pekar på brister i lärarnas pedagogiska förmåga. Enligt min 
uppfattning vore en studie av vem som undervisar vilka, i vilken omfattning och med vilken 
kompetens, såväl vetenskapligt som pedagogiskt, värdefull för att få ett bättre underlag för 
diskussioner av de slag som här förs.
1 9Jag vill dock reservera mig för att det empiriska underlaget att bedöma sakläget för hela 
Umeå universitet är mycket tunt. Den rudimentära empiri som finns avser det 
samhällsvetenskapliga området. Skillnaderna i möjligheterna att inom ramen för tjänst 
bedriva forskning förefaller vara stora mellan fakulteterna å ena sidan och mellan 
fakulteterna och lärarutbildningarna å andra sidan.
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ligger en väsentlig poäng i att den universitetspedagogiska skolningen sker 
före en perm anent anställning som universitetslärare. Poängen är mycket 
lika den som ligger i att den vetenskapliga skolningen också bör ske före 
den fasta anställningen. En tredje utm aning avser den inte befintliga dis
kussionen om universitetsläraren som professionell yrkesutövare. H ur 
kommer det sig att det knappast förs någon sådan diskussion utöver ar
rangemang av typen grundutbildningens dag och denna konferens?20

STUDENT

Om skillnaden mellan universitetsläraren och studenten definieras som en 
klyfta i kunskaper, färdigheter och mognad inställer sig frågan om vilka 
kunskaper och färdigheter studenten faktiskt har och vilken mognadsnivå 
denne uppnått. Ett av problemen här är den heterogenitet som finns i stu
dentgruppen, på gott och ont. M artongruppen visar t ex i flera undersök
ningar att oerfarna studenter i sin läsning fokuserar texten och försöker lära 
sig denna m edan den erfarne studenten har sitt fokus fäst på textens me
n ing .2 1 Det som vidare är känt om studenterna när de kommer till utbild
ningen är att de uppfyller vissa behörighetskrav; allmänna och särskilda. 
Den ambitiöse läraren kan också få uppgifter om studenternas avgångsbetyg, 
vid vilken skola betyget förvärvats, högskoleprovspoäng,. arten och omfatt
ningen på arbetslivserfarenheten.

Det som också är känt om studenten är att denne frivilligt och förhopp
ningsvis av eget intresse har sökt en viss utbildning (eller kurs). H uruvida 
detta intresse och denna frivillighet är dikterad av vad studenten helst av 
allt vill göra eller av andra skäl t ex att en universitetsutbildning tenderar 
att bli ett nödvändigt om ej tillräckligt villkor att få tillträde till en attraktiv 
arbetsmarknad är något som är höljt i dunkel.

Det är också känt att studenterna på egen hand måste finansiera sina stu
dier. Studenternas förväntningar på de akademiska studierna vet vi inte 
särskilt mycket om utöver att dessa förefaller växla med sociala konjunktu
rer.

Som universitetslärare antar vi emellanåt att studenternas mål med studi
erna sam m anfaller med kursplanernas, högskoleförordningens och även 
våra egna uppfattningar om vad de akademiska studierna egentligen hand
lar om. Sutter har i en studie pekat på förhållandet att studenternas stu
diestrategier inte självklart sammanfaller med en utbildnings uttryckta mål 
och uppläggning .22När andelen äldre studerande ökar är det rimligt att 
föreställa sig att även andra förhållande som har att göra med familj, eko-

2 0 Jfr den omfattande amerikanska diskussionen i anslutning till Boyer, E. L. (1990) 
Scholarship Reconsidered. Priorities of the Professoriate. The Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching. Lawrenceville, New Jersey: Princeton University Press.
21 Se Larsson (1986).
2 2 Sutter, B. (1990) Studerandestrategier i högskolan. - Läkar- och psykologutbildningen. 
UHÄ FoU projektrapport 1990:1.
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nomi, bostad, möjligheter till arbete osv är av betydelse för studenternas 
stud iestrateg ier.23 I anslutning härtill är studenternas tidsanvändning un
der studietiden sannolikt en av de viktigare frågorna att både studera och 
diskutera. Löfgren har i en utvärdering av ett utbildningsexperim ent visat 
att en förhållandevis blygsam  åtgärd som införande av återkom m ande 
"duggor" under studierna såväl har påverkat m ängden använd tid  för stu
dier, tentam ensresultaten som undervisningssituationen. Studenterna har 
använt mer tid till sina studier, de har klarat sig bättre på examinationerna 
och de har varit bättre förberedda vid undervisningstillfällena.24 En av för
utsättningarna för att utveckla en god utbildningsmiljö torde ligga i att öka 
kunskaperna om studenterna, deras studieerfarenheter, tidsanvändning, 
studieintressen osv.

INNEHÅLL

Föremålet för studierna är äm neskunskaper oavsett om studierna bedrivs 
som äm nesstudier eller inom ram en för program. Utöver detta förekom
mer färdighetsträning i olika omfattningar. Utbildningen ska vila på veten
skaplig grund och i förekommande fall på beprövad erfarenhet. Att dessa 
äm neskunskaper är föränderliga till sin karaktär är också ett faktum som 
borde vara bekant för studenterna men som särskilt i början pa utb ild
ningarna brukar bereda vissa problem.

Med tanke på studenternas höga skattning av lärarnas äm neskunnighet så 
innehåller kanske inte innehållet någon paradox. Kanske finns ändå frågor 
som är värda att diskutera. För det första vilka texter används i den akade
miska undervisningen, används läroböcker eller orginalarbeten, eller nå
gon blandning dessa emellan? För det andra vad innebär det ena eller andra 
valet av texter med avseende på studenternas vetenskapliga skolning? För 
det tredje vilken slags texter används för studenternas vetenskapliga för
djupning? Och för det fjärde sker denna skolning skilt från de vetenskapliga 
frågeställningarna eller som ett led i fördjupningen av dessa?

STRATEGI

Att utarbeta en strategi för att överbrygga en kunskaps- och färdighetsklyfta 
bör givetvis, som i all annan undervisning, utgå från att undervisning är ett 
samspel mellan läraren och studenten. Ett samspel som för lärarens del 
kräver kännedom  om studenterna och deras sätt att arbeta med och tänka

2 3 I en riksutvärdering av Linjen för personal- och arbetslivsfrågor tillfrågades ett antal 
intressentgrupper om vad de ville ha belyst i utvärderingen. Studenterna i utbildning utgjorde 
en sådan grupp. Till skillnad från andra intressentgrupper fokuserade studenterna frågor som 
inte direkt hade med utbildningens innehåll och uppläggning att göra. Deras intresse 
centrerade kring deras egna kommande positioner på arbetsmarknaden efter utbildningen och 
hur de olika orternas utbildning rankades i förhållande till varandra. Se Lindberg, L., & 
Wikander, L. (1990) Intressenterna om P-linjen. Arbetsrapporter från Pedagogiska 
institutionen, Uppsala universitet, nr 147.
24Löfgren, C. (1990) Tid att studera. Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet.
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om sina studier.25 Dessutom torde också krävas insikter i den process som 
är nödvändig för att samspelet ska fungera. Utöver detta torde det i första 
hand vara universitetslärarens ansvar att formulera hur hon eller han av
ser att gå tillväga för att minska kunskapsgapet till studenterna. Detta kan 
givetvis göras på flera sätt. En utgångspunkt bör dock vara de mål som gäl
ler för studenterna, därefter bör arbetssätt framförallt studenternas diskute
ras, så även de sätt på vilka läraren ska ge stöd och struktur åt studenternas 
eget arbete samt studiernas organisation. På dessa punkter blir fram ställ
ningen med nödvändighet norm ativ och i stor utsträckning färgad av de 
diskussioner som förts inom det samhällsvetenskapliga utbildningsom rå
det.

Mål

Om vi utgår från förstaterminsstudenterna upplevelser av sina studier före
faller det som de tämligen väl har uppfattat åtminstone en del av universi
tetsundervisningens kod. Mera precist kan den uttryckas på följande sätt:

Självständighet är både ett mål och ett medel i den högre utbildningen. Ett 
mål i så motto att en student efter framgångsrika studier förväntas kunna 
behandla och bearbeta uppgifter inom sitt specialområde utan att någon an
nan talar om hur uppgifterna ska lösas. Detta innebär bl a, om utgångspunkt 
tas i den nu gällande högskolelagens andra paragraf som föreskriver att 
högskoleutbildning ”skall bygga på vetenskaplig grund", att det inte är till
räckligt att läsa, förstå och "kunna” litteraturen. Det krävs dessutom att ana
lysera och bearbeta litteraturen och inta en frågande och sökande hållning 
till kunskapsinnehållet. Till hjälp finns inom de olika ämnena vetenskap
liga teorier och angreppssätt som är resultatet av forskning. Studenterna 
måste på egen hand tillgodogöra sig information som samlats in och bearbe
tats av andra, ställa problem och analysera problemkomplex samt pröva 
olika metoder att lösa problem. Att lära sig arbeta med denna inriktning är 
en nödvändig förutsättning för framgångsrika studier.

Den kritiska läsningen är ett led i självständighetsutvecklingen sam tidigt 
som den är en förutsättning för att förvärva ett vetenskapligt förhållnings
sätt. Kritisk läsning innebär att vetenskapliga texter (avhandlingar, artiklar, 
forskningsrapporter och läroböcker) är arbetsmaterial som ska studeras och 
granskas. Granskningen kan göras genom att ställa frågor till den aktuella 
texten, frågor som antingen är generella eller som är härledbara från en gi
ven teori. Detta arbete kan utföras till stor del av studenterna själva.

Skriftlig framställning är en av det vetenskapliga förhållningssättets fram- 
trädelseformer. En intellektuellt arbetande person är beroende av att an

25Se Sutter (1990) samt Franke-Wikberg, S. (1992) Reflexioner kring högskoleutbildning och 
dess påverkanseffekter. I S. Franke-Wikberg mfl (1992) Baskursboken. Perspektiv på 
universitet, vetenskap och utbildning, 225 -242. Hult, A. (1990) Yrket som föreställning. En 
analys av föreställningar inom fyra högskoleutbildningar. Akad avh, Samhv fak, Umeå 
universitet. Zetterström, B.-O. (1988) Samhället som föreställning. Om studerandes 
ideologiska formning i fyra högskoleutbildningar. Akad avh, Samhv fak, Umeå universitet.
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vända det skrivna ordet. Att skriva texter, vare sig dessa är paper, PM eller 
uppsatser, är också ett sätt att utveckla sitt tänkande. Sådant arbete genom
förs företrädesvis på egen hand och i egen takt och med sådana tidsmargina
ler att resultatet kan läsas av andra än den som är författare.

På samma sätt som skriftlig framställning är det m untligt framställda bud
skapet ett viktigt drag i det intellektuella arbetet. Att m untligt, som regel 
med starkt begränsat tidsutrymme, förmedla buskap kräver noggranna för
beredelser inte bara i form av planering av innehåll utan  även i form av 
produktion av stödjade visuella material. Sådana förberedelser åligger den 
studerande.

Allt självständigt arbete kräver arbetsdisciplin. En student ägnar minst 40 
timmar per studievecka åt sina studier och mer om situationen så kräver.26 
Denna disciplin måste varje student ålägga sig själv.

Arbetssätt

Att nå mål av det ovan skisserade slaget torde kräva en del grundläggande 
insikter i det slags arbete som kännetecknar akademiska studier och akade
misk undervisning. Utöver detta krävs träning i akademiska studieformer. 
Att studenterna tillägnar sig dessa tidigt under studietiden underlättar san
nolikt studiearbetet och studieframgången. Det finns fram ställningar som 
behandlar dessa frågor samt ger råd och anvisningar.27

Lärarnas stöd

I undervisningen måste lärarna ge stöd och struktur åt studenternas egen 
kritiska läsning av kursinnehållet och inbjuda till en frågande och sökande 
hållning gentemot detta. Oavsett om studenterna följer ett program  eller 
väljer kurser termins- eller årsvis måste lärarna särskilt under det första 
studieåret vara uppmärksam m m a på och ägna tid åt studenternas träning i 
kritisk läsning samt muntlig och skriftlig framställning Under hela studie
tiden måste lärarna vinnlägga sig om att ge återkoppling på studenternas 
skriftliga och muntliga produkter. Återkopplingen måste omfatta både posi
tiv och negativ kritik samt sådana synpunkter och kom m entarer som un
derlättar studenternas egen utveckling.

Studiernas organisation

Högskoleutredningen föreslog att aktivitetsinriktade undervisningsform er 
bör öka i omfattning. De former som företrädesvis nämndes i förslagen var 
seminarier och handledningssamtal. Båda är aktivitetsinriktade, de förut

2 6 Antalet studietimmar ska inte uppfattas som det enda kriteriet på en god arbetsdisciplin. 
Det är givetvis så att kvalitén på arbetsinsatsen är betydligt viktigare än att just 40 timmar 
per vecka används till studierna.
2 7 Se t ex Lindberg, L. (1992) Akademiska studier och akademisk undervisning - 
kännetecknande drag. I S. Franke-Wikberg mfl (1992) Baskursboken. Perspektiv på 
universitet, vetenskap och utbildning. 55 - 71.
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sätter omfattande förberedelsetid för studenterna och är i den mån lärare är 
delaktiga också resurskrävande. H andledningssam tal anses vara en av de 
allra dyrbaraste undervisningsform erna eftersom de är höggradigt indivi
dualiserade.

Studenternas förberedelser kräver tidsmässigt handlingsutrym m e. Däremot 
är en poäng att de inte alltid kräver lärarinsatser (jfr självständighetsträ- 
ningen). Men just dessa undervisningsform er kräver noggrann och grund
lig feedback på studenternas arbete, vilket också tar tid och det låter sig inte 
genomföras i större grupper. Detta får konsekvenser för undervisningstät- 
heten givet konstanta undervisningsresurser.

SAMMANFATTNING

I det föregående har jag pekat på några paradoxer som framträder när jämfö
relser görs mellan mellan kraven på universitetslärare och vad som fram 
kommer i undersökningar där universitetslärares pedagogiska färdigheter 
bedöms. Med utgångspunkt i termerna lärare, elev, strategi och innehåll har 
jag pekat på några möjligheter att bearbeta dessa paradoxer. Vad avser lärare 
menar jag att en av de viktigare åtgärderna är att ge doktoranderna en god 
universitetspedagogisk skolning, både teoretisk och praktisk, inom ramen 
för forskarutbildningen samt att universitetslärarnas arbetsinnehåll en gång 
för alla förändras i riktning mot LÄTO- organisationens intentioner. Kun
skaperna om studenterna, både vad de är intresserade av i sina studier och 
vad de gör under sin studietid, bör vidare vidgas. Innehållsfrågor har jag be
rört mycket perifert, men här menar jag att en diskussion om vilka texter 
som används i grundutbildning och varför just dessa texter används kan 
vara början på nya sätt att betrakta innehållet i verksam heten. A vslut
ningsvis har jag presenterat en strategi för hur samspelet mellan universi
tetslärare och studenter skulle kunna te sig. Strategin betonar tidig träning i 
kritisk läsning, skriftlig och m untlig framställning, självständigt arbete och 
arbetsdisciplin, dvs sådant som brukar förknippas med intellektuellt arbete.
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Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

Avdelningen för pedagogiska mätningar 

Ingemar Wedman

EXAMINATION PÅ VETENSKAPLIG GRUND?

Det heter allmänt om verksamheten vid högskolan att den ska vila på vetenskaplig 

grund. Examinationen, som en del av högskolan, ska således göra detsamma. Vad får 

då ett sådant krav för konsekvenser för examinationen vid högskolan ? Om sanningen 

ska fram är konsekvenserna många gånger knappt skönjbara. Istället kännetecknas 

mycket av den examination som sker vid högskolan av uppenbara brister, brister som  

många gånger innebär att de beslut som fattas på grundval av resultat erhållna på sådana 

examinationer sannolikt är högst tvivelaktiga.

För att precisera de antydda bristerna är det angeläget att strukturera området 

examination på vetenskaplig grund. Jag kommer att begränsa mitt inlägg här till följande 
aspekter på examination:

1 Examinationens syfte(n)

2 Vilken mätteoretisk grund utmärker examinationen vid högskolan?

3 Planering, uppföljning, utvärdering

4 Att formulera problem
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5 Mätningarnas kontext

6 Mätningarnas tillförlitlighet

7 Mätningarnas relevans

8 Studerandepengar, studiemedel och sänkta ribbor

Nämnda aspekter är självfallet inte de enda som kan nämnas i anslutning till 

examination. Det finns ytterligare andra. Dessa åtta får dock räcka i detta sammanhang. 

Jag vill också påpeka att behandlingen av dessa åtta aspekter av nödvändiga skäl måste 

bli lite ytlig. Dock hoppas jag att behandlingen av dem ska vara sådan att min ovan 

antydda kritik av dagens examination vid högskolan på vetenskaplig grund ska förstås.

Examinationens syfte(n)

För de flesta inom högskolan menas med examination att kontrollera den studerandes 

kunskaper och färdigheter. Det ställningstagandet sker ofta med en tämligen oreflekterad 

min, där t ex frågan om varför man ska examinera aldrig eller nästan aldrig ställs. Med 

en sådan oreflekterad inställning till examination följer inte sällan att undervisningen och 

senare examinationen uteslutande kan ske genom hänvisning till aktuell litteratur -  det 

är denna text som utgör innehållet i examinationen.

Det finns anledning att fråga sig om kontrollen av kunskaper och färdigheter är och 

borde vara det enda syftet med examination. Jag har i andra sammanhang hävdat att 

examinationen också borde ha syftet att stimulera och fortbilda (Wedman 1982, 1988).

Varje examination innehåller en stor mängd information men endast en bråkdel av denna 

används. Den använda informationen utgörs av de rätta svaren som sedan adderas och 

ger underlag för att godkänna respektive underkänna den studerandes svar. Den viktiga 

pedagogiska informationen finns i felsvaren som nästan aldrig uppmärksammas.

För några år sedan genomförde jag en undersökning med ett av högskoleprovets delprov
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-  O RD-provet -  ett prov som i sitt originalutförande består av ett angivet huvudord 

som det gäller att finna synonymen till bland ett antal uppräknade ord. I min 

undersökning som genomfördes på avslutningsklasser på de studieförberedande linjerna 

på gymnasieskolan ändrades förutsättningarna på så sätt att eleven själv fick ange 

betydelsen av det presenterade huvudordet. Inga alternativ presenterades. Några av 

resultaten från denna studie redovisas nedan.

(Se bilaga sidan 33.)

För att göra en lång historia kort kan noteras att elevernas svar är olika till sin karaktär. 

I vår vanliga rättning av liknande svar är alla lika och nollvärderade. Vi tar alltså ingen 

hänsyn till att svaren kan vara mer eller mindre korrekta. Därmed avhänder vi oss också 

viktig kunskap för egen fortbildning och goda möjligheter till intressant återkoppling till 

de studerande.

Det faktum att det finns i fysisk mening en tentamen att ta på tycks för många innebära 

att examination också sker. Det stämmer också i meningen att förordningens krav är 

tillgodosedd, d v s det finns ett fysiskt dokument (kallat tentamen) med vilket vi 

kontrollerar den studerandes kunskaper och färdigheter. Det faktum att examinationen  

finns är dock ingalunda en garanti för att den har en hög kvalitet.

Examinationens mätteoretiska grund

När det gäller mätningar av det slag som examinationen representerar brukar man skilja 

mellan tre olika slag, nämligen

1 normrelaterade mätningar

2 målrelaterade mätningar

3 individrelaterade mätningar
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De normrelaterade mätningarna kännetecknas av att de är relativa, dvs resultaten 

relateras till en grupps prestationer. Målrelaterade mätningar kännetecknas av att 

resultaten kan tolka i relation till uppställda mål. Individrelaterade mätningar, slutligen, 

kännetecknas av att resultaten för den enskilde relateras till dennes tidigare prestationer.

Högskolans examinationer är målrelaterade. Av det följer bl a att innehållet i 

examinationerna är väl förankrade i preciserade målbeskrivningar och att kravgränser 

definierats i förväg.

Låt mig inte överdriva, men få torde kunna hävda att målen med undervisningen och 

examinationen är väl preciserade. Ännu färre torde kunna hävda att kravgränserna i 

förväg är definierade för respektive tentamen. Intressant nog förekommer dock 

situationen att kravgränser av typen att 65 % av uppgifterna ska vara rätt besvarade. En 

sådan gräns är dock relativ till sin innebörd. Det förekommer också krav på att en viss 

andel av studenterna ska vara godkända, alltså en genuin normrelaterad examination.

Planering, uppföljning, utvärdering

Jag har i annat sammanhang karaktäriserat (och måhända också karikerat) ett vanligt 

lärarbeteende i anslutning till examination som varande tämligen mekaniskt och där tiden 

för planering och konstruktion av examinationen tidsmässigt är mycket begränsad 

(Wedman, 1983,1988). Vad gäller den senare frågan torde 5-10%  av tjänstgöringstiden 

vara ett riktmärke för hur mycket tid som läggs ned på examination.

Det mekaniska examinationsbeteendet kan i grova termer beskrivas ungefär sålunda. 

Tentamenstillfället böijar närma sig och skrivningen ska formuleras. Med lärobokens 

kapitel och föreläsningsanteckningama framför oss skrider vi lärare så till verket och 

böijar formulera våra frågor. Tiden medger inga utsvävningar i reflexioner kring 

innehållet i skrivningen och vad den mäter. Här gäller det att formulera problem som 

förhoppningsvis går att besvara. För enkelhets skull sparar vi vidare konstruktionen av 

mallen till efter tentamen när vi har tillgång på svar från de studerande.
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Idag är det näst intill en självklarhet att noggrant och omsorgsfullt följa upp och 

utvärdera viktiga verksamheter. Hur förhåller det sig i dessa avseenden med 

examinationen? Den uppföljning som brukar ske handlar nästan uteslutande om att 

snabbt rätta examinationen för att därmed komma till ett beslut om godkända och 

underkända prestationer. Tanken att examinationen också kan utvärderas till sina 
kvaliteter är för många av oss långt borta.

Att formulera ett problem

En genomgång av lärarkonstruerade examinationer ger ibland intressant information och 

viktiga upplysningar. Några sådana redovisas nedan.Låt mig inleda med några exempel

Muhammed föddes år... Hans far dog strax före hans... Modern dog när han var ...år 
gammal. Han uppfostrades först av sin...men han dog också och en ...tog hand om 
Muhammed. Han arbetade som...Han gifte sig med en rik änka som hette ...Muhammed 
fick en mängd uppenbarelser från ängeln...En gång blev Muhammed förd till paradiset 
från staden...Han flyttade till...eftersom hans egen släkt misstrodde honom. Efter åtta år 
återvände han till födelsestaden...Han dog år...Då hade han enat hela den...

Omkring...bör jade... i Sverige. De tre viktigaste varorna som Sverige...var...och...

Klara och Jacob är ett par i tjugoårsåldern som flyttar ihop. Båda förvärvsarbetar och 
de bor i en hyreslägenhet. Efter en tid får de en dotter Ida. Vilket försäkringsskydd 
tycker Du att familjen ska skaffa sig utöver de obligatoriska försäkringarna som 
samhället och yrkesarbetet ger dem? (3p)

Beskriv lilla kretsloppets väg, samt vad som sker där.
Beskriv nu stora kretsloppet på samma utförliga sätt.
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Skriv på fem rader ditt eget omdöme om boken (Gullivers resor) (5p).

Medellivslängden i Sverige är hög. Varför? (2p) 
a) Vilka konsekvenser får detta för samhället? (4p)

Man kan behandla anorexia nervosa på olika sätt. Ett behandlingssätt används vid 
akademiska sjukhuset i Uppsala. Hur är det upplagt? Redogör i punktform/kortfattat.

Att formulera problem har sina problem. I de sammanhang vi här talar om är det 

företrädesvis två huvudtyper av problem det handlar om, nämligen,

1 Ytliga och ibland triviala problem

2 Vida och oklara problem

Många lärare känner väl till att det är tämligen lätt att formulera problem som mäter 

ytliga och ibland triviala kunskaper (typ när dog Gustav II A dolf -  istället för att peka 

på att Gustav II A dolf dog 1632 i Lützen och sedan fråga efter vad han hade där att 

göra). Som en allvarlig konkurrent till denna typ av formuleringar finns de klassiska 

diskutera-frågorna och redogör-för-frågom a. Vid en första anblick synes dessa frågor 

ha en genuin botten. En närmare analys visar dock ganska ofta att de tillkommit i en 

hast och utan närmare analytisk reflektion (Diskutera andra världskriget, Redogör för 

den pedagogiska historien).

Mätningarnas kontext

I nära anslutning till de många problem som hänger samman med formuleringsproblemet 

hör frågan om examinationens innehållsliga kontext. Idag pågår en stark rörelse inom  

den pedagogiska mätningsläran för s k performance assessment, en rörelse som betonar 

att frågorna och problemen så nära som möjligt ska ansluta till den pedagogiska

praktiken. Ett annat namn på mätningar av denna typ är authentic measurements. Denna
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praktiken. Ett annat namn på mätningar av denna typ är authentic measurements. Denna 

problemtyp kan definieras sålunda (Herman, Aschbacher, & Winters, 1990, refererade 

i Aschbacher, 1991).

1 Students perform, create, produce or do something that requires higher 
level thinking or problem solving skills (not just one right answer).

2 Assessment tasks are also meaningful, challenging, engaging instructional 
activities.

3 Tasks are set in a real-world context or close simulation.

4 Process and conative behavior are often assessed as well as product.

5 The criteria and standards for performance are public and known in 
advance.

Styrkan i rörelsen kan måhända bäst åskådliggöras med referens till en av de främsta 

tidskrifterna inom den pedagogiska mätningsläran. I ett av numren under 1991 anför 

Richard Stiggins att en 60-årig tradition inom mätningsläram nu är till ända och ersätts 

av en motsvarande med utgångspunkt i s k authentic measurements.

Fortfarande är mätningar av denna typ mycket oklara till sina mättekniska konsekvenser. 

Från utbildningsdepartement i New Brunswick i Canada framhölls sålunda härförleden 

att man medvetet valt bort denna typ av mätningar efter de erfarenheter som vunnits 

efter ha prövat ideerna under några år (personlig komm.). Mätningar av denna typ är 

känsliga för såväl tillförlitlighetsbrister som relevansbrister. Därtill är de mycket 

kostsamma.
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Mätningarnas tillförlitlighet

Oavsett vilka mätningar vi talar om finns två grundläggande krav att ställa på dem för 

att de ska vara intressanta. Det ena kravet är att mätningarna ska vara tillförlitliga (se  

ovan) och teoretiskt ge ungefär samma information oavsett när den studerande prövas 

(förutsatt att ingen systematisk påverkan skett däremellan). Konsekvensen av bristande 

reliabilitet kan kanske illustreras på följande sätt.

Låt oss anta att tillförlitligheten för mätningen x är 0.84 (mätt i en skala från =.00 till 

1.00). Låt oss vidare anta att mätningen (skrivningen) består av 25 uppgifter med 

standardavvikelsen 4.0. Mätningens standardfel blir under dessa förutsättningar 1,6 vilket 

i sin tur innebär att man i grova drag kan utgå från att den studerandes sanna resultat 

ligger i intervallet + 3.2. En lägre tillförlitlighet t ex 0.64 (vilket är mycket troligare i 

examinationssammanhang) ger intervallet + 4.8.

Det är alltså viktigt att mätningarna är tillförlitliga. Tillförlitlighetsproblem är särskilt 

problematiska i anslutning till att bedömningar ska göras. När det t ex gäller bedömning 

av öppna frågor där uppsatsen får tjäna som ett bland många exem pel vet man från 

omfattande forskning att minst tre bedömare krävs för att mätningarna ska vara 

någorlunda tillförlitliga (jämför också med bedömning av konståkning, gymnastik, 

backhoppning etc). Man kan här tex fråga sig hur vanligt det är att vi lärar anlitar 

kollegor i bedömningen av de öppna frågor vi ger.

Mätningarnas relevans

Det avgörande kvalitetskravet vid alla typer av mätningar är deras relevans. Att mäta 

sådant vi inte vill mäta verkar ju tämligen poänglöst. Vet vi då vad vi mäter i våra 

examinationer och på vilka grunder vet vi att vi mäter rätt saker?

Jag tror att man får leta länge för att finna examinationer som har sina grunder i 

explicita åtgärder för att stärka och garantera relevansen. Den mest elementära formen 

för relevansgaranti saknas vanligen, nämligen att problemen i examinationen systematisk  

reflekterar ett definierat innehåll. Man får vara glad om problemen reflekterar innehållet
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i litteraturen och i undervisningen på något sätt. Att också ställa kravet att reflektionen 

ska vara systematisk blir för många av oss lärare väl mycket.

Att därtill kräva att examinationen ska ha en begreppslig och teoretisk innebörd får 

naturligtvis den erfame läraren att tappa fattningen. Ändå har varje form av mätning en 

begreppslig och teoretisk innebörd. Vi väljer dock nästan alltid att se bort ifrån den.

Och inte bara det -  varje form av mätning har också värdeimplikationer och sociala 

konsekvenser (M essick, 1988, 1989).

Det senast sagda skulle naturligtvis kräva en tämligen omsorgsfull utläggning -  långt 

utanför möjligheterna i en framställning som denna -  för att rätt kunna förstås. Låt mig 

dock ändå påpeka följande. De problem och frågor vi lärare ställer samman utgör på 

något sätt en helhet, tillsammans ska frågorna ofta återge något vi menar är en kärna i 

vår kurs. Denna kärna är det centrala begrepp jag här talar om. Denna kärna eller detta 

begrepp har också värdeimplikationer, den anger mitt förhållningssätt till viktig kunskap, 

ett förhållningssätt jag försöker överföra till mina studerande. Min tentamen har också 

ett nyttighetssyfte att ge mig underlag för att garantera den studerandes kunskaper. I 

kraft av examinationens teoretiska innebörd får den praktiska nyttan också en teoretisk 

innebörd, d v s att godkänna och underkänna får en vidare mening. Därmed kan vi också 

konstatera att den har tydliga sociala konsekvenser.

Jag ska i detta sammanhang inte ställa frågan om hur många av oss lärare förhåller oss 

till examinationen på detta senare sätt. Det vore, tror jag, att tigga efter nollfrekvenser. 

Ändock kan jag konstatera att forskningsfronten vad gäller mätningarnas relevans ägnat 

sig åt denna problematik i ungefär ett decennium. De första spadtagen togs dock för mer 

en två decennier sedan (Cronbach, 1971).

Studerandepengar, studiemedel och sänkta ribbor

Efter att ovan ha redovisat, om än ytligt, några av de brister som i förhållande till 

tillgänglig kunskap finns om de mätningar som examinationen representerar, ska jag här 

kort uppmärksamma hurusom systemet självt bidrar till en omfattande kvalitetsosäkring.
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Det finns idag en rad indikatorer som pekar mot att kvaliteten i våra examinationer är 

utomordentligt bristfällig. Om den slutsatsen är någorlunda riktig betyder det att 

högskolan examinerar sina studerande på ett högst tvivelaktigt sätt och att de 

utbildningsbevis vi utfärdar knappast tål att synas närmare i sömmarna.

Att komma till rätta med flera av de brister som antytts ovan är inte särskilt omständligt

eller ens kostsamt. Det kräver dock ett nytänkande. Det borde därmed vara värt

ansträngningen. I detta läge kommer systemet självt emellertid dragande med ideer som  

på inget sätt belönar en förändring i riktning mot ökad kvalitet. Istället vill man öppet 

premiera låg kvalitet och bristfälliga examinationer. Att knyta resurser till 

genomströmning av studerande och samtidigt kräva en ökad poängskörd för att erhålla 

studiemedel torde bara svårligen kunna förenas med ökade krav på kvalitet.

Epilog

I tillägg till ovanstående reflektioner om sänkta ribbor vill jag anmäla följande. Två 

dagar före julafton 1992 antog vårt eget rektorsämbete Regler för 
tentamensskrivningar vid Umeå universitet. Dokumentet handlar om tre saker, 

nämligen

1 Regler för tentander

2 Regler för skrivvakter

3 Disciplinära åtgärder

Dokumentet är fyllt av regler, förbud och straffåtgärder. Dokumentet innehåller inte en 

rad om vilka kvalitetskrav rektorsämbetet ställer på examinationen. Den tas 

uppenbarligen för given vara av hög kvalitet. Erfarenheterna talar dock ett annat språk.

31



Referenser

Aschbacher, P. (1991)

Cronbach, L.J. (1971) 

M essick, S. (1988)

M essick, S. (1989) 

Stiggins, R.J. (1991) 

Wedman I. (1983)

Wedman, I. (1988)

Performance assessment: State activity, interest, and 

concerns. Applied Measurement in Education, 4(4), 2 7 5 -  

288.

Test validity. In R.L. Thorndike (Ed.): Educational 
Measurement. W ashington, DC: American Council on 

Education.

The once and future issues of validity: Assessing the 

meaning and consequences of measurement. In H. Wainer 

and H.I Braun: Test validity. Hillsdale: Lawrence Erlbaum 

Ass.ociates, Publishers.

Validity. In R:L. Linn (Ed): Educational Measurement,
Third Edition. American Council on Education.

Facing the challanges o f a new era of educational assessment. 

Applied Measurement in Education, 4(4), 26 3 -2 7 3 .

Tro och vetande om examination vid högskolan. I L 

Beckman och Åke G Svensson (red): Högskolans inre 
arbete. Symposium vid Umeå universitet i september 1983. 

Umeå unviersitet.

Prov och provkonstruktion. Stockholm: Utbildningsförlaget.

32



Ex
em

pe
l 

på
 

”s
yn

on
ym

er
” 

av
gi

vn
a 

som
 

sv
ar

 
på 

fem
 

av 
de 

in
gå

en
de

 
30 

or
de

n.
Bilaga

Eo
c

OJ 13X E
•— o
y c

c
’E

9

‘O

c
OXj
OX

Q
cP
C
Q
D
>
3D

=3
x
X

X

C
cd
E
oj

X

X
CDc

(D
XC
O
u.

X )

vo

CL
CL
03

X

13 <D 12
OX) OX) g

003 CD 2u— u- X

O

X
03
u .

c
_c

J U X _x
X P X
vo O

c
p o

X

X
03 
C
OX)
OX)

03 X  ^

33X

C L  C

E
P  :03

X
03

X
C
OX)

E OX)
> >

u- X

o

E

P
CL

E

=3
X
O /J

-■03
X

u
s .

v: (_ u OXj
P C *3 P

•5
D

X
X V)

X O P ■ 03
' " 3 • — •O >V) >

°03 —  (jj
^  GJ O/)

X  - q  o3

§ o !
X  X  >

CD
C
C

:03

o 5
OX) VO

C
O
E
oj

X )

P

X
CD

X

D
X
C
X

03

X )
CD

03
s

X
> 0
Uh

03
OXj

E p VO 03

03
Uh

:03
U h

OJ
X

Uh
— ; VO X OJ
oo3 OJ C >
X X P ■O

CL
> •  OXj 
vo C  
OX) X  
>  0 X  OXjX o X
03 ^  ^

OXJ X
X cU h

P
03

E 03 ••o
Uho OJ

ET vo E X vo ~vÖ

E
OXX
P

33



UMEÀ UNIVERSITET 
Institutionen för nationalekonomi 
Curt Löfgren

"EXAMINERA MERA" FÖR HÖGRE KVALITET?
Om sambandet mellan examination och den tid studenten ägnar åt studier

Bra studier kräver tid - de kräver mycket tid. Detta är uppsatsens utgångspunkt. Men hur 
mycket är "mycket"? Man kan argumentera för att studenter åtminstone bör lägga ned 40 
timmar i veckan på sina studier. Gör studenterna detta - anslår de en studietid som krävs för 
att utbildningen ska vara av hög kvalitet? Är deras studier tillräckligt regelbundna?

Vid den nationalekonomiska institutionen tror vi att studieproblem ofta beror på, eller yttrar 
sig i, att studenterna ägnar för lite tid åt studierna. Därför har vi sedan några år tillbaka 
kraftigt utökat examinationen. Vi har infört en rad småskrivningar, sk duggor, som 
komplement till de normala slutskrivningama. Vi har också formaliserat principerna för vår 
examination bl a innebärande att litteraturens ställning har förstärkts. Dessa åtgärder har 
vidtagits därför att vi tror att examinationen är central som motivationsfaktor för studen
terna.

Numera har vi i genomsnitt ett examinationstillfälle var åttonde vardag under våra A-kur
ser. Erferenhetema av detta system är mycket goda. Vi är därför beredda att påstå att mer 
av examination, på kortare avsnitt, än vad som är brukligt under de typiska fempoängsmo- 
menten kan leda till en ökning, och kanske t o m en kraftig sådan, av utbildningens kvalitet.

Att föreslå examination på kortare avsnitt när högskoleutredningen och regeringen samtidigt 
föreslår att examinationen ska komma att omfatta betydligt större avsnitt än i dag - 20 till 
40 poäng - kan tyckas bakåtsträvande. Det är dock inte svårt att hävda att det förra kan vara 
en förutsättning för det senare. Det utökade antalet skrivningar som vi har infört är inte en 
ersättning för - inte ett sätt att stycka upp och tentera "bort" små kunskapsavsnitt - utan ett 
komplement till de traditionella slutskrivningarna.

Det intressanta i detta sammanhang är hur olika examinationsformer påverkar studenternas 
tidsanvändning. Åtminstone en bestämd slutsats borde kunna följa ur en diskussion om 
denna: Vi måste skaffa oss mer av kunskap om vad studenterna gör av sin tid och om hur 
mycket av studenternas tid vi ska kräva för utbildningens del. Vi bör också diskutera om, 
och i så fall hur, vi ska påverka studenternas tidsanvändning.

Syftet med denna uppsats är att på den universitetspedagogiska konferensen ta upp till dis
kussion de påståenden och frågor som gjorts respektive ställts ovan. Är de intressanta? Kan 
de motiveras?
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Diskussionen i det följande utgår från våra erfarenheter som lärare i ett ämne på den sam
hällsvetenskapliga fakulteten. Den rör också våra grundläggande kurser, främst A-kursema. 
Någon mer specifik avgränsning tänker jag inte göra här. Jag hoppas att konferensdelta
garna har överseende med vad som i det följande kan kritiseras för att vara otillåtna genera
liseringar om universitetsutbildning.

Bra studier kräver mycket tid

I en rapport om ett omfattande utvärderingsarbete avseende grundutbildningen som man 
bedriver vid Harvarduniversitetet sedan 1986 skriver professor Richard J Light följande:

Students should work hard. They should come to class prepared. They should 
take advantage of campus life, the extra seminars, the guest speakers and also 
the vigorous social activities.1

Självklarheter? Nej, i varje fall inte hos oss och i praktiken. I hur många ämnen och kurser 
vid fakulteten är det t ex en självklarhet att studenterna kommer förberedda till föreläs
ningar och lektioner?

Vad menar man med att arbeta hårt? Så här skriver den amerikanske psykologiprofessom 
Jack Michael:

At many colleges and universities students are advised that to obtain a passing 
grade - a grade of C - for typical lecture courses they will be expected to spend 
about two hours outside of class for every hour in class. ... This outside study 
requirement is sometimes referred to as the two-for-one rule and is based on a 
full semester load consisting of 12 to 15 credit hours. The result is a student 
work week o f 36 to 45 hours, for what could be called mediocre academic 
accomplishment. For grades o f B or A the work week may well become 50 hours 
or more (min kursivering), assuming that all of one's courses are content lecture 
courses as described above. ... This is clearly not the nine-to-five work week 
considered reasonable in some kinds of employment, but the student is not wor
king for someone else.2

Det finns en rad beteendevetenskapliga förklaringar till att bra studier kräver mycket tid. 
Utbildning innebär förändring. Att lära sig se nya perspektiv, lära sig kunna inse och kunna 
analysera sammanhang och att lära sig kritiskt kunna granska en kunskapsmassa är mödo
samt och tidskrävande.

Men också från en nationalekonomisk utgångspunkt är det lätt att motivera varför tidsan
vändningen är en viktig fråga. Om det nämligen är så att universitetskurser kan klaras av 
med en avsevärt mindre arbetsinsats än de c:a 40 timmar per vecka som ovan angetts som

1 Light 1992, sid 78
2 Michael 1991, sid 230
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miniminivån för ett godkänt resultat då pågår ett resursslöseri inom universitetssektom - ett 
slöseri med studenternas tid. I denna situation bör man då, om man tycker att kravnivån är 
tillfredställande, minska kursernas tidsutsträckning. Ett fempoängsmoment som fordrar 20 
timmars studier per vecka under de fyra till fem veckor som i dag anslås kan under dessa 
förhållanden klaras av på två till tre veckor. Alternativet är att höja kravnivån.

Mot bakgrund av ovanstående är det motiverat att ställa frågan om hur mycket tid vi bör 
kräva av våra studenter. Hur stort bör kravet på studieinsatsen vara för vårt G respektive 
VG exempelvis i förhållande till det ovan nämnda amerikanska kravet för C respektive B och 
A?

Hur mycket tid använder våra studenter till studier?

Hur nära eller långt ifrån (den amerikanska) normen ovan om en väl utnyttjad studievecka
befinner vi oss? I en undersökning från 1986 av två studentgrupper (ADB- respektive fysik
studenter) framkommer en medianstudietid på 21 respektive 29 timmar per vecka. Denna 
studietid avser heltidsstudenter och inkluderar undervisningstid. Spridningen av studietiden 
var stor och "... mycket få  på de av oss undersökta kurserna lade ner 40 timmar i veckan på 
studier".3

Studieinsatsen hänger nära samman med kravnivån. En negativ bild av denna, åtminstone 
återgiven av en del studenter, får man om man läser en rapport till högskoleutredningen om 
förstaterminsstudenter :4

Kören av positiva utlåtanden om högskolans förträfflighet i jämförelse med 
gymnasiet är dock inte enstämmig. I många fall tycker man gymnasiet var 
bättre, tryggare, effektivare. Särskilt den sist nämnda synpunkten betonas av 
många: man tycker att högskolan är för slapp, man hade förväntat sig något an
nat:

- 'Här är det löjligt lätt! Det går att åka snålskjuts. '

- 'Det var högre standard på gymnasiet, högre krav.'

Någon samlad kunskap om studenternas tidsanvändning i Sverige finns inte vad jag vet. Det 
är därför möjligt att vad som sägs i de två citaten ovan inte förmedlar en representativ bild 
av svenska studenters studieinsats. Mot bakgrund av ovanstående kan man alltså inte be
lägga att studenternas tidsanvändning i Sverige är ett problem. Däremot är det ett problem 
att vi har så begränsad kunskap om studieinsatsen. Följande frågor är därför viktiga: Hur 
mycket tid lägger studenterna ned på våra kurser? Och - i relation till föregående avsnitt - 
är studieinsatsen tillräckligt omfattande ?

3 Carradin och Löfgren, 1986, sid 61.
4 Böök och Ekströmer, 1990, sid 29.
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Bedrivs studierna med tillräcklig regelbundenhet?

Det finns en inte ovanlig föreställning om den typiske studentens tillvaro; veckor av en 
tämligen behagfull och mindre kravfylld situation avbrutna av kortare perioder av hård ten
tamen sinläsning. Jack Michael beskriver denna situation så här:

Studying for a college course exam is like many tasks where a certain amount of 
work must be completed before a relatively inflexible deadline, and where the 
quantity and quality of the work completed determines the value of some subse
quent event - in this case, the grade earned on the exam. And as with many such 
tasks, the work could be done at any time during the interval between the 
announcement of the task and the deadline but typically does not occur until 
near the end of the interval and then with increasing frequency.5

Varför är detta fenomen - som Michael kallar för ”the procrastination scallop" - ett 
problem? Man kan anföra åtminstone tre skäl:

För det första innebär det att under en stor del av kurserna är studenterna inte förberedda 
vid undervisningen. Därför riskerar undervisningen och lärarnas tid att utnytttjas dåligt. För 
det andra torde man få ett bättre resultat om kunskaperna bearbetas under hela den tid en 
kurs pågår jämfört med om en stor del av kunskapsinhämtandet sker under tiden strax före 
tentamina och för det tredje kan inriktningen av det beskrivna tentamenspluggandet komma 
att bli alltför begränsad i förhållande till en rimlig kravnivå.

Peter Scott har i sin granskning av svensk högre utbildning, gjord för högskoleutredningens 
räkning, beskrivit den låga kravnivå som gör detta studentbeteende möjligt på följande sätt:

A further complaint is that examinations at the end of short courses are not dif
ficult enough. They inevitably emphasize content rather than intellectual com
petence - and questions are easy to predict. Such courses are often based nar
rowly on particular chapters and pages in textbooks which have been indicated 
in advance by teachers. Also students research past examination papers. The re
sult is rarely an invigorating intellectual experience.6

Det problem som Scott här diskuterar är effekterna av "short courses and frequent examina
tions" . Men även om man har korta kurser - 1 ex våra typiska fempoängsmoment - behöver 
inte dessa läggas upp så att resultatet blir det som Scott beskriver. Av att man har korta 
kurser på fem veckor följer inte att man behöver hålla en så låg kravnivå att studenterna 
klarar sig på att intensivläsa sista veckan av kursen eller att man behöver ställa frågor som 
är lätta att förutsäga och som kan tränas in med hjälp av gamla skrivningar.

En metod som kan användas för att öka regelbundenheten av studierna, för att sprida ut stu
dierna över kursens alla veckor, är att öka frekvensen av examinationen - att exempelvis ge 
flera skrivningar under kursens gång. Det kan leda till att studierna blir mer kontinuerliga

5 Michael 1991, sid 233
6 Scott, P., 1991, sid 66f.
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och samtidigt till att den totala tid studenterna ägnar åt studier ökar. Därigenom kan stu
denterna få bättre kunskaper och det kan i sin tur leda till att svårare uppgifter kan ges på 
slutskrivningama - uppgifter som är mer komplexa och mer analytiskt inriktade än de skriv- 
ningsfrågor som Scott beskriver.

Vi har prövat denna metod på den nationalekonomiska institutionen med ett i vårt tycke gott 
resultat. Detta redovisas i ett avsnitt längre fram i denna uppsats. Det som här är viktigt att 
framhålla är att ett kvalitetsproblem uppstår i utbildningen om inte studenternas studiearbete 
har en rimlig grad av regelbundenhet. Detta kan vara ett problem såväl i fempoängskurser 
som i längre kurser. Man löser med andra ord inte automatiskt detta problem genom att i 
större utsträckning än för närvarande examinera studenterna på längre kursavsnitt än fem- 
poängsmomenten. Snarare är det kanske så att "the procrastination scallop" skulle kunna 
göra sig gällande i ännu större utsträckning om examinationen skulle omfatta en hel 20- 
poängskurs?

Med risk för upprepning: Jag tror att det är viktigt att man diskuterar både frågor om exa
mination på längre respektive på kortare kursavsnitt och frågor om hur studenternas tidsan- 
vänding kan förbättras såväl på längre kursavsnitt som på fempoängsmomenten, så länge vi 
nu har kvar dessa.

Det är intressant att notera att också vid en institution som Harvard tycker man att studen
ternas tidsallokering är ett viktigt problem. I den nämnda Harvardrapporten skrivs7:

... lack of careful thought about time allocation is a predictor of academic 
trouble ... work in the Assessment Seminars emphasizes the importance of ma
naging time for students successful transition from high school to college. Stu
dents who manage their time well are often those that work very hard on it when 
they first arrive. Some freshmen are stunned when they must suddenly face the 
overwhelming amount of reading assigned in college courses ...

... Freshmen are forced to rethink how they spend their day. Most quickly 
accomplish this. But a few don't, or they simply continue whatever patterns 
worked well for them in high school. This distinction in attitudes translates into 
a distinction between freshmen who prosper and those who struggle.

I Harvardrapporten lämnas fyra rekommendationer till lärarna som underlag för deras 
handledning av studenter. En av dessa rekommendationer är: Get students to work on time 
management!

The idea is simple. It is to keep a personal time log. A student tracks exactly 
how time is spent, half hour by half hour, for a period of one week. Just the 
way an attorney at law keeps track of his time in half-hour increments for bil

7 Light 1992, sid 54f.
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ling purposes ... I find that suggesting this logging excercise helps me as an 
advisor. Advisees who have tried it are, without exception, delighted.8

I likhet med vad som sades i avslutningen av föregående avsnitt kan här konstateras att vi 
har för lite av kunskap om studenternas tidsanvändning också beträffande regelbundenheten 
av studierna. Av detta följer några frågor: Hur pass regelbundna - eller oregelbundna - är 
de studier som våra studenter bedriver? I vilken utsträckning läser de kontinuerligt under 
hela kurserna - i vilken utsträckning kommer studenterna förberedda till undervisningen - 
respektive i vilken utsträckning koncentreras den allra största delen av deras studier till en 
kortare period strax före tentamen på respektive kurs?

Både vad gäller studieinsatsens totala omfattning och dess fördelning över tiden i en kurs 
kan dessutom följande frågor ställas: Kan en lämplig kravnivå fastställas utan att man har 
någon uppfattning om vilken tid och ansträngning den är förenad med för studenteras del? 
Är det egalt ur ett kvalitetsperspektiv om studenterna är förberedda - inlästa - eller inte vid 
undervisningstillfällena? Är det betydelselöst för utbildningsresultatet om studenterna läser 
kontinuerligt under kursen eller om större delen av deras studieinsats utgörs av inläsning 
koncentrerad till tiden strax för tentamina?

Om svaret är nej på dessa frågor så medför det ett ja på följande fråga: Bör vi försöka på
verka studenternas tidsallokering? Nästa logiska fråga blir då: Hur påverkar man studenter
nas tidsanvändning?

Duggor på nationalekonomin för bättre tidsanvändning och för ökad kvalitet

Det är inte svårt att i litteraturen hitta skrivningar om examinationens centrala betydelse. 
Högskoleutredningen skriver t ex9:

Många pedagogiska studier har övertygande visat vilken styrande inverkan exa
minationen har på studierna och inlärningen. För inlärningsresultatet betyder 
examinationen ofta lika mycket som undervisningen.

Jack Michael anser att examinationens betydelse nästan helt överskuggar betydelsen av 
andra faktorer10:

It is unrealistic to consider sources of motivation other than exam and course 
grades to be of much importance in generating study in the typical content 
course.

8 Light 1992, sid 57.
9 SOU 1992:1, sid 145.
10 Michael 1991, sid 238.
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Man kan också i litteraturen hitta stöd för att mer frekvent examination kan vara positivt ur 
kvalitetssynpunkt. I Harvardrapporten skrivs t ex11:

Another example is how students report, individually, that they learn far more 
from a class with frequent, short writing assignements than from a course with 
one long paper or project due only at the end.

Jack Michael skriver12:

... unless exams are clearly related to appropriate study behavior, require 
thorough and extensive coverage of the subject matter, occur frequently 
(preferably no less than once a week) - min kursivering - and are also clearly 
related to the course grade, even this factor will not generate prolonged and ef
fective study behavior.

Att ofta förekommande examination kan vara positivt för utbildningens kvalitet är också nå
got som vi tycker att vi har kommit fram till vid den nationalekonomiska insitutionen. Bak
grunden till att vi har infört ett kraftigt ökat antal skrivningar är att vi under en stor del av 
80-talet haft en genomströmning på bara 60 % på vår A-kurs och att vi har varit missnöjda 
med det resultatet. Också på ekonomlinjen, till vilken rekryteras studenter med förhållande
vis högt betygsmedelvärde, har genomströmningen legat så pass lågt.

När vi för några år sedan ville förbättra genomströmningen, med bibehållen kvalitet, dvs 
utan att sänka kraven, utgick vi från frågan: Hur kan det komma sig att studenter som tidi
gare i skolsystemet klarat av att uppnå goda betyg misslyckas hos oss?

Svaret kunde knappast sökas i studenternas kapacitet. Däremot misstänkte vi att studenterna 
anpassat sig till det typiska (?) studentbeteende som beskrivits i tidigare avsnitt; man sparar 
en stor del av inläsningen till tiden strax före tentamen och då koncentrerar man sig till 
föreläsningsanteckningar och gamla tentamensuppgifter. För att förändra denna situation 
genomförde vi ett program som förutom en omfattande introduktion med syftet att öka stu
diemedvetenheten och ett förtroenderåd mellan studenter och lärare innehöll, och fortfa
rande innehåller, två viktiga komponenter:

* Ett system med småskrivningar, duggor, som innebär att studenterna nu har ett skrift
ligt prov var åttonde vardag under terminen

* Formella principer för examinationen som starkt betonar litteraturens ställning.

Det är viktigt att påpeka att duggoma inte utgör en ersättning för slutskrivningama utan ett 
komplement till dessa. Syftet med duggoma är att ge incitament till en kontinuerlig inläs
ning av litteraturen. Principerna för examinationen innebär att det är litteraturen - inte 
föreläsningsanteckningama - som skrivningarna baseras på. Skrivningsfrågor ställs medvetet

11 Light 1992, sid 79.
12 Michael 1991, sid 229.
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också på sådant stoff som inte avhandlats vid undervisningen men som återfinns i litteratu
ren.

Effekterna av denna verksamhet har varit mycket goda. Genomströmningen har ökat till 85 
% och vår bedömning är att kvaliteten samtidigt inte bara har hållits konstant utan har 
ökats. Andelen väl godkända resultat på slutskrivningama har blivit större samtidigt som en 
jämförelse av gångna års skrivningsfrågor med de som nu ställs visar på en väsentligt ökad 
svårighetsgrad. Lärarna upplever att det både blivit mer stimulerande och svårare att vara 
lärare. Studenterna kommer nu i större utsträckning förberedda till undervisningen. De blir 
därigenom mer krävande.

Förklaringen till denna förändring tror vi just är att studenterna nu ägnar mer tid, och mer 
regelbunden tid, åt sina studier i nationalekonomi. De uppger också i svar på en enkät att de 
ägnar mer tid åt sina nationalekonomistudier än vad de gjort på kurser som de tidigare 
läst.13

Vi tror självfallet inte att vårt duggasystem är det enda eller bästa sättet att påverka studen
ternas tidsanvändning. Men vi skulle vara glada över och intresserade av en diskussion 
kring och ett kunskapsinhämtande avseende de frågor som inspirerat oss till att förändra 
examinationsformema:

Hur stor studieinsats - hur mycket tid - kräver bra studier?

Hur mycket tid ägnar våra studenter åt sina studier? Hur pass regelbundet bedriver de stu
dierna? 1 vilken utsträckning förbereder de sig för undervisningen?

Finns det anledning att försöka påverka studenternas tidsallokering?

— om ja: Hur?

13 Förändringsarbetet finns redovisat i Löfgren, 1990.
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KAN STUDIERNA PÅ UNIVERSITETET GÖRAS PRODUKTIVA -  I DUBBEL 
BEMÄRKELSE?1

-  Berthe] Sutter -

Är det möjligt att ta sig ur den kris som lärandet i högskolan befinner sig i genom att göra studierna 
produktiva -  i dubbel bemärkelse? Det är den fråga jag här ska diskutera.

Först något om hur jag förstår lärandets kris vid högskolan. Jag ska utgå från att en sådan kris 
existerar och att den har två sidor. Den första är att dagens lärandet är alltför reproduktivt till sin 
karaktär, att det består i alltför mycket återgivning av lästa läxor. Lärandets kreativa aspekt har satts 
på undantag. Krisens andra sida är att studierna är icke-produktiva i den bemärkelsen att inget 
objektivt skapas. Studierna är att räkna som konsumtion. Den som studerar vid högskolan tillhör de 
tärande i samhället.

Någonstans måste en diskussion ta sina utgångspunkter, och jag ska, som sagt, utgå från att det råder 
en högskolestudiernas kris karaktäriserad på detta vis.

För det fortsatta resonemanget ska jag ta min utgångspunkt i en figur:

STUDIER SOM 
KONSUMTION

STUDIER GENOM 
PRODUKTION

REPRODUKTIVA
STUDIER

(1) Traditionella 
grundutbildnings
program

(3) Utbildning genom arbete 
(Lärlingsutbildning)

PRODUKTIVA (2) Undersökande lärande, (4) Utbildningsforskning,
STUDIER lärandeverksamhet utvecklande verksamhets-

forskning

Figur 1. En klassifikation av studier

Som synes har fyrfältsfiguren skapats genom att två dimensioner har kombinerats: reproduktion
produktion, konsumtion-produktion. Den första dimensionen är hämtad från en kulturens eller 
utbildningens sfär, den andra från det ekonomiska livets. Låt oss se om en sådan utgångspunkt kan ge 
upphov till en fruktbar diskussion. -  Jag kommenterar fälten i tur och ordning.

(1) Traditionella grundutbildningsprogram . För denna typ av utbildning har två historiska 
omständigheter haft stor betydelse. Den ena är att utbildning ges under en koncentrerad period i 
ungdomsåren, åtföljd av en lång yrkeskarriär, i Sverige förr vanligen som statstjänsteman (främst 
präst, militär eller lärare). I våra dagar är förhållandena annorlunda. Behovet av utbildning har 
mångfaldigats, såväl i samhällelig skala som individuellt. Tillgängligheten till någon form av högre 
utbildning har ökat väsentligt, och man brukar räkna med att det numera behövs återkommande 
perioder av utbildning i en människas liv.

Den andra historiska omständigheten gäller lärande. Det finns en lång tradition av utbildning och 
högre studier från medeltiden till våra dagar. Mycket koncentrerat kan denna karaktäriseras på 
följande vis: Kunskap var tidigare identisk med texten i ett litet antal Heliga Böcker. Sanningen i 
texten garanterades av auktoriteter, ytterst av Gud själv. En textkritisk läsning, som vi idag betraktar 
som självklar, låg inte inom räckhåll. Frågor som på vilket sätt författaren kunde veta det han påstod, 
om han var att lita på, om han skrev i syfte att vilseföra, etc, var samhälleligt och individuellt tabue- 
rade. En konsekvens av detta var att det enda möjliga lärandet var ett reproduktivt lärande. Det bestod 
i att memorerà och återge texter.2
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Man kunde kanske förvänta sig att den moderna tiden med vetenskap och upplysning skulle göra rent 
hus med en dylik inställning. Det är också vad som sker, men det tar tid. Den gamla traditionen är 
starkt befäst i undervisningspraxis, sinnelag och hierarkiska strukturer. Universitetsutbildnings- 
systemet visade vara motståndskraftigt mot förändringar. Trots sekulariseringens växande insteg var 
den dominerande uppfattningen fram till vårt århundrade att universitetens uppgift var att förvalta och 
förmedla traditionellt vetande. Först med 1908 års statuter stadgas det som idag tas för givet, nämli
gen att universitetet har till uppgift ”att meddela en på vetenskaplig forskning grundad undervisning”. 
Och så sent som 1916 föreskrevs att "vetenskaplig forskning" hör till universitetets skyldigheter.3 
Visserligen bedrevs forskning vid de svenska universiteten dessförinnan, men som sagt, först då hör 
det bestämt till åliggandena.

(2) Undersökande lärande (lärandeverksamhet) består till stor del av forskning. I nutida svenskt 
språkbruk är begreppet forskning på ett i mina ögon olyckligt vis omgärdat av en scientistisk gloria, 
medan det engelskamerikanska "research" uttrycker en mer frejdig inställning. "Forskaren" -  
studenten -  gör sina undersökningar, reflekterar över det empiriska mönster man finner, jämför dem 
med fynd i andra undersökningar, och drar slutsatser av detta. Denna form av kreativa och produktiva 
lärande är ett av det undersökande lärandets kännetecken. Det andra är att det fortfarande måste ses 
som konsumtion (av utbildning). Dess primära syfte är "inlärning", att förändra de subjektiva 
strukturerna hos den lärande. I det avseendet liknar det lärande genom traditionella undervisnings
program.4

Undersökande lärande har således en dubbel karaktär. Som samhällelig utbildningspraxis är den 
reproduktiv. Inget "riktigt" produceras, endast förändrade sinnen (kognitiva strukturer, motivation 
och attityder). Men på lärandets nivå är det produktivt. Det som åstadkommes är inte bara ett åter
givande av texter eller andras omdömen. Ett eget bidrag finns alltid med, hur obetydligt det än må 
verka, utifrån betraktat.

Idag har universitetsutbildning som konsumtion blivit ett akut problem. Fackliga röster talar om livs- 
lön och en utbildningsinvestering som inte lönar sig. Statshushållningens övervakare försöker för
billiga och effektivisera studiefinansieringen. För de studerande har studieskuldsättningen stigit till en 
nivå på gränsen till det uthärdliga, och framtida arbetslöner beräknas endast i vissa fall kunna kom
pensera för detta. Sammantaget synes läget vara prekärt.

Skulle det kunna vara en lösning att förändra den högre utbildningen så att den ger ekonomiskt utbyte 
momentant? Att förvandla den till produktion av även mer omedelbara samhälleliga nyttigheter? Om 
så är fallet, är det då fortfarande fråga om utbildning och lärande?

Det finns enligt min mening ett allvarligt problem som är lätt iakttagbart inom den högre utbild
ningen. Problemet är att de studerande tycks vara alltför välanpassade. De gör vad de blir ålagda, men 
inget därutöver. De försöker ta reda på vad som "kommer på tentan", och lär sig det på ett ytligt sätt. 
Många lärare är bekymrade över det förhållandet.

Det faktum att anpassing överhuvudtaget kan betraktas som ett problem är intressant. I vilken histo
risk period kan man tänka sig att lärare verkligen skulle vara bekymrade över att de studerande var 
anpasssade? Jag misstänker att det rör sig om ett nytt historiskt fenomen. Idag är ambitionen i den 
högre utbildningen att skapa ett mer kreativt lärande. Man kan säga att det är vad de objektiva sam
hälleliga omständigheterna kräver. De studerande faller dock in i ett reproduktivt sätt att studera, trots 
lärarnas bemödanden och goda avsikter. Hur ska man förstå den saken?

Min förklaring kan delas i två delar, vilka ändå hör ihop. Den första är att lärandemöjlighetema utan
för högskolan har ökat i antal och i kvalitet. Den andra gäller det faktum att en hel del utbildningar 
och karriärvägar har monopoliserats, särskilt inom den offentliga sektorn (läkare, lärare, psykolog, 
jurist, mm). Resultatet är en blandning av status, makt och kunskap. Varför söka kunskap, när
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officiella meriter är vad som räknas? Jag tror att detta är ett av skälen till varför studenter försvarar sig 
med att utveckla studerandestrategier, av vilka den vanligaste tycks vara just "anpassning”.5

Under några års tid har det bedrivits vad man skulle kunna kalla kampanj för "kvalitet" i univer
sitetsutbildningen. Tankefiguren för detta den högre utbildningens befrämjande menar jag är föråld
rad -  det handlar om utbildning som konsumtion. Men vem är villig att tillbringa en allt större del av 
sitt liv i rollen som en (i dubbel mening) passiv elev eller student, när det har dykt upp alternativ för 
att skapa ett kreativt liv och utveckla läroprocesser utanför högskolans ramer? Särskilt som det kan 
göras under mer gynnsamma ekonomiska omständigheter?

Att "reflekterat lärande" (vetenskapligt tänkande inberäknat) i någon form blir alltmer betydelsefullt i 
samhället, menar jag står utom allt tvivel. Det är ett lärande som med säkerhet kommer att behöva 
organiseras "ovanifrån". Spontana organisationsformer -  forskningscirklar eller studiecirklar eller 
vad det kan vara fråga om -  kommer inte att vara tillfyllest. Säkerligen kommer det att finnas institu
tioner för högre utbildning även i framtiden. Men att de nödvändigtvis kommer att ges de former som 
vi känner -  som universitet och högskolor -  och att den högre utbildningen måste bygga på 
"akademisk vetenskap" eller "industrialiserad vetenskap" (för att använda Nakayamas terminologi) 
det tror jag att bara en person utan historikt sinne kan anse vara självklart.6

För snart tvåhundra år sedan, med skapandet av det moderna universitetet och den högre under
visningen, skildes teori och praktik åt. Denna samhälleliga arbetsdelning brukar betecknas som ett 
framsteg. Därmed möjliggjordes utvecklandet av ett teoretiskt tänkande i massomfattning. Idag kan 
man emellertid fråga sig om inte åtskillnaden mellan teori och praktik har drivits alltför långt. Teore
tiskt arbete tenderar att förlora sina samhälleliga rötter och övergå i blodlös akademism.

(3) "Utbildning genom arbe te" -  kan det vara en lösning på problemen? Självfallet inte. Jag har 
aldrig sett förespråkare för en sådan uppfattning. Däremot finns det de som förfäktar utbildning 
genom arbete som en del av en process, som "praktik". Kanske kan det i våra dagar vara en bra sak, 
något som är viktigare än det var tidigare. Skälet skulle vara att idag är "den naturliga ordningen" för 
unga människor inte som i äldre tider deltagande i arbetet, utan snarare"skolgång". En betydande del 
av "allmänt lärande", dvs lärande som biprodukt av andra verksamheter, i detta fall arbete, kan säker
ligen förvärvas på detta sätt.7 Men skollärandets existensberättigande är lärande som en särskild 
verksamhet, nämligen "lärandeverksamhet".8 Och existensberättigandet för universitet och högskolor 
är avancerade former för lärandeverksamhet och forskningsverksamhet.

(4) Till sist har vi det fjärde fältet i figuren, "utbildningsforskning" eller "utvecklande verksamhets- 
forskning" som jag skulle vilja kalla det.9

Idén är enkel. Utbildning kan vara produktiv under förutsättning att studenter tillåts delta i forskning. 
Utfallet av forskning är kunskapsgenerering. I forskningen betonas resultatet, men självfallet lär 
också forskarna i forskningsprocessen. Vid "undersökande lärande" å andra sidan betonas läropro
cessen på bekostnad av den objektiva kunskap som också skapas.

Det jag förespråkar är inget helt nytt, nämligen att lärande vid universttet och högskolor ska bestå av 
"undersökande lärande" och "deltagande i forskning". I goda stunder är det vad som sker, åtminstone 
på högre nivåer i utbildningen. Det radikala i min idé är att denna verksamhet ska göras till huvud
sidan i ett utbildningsprogram. Om det kan åstadkommas, har vi att göra med ,,utbildningsforskning,, 
som en form av samhälleligt organiserad kunskapsproduktion. Tidigare konsumtiv utbildning skulle 
därmed -  till en väsentlig del åtminstone -  förvandlas till kunskapsproduktion och utvecklingsarbete.

Nu infinner sig en hel del frågor. Är den förändring som jag argumenterar för möjlig att förverkliga? 
Till det kan man svara att det finns flera ting som talar för: 1) Det finns ett stort samhälleligt behov av 
kreativt lärande. 2) Det finns också ett växande behov av att reducera utbildningskostnaderna. 3) Det 
finns ett omättligt behov av forskning och utvecklingsarbete inom nära nog alla praktikens områden. 
-  Inte desto mindre kan man framhärda med invändningarna: Låter sig detta realiseras? Kommer inte
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antingen lärandet att eftersättas och resultera i dålig utbildning eller kommer det inte att handla om 
dålig FoU?

Det finns argument för och emot. Låt oss se på några praktiska försök, som kanske kan ge underlag 
för mer grundade påståenden.

De försök som jag syftar på har genomförts under mer än fem års tid vid institutionen för tillämpad 
psykologi i Umeå samt under ett par år vid informationslinjen i Sundsvall. Försöken vid psykolog
utbildningen byggde på en mångårig tradition av tillämpade organisationsanalys-projekt, då de 
studerande undersökte, beskrev och analyserade privata företag eller offentliga organisationer. Idag 
är detta utbildningsinslag förhållandevis väletablerat och välkänt även utanför utbildningen, så pass 
att institutionen då och då får förfrågan "utifrån" om institutionen kan "hjälpa till". Det bör kunna 
tolkas så, att det finns ett externt behov av FoU som högskolans "utbildningsforskning" bedöms vara 
förmögen att svara upp mot.

Det finns flera exempel på en sådan inom-utbildnings-FoU som vore värda att redogöras för, men 
jag ska begränsa mig till ett fåtal. Syftet med exemplifieringen är att ge en föreställning om vad för 
slags utbildningsförsök de studerande var involverade i.

Vid en dagstidning hade många anställda under flera års tid upplevt arbetssituationen som problema
tisk. Särskilt gällde det journalisterna och sättama. Organisationskunsulter hade anlitats vid flera 
tillfällen, men problemen kvarstod. Så var läget när när institutionen för Tillämpad psykologi blev 
tillfrågad om att vara behjälplig med en organisationsanalys. Det accepterade vi att göra inom ramen 
för reguljära kurser, alltså som "utbildningsforskning". Studenterna gjorde en totalundersökning 
genom att intervjua de mer än hundra anställda om deras syn på arbetsmiljö, företagsklimat, organi
sation och ledning, etc.

Ett andra exempel gällde ett lag av vårdbiträden vid en servicehus. Gruppen hade bett om hjälp med 
en analys av hur de skulle organisera sitt arbete som en följd av nya behov och den nationella omor
ganisering som den s k ädel-reformen innebär. Vilken typ av gruppledarskap vore mest ändamålsen
lig för att klara av de nya uppgifter som hade delegerats till vårdbiträdesgruppema? Så löd den 
huvudfråga de ville ha besvarad. En studentgrupp hjälpte dem genom att sätta in frågan ett övergri
pande sammanhang.

Ett tredje exempel var förbundet med en större vetenskaplig utvärdering av ett glesbygdsprojekt, 
Graningebyn, en anläggning i Västernorrland bestående av skola, daghem, sporthall, servicehus,' 
restaurang, bibliotek och viss medicinsk vård, som hade byggts med stimulansmedel från bl a stat och 
länsstyrelse. Det officiella långsiktiga målet var att bidra till en levande landsbygd och det mer kort
siktiga en effektivisering genom samordnad boendeservice. En grupp studerande undersökte hur 
hade fötts och vilka sociala krafter som hade medverkat vid födelsen. En andra studentgrupp 
analyserade graningebyprojektet från ett verksamhetsteoretiskt perspektiv: villken var den huvud
verksamhet som befrämjades av projektet, och hur samverkade eller konkurrerade olika delverksam
heter för att åstadkomma detta, etc? En tredje grupp jämförde projekten i de tre "framtidsbyar" som 
glesbygdsdelegationen hade utnämnt.

I alla dessa fall kom "FoU-beställningama" från intressenter utanför högskolesystemet. Dessa 
utbildnings-FoU uppskattades av beställarna, och det är knappast förvånande. Praktisk verksamhet 
reflekterad och vägledd med hjälp av teori tycks bli en alltmer trängande nödvändighet. (I vissa fall, 
om inte annat så initiait, fanns bland praktikerna en oro över "teoretiska avslöjanden" av brister och 
svagheter.)

Vissa av de problem som dessa försök varit förknippade med hänger samman med utbildnings
systemet självt. Men innan jag tar upp den saken, låt mig säga några ord om de positiva effekterna. 
De studerande var engagerade, aktiva och kreativa. De gjorde ett gott arbete och de arbetade hårt, 
faktiskt mer än man kunde begära utifrån "utbildningens standardkrav". Alla inblandade var överens
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om den saken. Och det är just här problemen dyker upp. Det aktuella utbildningsinslaget tenderade att 
”rinna över sina bräddar”: schemat hölls inte, kursen drog över in på efterföljande kurs, de ekono
miska ramarna överträddes (pga resor som de studerande behövde göra för sina fältundersökningar bl 
a). I de försök jag här redogör för, har det varit möjligt att tänja på den acceptabla utbildnings- 
ordningens gränser och därigenom rymmas inom dess ramar. Men vad skulle hända om inslag som 
dessa skulle få en dominerande plats i en utbildning, om de tilläts utgöra regeln och inte undantagen? 
Lägg till dessa praktiska problem ett teoretiskt och principiellt: Vad händer med det disciplinkontrol- 
lerade utbildningsinnehållet om också det praktiska livets problem tilllåts vara bestämmande för 
innehållet? Exakt denna kritiska fråga har bland andra verksamhetsteoretiskt arbetande forskare rest 
som invändning mot problemorienterad och projektorganiserad utbildning.10 Kan detta problem 
överhuvudtaget hanteras tillfredsställande, till exempel genom en föreslagen lösning som 
"exemplariskt lärande”?

Jag har inget väl underbyggt svar på dessa frågor, men det finns antydningar från de 
”undervisningsexperiment" jag deltagit i.

Det finns skäl att tala om att en vetenskap har två poler, en teoretisk och en empirisk11, och att 
amatörer och studenter i den högre grundutbildningen inte sällan är förmögna att komma med bidrag 
nära den empiriska polen. I varje fall kan det inträffa när disciplinens instrument inte är alltför 
komplicerade. Komplicerade instrument är ”materialiserad teori”, de kräver en god portion teoretiskt 
kunnande om de ska kunna brukas på ett adekvat vis. Och teoretiskt kunnande kan knappast förvär
vas annat än genom en tidskrävande dialog med sakkunninga i skrift eller tal.

I "extensiv" forskning, dvs sådan som är empirisk och icke-teknisk till sin karaktär, kan lekmän ofta 
delta, till och med bidra med upptäckter. (Så förhåller det sig inte med den "intensiva” forskningen, 
den som är teoridominerad eller metodologiskt komplex och empirisk.) Det är ett sakförhållande som 
bör beaktas i "utbildningsforskning”.

Skillnaden mellan intensiv och extensiv forskning kan sammanfattas som i figur 2.

T Y P  AV F O R S K N I N G
INTENSIV EXTENSIV

TEORI & METOD Komplex Nära praktiken

INSTRUMENT Avancerade Enkla

UTÖVARE Professionella Lekmän

RAPPORTERING Vetenskapliga tidskrifter, Tal, PM,
vetenskapliga konferenser, broschyrer,
böcker tidningsartiklar

RELATION TILL Sekundär: obekymrad Primär: pockande
TILLÄMPNING

Figur 2. Distinktioner mellan intensiv och extensiv forskning.

Så här långt i min diskussion har jag tagit en sak för given. För att min ståndpunkt ska framstå som 
tydlig bör den kanske sägas ut: När jag talar om forskning gjord av studerande avser jag oftast exten
siv forskning.12 Det är fråga om tillämpad forskning och inte om laborationsövningar eller något i den 
stilen, där läraren vet svaret och det handlar om en metod för pedagogisk förmedling av vetande. 
Riktiga problem alltså, för alla inblandade. Det är skälet till varför jag förespråkar att studerade bör 
delta i "utvecklande verksamhetsforskning” (se figur 1). Däri understryks att den praktiska verksam
heten ska utvecklas. Det är den första anmärkning som bör göras. Den handlar om vilket slag av 
kunskap som kan genereras på detta vis.
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Tabell 1. Typ av utbildningsforskning. Projekt utförda 1988-92 av psykologstuderande i Umeå och 1988-89 av studenter 
vid Informationslinjen i Sundsvall

SAMHÄLLELIG PRODUKTION KONSUMTION TOTALT 
Beställning Beställning
"utifrån" genom FoU-projekt

Psykologutbildningen
femteår 12 10 9 31
Informationslinjens
första år 0 3 10 13

I Tabell 1 är 44 studerandeprojekt kategoriserade. Den första kolumnen noterar projekt som är 
"beställda" av företag eller institutioner utanför universitetet. I den andra kolumnen bokförs projekt 
som har kommit till genom att lärare haft FoU-projekt. Härvid är bedömningen den att studerande
projektet inte skulle ha kommit till stånd om det inte hade funnits ett institutionsförankrat FoU- 
projekt. I detta fall är således "beställningen" utifrån förmedlad. Den tredje kolumnen anger antal 
projekt som inte är "beställda utifrån", utan är av mer ordinär utbildningskaraktär -  
studerandepåhittade och "konsumtiva", om man så vill. Som synes har 25 projekt av 44 sina 
beställare utanför högskolan, direkt eller indirekt via FoU-projekt. Dessa siffror ger en fingervisning 
om att projekten producerar samhälleligt efterfrågad kunskap (eller i vaije fall att deras avsikt var att 
göra det). För de blivande psykologerna är siffran ännu högre, 22 projekt av 31.

I tabell 2 är de 44 projekten klassificerade efter vilken typ av forskning de representerar, intensiv eller 
extensiv. 35 projekt bedömdes vara av extensiv typ, och endast nio projekt klassificerades som 
representerande intensiv forskning, dvs brukade kvalificerad teori eller metodologi. Självfallet inne
bär en dylik klassifikation svåra gränsdragningsproblem; man kan tvista om huruvida ett eller ett par 
projekt som bedömts som intensiva snarare kanske borde tillhöra kategorin extensiva, eller omvänt. 
Det ändrar dock inte den grovkorniga bild som jag fått fram. Intensiv forskning tillhörde undantagen i 
projekten. Den intensiva forskning som kom till stånd genomfördes av mer erfarna studenter. Projek
ten genomfördes under den nionde terminen under psykologutbildningen under en tid av cirka sex 
veckor. Som jämförelse kan nämnas att informationslinjens studerande läste sin första termin på 
linjen och den tid som disponerades för projekten var endast två veckor.

Tabell 2. Intensiv och extensiv forskning i studerandeprojekt.

INTENSIV EXTENSIV TOTALT 
Psykologstuderande 9 22 31
Informationslinjestuderande 0 13 13

Den andra anmärkning jag vill göra gäller utbildning och lärandeverksamhet. Finns det sätt genom 
vilka man kan åstadkomma tillräcklig teoretisk vägledning och allsidigt disciplin-innehåll i under- 
visningsforskning? Jag tror att det svårligen, om ens alls, låter sig göras.13 Antagligen behöver ett 
komplett utbildningsprogram inslag av undersökande lärande (fält 2 i figur 1) och kanske också en 
dos av traditionella undervisningsprogram (fält 1).

Undervisningsforskning innebär en samhälleligt organiserad produktion av kunskap och utveck
lingsarbete. Det borde tas med i räkningen av både utbildningsorganisatörer och av forsknings- 
befrämjare. I vilken utsträckning högre utbildning, som idag är organiserad som en konsumerande 
verksamhet, kan förvandlas till att bli en kunskapsproduktion efter de linjer som har skissats i denna 
artikel, är en öppen fråga. (Personligen tror jag att någon form av statlig eller annan överordnad 
reglering är nödvändig för att åvägabringa en påtaglig förändring. En erfarenhet från mina 
"undervisningsförsök" är att det behövs ett "skydd" mot utifrånbeställares obehöriga styrning för att 
man ska kunna upprätthålla en "lärandets och experimenterandets fria zon" och en kritisk distans.
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Min tredje och sista anmärkning rör en gynnsam omständighet förbunden med 
"undervisningsforskning". Den innebär att studenter och lärare konfronteras med verkliga utma
ningar. Det föreställer jag mig är välgörande för maktrelationen mellan lärare och studerande. I 
skolsituationer är det läraren "som vet"14 och som ställer kraven genom examinationsuppgifter. Men 
även den bäste av lärare kommer att bli märkt av en långvarig tillvaro och ett kravsättande skilt från 
forskningens och praktikens "yttersta verklighetstest". Genom undervisningsforskning, tex i form av 
"utvecklande verksamhetsforskning", bör det vara möjligt att skapa ett genuint kollektivt subjekt av 
både studerande och lärare.

Så långt mina idéer, empiriskt underbyggda av några undervisningsförsök. Hur hållbara de är i långa 
loppet och omsatta i större skala återstår att utröna.

1 Artikeln är en bearbetning av en engelsk version publicerad som DAPS-Report No 40, Tillämpad psykologi, 
Umeå universitet, 1991.
2 Bernd Fichtner har berättat denna historia i åtskilliga publikationer, till exempel i "Learning activity -  two 
different types of learning in school and the historical-societal contexts of their developments". I: Bol, E., 
Haenen, J.P.P. & Wolters, M.A. (Eds), Education for Cognitive Development. Proceedings o f the International 
Symposium on Activity Theory, Haag, 1984. Se också Walter J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing 
of the Word. (New York, 1982).
3 Lennart Svensson (1980) Från bildning till utbildning, del 3, s 24. Monografi nr 21. Sociologiska 
institutionen, Göteborgs universitet.
4 Erfarenheter av "undersökande lärande" på grundskola och i gymnasium har jag fått genom projektet 
Människan i samhällsomvandlingen (MIS) 1982-87. Projektet har fortlöpande rapporterats i MIS-tidningen. 
Den enda övergripande sammanfattningen hittills föreligger på engelska, B. Sutter & B. Grensjö:
"Exploratorive learning in the school? Experiences of local historical research by pupils", The Quarterly 
Newsletter of Laboratory of Comparative Human Cognition, April 1988, Volume 10, Number 2 ,39-54.
5 Resonemanget bygger på empiriskt material publicerat i UHA/FoU, Projektrapport 1990:1, 
Studerandestrategier i högskolan -  läkar- och psykologutbildningen.
6 Shigeru Nakayama, "The future of research -  a call for 'service science'", Fundamenta Scientiae, 1981,
Vol.2, N o.l, 85-97.
7 Kompetensutredningen för i sitt slutbetänkande (SOU 1992:7, "Kompetensutveckling -  en nationell strategi") 
ett intressant resonemang om dessa frågor (s 30-34, 65f). Det perspektiv utredningen anlägger gäller främst 
kompetensutveckling på arbetsplatser. Därvid förordas att ett system med arbetsplatslärare införs. Ett uttalat 
syfte är att eleverna får möjlighet att arbeta med "'verkliga'problem" (s 65). Arbetsplatslärarens roll anser man 
"närmast liknar hantverkets mästarroll" (s 66). I detta avseende kan man hävda att utredningen förespråkar 
utbildning genom arbete. Men bara i detta avseende. Det står också klart att man anser att denna typ av lär
lingsutbildning inte kan utgöra det hela. Bland annat talar utredningen dels om behovet av "tid för utbildning i 
den löpande verksamheten" (s 66), och dels om att det finns två artskilda typer av utbildningsprocesser -  
"främst på samhällsnivå" och "främst på arbetsplatsnivå" - ,  vilka inte kan renodlas utan negativa konsekvenser. 
Som helhet kan man säga att utredningen är tillskyndare av nya former för samarbete mellan dessa båda 
utbildningsnivåer.
8 Distinktionen mellan lärande som en generell företeelse ("general learning") och lärande som en unik 
mänsklig verksamhet ("special learning") är hämtad från Regi Th. Enerstvedt. Se tex "Pedagogy and the 
concept of activity", Multidisciplinary Newsletter for Activity Theory, 1988 ,1 -2 ,6 -13 , eller Hva er 
leering ?( Oslo, 1986).
9 "Utvecklande verksamhetsforskning" är kanske mest explicit utvecklat i teoretiska och empiriska studier av en 
grupp finska forskare. Se tex Toikka, K., Engeström, Y. & Norros, L. "Entwickelnde Arbeitsforschung. 
Theoretische och Metodologische Elemente", Forum Kritische Psychologie, 1985,15,5-41; och tre bidrag i 
Proceedings of the 1st International Congress on Activity Theory, Number 3, Berlin 1988: Engeström, Yrjö & 
Engeström, Ritva, "Seeking the zone of proximal development in physicians'work activity; Erik Amkil, 
"Learning activity and the zone of proximal development in social work"; Reijo Miettinen, "The craft work 
conception of science and the theory of activity". De använder ofta uttrycket "utvecklande arbetsforskning", 
men eftersom verksamhet är den mer allmänna termen, som inkluderar "arbete", "lek", "lärande" och andra 
former av verksamhet, så använder jag här termen "verksamhet".
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10 Se papers presenterade vid ett NFPF-symposiet "De gamle og nye lærerroller", Köpenhamn 29.11-1.12 
1984: Marianne Hedegaard, "Universitetsundervisning baseret på virksomhedsteori -  Et alternativ til 
projektundervisning: Lærarens rolle", och Vagn Rabol Hansen, Virksomhed og universitetspædagogik".
11 Sven-Eric Liedman, Den vetenskapliga specialiseringen. Begrepp, aktuella problem och tillämpningar. 
Rapport nr 95 från Institutionen för vetenskapsteori, Götenborgs universitet, 1977.
12 Den empiriska basen för denna diskussion är studerandeprojekt gjorda på två olika nivåer i högskolan. Vid 
Informationslinjen i Sundsvall ägde projekten rum i slutet av den första terminen, vid psykologlinjen i Umeå 
genomfördes projekten under den nionde terminens studier. I det senare fallet finns exempel på 
undervisningsforskning som kan karakteriseras som "intensiv forskning", vilket alltså innebär att projekten är 
ganska avancerade, teoretiskt eller metodologiskt.
13 Ett sätt som möjligen skulle kunna vara en lösning är att bedriva så kallad "utvecklande verksamhetsforsk- 
ning". Se not 9. Den innebär att en verksamhets centrala problem identifieras. Det görs genom historisk och 
aktualempirisk analys. När centrala problem identifierats genomförs en utbildningsintervention, som syftar till 
att utveckla verksamheten till den "närmaste utvecklingszonen", dvs till en nivå som praktikens "guldkorn" 
ibland låter ana. Resultatet av fältinterventionen dokumenteras, utvärderas och generaliseringsmöjligheter 
dryftas. Det hela kan låta som förloppet i en ordinär fältforskningsprocess. Vad som är speciellt för 
"utvecklande verksamhetsforskning" kan kanske sammanställas i fyra punkter: 1) Stor vikt läggs vid den histo
riska analysen. Tanken är att man för att förstå en verksamhets nuläge och möjliga framtidspotential, måste 
känna till dess uppkomst och förändring. 2) Stor möda läggs på att komma åt de centrala motsättningarna i en 
verksamhet. Det gäller alltså att borra djupt och med precision. Kommer man inte rätt här, blir förändringsarbe
tet hipp som happ. Det blir fråga om slumpartat utvecklingsarbete snarare än om systematisk verksamhets
utveckling. 3) Den aktualempiriska analysen sätts in i sitt sammanhang, dvs man försöker se till hela verksam
heten, i nuläget och historiskt (och för det behövs en någorlunda klar föreställning om vad en verksamhet är). 
4) En grundtanke är att de i verksamheten inblandade besitter en förtrogenhetskunskap som måste artikuleras 
eller gestaltas om verksamhetens karaktär ska kunna fångas någorlunda väl. Till det kommer att de direkt 
inblandade i verksamheten är "parter i målet" -  utan dem ingen verksamhet, och utan verksamhet ingen delak
tighet (inget arbete) för dem. De har en nyckelroll. En förändring som görs bör vara "verksamhetsvänlig" 
(uttrycket härrör från Lars-Åke Lindberg): möjlig att genomföra, gynna dem den riktar sig mot (patienter, 
kunder, allmänhet tex), vara ekonomisk ur folkhushållets synpunkt, och innebära fördelar för de anställda eller 
på annat vis direkt inblandade. -  Punkterna 1-3 kräver "intensiv forskning", punkt 4 kan till stor del och med 
fördel utforskas och utvecklas genom "extensiv forskning".
14 Ändå är det förstås så som Thomas Nissen tydligt påtalat, att lärarna inte i alla situationer är de "mervetande" 
och eleverna inte i alla lägen är "mindrevetande". Det tar förmedlingsskolan inte hänsyn till. Se Nissen, "Den 
pædagogiske synvinkel -  formedling i og om informationssamfundet". I: Thomas Söderqvist, red, 1985, 
Informationssamfundet. Bidrag til förståelsen af information, individ og samfund (Aarhus).
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MEDICINARNAS ATTITYDBILDNING - ETT PEDAGOGISKT PROBLEM?

Inge-Ber t Täljedal

Institutionen för histologi med cellbiologi, Umeå universitet

Naturvetenskap och biologi är dominerande inslag i läkarnas utbildning. 

Naturvetenskapen ger en manipulativ makt över sjukdomarna som man inte kan få 

på annat sätt. I den här uppsatsen diskuterar jag hur det vetenskapliga perspektivet i 

utbildning och forskning kan tänkas påverka läkarnas allmänna attityd till 

patienterna.

Det är viktigt att inse att vård och vetenskap inte är samma sak. Begreppet 

vård har en existentiell dimension som gör det mycket annorlunda än manipulation. 

Inte ens det faktum att vården är objekt för vetenskapliga studier inom 

omvårdnadsforskningen kan reducera själva vården till vetenskap. Rätt vård bygger 

inte bara på korrekta kunskaper. Därutöver fordras att åtgärderna är moraliskt 

riktiga.

Distinktionen mellan kunskap och moral kan verka förvirrande, eftersom 

man måste eftersträva en riktig uppfattning om sakläget, exempelvis en riktig 

diagnos, för att kunna handla moraliskt; att åsidosätta sina naturvetenskapliga 

studier kan förvisso vara omoraliskt, om man tänker utöva den makt över 

människor som det innebär att arbeta i vården. Moral är inte desto mindre 

någonting mer än kunskap.

Det är här frågan om människosyn kommer in i bilden. Härmed menar jag 

inte bara den teoretiska uppfattningen och förståelsen av människan som fenomen, 

utan vår faktiskt utlevda och gestaltade attityd till oss själva och andra.

Den grundläggande moraliska normen i vården måste vara att man vill 

patienten väl, under respekt för individens integritet. Ett intressant faktum är nu att 

det inte finns någonting i läkarutbildningen som tar sikte på att systematiskt
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utveckla en sådan välvilja. Den tas istället för given. Ungefär som när man inom den 

statliga prästutbildningen förutsätter att prästkandidaterna är religiösa och inte 

behöver utbildas i just det avseendet.

Jag vet inte om det tysta antagandet om läkarkandidaternas filantropi är 

rimligt eller ej. Skämtsamt brukar det ibland sägas att kirurger innerst inne är 

sadister, eftersom de har en dragning till att skära sönder andra. Det är kanske 

befängt att fästa avseende vid en sådan tanke, kanske inte. Det tycks mig dock 

rimligt att vidga perspektivet och mer generellt ställa frågan om makt och 

underkastelse i vården.

Det är väl alldeles klart och föga neurotiskt att patienterna i allmänhet 

befinner sig i beroendeställning till sina vårdare. De har visserligen oftast friheten att 

kunna välja att gå hem, men det är sällan rationellt eftersom de då inte undkommer 

underläget under sjukdomen. Den pedagogiska fråga som jag vill ställa är denna: 

hur ska man förebygga att vårdpersonalen, inklusive läkarna, svarar på patienternas 

existentiella underläge genom att själva inta en psykologisk position av makt?

P. C. Jersild skrev för några år sedan en bokrecension i Dagens Nyheter, där 

han snuddade vid detta problem. Saken gällde de nazistiska läkarnas psykologi - 

sedd i ljuset av två obehagliga fakta: dels fanns det läkare som direkt medverkade i 

nazisternas förbrytelser, dels var det påfallande vanligt att just läkare anslöt sig till 

nazistpartiet.

Var, undrade Jersild provocerande, var i den svenska läkarutbildningen 

finns det möjligen sådana strukturer som skulle kunna utgöra trappsteg på vägen 

mot en karriär som lägerläkare i ett nytt Auschwitz? Och med hänvisning till sin 

egen läkarutbildning beskrev han tre minnesfragment som alla tycktes vittna om en 

viss sinnets brutalisering hos studiekamraterna.

Det kan förefalla långsökt att diskutera risken för att svenska 

medicinstuderande ska bli läkare i nya koncentrationsläger. Men den drastiska 

formuleringen hos Jersild är naturligtvis i första hand symbolisk och tänkt att täcka 

ett vidare spektrum av mer realistiska möjligheter till en olycklig utveckling.
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Jag menar att Jersild satte fingret på en viktig punkt. På sätt och vis är den 

självklart öm. I en begränsad mening måste ju läkarutbildningen få innebära en 

känslomässig avtrubbning hos studenterna, om de alls ska kunna arbeta som läkare. 

Utanför sjukvården är det normalt att känna aversion mot att skära sönder kroppar 

och mot att syssla med stympade organdelar och lik. Inom läkaryrket måste man 

inte bara kunna klara av sådant, utan också faktiskt tycka att det är stimulerande och 

intressant. Utanför vården har vi vissa vardagsnormer för tolkning av och reaktion 

på känslokoder som t. ex. snyftningar, gråt och skrik. Inom vården skulle en vanlig, 

vardaglig blödighet lägga hinder ivägen för arbetet.

Den här känslomässiga omstruktureringen kan kanske beskrivas som en 

distansering till vissa aspekter av det mänskliga. Hur undviker man att den går över 

i en alltför stor distansering till patienterna som personer, medmänniskor? Eller blir 

till en allmänt cynisk livshållning, den läkarkarikatyr som inte helt utan fog 

förekommer här och där i konsten.

Har det tunga naturvetenskapliga inslaget i medicinsk utbildning och 

forskning någon betydelse ur detta pedagogiska perspektiv? Många skulle mena att 

frågan är retorisk och svaret självklart. För egen del är jag inte så säker. Jag tycker 

ändå att saken är värd en fundering eller två.

Enligt min uppfattning har naturvetenskapen i sig själv ingen särskild 

människosyn - i begreppets vida, existentiella mening. När vi använder 

naturvetenskapliga kunskaper för att tolka tillvarons mål, mening och böra, rör det 

sig alltid om att vi skriver till någonting, ett metafysiskt och moraliskt element som 

inte är omedelbart givet av själva det naturvetenskapliga perspektivet. Från den 

synpunkten kan man säga, att de naturvetenskapliga inslagen i läkarutbildningen 

inte med logisk nödvändighet implicerar någonting alls för de stora dragen i 

studenternas och läkarnas människosyn.

Emellertid har ju saken inte bara en logisk utan också en psykologisk sida. 

Kanske kan en systematisk inövning i naturvetenskapligt tänkande och handlande
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indirekt påverka ens attityd till människor, t. ex. med vilken grad av distans och 

översitteri man förhåller sig till patienter.

Det mest typiska för naturvetenskapen, historiskt och vetenskapsteoretiskt, 

är den centrala roll som experimentet spelar. Naturvetaren kan visserligen få idéer 

och insikter genom att bara iaktta omgivningen. Men han eller hon betraktar inte 

sådana passiva intryck som vetenskaplig kunskap, utan på sin höjd som uppslag till 

forskning. Hypoteserna om olika samband i naturen måste prövas genom 

experiment. Experimentet är naturvetarens typiska kunskapsform.

När såväl lärare som studenter systematiskt tränar sig i naturvetenskapligt 

tänkande, så följer kanske därmed också en tendens att uppfatta relationen mellan 

läkare och patient som en sorts experiment? Jag menar inte att det nödvändigtvis 

skulle ske medvetet. Men varje patient presenterar ju faktiskt ett högst relit 

vetenskapligt problem för läkaren.

Av vad doktorn ser och hör bildar han sig en hypotes om diagnosen. Utifrån 

denna gör han sedan förutsägelser, precis som i ett experiment. Han tycker kanske 

att diagnosen behöver bekräftas med ytterligare undersökningar, t. ex. i 

laboratorium, och han behåller, modifierar eller förkastar sin första diagnostiska 

hypotes alltefter utfallet av dessa senare provtagningar. När behandlingen sätts in 

kommer utfallet av den att bidra till att stärka eller försvaga den diagnostiska 

hypotesen. Också vad det gäller kraven på analytisk skärpa och förmågan att 

värdera motsägelsefulla resultat i ljuset av en sjukdomsteori, kan situationen på ett 

slående sätt likna ett naturvetenskapligt experiment.

Det finns två aspekter på experiment som kan ha psykologisk relevans i det 

här sammanhanget. För det första innebär varje äkta experiment en medveten 

renodling av situationen, en avsiktlig ambition att avskärma fältet för de relevanta 

iakttagelserna. För att vara tolkningsbart och meningsfullt får ett experiment inte 

handla om för många saker på en gång. Experimentet innebär koncentration genom 

metodisk smalspårighet.
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Men naturligtvis är det sällan eller aldrig så att en sjuk och orolig människa 

uppfattar sin situation som ett experiment, en enkelspårig intellektuell gåta. I hennes 

upplevelse blandar sig föreställningar och frågor av högst olika slag. Mest 

påfallande är förstås att patientens känslor aldrig kan vara betydelselösa för henne 

eller honom, medan de mycket väl kan vara irrelevanta för en rent 

naturvetenskaplig analys av problemsituationen. En svårighet för en läkare som 

förväxlar patientens existentiella situation med ett experiment är väl just att han kan 

få svårt att uppfatta känslorna som riktigt relevanta, och istället blir benägen att 

hänföra dem till fenomenkategorin bakgrundsbrus.

En sådan mekanism, i den mån som den förekommer, är intressant i sig 

själv. Men den illustrerar dessutom en allmännare följd av den experimentella 

attityden till patienterna. Nämligen att en bra experimentator alltid utövar en 

raffinerad form av makt och kontroll över sitt objekt.

Vad läkaren idealt sett skulle behöva göra i en god vårdsituation är att skaffa 

sig kontroll över sanningen om patientens lidande och sjukdom - utan att behärska 

patienten själv. Man kan fråga sig om detta är möjligt. Ändå kanske det gör en 

skillnad för klimatet i vårdarbetet om läkaren i varje fall är medveten om både att 

läkar-patientrelationen inte bör reduceras till blott och bart ett experiment, och att 

det kan finnas en risk för att den ändå gör det. För att kunna uppfatta denna risk 

som en risk, måste läkaren förstås vara medveten om att den experimentella 

attityden innehåller ett drag av arrogans. Och det kanske han inte så lätt kan vara, 

om inte utbildningens naturvetenskapliga delar uttryckligen och medvetet sätts in i 

ett större filosofiskt sammanhang.

Ur det här perspektivet kan man också skärskåda motiven till ett aktivt 

förebyggande hälsoarbete. Medicinen av idag sysselsätter sig ju inte enbart med 

patienter. Friska människor, ”vanligt folk”, blir i allt högre grad föremål för läkarnas 

intresse. Att förebygga mänskligt lidande är naturligtvis något i princip gott. Men 

den moderna önskan att genomföra gigantiska kampanjer för att få människor att 

ändra sina levnadsvanor kan kanske också delvis återspegla en tvivelaktig
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förtjusning i experimentet som kontrollmetod. Det är slående hur föga som man 

hittills har uppmärksammat det sjukdomsförebyggande hälsoarbetets etiska 

komplikationer. Propagandan för sundare livsstilar gör sällan klart för medborgarna 

att de är försökspersoner i hälsoupplysarnas experiment, och inte bara mottagare av 

okontroversiellt nyttig rådgivning. Det är ett problem enligt min mening. Ett 

problem som tyder på att den medicinska kulturen innehåller ett drag av accepterad 

arrogans och självrättfärdighet, vars urprung man har anledning att fundera över.

Då och då hör man det poängteras att varje människa är "unik”, d.v.s. har ett 

värde för sig. En sådan uppfattning är naturligtvis en förutsättning för en värdig 

vård. Likafullt står den på sätt och vis i bjärt kontrast till det typiskt 

naturvetenskapliga betraktelsesättet.

Ur snävt vetenskaplig synvinkel är de flesta patienter inte alls unika utan 

triviala. Den individuella patientens problem förklaras ju genom att det ses som ett 

exempel på någon generell patologisk princip eller kategori som avser 

sjukdomstypen. Patologin som vetenskap handlar på det sättet strängt taget inte om 

enskilda människor utan om sjukdomsentiteter. Att vetenskapligt förstå ett fall av 

sockersjuka är att subsumera fallet under de lagar som gäller för just sjukdomen 

sockersjuka.

Det är bland annat därför som det är så viktigt att komma ihåg att vård inte 

är detsamma som vetenskap, även om den bygger på vetenskap. N är den 

individuelle läkaren står inför den individuelle patienten i vårdsituationen, så bör de 

inte främst utgöra en exemplifiering av läkarvetenskapen inför den sjuka 

mänskligheten. Vetenskapen kan inte vårda mänskligheten. Bara människor kan 

vårda andra människor.

När jag började att läsa medicin för över 30 år sedan introducerades vi i 

studierna genom att dissekera balsamerade lik. Denna klassiska början på 

läkarutbildningen hade karaktär av både undervisning och initiationsrit. Onekligen 

bidrog den ovana verksamheten till att snabbt konsolidera en skråanda. Vi var ju 

alla utvalda för att tillåtas bryta tabun som eljest är mycket starka i samhället.
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Likdissektionerna finns fortfarande kvar, ehuru något senare i studieplanen. Sakligt 

sett är de grundläggande och helt nödvändiga inslag i utbildningen.

Situationen i ett sådant undervisningsmoment är alltjämt densamma som i 

Rembrandts berömda tavla i Haag, "Dr. Tulps anatomi". I centrum ligger liket, runt 

omkring står studenterna och Dr. Tulp som tydligen håller på att undervisa om 

armens byggnad. Bilden utstrålar en ganska stark och sammansatt stämning av 

bävan inför livets förgänglighet, blandad med studenternas hisnande och förtjust 

förskräckta fascination inför vad den till synes oberört saklige läraren visar upp av 

senor och muskler.

Antag nu att denna stämning, och denna gruppering av människor i olika 

roller i förhållande till varandra, är på något sätt mönsterbildande för den unga 

medicinaren in hans eller hennes attityd till patienterna! Vad skulle det i så fall 

betyda, om inte att patienten befinner sig i ett definitivt underläge och att han tillhör 

en helt annan klass av människor - en klass som man visserligen kan förhålla sig 

respektfullt till, men som man dock inte respekterar på alldeles samma sätt som dem 

som står vid sidan av bordet, bredvid en själv.

På motsvarande vis, fast mindre iögonenfallande drastiskt, förhåller det sig 

med studierna i histologi, mitt eget ämne. Där har studenten tillgång till ett par 

hundra tunna skivor av människans olika kroppsdelar. Under några veckor ägnar 

han eller hon sig åt att lära in deras detaljerade utseende i mikroskop. Studenten lär 

sig att fingerfärdigt fixera och förflytta dessa fragment av kroppar på mikroskopets 

så kallade objektbord. Här rör det sig alldeles konkret om en människosyn, en 

människosyn genom okular och objektiv.

Att människan arrangeras som ett objekt, på ett bord under studentens 

granskande ögon och mer eller mindre ivriga händer, går igen också i 

patologiundervisningen. Där är både obduktionsbordet och mikroskopets 

objektbord viktiga medel för kunskapsinhämtandet. Kanske kan man därför säga att 

laboratoriebordet är en av de mest centrala och kraftfullt verkande symbolerna för 

den människosyn som indirekt förmedlas i den naturvetenskapligt präglade
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grundutbildningen. - Dissektionsbord, mikroskopiskt objektbord, obduktionsbord... 

Kan man utesluta, undrar jag ibland, att känslomässiga övertoner automatiskt följer 

med, när studenten och läkaren efter avslutad biologisk grundutbildning står vid en 

verklig patient - på operationsbordet? Eller vid det som nästan ser ut som ett bord - 

sjukhussängen?

Mycket har sagts om innebörden av att vara ett objekt för någon annan. Den 

troligen mest inflytelserika avhandlingen i ämnet är Sartres bok "Varat och intet", 

vars kärna utgöres av en analys av begreppen subjekt och objekt. Där finns en 

märkligt suggestiv tanke, nämligen att vår mest ursprungliga reaktion när vi 

upptäcker oss vara observerade, d.v.s. när vi tvingas att se oss själva som objekt, är 

en känsla av skam. Idén är kanske oväntad för en del, eftersom ordet "skam" har en 

moraliserande ton. Inte desto mindre tror jag att Sartres intuition är riktig. Det kan 

vara kränkande att vara helt passivt utelämnad åt en betraktare. Och inför en sådan 

kränkning kan det vara svårt att inte skämmas över sin egen oförmåga att 

transformera situationen. I så fall är det naturligtvis viktigt att läkaren har möjlighet 

att förstå det. Kanske försvåras denna möjlighet om man i de tidiga studierna alltför 

mycket vänjer sig vid att varken lik eller mikroskopiska preparat klagar över att bli 

betittade och studerade.

Under senare år har man genomfört en viss modifiering i läkarlinjens 

uppläggning, som innebär att studierna numera inte börjar med den tunga 

anatomikursen utan vanligen med kemi och cellbiologi. Motiven för detta är 

intellektuellt praktiska. Kemi och cellbiologi har fått en allt större 

förklaringsförmåga inom medicinsk teori.

Den tanken kan nog vara riktig i och för sig. Men jag undrar ändå ibland om 

inte den pedagogiskt rationella vinsten erhålles till priset av en pedagogisk 

emotionell förlust. Att dissekera ett lik innebär trots allt en rätt påträngande 

upplevelse av att ha att göra med en kropp och med den förgängelsens lag som 

präglar livet. Det är en synnerligen konkret upplevelse. Ökar inte risken för att de 

inledande studieerfarenheterna ska upplösa sig i abstraktioner, när den
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grundläggande anknytningen till det m änskliga i vården  utgöres av kontakten m ed 

ett antal p rovrör - eller, än m er abstrakt, m ed kem iska schem ata över m olekyler och 

reaktioner i äm nesom sättningen?

Jag känner m ig osäker på svaret. Det tycks m ig dock viktigt att frågan ställs. 

Kanske är det viktigaste inte i vilken ordning kurserna kom m er, eller hu r de 

integreras. Kanske är det viktigaste bara det att m an överhuvud taget tar de 

existentiella attitydfrågorna på allvar när m an utform ar utbildningen. Det i sin tur 

kräver naturligtvis en m edvetenhet om  vilken läkarroll som  m an vill u tb ilda 

studenterna till.

En del debattörer har m enat att de naturvetenskapliga och tekniska sidorna 

av m edicinen bör renodlas, så att läkarna blir så effektiva kroppsingenjörer som 

möjligt. De m er existentiella vårdaspekterna bör överlåtas åt and ra  än läkare. En 

sådan  strategi skulle naturligtvis behändig t undanröja alla sådana farhågor som  jag 

här har diskuterat. Personligen ogillar jag den  dock, därför att jag tror att en sådan 

program m atisk  splittring skulle vara till än större m en för en holistisk m änniskosyn i 

vården.
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UM EÅ UNIVERSITET 
Institu tionen för pedagogik  
Ethel D ahlgren

Fem frågor till lärare som  v ill undervisa för 
förståelse
Som universitetslärare i pedagogik  un d er m ånga år har jag från och till haft 
an ledning  att reflektera över universite tsunderv isn ingen  och den  pedagogiska 
forskningen om  denna process och dess sam m anhang. M in praktiska kunskap 
om hu r m an gör och bör göra före - under - och efter underv isn ingen  för att 
lyckas m ed en kurs m ed hänsyn  till de ram ar som  finns har u tvecklats m ed 
åren. D ärem ot kan  det vara svårt a tt fo rm ulera denna kunskap  och föreslå 
and ra  h u r m an bör göra fram för allt i underv isn ingssituationen . V erksam he
ten  u n d erv isn in g , d ä r den  p rak tisk a  k u n sk ap en  h ar u tveck la ts , har en 
no rm ativ  k a rak tä r till sk illnad  från  ped ag o g isk  fo rskn ing  som  försöker 
beskriva, förklara och förstå och i h u vudsak  överläm nar norm ativa övervä
ganden  till läsaren. På något plan finns det naturlig tv is en bro, om än bräcklig, 
m ellan m in teoretiska och m in prak tiska kunskap . F örvän tn ingarna på mig 
som  lärare, från kollegor i andra discipliner och från studerande  i början ^v 
stud ierna , är i h u v u d sak  av norm ativ  karak tär och av typen  "generella tips 
och råd i undervisningen". De studerande  har också u tta lade, och i viss m ån 
berättigade, krav på att den vetenskapliga disciplinen pedagogik  skall befolkas 
av duktiga praktiska pedagoger. M ötet m ellan den praktiska kunskap som jag 
u tvecklat som un iversitetslärare och den pedagogiska forskningens kunskap  
inom  detta om råde är därför spänningsfyllt och utm anande.

Det är m in avsikt att fo rtsättn ingsvis kom m entera detta  m öte m ed u tgångs
pun k t från några av de frågor som jag anser bör vägleda lärarens reflektion vid 
all underv isn ing .

1. Vad är syftet med högskoleutbildning?
2. Vad styr din undervisning?
3. Hur lär sig dina studerande att tänka kritiskt?
4. Vad är en god förståelse i ditt ämne?
5. Kan och vill du undervisa för förståelse?

1. Vad är syftet med högskoleutbildning?

"Utbildningen inom högskolan skall bygga på vetenskaplig grund."  Så heter 
det i högskolelagens 2:a paragraf. En vetenskaplig  u tb ildn ing  innebär, som all 
annan  u tb ildn ing , en p lanering  för ett bestäm t lä rande hos de s tuderande. 
Deras värderingar, kunskaper och färdigheter bör fö rändras/u tveck las i en viss 
riktning. D enna rik tn ing  sam m anfattades i förarbetena till högskolereform en i 
o rd  som  k u n sk ap sb ered sk ap , s tu d ie trän in g  och m etodsko ln ing ; allm änna 
kvalifikationer som skall göra det möjligt för de s tuderande att i den kom m an
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de y rkesro llen  form ulera problem  och finna m etoder för lösn ing  av dessa 
problem .

A tt u tb ild n in g en  inom  högskolan  skall bygga på ve tenskap lig  g ru n d  kan, 
liksom  m ålangivelser för andra u tbildningssystem , tolkas på  olika sätt. Jag har, 
via ett frågeform ulär, bl.a. frågat 60 nybörjare i äm net pedagog ik  vad  en 
u tb ild n in g  på  vetenskaplig  g ru n d  innebär (D ahlgren, 1989). De stu d e ran d e  
tolkade lagtextens innebörd  som krav på endera av följande:

a) deras k u n sk a p er och färdigheter. U tb ildn ingen  skall t.ex. utveckla k ritisk t 
tänkande.

b) in n e h å lle t i u tb ild n in g en . Tre svarskategorier kan sägas betona innehållet 
som  v ik tig t v id  en u tb ild n in g  som  bygger på vetenskap lig  g rund . Dessa 
k a teg o rie r har b en äm n ts  fo rsk n in g sg ru n d a d  k u n sk ap , sak lig  k u n sk a p , 
m etodkunskap . Regler, m etoder och rapporteringskonven tioner för forskning 
är viktiga aspekter i den sistnäm nda kategorin som  u tgör en slags "hantverks/ 
färdighetskategori”.

c) u tb ild n in g e n s  form . Den underv isningsform  som förekom m er på  g ru n d u t
b ildn ingen  anses här betydelsefull för en u tb ildn ing  på vetenskaplig  grund . 
Form en bör tillåta de studerande att själva söka kunskap. De studerande skall 
ges m öjlighet a tt reflek tera och arbe ta p ro b lem in rik ta t och ana lyserande. 
Processen för att erhålla kunskap  är således central, därem ot inte överföring 
av redan  befintlig kunskap.

d) u tb ild n in g e n s  fu nk tion . H är anger m an varför det i sam hällelig m ening är 
v ik tig t m ed en u tb ildn ing  som vilar på vetenskaplig  g rund . Det kom m ande 
arbetslivet och dess krav på t. ex. flexibilitet och problem lösningsbeteende kan 
vara aktuellt, liksom  tankar om "den vetenskapliga grunden” som  sp ju tspets 
för sam hällsförändring. V etenskaplig u tb ildn ing  och forskning betrak tas som 
en rationell g rund  för sam hällsutveckling.

De vanligaste nybörjarsvaren kunde sam m anfattas som "vet ej”. Samma fråga 
till lärare och forskare visade att antalet m öjliga upp fa ttn ingar om en u tb ild 
ning på vetenskaplig  grund  utökades. M ålet kan även tolkas i term er av krav 
på dels lä ra rn a  (lärare m ed fo rsk a ru tb ild n in g , lä ra re  som  forskar), dels 
forskningens kvalité och hu r rekryteringen till denna går till.

Låt oss här stanna inför den tolkning av lagen som fram häver u tb ildn ingens 
syfte som att utveckla den studerandes kritiska tänkande. Detta syfte betyder en 
betoning av de studerandes föreställningsvärld. Innebörden i kritisk t tänkande 
är olika i skilda äm nen, m en bör vägleda oss i underv isn ingen  oberoende av 
aktuell d istributionsform . För m ig är det frågan om att u tveckla en d jup och 
kritisk förståelse för äm net och för sam hället sam t att skriftligt kunna form u
lera denna förståelse.

Inom  pedagogisk  forskning har m an sökt svar på  frågan om  högre u tb ildn ing  
utvecklar kritiskt tänkande. Perrys undersökning (1970) hänvisas ofta till i den
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p edagog iska  litte ra tu ren . H ans fo rskn ingsresu lta t b ru k ar jag p resen te ra  i 
underv isn ingen , v ilket har givit upphov  till in tressanta och g ivande d iskussi
oner om  u tb ildn ingen  vid  universitetet. Jag no terar att de s tu d e ran d e  berörs 
och att de reflekterar över sin egen situation. Perry följde 67 collegestuderande 
i h u m an io ra  och sam hällsvetenskap  u n d e r fyra år m ed  d ju p in te rv ju er 1 
g g r /å r  som  bandades. Vid to lkn ingen  fann författaren  e tt m önster och en 
utvecklingsgång i tre faser uppdela t på följande nio steg:

Absolut kunskapsuppfattning

1. Den studerande ser världen i motsatta begrepp (vi - andra, rätt - fel, bra -dåligt). Rätt svar för 
allting existerar. Läraren har som uppgift att lära ut de rätta svaren.

2. Den studerande upptäcker åsiktsskillnader och osäkerhet, vilket tillskrivs förvirring hos 
läraren/eller ses som  övningar som  läraren gör för att "vi själva skall lära oss hitta det rätta 
svaret" .

3. Den studerande accepterar osäkerheten som legitim  men temporär. Det finns områden där 
läraren och vetenskapen ännu ej funnit det rätta svaret.

Relativ kunskapsuppfattning

4. En utveckling i två riktningar:

a. Den studerande anser att osäkerheten är legitim  och omfattande och utvecklar en personlig 
relativism , "var och en har rätt till sin uppfattning".

b. Den studerande har uppfattningen att relativism inte är ett värde i sig, utan ett sätt att tänka 
som läraren vill ha. Det är ett sätt att lösa problem och jämföra tankemönster.

5. Den studerande anser att all kunskap (även lärarens) är kontextuell och relativ. Frågan om  
vad som är rätt eller fel hänförs till ett visst fall i ett speciellt sammanhang.

6. Den studerande förstår nödvändigheten av att orientera sig i en relativistisk värld genom  
någon form av personligt ställningstagande.

Integrerad kunskapsuppfattning

7. Den studerande gör ett initiait ställningstagande i något ämnesområde.

8. Den studerande orienterar sig om implikationerna av sitt ställningstagande. Hur skall det 
fullföljas?

9. Den studerande inser att ställningstagandet är en pågående utvecklingsbar aktivitet. Det är 
ett uttryck för livsstilen.

Perry  no terade v idare  olika kriser vid övergången  m ellan de olika u p p fa tt
n ingarna . K riser som  de s tu d e ra n d e  löste på  olika sätt. A lla s tu d e ra n d e  
u tvecklade in te en in teg rerad  upp fattn ing . En del stannade  i u tvecklingen, 
vissa gick tillbaka till en tid igare uppfattn ing. U ndersökningen har kritiserats 
av forskare fram för allt för b ristande valid ite t, m en även för avsaknad  av
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genusperspek tiv . A tt döm a av de p edagog ikstuderandes reak tioner så har 
resu lta te t, en lig t m in  m ening , en " igenkänningsvalid itet" . De s tu d e ra n d e  
ifrågasätter dock om utvecklingen är ett resu ltat av u tb ildn ing  eller m ognad, 
om  sam m a re su lta t kan tänkas erhållas även inom  n a tu rv e ten sk ap e r. De 
anser också att deras kunskapsuppfa ttn ing  skiftar beroende på  innehållsom - 
råde och v ittnar om  en viss förvirring  och psykisk ohälsa v id  insik ten  om  att 
den  absoluta uppfattn ingen  m åste överges.

Som lä ra re  bör vi s tä n d ig t p åm inna  oss om  m ålet a tt i u n d erv isn in g en  
utveckla kritisk t tänkande och reflektera över vad detta  innebär inom  vårt 
äm ne. En pedagogisk  fråga är sedan  h u ru v id a  lä ra rin ten tioner har någon 
m otsvarighet i verkligheten, d.v.s. hur sam bandet är m ellan vad vi säger att vi 
vill göra och vad vi gör. Inom  högskolan finns en dold läroplan  där exam ina
tions - och undervisningsform er kan m otsäga budskapet om  kritiskt tänkande 
och istället u p p m u n tra  detaljkunskaper och u tan tillin lärning.

2. Vad styr din undervisning?

U nder m ina c:a 25 år som universitetslärare har varie rande pedagogiska och 
psykologiska teorier "poppat upp" och gjort anspråk  på att kunna  ligga som 
g rund  för en bättre  underv isn ing  och in lärning hos de studerande. H ar detta 
m ed fö rt a tt m ina g ru n d läg g a n d e  a rb e tsu p p g if te r  som  u n iv e rs ite ts lä ra re  
förändrats? Nej, de fö rändringar som  har skett har varit k rusn ingar på ytan. 
Periodvis, när vi som pedagoger har försökt p lanera och genom föra underv isn 
ing u tifrån  dessa teorier, har dock arbetsuppgifterna ändra t karaktär (vi m inns 
v å rt 70 - tal!). Så sm åningom  har dock experim en tlustan  och en tusiasm en  
ebbat u t och d rag it m ed sig idealiteten , då arbe tssituationen  u n d er dessa 
perioder blivit ohållbar.

Den pedagogiska forskningen har på ett övertygande sätt visat att det knappast 
är teorier om hur den studerande lär som styr planering och genom förande av 
underv isn ing . Lärarens u trym m e för att handla i enlighet m ed den typen av 
teorier är begränsat, andra ram faktorer inom  u tbildningssystem et, inte m inst 
ekonom iska, är m er sty rande. In lärn ingsteo riernas h u v u d sak lig a  funktion  
har varit att i efterhand legitim era en viss uppläggning  av undervisningen.

En aspek t av vad  som  styr underv isn in g en  v id  u n iv e rsite te t vill jag som  
lärare speciellt betona. Det är den, som jag i annat sam m anhang har kallat för, 
do lda lärop lanen  för lärare inom  högskolanL  Inom  högskolan finns en sådan 
läroplan såväl för de studerande som för lärare. U ttrycket "att riva av undervis
n ingen"  speg lar d enna  do lda  lä rop lan  för lä rare  vad  gäller verksam heten  
undervisning. A ndra inslag är följande buskap:

- missköt undervisningen, gör dig omöjlig i samspelet med de studerande, visa inget intresse för 
undervisningsfrågor, då får du mera tid att forska och meritera dig

1 K om m entar i sam band m ed studen tkårens tem adag  "den goda akademin- 
den goda utbildningen" i Um eå den 1 februari 1989.
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- se undervisning som en bisyssla, ett rutinjobb med lågt status. Din enda möjlighet till befordran 
är att minimera arbetsinsatserna i den undervisningstjänst du har

Ideo logiskt är tanken  att verksam heterna forskning  och u n d erv isn ing  skall 
fungera tillsam m ans i ett harm onisk t äktenskap, m ed ett öm sesid ig t givande 
och tagande såväl hos den  ensk ilde lä raren  som  inom  o rgan isa tionen  och 
utb ildningssystem et i s to r t  Ä ktenskapet får inte ske på  den ena partens villkor 
(vem  är m annen  i äktenskapet?), vilket idag  är fallet då forskning  ses som 
universitetets främ sta uppgift. Jag har u n d er årens lopp  m ånga gånger frågat 
m ig om  parte rna i äk tenskapet verkligen är genuin t kära i varand ra  och bara 
h ind ras av system ets villkor? Eller - fula tanke - är de t e tt konvenansäk ten
skap? Klart är att äktenskapet i dagsläget är allt annat än passionerat. U ndervis
n ing är en sek u n d är verksam het oavsett reto rik  från  olika håll och LÄTU- 
reform ens verba la /fo rm ella  äktenskapsbevis.

M in slu tsats är därför att det kan finnas ett hand lingsu trym m e för engage
m ang i u n d erv isn ingen  om  bl.a. a ttity d ern a  fö rändras. Som lärare , bör vi 
ana lysera  hu r s to rt de tta  är och rea listisk t bedöm a i v ilken m ån vi kan 
fö rä n d ra  våra a rb e tsu p p g ifte r och ev en tu e llt k räva  resu rse r för e tt ökat 
utrym m e. Då först kan vi ta till oss teorier och reflektera över hu r dessa kan 
fö rändra p lanering och genom förande av undervisning.

3. H ur lär sig dina studerande att tänka kritiskt?

O vanstående fråga är om öjlig att ge ett en ty d ig t svar på. F rågan om  hur 
in lärning sker är på in tet sä tt slu tg iltig t avgjord. I sann positiv istisk  anda har 
forskare sökt lösa gåtan genom  att söka efter lagbundenheter som är oberoende 
av vad  som inlärs, vem  som lär och det sam m anhang i vilket in lärn ing  sker. 
U nder undervisningsteknologins b lom stringsperiod i slu tet av 60-talet hade vi 
som  p edagoger k n ap p ast n åg ra  bekym m er att leg itim era vår verksam het. 
Taxonom ier, in lärn ingstyper, m ålbeskrivn ingar m.m. fanns som rik tlinjer för 
planeringen. G agne (1969) och DeCecco (1974) lärde oss nödvändigheten  av att 
analysera innehåll m ed avseende på inlärningstyp. För in lärning av begrepp, 
p rinc iper och v id  p roblem lösn ing  betonades begreppens centrala roll. Det 
gällde att identifiera de begrepp som var aktuella och m ed hjälp av behavioris
tisk teknologi (relatera till tid igare erfarenheter, p resen tera i nära succession, 
ge förstärkn ing  o.s.v.) etablera begreppet hos de studerande. P roblem lösning 
och k ritisk t tä n k an d e  var m ed de tta  synsä tt en fråga om  att kom binera 
p rinciper.

P edagogiska forskning, av senare datum , kan dock b id ra  till att belysa den 
kom plicerade frågan om hur de studerande lär sig att tänka kritiskt. I boken 
"Hur vi lär" av M arton, H ounsell & Entw istle (1986) har tre fo rskarg rupper 
(tolv författare) undersök t och gett sin syn på de studerandes in lärning inom  
högskolan. Vad som  förenar forskarna är en u tgån g sp u n k t i de studerandes 
erfarenheter och i deras förståelse av universitetsu tb ildn ing . V idare har m an 
en lika rtad  syn på in lärn ing , varv id  dess in tersub jek tiva och konstruk tiva
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karaktär betonas och där kvalitativa förändringar i tänkandet ses som ett m ått 
på inlärning. In lärning innebär en förändrad  förståelse till följd av en person
lig om tolkning. F o rskarg rupperna har m ed en kvalita tiv  fo rskningsstrateg i 
erhållit jäm förbara resultat, även om  de i sina slu tsatser använ t olika term er 
och begrepp. H är används den  svenska g ruppens begrepp  yt- och d jup in rik t
ning. D enna g rupp  har undersök t bl.a. h u r studerande u pp fa tta r m eningsfull 
text i o lika äm nen , b esk riv it k v a lita tiv a  sk illnader i u p p fa ttn in g a r  och 
därv id lag  konsta te ra t att sk illnaderna kan rela teras till h u r  de s tu d e ran d e  
närm ar sig texten. Vid ytinrik tn ing är den studerande in rik tad  på texten och ej 
på vad  texten han d la r om. Textens delar och detaljer är v ik tigare än dess 
budskap. O rd och form uleringar m em oreras och det är väsentlig t hu r m ycket 
m an kom m er ihåg. Inlärning blir e tt kvantita tiv t tillskott. Vid ett d jup in rik tat 
fö rhå lln ingssätt är den  s tu d e ran d e  in rik tad  p å  vad  tex ten  h an d lar om  och 
försöker kom m a "bakom" texten och tolka bud sk ap et som  helhet. Förståelse, 
och vad  som  lärs, betyder m era än detaljer och hu r m ycket m an kom m er ihåg.

Forskarna har funnit att de studerandes in rik tn ing ej är statisk, u tan  är ett val 
som görs beroende på ämnet. S tudiestrategin anpassas efter de krav m an anser 
att uppg iften  ställer. I de dagliga s tud ierna in tar en m edvetenhet om tenta- 
m ensfordringarna en dom inerande ställning vad avser att urskilja en ytinrikt- 
ning.

I un iversitetsm iljön  k larade m an sig förhållandevis långt m ed ett y tin rik ta t 
förhålln ingssätt. Författarna tar in te ensid ig t ställning för att ett d jup in rik ta t 
fö rhå lln ingssä tt skulle vara a tt fö red ra  i alla äm nen. Ib land  kan  helheten  
u n d erlä tta  in lä rn ing  av fakta och detaljer, ib land  är det tvärtom . De m enar 
dock att enbart ytinrik tn ing knappast uppm u n tra r till kritisk t tänkande.

Vad o rsakar då en y tin rik tn ing? De svenska forskarna tillskriver fak torer i 
system et stor betydelse. D ärv id lag  betonar de p rovens sty rande  funktion. 
L äraren  u p p m u n tra r  m å h än d a  i sin  u n d erv isn in g  k ritisk t tä n k an d e  och 
förståelse, m en genom  prov och exam ination förm edlas a tt det lönar sig bäst 
m ed y tin rik tn ing  och fak tapluggande. De s tuderande  m ed en d jupinrik tn ing  
är in te  på sam m a sä tt in tresserade av vad  som  lönar sig, u tan  in tresse och 
tidigare erfarenheter avgör deras förhållningssätt.

Kan m an då som  lärare  påverka de s tu d e ra n d e  m ot d jup in rik tn ing? I ett 
försök (M arton, D ahlgren, Svensson & Säljö, 1977) undersöktes om m an m ed 
hjälp av d ju p in rik tad e  frågor i texten kunde stim ulera  till d jup  förståelse. 
Exempel på frågor var:

Kan du sammanfatta innehållet i varje del av avsnittet i en eller två menin
gar? Hur hänger de olika delarna samman med varandra?

Författarna fick ett oväntat resultat. De s tuderande blev istället y tin rik tade och 
m er om näm nande i sina svar. De gav svar som  var " innehållsförteckningar" 
över texten. F rågorna blev, så a tt säga, ett m ål i sig och in te ett m edel för 
förståelse.
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Den kvalita tiva forskningsinrik tn ingen har v isat att de studerandes in lärning 
och lä rarnas underv isn ing  m åste beaktas i rela tion  till äm nesinnehållet och 
sam m anhanget i övrigt. Personligen tycker jag m ig ha no tera t en m er öppen 
och u tta lad  y tin rik tn ing  hos dagens studerande. Vi bör därför, enlig t min 
m ening, begrunda följande slutsats och satsa lite energi på att lära de studeran 
de att lära.

"Studenterna kan hjälpas till att ta mer medveten kontroll över sina studieak
tiviteter , att bli mer medvetna om sina egna syften med studierna och att 
relatera dessa till de uttryckliga och outtalade krav inom kurserna som de 
deltar i ” (M arton, H ounsell & Entwistle, 1986, s 286).

4. Vad är en god förståelse av ditt ämne?

En konsekvens av det ovan redovisade forskningsresu lta te t blir att närm are 
analysera äm nesinnehållet. L ärandet är alltid knu te t till något. Vad är en djup 
förståelse av äm net? Vilka begrepp  och p rinciper är centrala inom  äm net? 
Innebär äm nesinnehållet att kunskapen  m åste byggas u p p  stegvis m ed fakta 
och detaljer innan helhet och sam m anhang  betonas? De s tuderande  kom m er 
till u tb ildn ingen  m ed ett antal varierande uppfattn ingar om  äm nesinnehållet. 
H elst bör jag som lärare ha kunskap  om dessa, m en fram för allt vara m edve
ten om , dels att variationer finns, dels vilken förståelse som  är m itt mål m ed 
tanke på de fortsatta studierna i ämnet.

In sp irerad  av M artong ruppens forskning och en artikel av Brehm er (1983) 
genom förde jag ett u tvecklingsarbete som så sm åningom  u tm ynnade i en ny 
s tru k tu r på våra kursp laner m.m. (Dahlgren, 1985). Lärare och forskare fick 
bl.a. ange pedagogikens centrala begrepp  och relationer. Via in tervjuer m ed 
underv isande personal beskrevs och diskuterades sedan varia tioner i u p p fa tt
n ingen  av kärnbegreppen . V ariationsvidden i u p p fa ttn ingarna  var en för oss 
och för g rundu tb ildn ingen  lärorik  erfarenhet!

En m odell som  fö rekom m er, som  ett fö rsök  a tt fö rstå  den  akadem iska 
organisationen  och dess villkor, är den epistem ologiska m odellen. Beteenden 
hos in d iv id er och g ru p p er sam t konflik ter inom  u n iv e rsite te t fö rk laras i 
denna m odell genom  hänvisn ing  till g rund läggande strategier för kunskaps
p ro d u k tio n  och "sanningssökande" . M odellen  tar så ledes fasta på sk ilda 
akadem iska kunskapstrad itioner. Tyvärr blir försöken att beskriva förekom 
m ande akadem iska kunsk ap sk u ltu rer m ed nödvän d ig h et förenklade. Becher 
och K ogan (1980) tar skalan positivism  - relativism  som u tgångspunk t för sin 
beskrivn ing . Den positiv istiska  än d p u n k ten  på skalan  kännetecknas av de 
äm nesom råden där det i princip  är möjligt att påstå att vetenskaplig  verksam 
het och vetenskap liga  resu lta t är oberoende av sitt sociala och h isto riska 
sam m anhang (jfr ovan m ed Perrys absoluta kunskapsuppfattn ing). Beträffan
de den  relativistiska ändpunk ten  på skalan kan vetenskaplig  verksam het och 
resu lta t ej skiljas från sitt h istoriska och sociala sam m anhang.
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Vilket synsä tt som  dom inerar, eller p ropo rtionen  m ellan synsätten  inom  en 
institu tionen  eller ett äm ne, har betydelse för innehållet i g rundu tb ildn ingen  
och synen på h u r kunskap skall utvecklas, m en även för andra  inre karakteris
tika v id  en institu tion . I Bernsteins teori (1977) ingår kunskap su p p fa ttn in g  
som  en av m ånga variabler i de koder som beskriver u tb ildn ingens innehåll. 
Vid en sam lingskod som kännetecknas av starka gränser och isolering m ellan 
u tb ild n in g en s  in n eh å llsen h e te r u pp levs k u n sk ap en  som  p r iv a t och dess 
o rganisation  är h ierark isk  och kum ulativ . Ä m nets y ts tru k tu r förm edlas, och 
dess m öjlighet att skapa ny kunskap  avslöjas sent i karriären  - i bästa fall på 
fo rskaru tb ildn ingsn ivå. Som någon  fo rsk ars tu d eran d e  sa: "Först ska man gå 
ett par år och skaffa sig en viss bild av verkligheten sen - på forskarutbildnin
gen - får man klart för sig att man lärt sig fel saker."

En utveckling  av underv isn ingen  bör således ha som g ru n d  en äm nesanalys 
som  identifierat en kärna av begrepp och centrala relationer sam t den förståel
se av dessa som är önskvärd.

5. Kan och vill du undervisa för förståelse?

Den genom gångna forskningen ovan om djup - och - y tin rik tn ing  an tyder att 
en d jup in rik tn ing  hos de studerande  är m öjlig om de faktorer som  styr m ot 
y tin rik tn ing  undanröjs. I första hand  innebär detta  en granskning av gällande 
ex a m in a tio n sfo rm er/frå g o r och ett fö rsök konsekven t sk ap a  e tt k lim at i 
u n d erv isn in g en  som  betoner förståelse. En analys av äm nesinnehålle t och 
dess kärna av begrepp  och principer är också en förutsättn ing. Tonvikten bör 
v idare vara att lära de studerande att lära. A tt underv isa för förståelse - är det 
möjligt m ed de ram ar som styr lärarens arbetsvillkor?

D ahlbom  (1986) har m ed ett s tru k tu ra lis tisk t persp ek tiv  ana ly se ra t olika 
k o m m u n ik a tio n ss tru k tu re r  i u tb ild n in g en  och d ra g it s lu tsa tsen  a tt en 
förståelseinriktad undervisning inom  högskolan kräver en dialog i e tt m ästare - 
lärljungeförhållande. H an liknar dagens högskoleu tb ildn ing  m ed industriue ll 
p ro d u k tio n  och m enar att där finns få tecken på den  önskvärda  m ästare - 
lä rlju n g ere la tio n en .

Låt oss anta att system et ger lärarna handlingsm öjligheter. Då blir nästa fråga: 
Kan och vill vi? F örändringar av studerandes inlärning, exam inationen m.m. 
står och faller m ed den enskilde lärarens pedagogiska grundsyn, äm neskunska
per och vilja till fö rändring . Den n u v ara n d e  lä ra rro llen  inom  högsko lan  
bygger på en förm edlande pedagogisk  grundsyn. Den vanligaste lärm odellen 
för lärare inom  högskolan är im itation av den  underv isn ing  de själva erhållit 
i det egna äm net. L ärarrollen är knappast professionell u tifrån  de yrkeskrav 
som detta ställer. Den form ellt gem ensam m a föreställningen, via behörighets
kraven för universitetslärare , är att kunskaper inom  äm net är en nödvänd ig  
och oftast tillräcklig  betingelse för god underv isn ing . P ågående an s trän g 
n ingar att värdera  pedagogiska m eriter kan dock m öjligen änd ra  denna bild 
(SOU 1990:90). M era dold är, som tidigare näm nts, föreställningen att underv is
ning är en bisyssla som m an "river av" för att sedan ägna sig åt forskning.
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De akadem iska stud ierna b rukar indelas i lärarledda stud ier och självstudier. 
De lä ra rled d a  s tu d iern a  är av trad ition  föreläsn ingar, lek tioner, sem inarier, 
laborationer och handledning . Den studerandes sjä lvstudier innebär läsning 
och bearbetning av litteraturen , lösning av problem , rapport- och uppsa tssk riv 
ning. Som lärare är vi vanligtvis m era in rik tade på att p lanera och genom föra 
den  lä rarledda underv isn ingen  än att u nderlä tta  självstudierna.

U tifrån  m ina erfarenhe ter av lä ra rro llen  i "lek tionstraditionen"  finner jag 
personligen följande som  utm anande, g ivande och lärorikt:

- att innehållsligt planera och strukturera

- att försöka förstå hur de studerande tänker när de ger en kommentar som faller utanför min 
referensram, att se och lära av den studerandes perspektiv

- att erhålla en plötslig insikt och förståelsen av stoffet på ett helt nytt sätt, under det att jag 
formulerar mig muntligt under en föreläsning

- att den studerande delger konkreta erfarenheter som jag sedan skall försöka "lyfta" till en mer 
abstrakt, vetenskaplig värld

- att efter handledning, där jag varit övertygad om  att vi tillsammans varit överens om  det 
fortsatta arbetet, läsa ett manusförslag som  tyder på att vi inte förstått varandra

- att möta studerande som  knäckt den "akademiska koden" och kan svänga sig med de ratta 
vetenskapliga och pedagogiska begreppen, men där förståelsen saknas

- att entusiasmera m ig själv inför föreläsningar

- att få igång gruppen och skapa en bra stämning

- att klara av att hantera studerande som dominerar och tar för mycket talutrymme

Av ovanstående fram går således att huvu d d elen  av de aspekter som jag för 
n ärv a ran d e  finner u tm anande i lärargärn ingen  har att göra m ed m ötet m ed 
den  studerandes förståelse i en dialog. K om m er jag att m öta sådana u tm an in 
gar i fram tiden? Eller kom m er lärarkraften  att i högre grad  än vad D ahlbom  
an ty d e r  (se ovan) o m v an d las  till e tt o p erso n lig t o r ie n te ra t in d u s tr ie llt 
p roduk tionssystem ?

H ur ser vi som lärare på våra arbetsuppgifter? Ser vi uppgiften  som  i h u v u d 
sak a tt v idarebefo rd ra  redan  p ro d u cerad  kunskap  inom  äm nesom rådet och 
kontro llera att den  nått fram , eller som att skapa föru tsättn ingar för förståelse 
och därm ed  betona processerna fram  till kunskap? Kan och vill vi underv isa 
för förståelse? Spelar det någon roll vad vi vill?

A vslutande kom m entar

I uppsa tsen  har jag valt en viss ansats genom  att betona k ritisk t tänkande och 
u tgångspunk ten  att in lärn ing  hos de s tuderande, om tillräckligt han d lin g su t
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rym m e finns för att ta hänsyn till denna faktor, är beroende av det sam m an
hang  i v ilket in lä rn in g  sker. F örhoppn ingsv is har det sk rivna p eka t på 
fallgropar som kan undvikas, och frågor värda att d iskutera vid p lanering och 
genom förande av underv isn ing  enligt denna ansats.
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Kvalité i utbildningen.
En fråga om attityder? 

av

Hans Stenlund 
Statistiska institutionen

Under senare tid har utbildningens kvalité hamnat i fokus för debatten. Universitetsstyrelsen 
har tagit beslut om obligatorisk kursvärdering som ett instrument för kvalitetsbedömningar 
och Handelshögskolans styrelse framhåller i dokumentet "Strategier och respektabilitet" att 
utbildningen vid Handelshögskolan i Umeå skall hålla hög kvalité och vara jämförbar med de 
bästa handelshögskolorna.

Utbildningskvalite kan diskuteras från många olika utgångspunkter och det vore kanske på sin 
plats att precisera de olika aspekter som kan ges på kvalitetsbegreppet i samband med 
utbildning.

En syn man kan ha på kvalité är kvalité med innebörden PRODUKTKVALITÉ dvs att de 
produkter, lika med de studenter som lämnar universitetet, skall förses med en "kvalitets
stämpel" där man garanterar att de håller en viss kunskapsnivå. Detta fokuserar diskussionen 
om kvalité till examinationen.

Ett annat sätt är att se utbildning som en produkt som erbjuds en marknad, dvs studenterna, 
och kvalité hos produkten blir då en fråga om hur marknaden uppfattar produkten och vilka 
komponenter associerade med produkten som särskilt förknippas med begreppet kvalité.
Detta synsätt ligger nära det synsätt som används vid bedömning av s k tjänstekvalité. En 
tjänst är ju ingen produkt och kvalitén i en tjänst bedöms utifrån ett komplex av faktorer 
omfattande bl a kundens värdering av innehållet i tjänsten, det bemötande kunden får och 
kostnaden för tjänsten. Detta har diskuterats av den finske företagsekonomen Christian 
Grönroos. Grönroos delar upp en tjänsts kvalité i tre delar,

1. Teknisk kvalité,
2. Funktionell kvalité och
3. Företagsprofil

där Teknisk kvalité innebär att tjänsten måste vara tekniskt acceptabel.Funktionell kvalité 
omfattar det sätt på vilket tjänsten överförs på kunden, attityder,beteende, miljö, 
tillgänglighet, internt klimat etc.

Företagets profil är den bild som konsumenten och andra intressenter har av företaget. Den 
kan fungera som ett filter när kunden köper tjänsten.

I utbildningssammanhang skulle Teknisk kvalité kunna vara att undervisning hålls på utsatta 
tider, lokaler finns att tillgå etc. Funktionell kvalité skulle omfatta lärarnas och andra 
verksamma inom utbildningen bemötande av och attityd till studenten. Företagets profil blir 
då en institutions rykte bland studenter.

I syfte att få ett underlag att diskutera kvalitén i undervisningen utifrån det senare 
perspektivet, d v s  tjänstekvalité-perspektivet fick en grupp studenter på ekonomlinjens andra 
termin ta ställning till ett antal påståenden som rörde utbildningskvalité. En grupp lärare 
verksamma inom Handelshögskolan fick ett liknande frågeformulär. Man skulle instämma 
helt eller ta helt avstånd i en skala från 1-5,  där 1 står för "instämmer int alls" och 5 för 
"instämmer helt". Dessutom skulle man i en andra fråga ta ut de tre viktigaste faktorerna i 
samband med utbildningskvalité. Resultat av den första frågan ges i följande tabell.
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Fråga 1

Ange i vilken grad du instämmer i följande påståenden som gäller kvalité i utbildningen.

Andel som svarat 
4 eller 5 (%)
Studenter Lärare

1. Kvalitén i utbildningen beror på hur bra 57 55
kurslitteraturen är.

2. En bra lärare ger hög kvalité på utbildningen

3. En kurs håller hög kvalitet om den får studenten 
att jobba hårdare än han/hon annars skulle ha gjort

4. Studiemiljön betyder mycket för kvalitén i 
utbildningen

5. En kurs har hög kvalitet om jag får Väl Godkänt 
på tentamen

6. En kurs har hög kvalitet om det är roligt att gå på 
föreläsningarna/seminarierna

7. Utbildningens kvalitet beror av innehållet i 
utbildningen/undervisningsformerna.

8. Kvalitén i utbildningen påverkas av hur 
examinationen går till

9. Kvalitén i utbildningen påverkas positivt av antal 
undervisningstimmar som ges

10. Kvaliteten i utbildningen höjs om det 
förekommer många självständiga arbetsuppgifter 
(PM, etc)

11. Kvalitén i utbildningen beror till en del på mig 
själv som student

12. Utbildningen har hög kvalitet om den leder till 
ett bra arbete efter studierna

13. En kurs håller låg kvalité om många kör på 18 8
tentamen.

14. Utbildningen håller hög kvalitet om lärarna är 17 34
aktiva forskare.

15. Kvalitén i utbildningen är beroende av tillgången 46 24 
på teknisk utrustning, tex datorer.

16. Stora undervisnings-grupper bäddar för låg 28 50
kvalitet i undervisningen. --------------------------

77

54

34

13

97

47

91

59

53 65

21

74 54

77 47

25 26

31 41

25 46
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Den andra frågas redovisas här.

Fråga 2

Välj de tre faktorer som du tycker är mest betydelsefulla för kvalitén i utbildningen. Markera den mest 
betydelsefulla med 1, den därefter mest betydelsefullla med 2 etc.

Andel som svarat
Kvalitetsfaktor 1,2 eller 3 (%) 

Studenter Lärare

Läraren 89 86

Litteraturen 76 63

Min egen vilja att lära mig 75 -

Att kraven är höga 18 39

Många undervisningstimmar 8 11

Kamraterna på linjen 8 13

Examinationen 5 27

Att vara tvungen att arbeta 
hårt för att klara sig 5 21

Många PM-uppgifter 1 14

Det är alldeles klart att de faktorer som studenterna förknippar med kvalité i undervisningen 
är de "klassiska" bildningskomponentema d v s  läraren, studenten själv och läromedlen. 
Intressant är att även lärargruppen delar denna syn.

Jag vill vid konferensen diskutera följande frågor:

Vilken aspekt av utbildningskvalitet prioriterar vi vid kursutvärderingar?

Vilka slutsatser drar vi avseende kvalitetsarbetet vid en institution om de resultat som 
redovisas ovan är korrekta?

På några punkter finns skillnader i attityder mellan lärargruppen och studerandegruppen. Vad 
kan vi som lärare lära av detta?
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Session B

Den lokala frågan 
-  om den fysiska utbildningsmiljön

73



Temaförord

B ern t Ä m ting

Den lokala frågan - om den fysiska utbildningsmiljön

Den goda utbildningsm iljön är naturligtvis i hög grad beroende av den konkreta  
fysisk a  miljön, från ett un iversitets rent geografiska placering- den yttre om givningen  
i stort - till den enskilda lärosalen, laboratoriet eller sem inarierum m et. V iktiga är 
också de anställdas arbetsutrym m en och lokaler för m at och fika, för sam varo och 
rek rea tio n .

Föreliggande uppsatser spänner över nästan  hela detta fält och ger in tressanta  uppslag  
till hur m an bättre kan utforma miljöer som befrämjar goda utb ildningresu ltat, trivsel 
och utvecklande personliga kontakter.

Förre stadsarkitekten  i U m eå H ans Åkerlind skriver om den yttre, byggda miljön 
utanför arbetsrum  och lektionssalar. Han fram håller behovet av "mötesplatser", där 
studenter och lärare kan träffas över äm nes- och fakultetsgränser för avkoppling och 
stim ulerande tankeutbyten och han ger exempel på både goda och m indre bra utrym m en  
för detta.

Han pläderar vidare varm t för att någon - en universitetsarkitekt? - ges uppdraget att 
ansvara för en genom tänkt arkitektonisk och estetisk  sam ordning av alla  de nya bygg- 
nadesrsom  su ccessiv t infogas i un iversitetsm iljön .

I uppsatsen Från sem inarium  till u n iversite tsin stitu tion  beskriver Mona Jonsson, Britt- 
M arie Lindström och Vanja Persson den unika miljö som finns i det hus nere på 
stan", som än så länge inrym m er institu tionen  för hush ållsveten skap . Byggnaden  
skapades ursprungligen för utbildningen av hushålls- och textillärare och präglas av en 
utom ordentlig känsla  för vackra, men rationella lokaler och ett genom fört estetisk t  
kvalitetstänkande vad avser såväl helheten  som detaljerna. Trots att h u set är 40 år 
gam m alt är inredningen m ycket välvårdad och tillta lande.

Författarna hävdar att vacker och ändam ålenlig miljö är m ycket positiv för personal 
och studenter och att det tänkande som tilläts slå igenom  vid planeringen, byggandet och 
inredningen är något som borde kunna tjäna som åskådningsexem pel , när nya utbild
n in gsm iljöer  skapas.

Åke Lundin från KTH i Stockholm  presenterar ett program för "Den perfekta lä ro 
s a l e n , där pedagogiska och didaktiska synpunkter får spela en v ik tig  roll utöver 
byggnadstekn iska aspekter vid p lanering och byggande. Lärosalsm iljön ska vara 
optim alt inlärningsbefräm jande. Den bör vara flexibel och tillåta  och uppm untra 
a ltern a tiv a  undervisn ingsform er.

Pedagogiken byggs så att säga in i väggarna,anser Lundin, och det är viktigt att lärare 
och studenter får vara med och ge sina synpunkter redan på planeringsstadiet.

I den livliga diskussion som följde visade det sig att v issa  in itiativ  redan tagits i 
riktning m ot en bättre yttre universitetsm iljö i Um eå Campusmiljön t ex kan förbättras 
genom  att bilarna flyttas ner under jord och att parkeringsytorna om vandlas till 
grönytor och planteringar. M ålet är en miljö som är ett levande in te llek tu ellt centrum  
även på kvällen.

Över huvud taget tydde inläggen på ett större intresse för och en ökad m edvetenhet om 
m iljöns betydelse i stort och sm ått för en god utbildningsm iljö än vad som fallet var 
under "rekordåren".

I den kom m ande konkurrensen om studenterna komm er med all säkerhet den totala  
studiem iljön att ha en m ycket viktig för att inte säga avgörande betydelse.
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H ans Å kerlind 
ark itek t

FUNDERINGAR KRING DEN FYSISKA KUNSKAPSMILJÖN VID 
UNIVERSITETET
A ndra skriver om k lassrum  och föreläsningssalar. D ärför koncentrerar 
jag  mig till den byggda miljön utanför dessa lokaliteter. A lltså till 
korridorer, caféer, ku lvertar och Universum. Men också till 
utom husm iljön på universitetsom rådet och till Umeå som stad  a t t  
s tudera  eller leva i.

Först dock en presentation  av mig själv. Jag  ä r näm ligen in te pedagog 
eller anställd  på universitetet. Jag  är arkitekt, utbildad vid Tekniska 
Högskolan i Stockholm på 40-talet, jag ritade hus och stadsp laner som 
anställd  på privata arkitektkontor i Stockholm på 50-talet. Efter några  år 
som adm inistra tör på läns- och stadsark itek tkontor i m ellansverige blev 
jag  1960 stadsark itek t i Umeå. F rån  den tjänsten  gick jag  i pension 1990. 
Uppgiften de h är 30 åren var i huvudsak a tt sam ordna och leda tre  
re la tiv t självständiga avdelningars arbete mot e tt gem ensam t mål. Sedan 
m itten  av 70-talet var det m ålet u tta la t av oss i skrift som en inledning till 
den årliga budgetskrivelse med vilken vi begärde pengar av fullm äktige 
till vår verksam het. M ålet för stadsarkitektkontorets arbete var "en väl 
fungerande stad, men en stad med egenart och k a rak tä r, en sm åstad, e tt 
Umeå som även i fortsättningen får behålla något av sin charm  och sitt 
behag". Jag  skriver det h är för a tt läsaren  ska förstå m ina ideal.

Som pensionär ä r jag  forskarstuderande på konstvetenskapen med eget 
bås - n r 19- på universitetsbibilioteket. D är ä r jag  - n är in te resa eller 
föreläsningar och sem inarier h indrar mig från  det 8 till 17 varje dag 
m åndag till torsdag - fredagar gör jag  sam m a arbete ute på olika 
in stitu tioner på stan. M itt äm ne heter Fartygsark itek tur.

Så över till funderingarna om den byggda miljön vid un iversite te t utanför 
k lassrum  och föreläsningssalar och hu r den eventuellt kan tänkas 
påverka forskning och studier.
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KORRIDORER

D et finns som jag  ser det en k la rt m ärkbar h ierark i bland korridorerna 
på universitet. Lägst i rang och otrivsam m ast ä r oftast korridorerna 
utanför arbetsrum  och lektionssalar. De ä r ofta sm ala och u tan  
m ötesplatser. Allra värst ä r de som h ar fönster mot det fria i kortändan. 
De b lir som svarta  schakt, se A- B- och C- korridorerna i H um anisthuset. 
K onstigt nog ä r de som är helt u tan  dagsljus något bättre . D är dom inerar 
det elektriska ljuset to ta lt och gör a tt  de känns ljusare än de med fönster i 
kortändan. Trots a tt  en ljusm ätare förmodligen skulle påstå  tvärtom . I 
vilket fall som helst ä r båda typerna helt charm lösa och leder till a t t  folk 
flyr dem så fort som möjligt - in  på sina rum , in  i föreläsningssalen eller 
vidare m ot trivsam m are lokaler. N ågra spontana m öten m änniskor 
em ellan av värde för kreativ iteten  lär inte uppstå i denna typ av alltför 
k ra ss t ekonom iska korridorer.

På skogshögskolan finns em ellertid korridorer av den h ä r typen med 
dagsljus i ena kortändan, visserligen silat genom a tt  m öblerat 
personalrum , som ger e tt m änskligare intryck. Förmodligen en följd av 
a t t  m an gjort dem bredare på m itten och således skapat plats för 
m änniskor a tt  mötas.

KULVERTAR

Även bland underjordiska ku lvertar finns en k lar klasskillnad u r estetisk  
synpunkt. M ellan n a tu rve ta rhusen  finns flitigt använda ku lvertar som är 
till y tterlighet påvra i sin utformning. M edan kulverten  m ellan Bibliotek 
och H um anisthus - en kulvert som sällan används - ä r m er m edvetet 
gestaltad  och därför trivsam m are a tt  gå i. En upprustn ing  av den förra 
kulverten  liksom även av de delar som sträcker sig ända bort mot 
sjukhuset borde därför sn a rast ske.

N ästa  steg i rangskalan  bland korridorerna ä r de dagsljusbelysta, de med 
u ts ik t mot gårdar eller campus. Ofta går de v inkelrätt mot den tidigare 
näm nda korridortypen och fungerar som uppsam lingsplats till dessa. De 
finns i LU- blocket, i Sam hällsvetarhuset, i H um anisthuset, i
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Arbetsm edicin och i Skogshögskolan. D agsljuset dom inerar i dem, de är 
ljusa, ibland till och med soliga. De h a r hörnor och u tbuk tn ingar med 
plats för sittm öber, möbler som ibland ä r stoppade och m juka, nästan  a tt 
slum ra i (H um anisthuset). Ibland ä r m öblerna kyligt hygieniska av trä  
(LU-blocket och Sam hällsvetarhuset) eller n ästan  med u tom huskarak tä r 
(Lage Lindell-hallen). På Skogis ä r det en blandning i den nedre delen där 
till och med en flygel får plats - om det fortfarande går a t t  spela på den ä r 
en annan  sak.

Lage Lindell var konstnären - han  ä r död nu- som gjorde den 
konstnärliga  utsm yckningen på den runda hörsal sbyggnaden utanför 
Biblioteket. H allen h a r ännu  inget nam n, den hör inte till 
Sam hällsvetarhuset och inte till Biblioteket. Den hör till universitetet, den 
ä r som e tt centrum  för universitetet. Den besöks av tusen ta ls s tudenter 
varje dag, in te bara  av dem som studerar i närheten  u tan  även av dem 
som passerar rä t t  igenom på väg till Universum  för lunch eller till 
Biblioteket. Varför skulle in te Umeå universitet kunna uppkalla en hall 
efter en konstnär is tä lle t för som brukligt ä r bland äldre universitet efter 
någon känd vetenskapsm an. God konst berör ju  alla och det ä r  god konst 
vi h a r  här.

Kollar m an h u r de dagsljusbelysta korridorerna används så kon sta te ra r 
m an lä tt  a tt  ju  m er omväxlande de ä r i utform ningen och ju  m er ombonat 
de ä r  möblerade, desto m er används de.

I H um anisthusets sköna sittg rupper arbe ta r studen terna  flitigt m edan 
m an inte gör det på LU-blockets hårda träbänkar. Inte heller Lage 
Lindell-hallens trädgårdsm öbler tycks locka till arbete i grupp eller 
enskilt. Ö verhuvudtaget är det en kvalitetsskillnad n ä r det gäller känslan  
av varm t välkom nande de h ä r korridorerna emellan. Förmodligen är det 
in te bara  en fråga om stoppningens tjocklek på möblerna eller m attan  på 
golvet. D är ä r säkert också en fråga om hu r sittgruppen ä r placerad - 
känns den trygg, ombonad, solig, varm, h a r den u tsik t mot landskapet 
eller ännu  hellre mot förbipasserande. Ju s t de h ä r p unk te rna  är 
förmodligen viktiga - m an ska s itta  ostört men som i centrum , m an ska 
v isuellt kunna behärska omgivningen.

77



CAFÉER

Den korridor som tveklöst ä r  bäst i det h ä r avseendet på hela universitetet 
ä r  H um lans Café - H um anisthusets korridor närm ast biblioteket. D är ä r 
hela korridoren utform ad som e tt enda långt café där alla i huset på väg 
till eller från  föreläsningar, till eller från  serveringsdisken, tvingas 
passera  längs utm ed alla fikande. Men u tan  a tt  störa de sittande. För de 
fikande ä r  det som a tt s itta  på e tt parisisk t boulevardcafé - fast inomhus. 
Vi ä r  ju  i N orrland och utanför oss ligger snön. Vi h a r u tsik ten  m ot 
landskapet även om vi på k lassiskt vis vänder den ryggen, vi h a r solen - 
sk iner den så skiner den i H um lans Café. H är trivs studen ter och lärare , 
h ä r  träffar m an folk och h ä r diskuteras. S tuden terna jobbar h ä r både 
enskilt och i grupp kring de runda borden. B ara det a tt  borden ä r runda 
b id rar troligen till den inbjudande känslan. En hastig  koll - både vid 10- 
tiden på morgonen och vid 15-tiden på efterm iddagen - v isar a t t  på fem 
m inu ter passera r m er än  80 personer hörnet vid CocaCola-autom aten en 
vanlig dag. Är ström m en lika s ta rk  en hel timme - och f-n vet om det inte 
ä r  så - skulle det innebära a tt m an h a r n ästan  1000 personer a tt t itta  på 
eller kanske chansen a tt m öta varje timme. S jälvklart a t t  m an trivs där.

En liknande im proviserad räkning  gjorde jag  i m itten på 70-talet på e tt 
in ternationellt inneställe i Paris - e tt ställe där alla kategorier av 
m änniskor och alla å ld rar trivdes - näm ligen La Coupole. Jag  vet inte om 
det ä r  lika populärt fortfarande men då var det konstvetam as i Umeå 
stam lokus kvällstid på studieresorna. D är passerade m ellan 500 och 600 
personer per tim m e genom entréerna. Folk d ra r folk, antingen det ä r  e tt 
café, e tt universitet eller en sybehörsbutik. D är folk finns där trivs man.

Tänk om vi kunde få våra lokaler så h ä r lyckat utform ade överallt på 
universitetet, vilken k reativ ite t skulle inte då uppstå. För som pensionär 
och oftast ensam  och därm ed tyvärr ofrivilligt lyssnande m ånga gånger 
kan  jag  lova a tt  det m esta det talas om vid borden ä r det som var och en 
håller på med ju s t då på universitetet, antingen m an är studen t på A- 
nivå, forskarstuderande eller lärare.

Bibiotekets nya café har vi få tt vänta på över e tt år. Det är bättre  än det 
gam la men ändock inte rik tig t bra. Det ä r för trån g t och för mörkt. Man
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h a r in te den överblick över de passerande jag  trodde m an skulle få. 
Väggen u t mot Lage Lindellhallen ä r för sluten - vi ser in te dem som 
passerar och de ser in te oss som fikar.

Jag  tro r a tt  väggen m åste öppnas och caféet tillå tas breda u t sig i Lage 
Lindellhallen, h u r långt som helst. Men så a tt  m an s itte r tryggt och 
ombonat och in te stör eller störs av de passerande. Hela hallen  behöver 
även göras på något känslom ässigt sä tt varm are. Till glädje inte bara  för 
de fikande u tan  för alla de m ånga studenter som vaije dag rör sig i denna 
hall med sin som sagt fina utsm yckning av Lage Lindell.

Även n ä r det gäller affischeringen i hallen m åste det till någon form av 
förbättring. Det får inte bli som det ibland blir idag a t t  m an fäster 
affischen på själva konstverket. Det är det alltför värdefullt för a tt  u tsä tta s  
för.

N atu rvetarna  saknar helt och hållet den natu rliga träffpunkt som e tt bra 
café är. Nu ä r funktionerna spridda på en mängd olika ställen  till förfång 
för m öjligheterna a tt  träffas och lära  känna varandra  - och kanske för 
k reativiteten. Och det fikarum  som finns i e tt avlagt skyddsrum  i 
källaren- några rum  u tan  fönster där m an varken ser sol eller m åne - ä r 
in te värdigt e tt re la tiv t nybyggt universitet som Umeås a tt  hålla  sig med. 
Det krävs krafttag  som jag  ser det, för a tt lösa n atu rvetarnas behov av 
m ötesplatser för både lä rare  och elever - och för forskare. M an h a r få tt 
vän ta  på det i 25 år redan.

Av övriga caféer ä r Skogshögskolans nästan  i klass med H um lans men 
in te  riktigt. U tsik ten  mot landskapet - campus - ä r magnifik, eller rä tta re  
sagt var det innan  byggena kom igång. Den blå skym ningen över den 
snötäckta slätten  med universitetsbibliotekets fönster som en vänligt 
lysande rad  i ijä rran  var en gång som en lisa för själen och något a t t  vila 
ögonen på vid efterm iddagsfikat för trö ttkörda lärare  och elever. Det 
m åste den få bli även efter det a tt  alla dagens nybyggen s tå r färdiga om 
något år. För studentskor i tusen tal a tt titta  på saknas tyvärr på Skogis 
med sin ganska m anligt betonade institution, en institu tion  som in te 
heller in tegrerats som önskvärt vore i un iversite te t i övrigt.
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Det h ä r med dålig in tegrering gäller också blivande läkare och 
tandläkare  som tro ts a tt  de hör till universitetet sällan syns bland övriga 
studen ter eller lärare. Det ä r synd for u r sådana möten tro r jag  mycket 
gott skulle kunna uppstå för alla inblandade parter. Dessutom  ä r det 
ovanligt i v å rt land a t t  e tt "vanligt" universitet och e tt regionsjukhus med 
läkaru tb ildn ing  ligger så geografiskt n ära  varandra. Det ä r  en fördel som 
Umeå på något sä tt borde u tny ttja  b ä ttre  än vad som sker idag. Sedan 
finns ju  också Tandläkarhögskolan på gångavstånd. Umeå ä r un ik t på 
den h ä r punkten, vi m åste lä ra  oss förstå det och göra det bästa  av det. 
Öka m ötena och sam talen, de spontana över hackad biff och böngroddar, 
över kaffe eller capuccino. Capuccino förresten u r au tom aten ä r  rik tig t 
bra, det kostar 5 k r muggen norm alt men bara  3 kr i Södra paviljongerna, 
förmodligen en kom pensation för en ovanligt torftig korridormiljö där - en 
miljö som på in te t sä tt främ jar möten. Och där lä ra m a  d ra r sig in i sina 
kollegierum  m edan studen terna  för hållas i sterila  korridorer. Sådana 
h ä r avskilda fikarum  eller pentryn som tycks finnas h ä r och där på 
universitetet - kanske med en tendens till och med a tt öka - borde 
undvikas inom en kunskapsindustri som e tt un iversitet ä r med e tt 
m odernt uttryck. M an sk a  blanda som jag  ser det och jag  gör det u r e tt 
långt arbetslivs erfarenheter. Alla m år b ra  av det.

UNIVERSUM

N ästa  steg i h ierark in  av m öteslokaler ä r Universum. Själva stommen 
med sina fönster, väggar, pelare, golv och innertak  h ar s tå tt  sig 
förvånansvärt väl under e tt par decennier. M edan själva inredningen 
blivit sam tidigt alltm er sm aklöst gullig på sedvanligt re s tau ran tm an ér 
med fula m önster och färger i stolsitsar och m attor. Tidigare rationella  
servering på urgröpta brickor ersattes som bekant av e tt n y tt m era vanligt 
system  härom året. Tyvärr h a r m an ännu  inte h itta t  den slutgiltiga 
lösningen u tan  köer och salladsbord s tå r fortfarande än h ä r och än där, 
olika varje vecka.

Två konstateranden  tycker jag  mig ha k u n n a t göra under m ina luncher 
där. För det första tycker jag  det ä r påfallande få flickor som äter på 
Universum. Jag  jäm för då med könsfördelningen på de caféer jag  fikar i 
morgon och eftermiddag. Det verkar som om flickorna h a r lä tta re  a tt  
slarva med m aten och gärna håller sig till de m ackor och pajer som bjuds
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på caféem a än  k illam a som ä te r den som jag  hoppas närigsm ässigt 
bä ttre  m aten på Universum. På den h är punkten  m åste jag  em ellertid 
reservera mig för a t t  jag  kan  ha gjort felaktiga iakttagelser. Jag  h a r 
näm ligen in te  ku n n a t göra någon ens im proviserad räkning  u tan  går 
endast på synintrycket.

Det andra  jag  tycker mig h a  ku n n at konstatera  ä r a t t  nästan  aldrig någon 
läser eller a rbetar i sam band med lunchen. Det som m an i så stor 
u tsträckning  ägnar sig å t i anslu tn ing till fikat på H um lans café. Kan det 
helt enkelt vara  fråga om en kvalitetsskillnad - m an trivs på H um lans 
café m en in te  på Universum. V istelseinvitationen ä r låg på U niversum  
skulle kanske psykologer av facket uttrycka det. Men varför? Hela 
y tterväggarna ä r  fönster både på Universum  och på H um lans café, på det 
senare ä r golvet grön p lastm atta , på Universum  brun  p a rk e tt och det ä r 
väl in te så stor skillnad. Innerväggar av gult tegel finns på bägge liksom 
undertak  av ofärgad alum inium . M öblerna skiljer sig in te  m ärk b art å t 
även om andelen runda bord ä r något större på H um lans café. Det ä r till 
och med sam m a ark itek t i båda fallen. Men någonting extra tycks fa ttas  
på Universum . Något som skapar en helhet. För helheten ä r inte 
sum m an av delarna - den ä r något m er som psykologerna också säger.

RÖKAPLATSER

Rökandet förbjuds m er och m er i vårt land - som i andra  länder. De 
stackars rökarna skuffas längre och längre bort, in  i avbalkade höm  och 
tr is ta  u trym m en som på H um lans café eller i Sam hällsvetarhusets 
entréer. Eller helt enkelt u t i det fria, ibland inte ens med e tt tak  över sig. 
Jag  tycker det h ä r  system et ä r ovärdigt e tt sam hälle som vårt. H är säljer 
vi cigaretter och ta r  in  sk a tt på försäljningen sam tidigt som vi hänv isar 
rökarna till n äs t intill förnedrande torftiga p latser a tt  n ju ta  sin la s t på. 
Jag  ta la r  in te för återinförande av rökningen överallt i a llm änna lokaler, 
därtill ä r den alltför farlig. Själv ä r jag  in te rökare men h a r varit. För 
sn a rt 35 å r  sedan skräm des jag  sluta. Då rökte jag  m er än  en ask om dan. 
Jag  tycker em ellertid idag a tt  antingen ska m an förbjuda rökningen helt 
och slu ta  tjäna  på den - vilket väl blir svårt - eller också ska m an ge 
rökam a drägliga lokaler a t t  utöva sin last i.
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Stockholms universitetsbibliotek i Frescati ritades av den berömde 
ark itek ten  Ralph Erskine. D är h a r han  gjort utvändiga holkar av trä  med 
vindskyddade sittp la tser i soligt väderstreck. N ågonting liknande m en 
anpassa t för e tt m er norrländskt klim at kanske vi skulle bjuda rökarna 
på vid v å rt universitet, p la tser som sam tidigt kunde bli ännu  en typ av 
k o n tak tpunk t m änniskor emellan.

UTOMHUSM ILJÖN

U m eå universitet ä r  som bekant uppbyggt kring e tt campus. Eftersom  
bäcken i campus svänger så ä r  även campus svängt eller L-format. Det 
lilla benet och avslutningen utgörs av dammen, det långa benet ä r  delen 
m ellan H um anisthus och Skogshögskolan ända bort m ot bron i Petrus 
Laestadius väg.

S tränderna  kring dam m en ä r skålformade. Det ä r den kände 
trädgårdsark itek ten  W alter Bauer som utform at dem. R esu lta te t h a r 
blivit e tt landskapsrum  med s ta rk  rum skänsla. S ärsk ilt s trändernas 
konkava form b id rar verksam t till rum skänslan.

Dam m en med omgivning ä r  också omtyckt av studen terna  både a t t  leka i 
och a t t  sola i. Det m ärks tydligt vackra vår- och sensom m ardagar då de 
som färggranna blommor avtecknar sig i m ängd mot den gröna 
g rä sm a tta n .

D ärför ä r det förödande a t t  sådana anskräm ligheter som den provisoriska 
paviljongen h a r få tt komma upp i denna känsliga miljö, med en konvex 
utfyllnad i den konkava slänten  mot dammen. M an kan  in te plocka bort 
eller sä tta  dit nya detaljer u r en helhet lite h u r som helst. Det går in te a tt  
som en jäm förelse ta  bort ena ögonbrynet eller sä tta  d it en ny näsa  i 
M arilyn M onroe's ansikte och tro a tt  hon fortfarande skulle vara  sam m a 
tilldragande brud  för oss alla m än av skilda å ld rar som hon ä r på bild 
idag.

Det andra  benet på det L-formade campus ä r ju s t nu u tsa tt för en stark  
omvandling. D är skjuter beteendevetenskapligt centrum  BTC in i fä lte t 
m itt för den forna öppningen m ellan H um anisthus och Bibliotek. Den 
tid igare vackra u tsik ten  från H um lans cafébord mot skogsranden
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m ittem ot och m ot Skogshögskolan, Uminova och Ålidhöjds tak silh u e tte r 
h a r  b ru tits . M ånga av brännbollstum eringens spelplaner h a r  också 
förstörts.

Vad som em ellertid ä r ännu  farligare ä r påverkan på cam pus’ 
rum skänsla. Kommer landskapsrum m et a t t  bli avskuret av BTC eller 
kommer det a t t  ha kvar sin stora längdutsträckning ända fram  till bron i 
P etrus Laestadius väg och med BTC endast som en m indre u tbuk tn ing  i 
södra väggen. Det ä r ingen som vet ännu.

Även landskapsrum m ets vägg mot LU-blocket påverkas s ta rk t idag. Det 
ä r n ä r  m an uppför M atem atisk t Inform ationsteknologiskt centrum , MIT, 
och det nya Ingenjör shuset, båda under byggande sedan våren  -92.

M ånga välkom nar de h är byggnaderna. Inte bara  för a t t  de behövs för 
lokalernas skull u tan  även för a t t  m inska m åtten  på campus. M an h a r 
tyckt a t t  campus varit för stort, för ödsligt.

För mig h a r em ellertid campus fram stå tt som generöst. Är det nånstan s 
m an kan bjuda på stora m å tt så är det väl i N orrland. D är ska vi in te 
behöva trängas. K änslan av ödslighet h a r  in te heller i första hand  med 
m ått a t t  göra u tan  med brist på rum slighet. H är var det in te b rist på 
rum slighet, h ä r  fanns som sagt tydliga väggar ru n t e tt  k la rt definierat 
landskapsrum  med slä tten  som golv och him len som tak , med väggar av 
ungefär sam m a höjd ru n t om, de byggda väggarna, precis som kring e tt 
rum  a tt  bo i, av sam m a färg och m aterial, i det h ä r fallet gult tegel.

Vad som blir nu  vet ingen. M an h a r ännu in te n ä r det h ä r  skrivs 
(november -92) kopplat in någon ny W alter B auer för a t t  hålla  i helheten, 
för a t t  av alla  de gam la och nytillkom na delarna skapa e tt landskapsrum  
m inst lika vackert som det vi haft hittills. För den uppgiften krävs en 
m ä s ta rh a n d .

Ingen vet t  ex ännu  h u r bäcken slutgiltigt ska dras och dess stränder 
formas - dagens raka  dike ä r bara  e tt provisorium.

Ingen vet h u r vägarna slutgiltigt ska dras - dagens väg förbi byggplatsen 
ä r e tt  provisorium.
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Ingen vet hu r m arken m ellan de nya objekten och de gam la ska 
utform as, h u r träd  ska p lan teras eller kanske lika viktigt in te  p lan teras - 
e tt campus ska h istoriskt se tt vara en öppen plats.

Personligen tro r jag  a t t  Umeå universitet m åste skaka fram  nya pengar 
för den y ttre  miljön i sin helhet - både till projekteringen och sedan till 
utförandet. Dagens redan  beviljade anslag räcker bara  och ä r  bara  
avsedda för m arken närm ast runtom kring varje enskilt objekt. B itarna 
m ellan objekten sam t det som ska skapa helheten ä r det ingen som håller 
i. Alla jag  ta la t med i den h ä r viktiga frågan, antingen det ä r 
Byggnadsstyrelsen cen tralt i Stockholm eller dess avdelning i Umeå, ta la r  
b ara  i allm änna ordalag om a tt  det h är ska vi klara. Men m er än  så tycks 
det in te bli. Det m åste, som jag  ser det, till en skicklig a rk itek t som får 
ansvar - och medel - för helheten. Ny rektor, ny organisation, en delad och 
delvis bolagiserad Byggnadsstyrelse, det ä r så mycket som ä r i stöpsleven 
ju s t  nu. Den h ä r frågan får in te ham na m ellan stolarna.

M ånga tycker kanske a tt  jag  överdriver frågan, a tt  det h ä r bara  gäller en 
y ttre  miljö u tan  större betydelse för un iversitetet och den utbildning och 
forskning som bedrivs där. Det m enar jag  ä r e tt fel sä tt a t t  se på sådana 
h ä r frågor. F riheten  a t t  röra sig över g ränserna ökar, vi kan  välja var vi 
vill arbeta, forska eller studera. Alltfler kommer a tt  välja den stad  eller 
det un iversite t som ger honom eller henne mest. D är kom m er kvaliteten  
in, kvalite t på alla områden, således även på den y ttre  miljön.

Jag  h a r  under hösten -92 haft tillfälle besöka e tt an tal tyska un iversite ts
orter, en del med universitet lika gam la eller lika stora som vårt i an tal 
s tuden ter räknat. Jag  kan be rä tta  a tt  i en sådan jäm förelse fram står v å rt 
universitetsom råde som ovanligt lyckat. Det fanns un iversitet vi besökte 
med så påver ra tionalite t i utform ningen a t t  jag  aldrig kan tro a t t  någon 
u trikes forskare frivilligt skulle välja a tt arbeta  där.

Även i jäm förelse med m ånga nya svenska un iversite t och filialer 
fram står Umeå som föredömligt. H ittills åtm instone. Det ä r därför det ä r 
så viktigt a tt  vi inte nu i dagens kraftiga utbyggnad tappar den favören.
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STADEN

Till studen tåren  vid universitet och högskolor hör också livet utanför 
skolan, d v s  fritiden, nöjena, rekreationen. Det gäller förresten även 
lärare  och forskare. Det ä r som jag  ser det in te bara  fråga om a tt  arbeta  
eller s tudera b ra  och a tt bo bra. Det m åste finnas någonting därem ellan 
också. Det kan vara något så enkelt som e tt ställe a tt  slinka in  på efter 
skolans slu t för dagen för en kopp kaffe eller en öl - m en med chans a tt 
träffa  personer. Men det kan  också vara  a tt kunna se en gammal 
stum film sklassiker med nykomponerad m usik framförd live. E ller a t t  få 
höra den yppersta expertis lägga u t texten om energifrågan efter 
kärnk rafts  avvecklingen i vårt land eller varför in te i hela världen. Eller 
a t t  som sta tis t få vara  med om e tt helt läsårs repetitioner av en m usikal av 
klass tillsam m ans med några proffsartister och sedan känna  glädjen i 
bejublade föreställningar. Det gäller kanske a t t  lyssna till John  Scofields 
g ita rr en torsdagskväll på Scharinska n ä r snön vräker ner i lyktskenet 
utanför. E ller a tt  för första gången i s itt unga liv uppleva en 
operaföreställning på riktigt. Och mycket, mycket an n a t som en större 
stad  än Umeå kan bjuda m era av. Men som då också ä r betydligt svårare 
a t t  nå  med sin stora avstånd och krångliga kom m unikationer. Um eå h a r 
idag en storlek som medger e tt r ik t utbud på de flesta områden. Och e tt 
u tbud som det fortfarande ä r lä tt  a tt  nå. Åtminstone per cykel. L åt oss 
därför slå vak t både om det rika u tbudet och våra  bekväm a och välplogade 
cykelvägar. Båda behövs för kvaliteten på universitetet.

ÖVERNATTNINGSRUM FÖR GÄSTLÄRARE

För a t t  hålla  kon tak terna levande med universitetsvärlden utanför Umeå 
krävs bland an n a t e tt r ik t utbyte av gästlärare  och forskare. Även korta 
besök kan  vara givande och stim ulerande. Med tanke på dagens höga 
hotellpriser så vore en billigare lösning på un iversite te t välkommen. 
Kanske e tt sam arbete med landstingets patienthotell som ju s t nu  byggs 
om för a t t  sedan drivas i privat regi kunde etableras. E ller a tt  varje 
institu tion  hade e tt kom binerat övernattningsrum  - forskarrum  som 
professorn disponerade och som han  enkelt kunde upp låta  till 
gästföreläsare u tifrån  och u tan  by råk ra tisk t krångel.
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YTTERLIGARE ARBETSPLATSER

Det ä r  alldeles uppenbart a tt  studierna än d ra t karak tä r, åtm instone 
sedan jag  själv studerade. Och efter det a t t  universite te t planerades på 60- 
ta le t. Men jag  befarar också sedan nu  pågående byggen på un iversite ts
om rådet projekterades. Jag  h itta r  näm ligen inga tecken på a tt  m an 
bygger de utrym m en dagens studen ter tycks fråga efter a llt m er och mer. 
M an läser näm ligen i allt högre u tsträckning  utanför bostaden idag - 
m an går, tycks det, som en vanlig knegare till en arbetsp lats och jobbar 
där. Alltså frågar m an efter arbetsplatser, e tt bord och en stol på en tyst 
och lugn p lats for enskilt arbete, eller e tt något större bord för 
grupparbete, e tt arbete som således kräver en plats där m an får d iskutera  
och p ra ta  högt.

Kommer m an in te före 9 på morgonen ä r  det näm ligen helt enkelt svårt få 
en p lats i forskarsal eller kursbibliotek idag, de enda ställen  där m an 
h ittillls  tillm ötesgått det h ä r  behovet någorlunda. Särsk ilt 
g rupparbetsplatser tycks det vara  brist på. Det kan  m an lä tt  konstatera  
bara  genom en hastig  blick på kängurun i biblioteket. Konstverkets för 
stud ier låga träbord  och hårda  bänkar u tan  ryggstöd ä r  upptagna av 
ivriga studerande och diskuterande studen ter så gott som varje dag och 
hela dagarna. Till glädje för konstnären naturlig tv is, som äntligen får se 
s itt verk använt som han  tän k t sig det. F ast egentligen var det väl barn  
han  tänk te  sig skulle använda det, barn  med korta ryggar och in te 
fullvuxna studenter.

AVSLUTNING

Å tskilliga gånger under årens lopp h a r jag  lo tsat främ m ande gäster 
genom universitetet. E fter a tt  ha  passera t H um anisthuset, Lage Lindell- 
hallen, bibliotek, damm, Universum , Arbetsm edicin och Skogshögskolan 
b ru k ar jag  gärna avslu ta prom enaden med fika i Skogis café. G ärna i den 
b lå skym ningen över e tt v in trig t campus. K ontrasten  m ellan den varm a 
känslan  inom hus och den vita  v in tern  utanför ä r för mig något av Umeå 
universite ts signum. Och campus h a r för mig aldrig  upplevts som 
ödsligt, det h a r  varit e tt sto rt m en slu tet och ombonat landskapsrum .

86



N är jag  idag, november -92, i 15 graders kyla och i en osedvanligt tidig 
v in ter gör sam m a prom enad ensam  och blickar u t över campus från  
Skogis café b lir jag  ängslig. B eteendevetenskapligt centrum , BTC, reser 
sig i tre  fulla våningar framför den ganska slu tna  vägg som tidigare 
bibliotek och H um anisthus bildade. Bakom BTC skym tar den y tte rs ta  
delen av H um anisthuset fortfarande fram  - men alldeles för låg t i 
jäm förelse med BTC. Nybygget ä r inte för högt i och för sig för a t t  bilda 
vägg för campus. Det ä r n är det s tå r  framför och ä r högre än  det lägre 
h u m an isthuse t som verkan blir oroväckande.

Vad som ä r ännu  värre  ä r a t t  den sedan i somras nya paviljongen längs 
P etrus Laestadius väg in te alls går in i sam m anhanget. Den ä r alldeles 
för låg, ä r  byggd i fel m aterial och i fel färg.

M an frågar sig som betrak tare  varför den byggts i trä. Den ska väl in te  
rivas i b rådrasket, eller ska den kanske det. Om inte hade den väl ku n n a t 
byggas i gult tegel, den som alla andra byggnader på universitetet. Och 
varfor h a r  den in te invändig förbindelse med hum an isthuset n ä r den i 
alla fall ligger så nära. N är det ä r så viktigt med invändiga förbindelser i 
övrigt på universitetet ju s t nu.

Svaren på alla dessa frågor ä r som jag  ser det a tt  det saknas en 
helhetssyn på utform ningen av den byggda miljön på universitetet.

För v a rt och e tt av våra  större slott i Sverige u tse r m an en ansvarig 
s lo ttsark itek t och för våra domkyrkor en dom kyrkoarkitekt. Det be trak tas 
som hedersuppdrag för prom inenta ark itek ter. Jag  u n d ra r om in te  Umeå 
universitet snabbt borde skaffa sig en skicklig un iversite tsark itek t med 
uppgifter och befogenheter a t t  sam ordna de objekt andra  konsulter r ita r  
och a t t  skapa en helhet av universitet och campus m inst lika fin som den 
vi h ittills  haft.
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FRÅN SEMINARIUM TILL UNIVERSITETSINSTITUTION 

Tillbakablickar

På Nygatan 43 finns ett av de finaste arkitekturtillskott i Umeå, som 
kom till på 1950-talet enligt f.d. länsarkitekt Åke Lundberg. I denna 
byggnad finns idag utbildningarna: textillärarutbildningen, 
kostekonomi- och kostterapiutbildningama samt grundskollärar- 
utbildningen med inriktning mot hemkunskap, textilslöjd och trä- 
och metallslöjd.

Vidare säger arkitekt Lundberg i Jubileumsskriften "I vardagens 
tjänst"1 att lokalerna är specialgjorda för sitt ändamål både 
funktions- och miljömässigt. En sanning som står sig ganska bra 
trots förändringar i utbildningsutbudet genom åren.

HISTORIK
Detta hus byggdes under 1953 - 54, och en tillbyggnad 1959 - 60, med landstinget som ansvarig 
och huvudman. Initiativtagare till "Seminariet för huslig utbildning" var riksdagsman och senare 
kommunikationsminister Gösta Skoglund. Birgit Hemgård, skolans första rektor, var sakkunnig 
och inspiratör på skolans område. De utbildningar som huset byggdes för var 
hushållslärarutbildningen, som startade 1948 och textillärarutbildningen, med start 1954. Efterhand 
har även bamavårdslärarutbildning (1965) och linjen för kostekonomi och kostterapi (1978) 
kommit till i de befintliga lokalerna.

Arkitekt Nils Tesch var den som slutligen konkretiserade idéema och intentionerna i den 
behagfulla verklighet som idag finns. Nils Tesch, tog sin arkitektexamen vid Tekniska högskolan 
i Stockholm 1930, d v s  samma år som den stora stockholmsutställningen. Han fick således sin 
grundutbildning i yrket åren närmast före funktionalismens genombrott i Sverige. Tesch var 
själsfrände till inredningsarkitekten Carl Malmsten och det var inte bara beträffande seminariet för 
huslig utbildning i Umeå som dessa två samarbetade.

I den nekrolog över Tesch som skrevs till konstakademiens årshögtid 
1976 kan man läsa följande: "Omsorgen om den enskilda 
arbetsplatsens trevnad har här bestämt helhetens skala och rytm" och 
"Hans många verk som arkitekt och insatser på skilda områden 
kännetecknas av ett och detsamma: en ömsinthet mot de människor 
som berörs av dem, en odogmatisk strävan att nå det fö r dem bästa, 
en sann och öppen personlighet." Detta passar väl in på huset på 
Nygatan 43. (Seminariet för huslig utbildning)

Den måttfulla skala och de genomarbetade detaljerna är 
karakteristiska för Tesch och värdefullt i en skola där unga 
människor utbildas till lärare i olika former av hemkunskap och för 
vilka ett utvecklat sinne för kvalitet och god miljö är så viktigt.

tTill institutionens 40-års jubileum togs det fram en jubileumsskrift, som tillhandahålls på institutionen 
för hushållsvetenskap
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Ett hus kan vara som ett konstverk. Det väcker känslor.

Liksom med konsten gör man inte alltid klart för sig varför man 
tycker si eller så. Det stannar vid känslan. Vill man bilda sig en 
medveten uppfattning om en byggnad får man gå mera metodiskt 
tillväga, se men framför allt röra sig i huset. Gå på upptäcktsfärd 
för att se närmare på rum och mmssamband, hur trappor och 
korridorer samverkar. Att trappor kan ge vissa olägenheter vet vi, 
men de kan också ge en tredimensionell upplevelse som man inte får 
när man rör sig på ett plan. Man kan se på ljusinfall och utblickar, 
material och ytor av olika slag. Det finns många funderingar och 
ambitioner från arkitektens sida som går att iaktta på detta sätt.

Med det här resonemanget i bakhuvudet kan det vara intressant att se 
närmare på institutionen på Nygatan 43. Frågan som bör ställas i en 
analys av denna institutionsmiljö är:
Hur har planlösningen stått sig under dessa år i förhållande till de 
olika utbildningslinjernas förändrade arbetssätt och utveckling - med 
andra ord vilka förtjänster och brister har huset?

Tre välproportionerade tegellängor och en farstukvist som har 
anknytning till norrländsk byggtradition är vad som möter 
besökaren. I mittenhuset ligger samlingsrum, kök och lektionssalar. 
Högerflygeln (sedd från gården) har lektionssalar för de textila 
utbildningarna. I vänstra flygeln inryms expeditioner och lärarrum.
I slutet av 50-talet hade antalet studerande växt så det var dags för en 
tillbyggnad. Denna tillbyggnad rymmer kök, matsalar, lektionssalar, 
konferensrum och samlingssal. Tillbyggnaden är sammanbunden 
med huvudbyggnaden via en gondol, som också bildar gårdsport in 
till en stor uteplats. Här odlas också lin, blommor och bärbuskar.

Arkitektens lösning med att eliminera tråkiga korridorer har i den 
här huskroppen fått en intressant utformning. Han gör en uppdelning 
i små konferensrum, som har fått rundade höm, och utgör avbrott i 
korridoren.

Färgsättningen är väl genomförd och harmonisk, man upplever den 
blond utan att den är för ljus. I interiörens utformning måste också 
materialvalet och de lätta, mjuka formerna på möblerna framhållas.

Dörrar, socklar, lister, kapphyllor och annan fast inredning spelar 
med textilierna till en helhet. Taken är ofta lättkalkade och vissa 
väggar utförda med knivskuren furupanel, som åldras vackert. Ett 
tak som särskilt bör uppmärksammas är det som målats av 
konstnären Uno Wallman. Hela taket är täckt av frodiga och 
prunkande fantasiblommor i ett lekfullt och vitalt måleri.
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Många av möblerna i byggnaderna är ritade av Carl Malmsten och 
till största delen tillverkade på verkstadsskolor här i norr, i 
Skellefteå, Åsele och Vännäs. Går man runt i lokalerna finner man 
ytterligare exempel på god och tidlös möbeldesign. Bmno Mathssons 
välkända sittriktiga stolar blandas med danska arkitekters möbler 
från det klassiska och kvalitetsmedvetna 50-talet. Västerbottniska 
allmogemöbler saknas inte heller, ett vackert skåp från Tväråbäck 
och ett golvur från Lövånger har något att säga oss från tidigare 
generationers miljöer.

Det har tydligt visat sig att kvalité lönar sig och kan stå emot 
vardagens slitage. Miljöerna har stått sig stilmässigt genom åren, 
beroende på det allmängiltiga formspråk som Carl Malmsten 
skapade och Nils Tesch och Birgit Hemgård valde. Ett bevis på detta 
är också alla möbler som "vandrat runt" i byggnaderna genom åren 
och sedan funnet sig tillrätta i en ny miljö.

Den konstnärliga utsmyckningen, som finns på institutionen både i 
form av måleri och textilkonst har köpts in tack vare en särskild 
fond som tidigt avsattes för detta. Entusiasm och kunnighet hos 
rektor och lärare har gjort att urvalet kan ses i första hand 
berikande för miljön, men det tjänar dessutom som inspiration och 
undervisningsmaterial för de studerande.

En del hus får ibland beteckningen "elastiska hus", det är ett attribut 
som kan sättas på dessa byggnader. Det har klarat rätt bra nya tiders 
krav på arbetsrum och utrymmen för data. Många okonventionella 
lösningar finns i fråga om tillskapande av nya arbetsrum - ombyggt 
badrum eller skafferi, för att nämna ett par exempel.

Nya utbildningar har med tiden adderats till de ursprungliga, trots 
dessa förändringar har husets själ inte gått förlorad. Miljön med 
inredning och bohag kan fortfarande utnyttjas väl som undervis
ningsmaterial när jämförelse skall göras med nyare utrustning.

Vad är utbildningsm iljö?

I Umeå studentkårs skrift om kursutvärderingar tar man upp 
följande frågor under rubriken studiemiljö.
- är lokalerna väl anpassade till ändamålet (rymlighet, luft, 

belysning, akustik, buller, sittplatser, AV-material m. m.)
- hur är laborationslokalema (material, säkerhet, etc)
- hur är den psykosociala miljön, klimatet på institutionen, 

kontakter mellan studenter, lärare och övrig personal
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- är tillgången till datorer, kopieringsmaskiner etc bra
- vad kan göras bättre?

De saker som nämns är närmast tillämpbara på konventionella 
"studieanstalter" men därutöver har vi en miljö som säkert på sitt 
sätt bidrar till en, vad vi skulle vilja kalla, kulturell påverkan.

För vem är då studiemiljön här på institutionen viktigast? Är det för 
studenterna som efter 3-4 år försvinner härifrån, eller är det för 
personalen som på något sätt medverkar i utbildningarna? Så enkelt 
kan man kanske inte ställa frågan eftersom det hela är ett samspel. 
Även om studenterna är här en kort tid i förhållande till personalen 
så är studietiden en mycket viktig period i en människas liv. Att 
arbeta med utbildning innebär att ständigt mötas och konfronteras 
med, som regel, unga personer. Vi delar den uppfattningen som Jan 
Ling har och som han skriver om i Grundutbildningsrådets skrift nr 
2 -92. "Det gäller att utnyttja den generationsklyfta som finns inom 
universitetet. Flödet går inte bara i en riktning. De unga studenterna 
som kommer hit har mycket att ge oss äldre. Deras världsbild kan ge 
nya dimensioner åt våra erfarenheter. "
Som lärare är vi viktiga personer som tillsammans med den fysiska 
miljön skall ge inspiration och medverkan till utveckling, inlärning, 
arbetsglädje och reflektioner.

Hur kan då ett estetiskt tilltalande hus med konst på väggarna, vackra 
tidlösa möbler, textilier och ändamålsenlig inredning bidra till en 
stimulerande studie/arbetsmiljö? Hur kan "ett hus" som är byggt för 
utbildningar där praktiskt arbete och utveckling med livsmedel, 
måltider, sömnad, vävning och bild, inredning och bostadsvård 
kombinerat med teoristudier kring detta m. m. bidra till en god 
utbildningsmiljö? Hur påverkas studiemiljön av att institutionen 
ligger för sig själv "nere på stan" ?

Det vore intressant att se om och hur denna miljö påverkar 
människorna här i huset. Vi ser på den både ur personal- och 
studerandeperspektiv.

Hur påverkas vi av miljön - personalperspektivet.

Vi talar helst om ett personalperspektiv och inbegriper såväl 
ledarmänniskor som lärare och tekniskt administrativ personal vilket 
talar för att "ett hus" - en institution av detta slag bidrar till en 
arbetsgemenskap som blir naturlig över gränserna. Husets förtjänst 
är bl a de gemensamma utrymmena som ex personalrum med kök. 
Möjligheter att samlas som personalenhet eller tillsammans med
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studenter är goda i en byggnad som denna. Det kan vara i samband 
med välkomnande av nya studenter, när vi samlas inför 
utvärderingsdagar, avslutningar, luciafirande m.m. Sammankomster 
som skapar närhet mellan människor om man så vill. Någon lärare 
uttrycker sig så här om studiemiljö ”en miljö som är så uppbyggd att 
den är välkomnande och trygghets skapande, där material, former, 
färger och ljus är samstämda så att den både upplevd och omedvetet 
ger samling och psykisk kraft för arbete ".

Välplanerade personligt inredda arbetsrum med möjligheter till 
förändring när så behövs bidrar till den goda arbetsmiljön. Här sker 
möten mellan den enskilde studenten och läraren vid handlednings- 
och studievägledningstillfällen eller i andra samtal. Husets många 
trevliga smårum lämpade för konferenser/möten bidrar till goda 
möjligheter för regelbundna sådana, då och då som pedagogiska 
luncher.

Lokalerna är, som nämnts inledningsvis, anpassade och utrustade för 
sitt ändamål, vilket gör att det är stimulerande och roligt att arbeta 
här. Detta innebär bl a att det är möjligt att tillaga, duka och servera 
måltider för olika ändamål. Utställningslokaler och montrar för 
vävda och sydda alster som kan exponeras, njutas och studeras av 
såväl husets folk som besökande. Utställningsmöjligheter i övrigt är 
mycket goda i ett hus som detta. Att i husets egna lokaler få träna, 
diskutera, öva inredning, färgval och belysningsteknik är en stor 
tillgång i moment som boende och heminredning och inredning för 
offentliga lokaler. Institutionen är en modell-miljö för utbildningar 
som våra. Mycket av idéer och inredningsdetaljer m.m. bör man ta 
tillvara i ett eventuellt nybygge. Visst finns det mycket som behöver 
förbättras ur praktisk synpunkt, en del funktioner behöver byggas ut 
och/eller förändras. Ventilation, värme, belysning, handikappanpass
ning och andra fysiska förbättringar är investeringar som är nöd
vändiga för att uppnå bättre arbetsmiljö. Men detta är investeringar 
som måste göras oavsett vilken verksamhet som än kommer att vara 
i dessa lokaler på Nygatan 43. "DomM säger att vi skall flytta!

Hur påverkas vi av miljön - studerandeperspektivet

Frågor om studiemiljöns kvalité har gått till några studerande som 
haft möjligheter att göra jämförelser med att läsa på Campus. 
Naturligtvis är uppfattningarna olika om vad man menar med en bra 
studiemiljö. Samtliga uppskattar den estetiskt tilltalande miljön som 
finns här. Någon uttrycker det ungefär så här ”Lokalerna är som 
gjorda för skapande arbete, man blir inspirerad, knappast någon 
skadegörelse har förekommit genom åren. Det verkar som om man
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känner en sådan respekt för de klassiska möblernas skapare, man vet 
människan bakom textilierna och porslinet etc. och har därmed fått 
en inbyggd spärr mot att göra något ovärdigt såsom åverkan eller att 
lämna skräp efter sig på bord och bänkar. Bidragande till detta är 
även den skötsel och omvårdnad av lokalerna och inredningen som 
denna institution har förmånen att få .”

Möjligheterna att ordna sin egen lunch/fika uppskattas av studerande, 
det drygar ut studiekassan och bidrar till att öka gemenskapen i 
gruppen, men även med andra utbildningar och studerande på 
institutionen.

Kontinuerliga kontakter med lärare är lätta att få, när man är under 
"samma tak". Huset är så byggt att det finns många öppna rum och 
genomgångsrum, vilket gör att man helt enkelt inte kan undvika 
varandra. Miljön är mindre stressig, vänligare och det finns alltid 
utrymmen där man kan sitta i grupper eller för sig själv, även 
kvällstider och helger.

Men medaljen har givetvis en baksida. Med en studiemiljö där alla 
känner alla kan man känna sig påpassad och mindre fri. Studiemiljön 
blir mer gymnasielik på denna typ av institution än på Campus.
Detta kan kännas som en besvikelse ibland. Ansvarstagandet för 
studierna blir mindre, man lägger detta hos lärarna. Det är svårare 
att hålla sig ajour men vad som händer inom universitetsvärlden, 
risken för isolering från andra studenter blir uppenbar när man 
studerar "på stan".

Kvinnodominansen är stor inom dessa utbildningar och även inom 
personalgruppen, vilket naturligtvis märks mera på en institution 
som inte är så stor och som ligger utanför Campus. Detta är en klar 
nackdel för studiemiljön anser många.

Även studenterna har synpunkter på det fysiska klimatet, som man 
tycker är mycket viktigt, för en bra studiemiljö. Man anser att det 
inte är bra vare sig på den egna institutionen eller på Campus.

Sammanfattningsvis så är man nöjd med att få möjligheten att 
uppleva båda studiemiljöerna. Den mysiga och hemtrevliga på 
Nygatan 43, där man känner personalen, men att även få känna 
universitetsandan och blanda sig med andra. Alla studenter på denna 
institution har inte den möjligheten, det är ungefär hälften som tidvis 
läser på Campus.

Kanske kan man även se på den här institutionen ur ett 
gästperspektiv. Att lokalerna på Nygatan 43 är attraktiva ser vi inte
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minst ur den aspekten att många grupper frågar om möjligheten att 
få vara här. Det är såväl andra institutioner, som företag och 
organisationer.

En gästföreläsare uttrycker sig så här: "Det är så skönt att komma in 
här, rent och snyggt, härliga ytor, gröna växter och inte minst den 
vänliga atmosfären, här skulle jag vilja jobba."
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Kungl 1993-01-24
Tekniska
Högskolan

Lärosalsprojektet 
Åke Lundin, 08/790 60 76

D en "perfekta" lärosalen

• Sammanfattning
Projektet syftar till att ta fram checklistor som kan användas vid ombygg
nation och nybyggnation av lärosalar. Utgångspunkten för checklistorna ska 
vara dels pedagogiska/didaktiska synpunkter som befrämjar studenternas 
inlärning dels byggnadstekniska aspekter. Projektet har fått stöd av 
Högskolans Grundutbildningsråd (120 kkr) och av Lärargruppen på KTH 
(40 kkr).

• Bakgrund
Teknologerna på KTH har gjort mätningar av koldioxidhalten i en hörsal. 
Efter 20 minuters föreläsning var CO2 halten 2000 ppm, gränsvärdet är 800 
ppm. Detta innebär att teknologerna sitter och halvsover vare sig de vill 
eller inte! Att observera är att salen endast var fylld till hälften vid 
mätningstillfället!

Vi har även noterat "byggmissar" i helt nybyggda övningssalar (t ex att 
dörrarna placerats längst fram i salarna vilket medför att all sen ankomst 
resulterar i stora störningar av undervisningen) detta kombinerat med det 
faktum att KTH har ämnesexperter inom många av de byggtekniska 
områden som är viktiga att beakta ( ex: arkitektur, belysningslära, akustik 
och ventilationsteknik) gjorde att Lärargruppen vid KTH skickade in en 
ansökan om projektmedel till Högskolans Grundutbildningsråd.

• Avgränsningar
Vi har koncentrerat oss på salar som inte kräver specialutrustning dvs 
datorsalar, laboratorielokaler, verkstäder o dyl beaktas bara perifert eller inte 
alls.

• Brukarsynpunkter
Vi anser att lärare och studenter måste tillfrågas i högre grad än vad som nu 
ofta är fallet. Självfallet bör de som vistas i lokalerna ha stort inflytande 
över lokalernas utformning, men dessvärre får man intrycket att man bara 
slentrianmässigt använder byggnormer. Byggnadsstyrelsen (KBS) har 
utarbetat sådana normer men pedagogiska/didaktiska hänsyn tas inte i 
tillräcklig omfattning.
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Lärare och administratörer har även påpekat att lärosalarna ska kunna 
användas vid tentamensskrivningar.

Städpersonalens synpunkter är viktiga (enkelt och lättstädat).

Brist på läsplatser för teknologerna gör att det är angeläget att hålla 
lärosalarna öppna länge på kvällarna.

Det finns inte ett sätt att undervisa på vilket innebär att det inte finns en 
lärosal som kan svara mot alla olika önskemål. Detta innebär att flexibilitet 
är viktigt och att högskolan/universitetet totalt sett kan erbjuda ett 
"smörgåsbord" (från grupprum  till hörsalar) anpassat till olika 
verksam heter.

Ett sätt att få flexibilitet är blockväggar som kan dela salen. Om sådana 
lösningar ska ge god ljudisolering blir det tyvärr ganska dyrt.

• Ekonomi
En begränsning vid om -/nybyggnation är givetvis ekonomin som ofta 
väger tyngre än t ex pedagogiska/didaktiska aspekter. Enligt vår mening är 
detta olyckligt och ordentliga satsningar bör göras.

Kostnader för salarna är inte en engångskostnad utan rimlig avskrivnings
tid bör tillämpas.

• Pedagogiken i väggarna (eller uppåt väggarna?)
Vi tror att pedagogiken ofta (bokstavligen) byggs in i väggarna. Med 
exempelvis låsta uppställningar av stolar och bord kan man lätt förmedla 
ett tyst budskap, förmedlingspedagogik (läs korvstoppning) är det rätta sättet 
att undervisa eller åtminstone det som gäller trots fagra påståenden om 
något annat.

En lärare vill kanske bedriva problembaser ad inlärning (PBI), använda 
projektundervisning, undervisa i seminarieform eller helt enkelt ha 
tillgång till grupprum. Allt försvåras av (eller kan stupa på) att det inte 
finns lämpliga lokaler.

Det är viktigt att det på institutionerna förs aktiva diskussioner om hur 
undervisningen ska bedrivas. Förhoppningsvis kan sådana diskussioner 
(där givetvis även studenternas synpunkter bör komma fram) ge bättre 
insikt om hur undervisning /in lärning går till. Kanske diskussionerna även 
kan vara utgångspunkt för önskemål rörande lärosalarnas utformning och 
utrustning.

• Mötesplatser
Många har påpekat att utrym m en för m öten/inform ella kontakter i 
anslutning till lärosalarna är mycket viktigt. Önskemål om Café och 
sittplatser har vi ofta hört.
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• Gruppstorlekar
Tendensen på KTH är att övningssalarna blir större (från 30-grupper till 40- 
grupper) främsta orsaken är försämrad ekonomi. Pedagogiskt talar 
ingenting för 40-salar, gruppen är då så stor att den lika gärna kan göras 
ännu större dvs dimensioneras för föreläsning i en hörsal.

• Luft, Ljud och Ljus
Tre faktorer som ständigt återkommer i diskussionerna kring lärosalar.
God ventilation (snabba tysta fläktar och möjlighet att öppna fönster).
God akustik i salen (efterklangstid m m) och skydd mot buller utifrån.

Helst dagsljus, gardiner, möjlighet att mörklägga salen och god reflexfri 
tavelbelysning. Högfrekvensdrift (lysrör och kompaktljuskällor) kan 
övervägas. Angränsande frågor rör synbarheten: Syns det? Finns det döda 
vinklar? Ska salen ha gradänger (gradvis stigande stolsrader)?

• Tavlor, OH-duk
Många (troligen majoriteten) av KTHs lärare vill ha krittavlor och nära till 
vatten (helst inne i salen). Tavelyta prioriteras före OH-duk som således ofta 
placeras i ett hörn.

• Underhåll av lärosalarna
Det är viktigt att salarna hålls välstädade och att utrustningen fungerar.
En bra detalj (finns på CTH) är att i alla salar sätta upp ett (internt) telefon
nummer dit man kan ringa för all typ av felanmälan. Felen bör åtgärdas 
omgående.

Det är förmodligen bra om ansvaret för salarna inte delas på för många 
händer (t ex Läromedelscentral, Lokalvården, Fastighetsdriften Schema
läggningen,...) eftersom risken är stor att alla anser att någon annan har 
ansvaret.

Det kan även vara av intresse att studera lärosalarnas faktiska beläggning 
dvs nyttjandegraden av salarna.

• Utsm yckning/dekorationer
Det är trevligt om lärosalarna kan utsmyckas (gardiner, växter, konst,...) och 
detta gäller även utrymmena utanför salarna. Problem i sammanhanget 
kan vara kostnader, stöldrisk och allergi (växter).

Färgsättning av väggar och tak är viktig (jfr Antroposoferna i Järna)
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• Läsplatser
Många efterlyser fler läsplatser för teknologerna. Läsplatser kan med fördel 
ligga i anslutning till lärosalar eller bibliotek. Om vi vill att teknologerna 
ska ta ett större ansvar för sin egen inlärning är detta en mycket viktig 
aspekt ty då ska vi kanske satsa mer utrymme på läsplatser och lite mindre 
på lärosalar.

• Kontrollpaneler i salar
En del salar har paneler med ett stort antal knappar för reglage av t ex 
gardiner, fläktar, ljus, tavelhissar osv. Många har sagt att dessa paneler 
förvirrar och att de används "klantigt". Enkelhet efterlyses och att enhetliga 
symboler används. Fler har också sagt att enkelhet är eftersträvansvärd 
(tavlorna kan hissas och sänkas manuellt osv)

• Datorer
Vi har inte studerat datorsalar utan "vanliga salar" men vi anser att 
datornät ska dras genom alla salar. I några salar kan man överväga att ha ett 
låst skåp med viss kringutrustning (ex: OH-platta, bildtelefon, telefax,...). 
Vårt intryck är att datorutrustning (och annan teknisk utrustning) måste 
vara mycket enkel att använda, annars är risken överhängande att 
utrustningen bara står och samlar damm.

Det är också viktigt att följa utvecklingen inom Multimedia (kombinera 
text, rörliga bilder och ljud med hjälp av datorteknik), för att se vad som här 
kan tillföras som pedagogiska hjälpmedel i undervisningen.

Det är även tänkbart/troligt att studenterna i en snar framtid i mycket stor 
utsträckning kommer att använda egna bärbara datorer. Om datorerna har 
inbyggda modem kommer kanske E-mail och datorkonferenser delvis 
förändra undervisningsformerna i så fall minskar kanske efterfrågan på 
konventionella lärosalar.

• Klädhängare
Klädhängare bör finnas inne i salarna och i tillräckligt antal. Om många 
klädplagg tas in i salen kan detta påverka andra faktorer t ex akustiken.

• Arbetssätt
KTHs huvudbyggnad är f.n. under ombyggnad och de lärosalar som nu 
renoveras blir därför lämpliga studie- och försöksobjekt.

Ett antal studiebesök har gjorts (CTH, GU) och fler kommer att göras för att 
få exempel på goda lärosalar och tips på saker som bör undvikas.
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Informella diskussioner med lärare, studenter, pedagogiska konsulter, 
lokalansvariga m fl. på olika lärosäten har på olika sätt integrerats 1 
projektet.

• D okum entation/redovisning
En skriftlig rapport över projektet kommer att utarbetas

Mediateknik (f.d. Läromedelscentralen) på KTH har åtagit sig att dokument
era salarna före resp efter renoveringen med videoinspelningar. Troligen 
kommer detta ingå som en del av redovisningen.

Under vt 1992 anordnade KTH en kurs för 30 arbetslösa arkitekter. Tio av 
arkitekterna arbetade med förslag till ombyggnad av KTHs huvudbyggnad, 
tio med Stockholms universitet och tio med Vetenskapsstaden (ett 
samverkansprojekt mellan KTH, SU, KI och HH). Erfarenheter, råd och tips 
som framkom i denna kurs kommer att integreras i redovisningen av 
projektet Den "perfekta" lärosalen.

• Utvärdering av projektet
Hur Grundutbildningsrådets projekt ska utvärderas diskuterades vid ett 
av rådet anordnat seminarium (Lejondal okt 92). Vid detta seminarium 
lämnades ett förslag till hur projektet kan utvärderas.

• Projektansvariga
Professor Gunnar Svedberg, Värmeteknik är projektansvarig och Tekn. Dr 
Ron Colven, Arkitektur svarar för projektets avrapportering. En referens
grupp har knutits till projektet. Jag är själv med i referensgruppen och 
svarar gärna på frågor i anslutning till projektet.

Åke Lundin 
KTH
Enheten för pedagogisk utveckling
Box 70 030
100 44 Stockholm

Tel: 08/790 60 76
Fax.: 08/790 72 48
Datorpost: akeln@ admin.kth.se
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Session C

Aktiva och självständiga studenter, 
javisst -  men hur?
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Temaförord

Nils-Erik Wedman

Aktiva och självständiga studenter - javisst - men hur?

Under detta tema presenterades följande fyra uppsatser: Hur kan vi dra 
nytta av studenternas egenansvar? - Astrid Stedje, tyska; Ett resurssnålt 
sätt att öka studenternas förtrogenhet med faktakunskaper under läkar
utbildningen. - Arne Tämvik, infektionssjukdomar; Studentformulerad 
tentamen: från självständig reflektion, öppen diskussion och problema- 
tisering till frågekonstruktion - Gunnar Augustsson, sociologi samt 
Studentstyrda kursvärderingar. En betraktelse av sättet att handskas 
med kursvärderingar på P-linjen i Umeå. - Catarina Enholm och Ulrika 
Pääjärvi, linjen för personal- och arbetslivsfrågor.

De fyra uppsatserna ger exempel på hur studenternas reflektion över sin 
inlärning, sitt sätt att studera och sin personliga utveckling kan stimu
leras.

Astrid Stedje pläderar för aktiverandet av språkörat (alltså en form av 
metakognitiv kompetens) som en genomtänkt starthjälp för att studen
terna själva snabbt ska komma igång med sin språkliga förkovran. Det 
nya ligger i tanken på att språkörat kan utvecklas på ett systematiskt sätt 
genom tillgången till språkliga tankekategorier.

Arne Tämvik argumenterar för en seminarieform där en form av "case"- 
metodik används för bearbetning av inhämtad faktakunskap eller som 
han säger "syftet med övningarna är att man ska bli förtrogen med kun
skaperna." Till vaije föreläst avsnitt kopplas en två timmars seminarie
övning med 5-20 patientfall, dvs tempot är högt och likaså graden av stu
dentaktivitet. Lärarens viktigaste uppgift är att vara lyhörd för det som 
sägs, det gäller att inte lämna ett fall innan alla oklarheter är utredda.

Gunnar Augustsson redogör för ett försök där studenterna under kursen 
får konstruera en bank av tentamensfrågor. Syftet är att studenterna 
självständigt ska reflektera över innehållet i litteraturen och lita på sina 
egna tolkningar. Ambitionen är att göra studenterna aktiva under 
kursen.

Studentkritik mot kursuppläggningen väcker frågan: "Är studenterna 
alltför vana att styras av lärare eller är det orealistiskt att förvänta sig att 
relativt oerfarna studenter skall kunna inta ett självständigt förhåll
ningssätt till vetenskaplig litteratur?

Catarina Enholm och Ulrika Pääjärvi visar hur kursvärderingarna 
utformas och genomförs inom en utbildning där ansvaret för detta lagts 
på studenterna. De diskuterar vilken funktion kursvärderingar har och 
bör ha. Kursvärderingar bör enligt dem ges större vikt vid institutioner
nas självvärderingar. Studentstyrda kursvärderingar gör studenterna 
delaktiga i utbildningen, de lär sig att inta ett kritiskt förhållningssätt 
samt att ta ansvar för sin egen utbildning. Studenterna får dessutom 
träning i att analysera och värdera en verksamhet.
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Astrid Stedje 
Institutionen för tyska

FINNS DET GENVÄGAR TILL SPRÅKFÄRDIGHET? 
eller

HUR KAN VI DRA NYTTA AV STUDENTERNAS EGENANSVAR OCH 
METAKOGNITIVA FÖRMÅGA I SPRÅKUNDERVISNINGEN?

Bakgrund
Inom humaniora är de moderna språken som universitetsämnen 
ensamma om att innehålla både kunskaps- och färdighetsmo
ment. Detta är något som ofta förbises, för det första i 
fråga om resursfördelning. Då jämställs språken med rena 
kunskapsämnen, och man bortser från de moment med tränings- 
karaktär som i andra ämnen med samma struktur kallas 1labo- 
rativa inslag1. För det andra är det ironiskt nog tvärtom, 
när det gäller gemene mans föreställning om språkstudier vid 
universitetet. Här överväger tanken på språk som en färdig
het man förvärvar.
Detta är en av förklaringarna till att inte många av dagens 
nybörjare vet, vad kunskapssidan av ämnet egentligen inne
bär. En annan förklaring är, att vissa kunskapsmoment mer 
eller mindre försvunnit från skolundervisningen, men också 
på att ny kunskap tillkommit inom språkvetenskap och språk- 
inlärningsforskning, som ännu inte funnit vägen till skolan 
eller det allmänna medvetandet.
Kunskapssidan för två terminers språkstudier omfattar å ena 
sidan tysk litteratur och kultur, insatt i sitt idéhistori
ska sammanhang, ungefär det som hör till allmänbildningen 
att känna till i ett tysktalande land. Å andra sidan ingår 
kunskap om språkets struktur och elementarpartiklar (uttal, 
grammatik, syntax, ordbildning) som en viktig del, men också 
om språkets liv och utveckling (dialekter, gruppspråk, fack
språk, språkhistoria), allt sett i ett kontrastivt perspek
tiv. Det senare innebär att man hela tiden jämför med mo
dersmålet, med svenskan, för att upptäcka likheter och 
skillnader.
Som orientering ger jag här en kort översikt över poängför
delningen mellan kunskaps- och färdighetsmoment under de tre 
första terminerna. En viktig information i sammanhanget är, 
att flertalet studenter väljer att studera endast för 20p.

Kunskaps- och färdighetsmoment A-C
A: 5p litteratur (3p), kultur och realia (2p)

5p introduktion i språkvetenskap (lp)
grammatik (4p) 

lp fonetik K: llp
4p uttal (lp), muntlig färdighet (3p)
5p översättning, fri produktion F: 9p
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B: 6p litteratur, litteraturhistoria (4p) 
kultur, realia (2p)

6p tyska språkets utveckling (4p)
grammatisk påbyggnad K: 12p

3p muntlig framställning
5p översättning, fri produktion F: 8p

Cs 6p litteratur och kultur, litteraturhistoria
5p språkvetenskap
5p specialarbete K: 16p
4p översättning (3p)

muntlig framställning (lp) F: 4p
Summa (3 terminer) K: 39p F: 21p

Problem att ta ställning till
Många av våra nybörjare förstår inte, varför det är så, att 
språkämnena också måste omfatta kulturkunskap och språkve
tenskap. Det finns nämligen en utbredd föreställning, att 
språkstudier inte har något annat mål än den formala be
härskningen av ett språk. Denna kan i sin tur ledas tillbaka 
till bristande information om hur språkinlärning går till 
och vad ett språk egentligen är.
Man vet t ex inte att det är mycket svårt att lära sig be
härska ett språk till fullo, förrän man förstår kulturmön
stret, dvs det i kulturen baserade tänkande, de attityder 
och värderingar som språket är ett uttryck för. Men det 
finns även annat man inte känner till.
Från unga studenter har jag ofta hört uppfattningen, att man 
för att lära sig ett språk bara behöver träna sin språkfär
dighet och lära sig de grammat iska reglerna - i den prior i- 
teringsordningen. Detta tänkande är ett resultat av de sena
ste årtiondenas språkundervisning. I en reaktion mot den 
äldre skolans ensidiga "grammatikplugg11 har man här utgått 
från den motsatta uppfattningen, nämligen att kunskap om ett 
språks struktur inte är absolut nödvändig för skolundervis
ningen. Båda dessa åsikter är emellertid förenklingar som 
bygger på otillräcklig kunskap om språkinlärningsprocessen. 
Kunskap om det som kallas 'systemet1, 'strukturen' eller 
'mönstret' i ett stoff är nämligen en hjälp att systemati
sera sina intryck vid all inlärning.
Förutfattade meningar gör, att det ibland inte bara kan fö
religga ett initialmotstånd mot att lära sig något om tysk 
litteratur och kultur utan också om språkinlärning och uni
versella språkliga mekanismer hos människan. I sådana fall 
kommer tidsaspekten in. Man önskar bli färdig med sina 
studier på utsatt tid och inte ägna sig åt något "ovidkom
mande". Men i allmänhet fungerar det så, att man knappast 
verkligen kan spara någon studietid, om man ransonerar sitt 
intresse för ämnet. Det behövs en öppenhet och en beredvil
lighet hos den som önskar lära sig något.
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Sådana tankar, att man bara skall läsa det som "hör till 
ämnet", så att inte onödig tid tas i anspråk, blir lätt till 
ett hinder för den enskilde (nybörjar)studentens receptivi- 
tet. Men paradoxalt nog är det i stället så, att just den 
kunskap som a priori verkar ovidkommande och onödig, kan 
hjälpa studenterna att göra sin studietid effektivare.
Det har sålunda i ännu högre grad än förr blivit nödvändigt 
att förklara och motivera ämnets olika delaspekter för de 
nya studenterna. Till skillnad från studenter i medicin be
höver språkstuderande i allmänhet också en extra förklaring 
och motivering för att se, att språkstudier kräver en 40- 
timmars arbetsvecka. Sådant måste ske i början av studierna 
för att förebygga och undvika tidsspillan.
När det gäller färdigheten, finns det en utbredd fördom, att 
man skall kunna lära sig ett språk på kort tid och utan 
större arbetsinsats. Jag har ibland fått frågan: Kan man
inte lära sig språk i sömnen? Ingen minns nämligen längre de 
otaliga timmar han eller hon tillbringat med intensiv språk
träning i form av aktivt lyssnande, joller och lek med ord 
under sin späd- och småbarnstid.
Kort sagt, studenterna behöver en välplanerad starthjälp, 
bestående av genomtänkt information för att avskaffa de 
vanligaste fördomarna och komma igång snabbt. Men detta 
räcker inte. När ingångsfärdigheten försämrats så, som det 
skett i t ex tyska och franska under de senaste årtiondena, 
och även kunskapssidan uppvisar luckor jämfört med tidigare, 
då är en ökad och kontinuerlig hjälp nödvändig.
Färdighetsträningen är den mest tidskrävande och måste hu
vudsakligen ske på egen hand. Universitetsinstitutionerna 
har inga resurser för att öka inslaget av färdighetsträning. 
Av hänsyn till kvaliteten kan vi inte heller låta sådan 
träning inkräkta på kunskapsinhämtningen.
Studenterna är individer och nybörjargrupperna sannolikt mer 
heterogena än i andra humanistiska ämnen, därför att färdig
hetsaspekten ingår, och i den spelar många olika bakgrunds
faktorer in. Hjälpen bör sålunda helst kunna individualise
ras för att bli så effektiv som möjligt.
Det förslag som presenteras här är ett försök att komma 
tillrätta med det mest akuta problemet, det att förbättra 
studenternas muntliga språkfärdighet. Jag har en förhopp
ning, att detta förslag skall kunna leda fram till just den 
tidsbesparande genväg till språkbehärskning som studenterna 
efterlyser. Men, det går inte utan tankearbete.

Förslag till problemlösning
Efter två decenniers observationer av svenska studenters 
muntliga språkfärdighet i tyska och ett forskningsprojekt 
kring svenskars talstrategier, när ord och uttrycksmedel
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tryter i det främmande språket, har jag bland annat kunnat 
visa följande:

* Språkligt medvetna vuxna som reflekterar över sitt 
tal och har ett "aktivt språköra" (språklig monitor) 
har en bättre prognos vad gäller språkfärdigheten och 
uppnår bättre reslutat på en termin än övriga.

* Stress och talängslan ökar felfrekvensen, särskilt om 
man talar ett främmande språk som har en - sett från 
det egna modersmålet - svår grammatik. En positiv 
effekt uppstår, när å ena sidan talsituationen blir 
mer avspänd och å andra sidan önskan att meddela sig 
så stark, att man glömmer att man talar ett främmande 
språk. Denna positiva effekt visar sig som förbättrad 
språkfärdighet hos praktiskt taget alla. Förmågan att 
hitta ord och alternativa uttryckssätt ökar och fel
frekvensen blir mer normal.

Med dessa resultat som utgångspunkt funderade jag vidare på 
hur man skulle kunna omsätta sådana insikter i praktiken. En 
möjlig lösning för universitetsinstitutionerna i moderna 
språk vore enligt min mening att utveckla och dra nytta av 
studenternas metakognitiva förmåga att iaktta och analysera 
sin talproduktion på det främmande språket, att lära ut en 
ny teknik. På så sätt kan vi ge hjälp till självhjälp. Då 
kan också behovet av individualisering tillgodoses på ett 
lämpligt sätt.
Konsekvenserna av punkten om stress och talängslan är för 
det första, att vi även bör ge akt på undervisningsklimatet 
och dess betydelse för språkfärdighetsträningen i tyska. 
Detta behandlas i Ingela Valfridssons bidrag i denna volym. 
För det andra betyder det att samtalen på det främmande 
språket inte bör röra sig om likgiltiga ting utan innehålla 
ett äkta informationsutbyte. I denna artikel har jag valt 
att koncentrera mig på problematiken kring den första 
punkten, dvs hur vi kan integrera studenternas metakognitiva 
förmåga i undervisningen.

Den språkliga monitorn
Den språkliga monitorn, som man i vardagligt tal brukar kal
la ”språkörat" sitter i vänster hjärnhalva, i tinningloben. 
S.O. Krashen, en kanadensisk forskare, var den första som 
beskrev dess viktigaste funktion, nämligen att kontrollera 
att människans tal eller skrift låter rätt eller ser riktigt 
ut. Med "riktigt" menas här både den riktiga grammatiska 
formen och ett korrekt ordval. En del människor har en 
mycket väl fungerande monitor, och det är möjligt att kon
statera detta faktum med hjälp av videoinspelningar. Sär
skilt tydligt blir det i sådana talsituationer, där den 
talande har som mål att uttrycka sig så korrekt som möjligt, 
t.ex. i prov med en lärare närvarande.
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I följande transkription av videoinspelning av en testsi
tuation är talaren en kvinnlig student, nybörjare i tyska. 
I det första exemplet letar hon efter det tyska ordet 
pflücken 'plocka1:

(1) er /.../ pflückt/ pluckt
(2) (snabbt för sig själv:) nej /.../
(3) (som förut:) das wort finde ich nicht
(4) (blick-kontakt)
(5) (läraren: mhm)
(6) /.../ und er findet
(7) (nickar)
(8) schöne champinjonen

Redan under (1) träder monitorn i funktion, i och med att 
hon testar två olika alternativ för att pröva deras hållbar
het. I (2) förkastar hon dem båda med ett "nej", och hennes 
inre monolog kring detta skeende, som försiggår på svenska, 
blir således hörbar. I (3) tematiserar hon på tyska att 
problemet kvarstår olöst, och i (4) söker hon bekräftelse 
eller svar hos läraren, som ger signal att fortsätta (5) . 
Hon har då just använt ett ord, "finden", som kan fungera 
som alternativ till det sökta ordet, och det hittar hon 
efter en kort tankepaus (6) . Även detta kontrollerar hon 
emellertid mot monitorn. Det utfaller till synbar belå
tenhet: hon bekräftar sitt val ickeverbalt med en upprepad 
nick (7).
Att detta inte är en engångsföreteelse hos henne visas bl a 
av nästa exempel. Där söker hon imperfektformen av "blasen", 
blies:

(1) und er // blas
(2) (grimas) n/
(3) er spielte
(4) (nickar)
(5) an die flöte

På mimiken (2) syns det tydligt, att monitorn inte godkänner 
detta försök. Man kan också höra att hon tar avstånd från 
denna verbform, i det hon omedvetet börjar på ett "nej" ur 
den inre monologen. På samma sätt som ovan godkänner hon 
sedan det rätta alternativet genom att nicka, fortfarande 
sannolikt ganska omedvetet (4).
Denna student gjorde mycket goda framsteg i sin muntliga 
språkfärdighet och klarade sina studier på utsatt tid.
Ett bland många exempel på motsatsen är en manlig student, 
vars språkliga monitor inte verkar vara aktiv, när han talar 
tyska. Det behövs egentligen inget textexempel här för att 
illustrera detta, utan jag nöjer mig med en beskrivning.
Studenten gör visserligen tvekpauser som alla andra med 
uttrycksproblem, men han använder sin monitor på ett spar
samt sätt, och sällan för att pröva, om han talar gramma- 
tiskt korrekt. Detta gör att inte heller rättar sina fel,
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annat än undantagsvis, eftersom han inte längre hör dem. Han 
har varit i Schweiz ett par gånger någon vecka i taget och 
fått en viss vana att tala tyska utan att ge akt på om for
men är rätt eller inte.
Studenter med en försvagad monitoranvändning har som redan 
nämnts en sämre prognos och behöver arbeta mycket mer för 
att klara språkfärdighetsprovet inom föreskriven tidsram. 
Det lönar sig alltså att försöka analysera vad som egentli
gen sker i sådana fall.
Om man använder felaktiga ordformer eller ändelser tillräck
ligt många gånger, leder detta till att monitorn inte längre 
uppfattar dem som fel, och det kostar en viss möda att re- 
sensibilisera sitt språköra. I vissa fall, särskilt när det 
gäller uttalsfel, fossiliseras dessa, och då är det ännu 
svårare att rätta till dem.
En förutsättning för att kunna reflektera Över sin språkfär
dighet är att ens språkliga monitor är aktiv, dvs att man 
lägger märke till sina egna fel. Om man kan lära sig att 
ibland också göra detta på ett medvetet sätt, är det ytter
ligare ett steg på vägen mot att kunna använda sitt språköra 
som en resurs i språkinlärningen. En annan förutsättning är, 
att man också lärt sig vissa grundfakta om inlärning och 
kognition.
Man bör t ex veta att "språkörat11 är en realitet och att man 
inte kan behandla det hur som helst, om man i fortsättningen 
vill kunna använda sig av och dra nytta av det. Det finns en 
viss lagbundenhet i hur monitorn långsamt mister sin akti
vitet, om man vänjer sig vid att tala utan att bry sig om 
språklig korrekthet. En sådan lagbundenhet finns sannolikt 
också i möjligheten att reaktivera och träna sitt språköra, 
något som jag tror den fortsatta språkinlärningsforskningen 
kommer att kunna beskriva så småningom.
Att man kan lära sig att höra sina egna fel vet de flesta. 
Att man likaledes kan lära sig att snabbt analysera dem i 
tanken på ett konstruktivt sätt för att förbättra sin språk
färdighet är egentligen ingenting nytt. Det har människor 
alltid gjort. Det nya är, att det kan göras systematiskt och 
medvetet och därigenom på ett effektivare sätt.
En viktig förutsättning är, att man har tillgång till de 
rätta orden, den fackliga vokabulären, för att beskriva det 
man lägger märke till. Därigenom förfogar man också över 
vissa tankekategorier och en grundkunskap. De blir arbets
redskap för en analys på metakognitiv nivå, och de möjliggör 
också att man genom egna iakttagelser kan utöka sitt vetande 
om hur språkinlärning går till.
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Metacentrum
Förmågan att iaktta sitt eget tänkande, när man löser pro
blem eller talar främmande språk är inte särskilt välutveck
lad i vår kultur, till skillnad mot vissa andra länder, t ex 
Frankrike. Vi har talat om hur viktig den språkliga monitorn 
är för språkfärdigheten. Lika viktigt är ett annat centrum i 
hjärnan för det analytiska tänkandet, och det har just denna 
metakognitiva funktion. För enkelhetens skull använder jag 
här benämningen "metacentrum'1. Precis som man kan träna upp 
och resensibilisera sitt språköra är det också möjligt att 
träna upp sin metakognitiva förmåga.
Även här gäller att man behöver en viss grundkunskap först, 
innan man börjar arbeta, dvs man bör känna till något om 
metakognition för att göra denna träning effektiv. Horatius 
har sagt: "man kan inte förstå det man inte vet något om", 
och man skulle i detta sammanhang kunna gå ett steg vidare 
och säga att träningsarbetet ger bättre resultat, om man 
förstår vad man gör.
För att kunna uppnå ett fullgott resultat bör två villkor 
vara tillgodosedda i arbetet med att träna upp sin metakog
nitiva förmåga. Det ena är att det bör fortgå stegvis över 
en längre period, en regel som ju gäller för all träning. 
Det andra är att det bör ha formen "learning by doing". 
Genom att successivt tillägna sig en teknik att reflektera 
över sin språkfärdighet har man en möjlighet att göra egna 
iakttagelser av hur språkinlärning går till.

Träning av monitorn och den metakognitiva förmågan 
Etapp 1
För den första etappen har jag provat olika modeller under 
den s k immersionsvecka som vi har med våra A-studerande på 
universitetets kursgård Kronlund. Immersion betyder ju 'ned- 
sänkning i1, men man skulle lika gärna kunna kalla den för 
"intesivvecka". Den syftar främst till att överbrygga 
skillnaden mellan två olika studiemiljöer och underlätta 
övergången från gymnasie- till universitetsstudier, och att 
på något sätt försöka väcka medvetenhet om vad frihet och 
egenansvar innebär. För det andra syftar den också till att 
skapa det goda arbetsklimat jag nämnde ovan. För det tredje 
söker vi åstadkomma det som i språkinlärningsforskningen 
kallas ett "språkbad". Studenterna skall inte höra eller 
tala något annat språk än tyska under denna tid.
Immersionsveckan är en bra tidpunkt att starta träningen. 
Den slutgiltiga formen för denna första etapp på vägen mot 
språklig medvetenhet har jag ännu inte kommit fram till, men 
den bör i enlighet med det som framgått ovan innehålla två 
ingredienser. Den ena är förmedling av sådan grundläggande 
ny kunskap, som så småningom öppnar vägen till ett nytt och 
effektivare sätt att arbeta med sin språkfärdighet.

109



Den andra viktiga ingrediensen är studenternas egna erfaren
heter av språkinlärning. Eftersom träningen också syftar 
till att lära sig att använda den metakognitiva förmågan, 
bör studenterna så tidigt som möjligt vänja sig vid att se, 
att deras iakttagelser av den egna språkförmågan inte bara 
är intressanta utan också nyttiga för dem själva. De bör 
också lära sig beskriva dem med rätt ord för att på så sätt 
lättare kunna se att det finns ett förutsägbart system i 
inlärningsprocessen.
Följande element bör enligt mina erfarenheter ingå i den 
första etappen. Om ordningsföljden mellan dessa är det ännu 
för tidigt att utsäga något. Men jag tror att den kan spela 
en viktig roll för den enskilde studenten, eftersom olika 
inlärartyper behöver få stoffet presenterat på olika sätt 
och i olika ordningsföljd. Några lär sig bättre om de får 
börja med den teoretiska förklaringen och sedan belysa den 
med exempel. Andra förstår snabbare, om de först funderar 
över exempel och sedan får en förklaring på dessa.
* I ett personligt samtal på tyska med läraren funderar 

studenterna över sin egen språkfärdighet och vad som bör 
förbättras. Det har formen av en styrd intervju och 
fungerar samtidigt som ett test i muntlig språkfärdighet, 
som läraren kan använda som underlag för sin diagnos. 
Studenterna försöker benämna och beskriva sina problem 
och brister med egna ord.

* Läraren ställer en personlig diagnos på var och en av 
studenterna och diskuterar "recept»' eller "åtgärdspaket", 
för att de skall kunna arbeta vidare på egen hand.

* Läraren redogör för de olika språkcentras funktion och 
sätter detta i relation till språkinlärningsprocessen. 
Läraren förklarar hur språkfel uppkommer genom att visa 
hur språk påverkar varandra i människans hjärna.
Läraren försöker stimulera intresset att lära sig mer om 
hur den egna inlärningen fungerar.

Lärarens uppgift blir således att dels medvetandegöra inlär
ningsprocessen, dels ge den nödvändiga bakgrundskunskapen 
för att studenterna skall förstå. Läraren informerar om 
universella mekanismer och speciella problem som uppstår i 
mötet mellan svenskan och respektive främmande språk, samti
digt som han/hon anknyter till de enskilda studenternas egna 
efarenheter. Det blir som redan nämnts fråga om att ytterli
gare utöka kunskapsstoffet för att kunna åstadkomma en 
effektivare färdighetsträning.

Studentens eget arbete, fortsatt handledning
Efter immersionsveckan börjar studenternas eget arbete en
ligt de allmänna riktlinjer och individuella råd de fått.
Den som verkligen önskar förbättra sin muntliga språkfärdig
het kan erfarenhetsmässigt göra detta, förutsatt att han
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eller hon följer anvisningarna. Det gäller som framgått av 
det föregående att tillägna sig en speciell teknik och bli 
sin egen lärare.
Om man inte har tillgång till språklaboratorium, går det 
också att arbeta med en kassettbandspelare. Den första 
självständiga uppgiften består i att varje dag under en 
veckas tid spela in ca 4 minuters sammanhängande tal, be
stående av bildbeskrivning eller återberättande av någon 
längre läst text. Detta skall göras utan anteckningar eller 
annat visuellt språkligt stöd. Inspelningen ger sedan stoff 
för iakttagelser, reflexioner och vidarearbete.
Först tänker man igenom det som skall sägas ett par minuter 
utan att skriva ned något, och därefter spelas detta in. 
Sedan lyssnar man på inspelningen och försöker samtidigt att 
anteckna alla fel man kan uppfatta. Nästa steg blir att 
tänka igenom varje antecknat fel och försöka definiera vad 
felet består i och varför det är fel. Så stryker man över 
felet (viktigt!) och skriver den rätta formuleringen bred
vid. En stunds reflexion över de rätta vändningarna följer 
så. Sedan görs en ny inspelning utan att se på anteckningar
na, och man lyssnar återigen och tänker på samma sätt igenom 
det man har iakttagit.
Efter några dagars övning har man tillägnat sig tekniken och 
kan börja arbeta mer metodiskt. Man koncentrerar sig på 
vissa feltyper som man själv lagt märke till eller som 
handledaren rekommenderat en att börja med. Det bästa är att 
arbeta med högst tre kategorier i taget. Erfarenhetsmässigt 
bör de också vara ganska olika t ex personböjning av verb, 
uttal av sje-ljudet och användningen av prepositioner.
Det finns en sannolikt ordningsföljd, enligt vilken man bör 
åtgärda mer eller mindre fossiliserade fel. Denna är som 
förut nämnts emellertid ännu inte utforskad. Men vissa 
allmänna råd kan ges redan nu, t.ex. att man bör koncentrera 
sig på grava uttalsfel först.
Lärarens roll i det fortsatta arbetet syftar till att konti
nuerligt förbättra studenternas arbetsteknik. Det innebär 
att
* lära ut begrepp och fackord kring typiska felval och 

svårigheter (för svenskar, för olika inlärningstyper),
* visa hur man använder dessa för att analysera sina 

framsteg och se det som behöver tränas ytterligare.
Hela tiden bör den nya teoretiska kunskapen anknytas till 
studenternas egna iakttagelser och erfarenheter.
* Man diskuterar framkomliga vägar för olika individer,
* rapporterar och diskuterar iakktagelser och framsteg.
Finns det genvägar till att lära sig tala ett språk korrekt? 
Jag tror att man kan besvara denna fråga med 'ja1. Det finns 
genvägar, men de kräver både egenansvar och arbete.

111



Ett resurssnålt sätt att öka studenternas förtrogenhet med
faktakunskaper under läkarutbildningen

Arne Tämvik, Institutionen för Infektionssjukdomar, Umeå universitet

Det finns en allmän strävan att söka modernisera läkarutbildningen. I Sverige har 

hälsouniversitetet i Linköping tagit steget fullt ut både vad beträffar inlärningskonceptet och 

organisationen av undervisningen. Studenterna för söka sig fram till kunskaperna och ett 

huvudmål är just att "lära sig att lära" (1). Undervisningen har integrerats både vertikalt mellan 

de olika stadierna och horisontellt mellan olika discipliner inom samma stadium.

Linköpingsmodellen är krävande både för studenter och lärare. Inlärningssystemet är mer 

tidskrävande än det traditionella (2) och även på lärarsidan behövs betydligt större arbetsinsats 

än förut (3). Som utomstående måste man fråga sig, om detta på sikt kommer att klaras enbart 

med entusiasm eller om det dessutom kan bli fråga om ökade personalkostnader och kanske till 

och med förlängd studiegång. Medan man vid övriga orter funderar på att gå över till 

Linköpingsmodellen, finns det anledning att samtidigt pröva andra sätt att öka 

studentaktiviteten i undervisningen på bekostnad av det auktoritativa utlärandet. Här redovisas 

ett exempel på hur man inom ramen för befintliga resurser kan öka studenternas aktivitet i den 

teoretiska undervisningen och därmed underlätta inlärningen. De övningar, som det är fråga 

om, förekommer säkert på många håll men har inte fatt den uppmärksamhet de förtjänar.

Syfte

Under infektionskursen på nionde terminen av läkarutbildningen i Umeå kompletteras 

föreläsningarna genomgående med seminarieövningar. Förutsättningen för övningarna är, att 

studenterna redan har inhämtat faktakunskaper och syftet med övningarna att man ska bli 

förtrogen med kunskaperna.

Tillvägagångssätt

Till varje föreläst avsnitt kopplas en seminarieövning med patientfall i stencilform. Fallen är så 

konstruerade, att avsnittet belyses från olika synvinklar, vilket innebär att de är mer strikt 

upplagda än de demonstrationer och diskussioner i mindre grupper, som också förekommer 

under kursen. Efter att studenterna haft någon eller några dagar på sig att studera fallen, inleds 

varje fall med att någon icke i förväg bestämd student far ge sitt förslag till analys och 

handläggning. Sedan följer en diskussion, där läraren förhåller sig passiv och endast bidrar 

med enstaka kommentarer och styrande frågor. Lärarens viktigaste uppgift är i stället att vara
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lyhörd för allt som sägs. Det gäller nämligen att inte lämna ett fall, förrän alla oklarheter är 

utredda. Många missförstånd klaras upp av den missförstående själv, ibland kan det räcka med 

någon följdfråga från lärarens sida, så att tankegången fullföljs. Andra gånger korrigerar och 

förklarar kamraterna. Man behöver inte nödvändigtvis nå fram till en optimal lösning, utan det 

kan gott räcka att lösningen är acceptabel. Här finns också tid att beröra attitydfrågor. 

Dessutom kan läraren tala om, hur det kan gå till i den krassa verkligheten. Övningarna bedrivs 

i ett tempo, som närmast kan karakteriseras som effektivt sammanträdestempo.

Kommentar

Dessa seminarieövningar kan inte hänföras till begreppet problembaserad undervisning utan är 

mer att se som ett komplement till den traditionella undervisningen. Det är till exempel inte ett 

ändamål med övningarna att lära sig hur kunskaperna ska inhämtas. Inför seminarieövningarna 

kan studenterna finna det mesta av faktabakgrunden i föreläsningar, läroböcker och stenciler. 

Övningarna förutsätter således, att kunskaperna redan är inhämtade och det gäller nu bara att 

göra sig förtrogen med dem.

En följd av det begränsade syftet med seminarieövningarna är att de kräver mindre lärarstöd 

än vad som är fallet i de handledarstöddda gruppmötena inom ramen för den problem- 

orienterade undervisningen. Konceptet för den problemorienterade undervisningen föreskriver 

små grupper (4) och i Linköping är det fråga om endast 5-7 studenter per lärare (2). 

Seminarieövningarna omfattar 15 till 25 deltagare, vilket för närvarande innebär hela 

infektionskursen. Gruppen bör vara relativt stor både för att vanliga missuppfattningar ska 

komma fram och för att diskussionen mellan studenterna ska bli livlig och konstruktiv. 

Studenterna lär sig också av att bara lyssna till varandra och i det avseendet är det förstås bra 

om många kan vara med.

Skrivningsresultat och kursutvärderingar har visat, att dessa seminarieövningar ger bra 

resultat. Ytterligare stöd för detta har vi fatt i en utvärdering av grundutbildningen, som 

nyligen gjorts i linjenämndens regi. Vi har under de senaste åren under infektionskursen 

successivt ökat tiden för dessa seminarieövningar och i motsvarande grad minskat tiden för 

föreläsningar. Idag är relationen 1 till 2.

Vi har använt oss av ett liknande förfarande även inom specialistutbildningen, återigen med 

gott resultat. Det har gällt kurser dels i patogenitetsmekanismer och dels i tolkning av 

mikrobiologiska provsvar. Även i dessa fall har seminarieövningarna fungerat bra, trots att 

deltagarantalet varit så högt som 25. Övningarna är med andra ord resurssnåla.
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S t u d e n t f o r m u l e r a d  t e n t a m e n 1

Från självständig reflektion, öppen diskussion och problematisering till 
frågekonstruktion

Detta bidrag till den universitetspedagogiska konferensen Den goda utbildningsmiljön  
håller sig inom ramen för två av de föreslagna aspekterna som följde med utsänd inbjudan, 
nämligen kursen och undervisningssituationen.2 Avsikten är att diskutera hur man kan gå 
bortom många studenters målinriktade ambition att skaffa sig ett visst antal poäng med så 
liten mental och praktisk arbetsinsats som möjligt. Utgångspunkten är att berika denna 
instrumentella ambition med en djupare dimension där studenten också känner sig 
motiverad att öppet, aktivt och självständigt diskutera, problematisera och värdera teori och 
empiri som presenteras i kurslitteraturen och lärarens tolkning av detsamma.

Syfte med uppsatsen är att redovisa erfarenheter från en kursuppläggning som 
förhoppningsvis stimulerat studenter till att pröva de tolkningar som kurslitteraturen och 
läraren ger uttryck för mot sina egna tolkningar. Det är också viktigt att den enskilda 
studenten motiveras att våga tro på sina egna tolkningar. Finner studenterna tillräckliga skäl 
för att pröva och utveckla tillit till egna tolkningar tror jag det är möjligt att inspirerar dem 
till fördjupad inlärning och därmed bildning i eftertänksamhetens ljus.

Teoretiska utgångspunkter: Mental konsumtion eller kognitiv anrättning

Det föreligger framför allt två tänkbara organisatoriska strategier som är möjliga att utgå 
ifrån i samband med planering av en kurs och den/de undervisningssituation/er som planen 
mer eller mindre förutbestämmer. Den första strategin präglas av att såväl kursens form som 
innehåll är noggrant planerad i förväg. Läraren planerar schema, föreläsningar, frågor som 
ska behandlas på seminarier, samt på egen hand väljer ut de frågor som ska ingå i 
tentamensskrivningen. Detta sker i en form vilken kan betraktas som "prefabricerad” där det 
råder disciplin och målorientering. Inom en sådan form finns få möjligheter för 
studenterna att komma med egna idéer och få gehör för dessas förverkligande. Det åligger

* Jag har fått uppslaget till den undervisningsstrategi som presenteras i denna artikel från Bengt Tjellander 
( 1990) som  är verksam vid Halmstad högskola. Jag har inte strikt följt hans koncept utan gjort vissa  
modifikationer. Jag är d œ k  skyldig honom ett stort tack för idén.

2 Det finns dock en annan dim ension i universitetsutbildningen som uppmärksammats av Eva Hedman 
( 1989), näm ligen hänsynen till de strukturella sammanhangen. I ett förslag till en studie pekar hon på 
vikten av att besvara frågan om  inom vilka förutsättningar "kompetenta och intresserade lärare kan ge 
en universitetsundervisning med hög standard". Lärarna måste, menar Hedman, ha de reella 
möjligheterna att; -hålla sig â jour med kunskapsutvecklingen; -utveckla kursernas uppläggning så att 
de m öjliggör en fruktbar kunskapsprocess och; -träna studenterna i ett vetenskapligt förhållningssätt till 
kursstoffet. I föreliggande artikel berörs endast kunskapsprocessen, dock utan hänsynstagande till det 
vidare strukturella sammanhang som  läraren verkar i.
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läraren att informera studenterna om innehållet i det på förhand planerade och forma dem 
att ta till sig det. Studenternas roll går i mycket hög utsträckning ut på att konsumera det 
läraren erbjuder dem.

En sådan uppläggning kan innebära ett visst risktagande från lärarens sida. Den främsta 
risken ligger i att studenterna lär sig att bildning i stor utsträckning går ut på att ta till sig 
existerande "fakta" och att hålla sig inom ramen för dessa i sina egna funderingar. Vare sig 
uppläggningens form eller innehåll inbjuder i klartext studenten att kritiskt reflektera över 
om tolkningar, som presenterade forskningsresultat och teoretiska implikationer bygger på, 
kan uppfattas som rimliga eller ens relevanta. De kritiska reflektionerna antas studenten 
utveckla på egen hand. Detta kan (i bästa fall) föra med sig att studenten, istället för att 
öppet kritisera rimligheten i de tolkningar som presenterade "fakta" grundar sig på, mer 
eller mindre medvetet kommer att uppfatta dessa som ointressanta och/eller onödiga att 
engagera sig i. Därmed undgår studenten att uppskatta värdet av sitt eget omdöme och 
förstå betydelsen av att själv aktivt tolka och kritisera teoretiskt och empiriskt grundade 
slutsatser. I sämsta fall tycker studenten att den vetenskapliga bildningen är komplicerad 
och svårtillgänglig.

Det finns dock en annan strategi som gör det möjligt att tydligt definiera gränserna för 
undervisningsformerna, samtidigt som det lämnas utrymme för studenternas aktiva 
delaktighet i bildningsprocessens innehåll. Strategin utgår ifrån att läraren planerar schema, 
kurslitteratur, föreläsningar och seminariesammankomster, medan studenterna har till 
uppgift att både enskilt och i arbetsgrupp formulera frågor utifrån kurslitteraturen. För det 
första ställs studenterna inför uppgiften att aktivt tolka texterna, där de erbjuds möjlighet att 
påtagligt konfrontera författarnas intentioner mot sina egna bedömningar. Detta leder 
förmodligen över till nödvändigheten av att kritiskt granska texten, och därmed nå fram till 
en djupare förståelse av likheterna och skillnaderna mellan författarnas och de egna 
tolkningarna.

Studenternas arbetsuppgift är att konstruera en "frågebank" för de frågor som ska ingå i 
tentamensskrivningen. Den första strategin liknades med något som kan betraktas som 
"prefabricerat", i kontrast till denna analogi är poängen hos den andra att man har alla 
ingredienserna tillhands men att studenterna själva ska delta i arbetet med att ordna, 
bearbeta och anrätta dem. De intentioner som ligger bakom uppläggningen syftar till att 
stimulera studenterna till djupinlärning, och att de därmed ska lära sig att våga tro på sina 
egna tolkningar och inte ensidigt förvänta sig att läraren sitter inne med alla ("rätta") svar. I 
stället för att förmedla disciplin och målorientering är det viktigt att förmå studenterna 
upptäcka, organisera och samarbeta utifrån sina personliga och kollektiva resurser. Det är 
med andra ord studenternas enskilda och delade erfarenheter som innehållet i 
kurslitteraturen ska relateras till. I det följande beskrivs en uppläggning som kan uppfattas 
följa denna strategi och som praktiserats under innevarande läsår.

Exemplet: 5 poäng socialpsykologi på A-nivån

Den kursuppläggning som presenteras i uppsatsen är utformad inom ramen för en 20 
poängskurs i sociologi på A-nivån. Uppläggningen har tillämpats på ett av momenten, 5 
poäng i socialpsykologi. Momentet, det andra av kursens fyra, har delats in i fem teman

116



som motsvarar olika socialpsykologiska forskningsområden (kognitioner, självet, attityder, 
social påverkan och grupprelationer).

Litteraturen består under innevarande läsår av en engelskspråkig lärobok och ett 
kompendium (sammanlagt 210 sidor). Med kompendiet följer information om 
kursmomentets uppläggning, så att studenterna, redan då de inhandlar kursens samtliga 
kompendier innan terminens första moment startar, har möjlighet att skaffa information om 
just detta moments uppläggning. Vid momentets första sammankomst följs denna 
information upp med en fördjupad muntlig presentation av uppläggningen. Dessutom delas 
studenterna in i basgrupper, så att var och en redan från första dagen vet vilka han eller hon 
huvudsakligen kommer att grupparbeta med, under de närmaste 4-5 veckorna.

Undervisningen sker huvudsakligen med hjälp av föreläsningar, konstruktion av frågor i 
"basgrupper" och "tvärgrupper", samt två för varje tema avslutande 
seminariesammankomster.

Basgrupper: Från individuella till gruppbearbetade frågeställningar

Under momentets första sammankomst delades kursdeltagarna in i basgrupper med 
maximalt fem deltagare i varje grupp. Basgruppens medlemmar hade eget ansvar för 
planering och genomförande av gruppens sammankomster. Det företogs ingen 
närvarokontroll, utan studenterna förväntades att självständigt och disciplinerat infinna sig 
till dessa sammankomster. Inför varje sammankomst förväntades var och en ha läst det 
pensum som skulle behandlas på nästa seminarium. I samband med inläsningen 
uppmanades kursdeltagarna att individuellt formulera fem frågeställningar. Gruppens 
arbetsuppgift var att diskutera de individuellt formulerade frågorna och reducera dem till 
sammanlagt fem stycken.

Föreläsning: Lärarledd kunskapsstrukturering

Förutom de två första veckorna så inledde föreläsn ingar  arbetet i tvärgrupper och 
seminariebehandlingen av respektive tema. Under föreläsningarna presenterades de 
aspekter, kategorier, dimensioner och begrepp som motsvarade kurslitteraturens struktur. I 
samband med presentationen försökte jag att självständigt tolka dess innebörd och poänger. 
Det förde med sig att jag presenterade egna exempel, ibland noggrant förberedda, andra 
gånger spontant komponerade.

I den ursprungliga uppläggningen av undervisningen var föreläsningarna schemalagda 
efter grupparbeten och seminariebearbetning av respektive tema. De benämndes då 
"temaföreläsningar" och det var upp till studenterna att specificera innehållet med bakgrund 
till de frågetecken som kom fram under seminariet. Men redan efter en vecka begärde 
studenterna att detta skulle ändras och att föreläsningen skulle hållas före tvärgruppens 
sammankomst och tillhörande seminarium. Denna begäran hörsammades.

Seminariesammankomster: Från differentiering till definition

I nästa fas tog basgruppens medlemmar med sig sina frågor till respektive 
sem inarie sammankomst. Dessa sammankomster inleddes med att basgrupperna under 1,5
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timme (inklusive rast) arbetade i tvärgrupper. En tvärgrupp bestod av 1-2 medlemmar trän 
varje basgrupp. Tvärgruppen hade till uppgift att reducera basgruppernas frågor till 
sammanlagt fem stycken. Därefter återsamlades tvärgrupperna i seminariegruppen där 
samtliga tvärgruppers frågor diskuterades. Gruppen presenterade de konstruerade frågorna 
skriftligt tillsammans med sidhänvisningar. Gruppdeltagarna hade till uppgift att redogöra 
för varför just deras frågor var viktiga. De frågor som godtogs under dessa sammankomster 
samlades i en "frågebank", varur de frågor hämtades som kom att ingå i 
tentamensskrivningen.

Under höstterminens kurs uppkom problem som ledde till avvikelser från den på förhand 
uppgjorda planen för hanteringen av seminariefrågorna. Den ursprungliga tanken utgick 
ifrån att det skulle vara upp till studenterna att på egen hand anteckna de frågor som 
hamnar i "frågebanken". Mitt bidrag skulle vara att delta i frågans formulering och se till så 
att alla förstod från vilken sida i litteraturen som frågan skapats. Det var därmed upp till 
studenterna att själva ta initiativ till att antingen presentera svaret på frågan eller att överlåta 
åt var och en att med utgångspunkt i sidhänvisningen individuellt söka frågans svar.

Avvikelsen från denna strategi bestod i att jag tog på mig uppgiften att anteckna frågorna 
och finslipa formuleringen på dem, för att nästkommande sammankomst dela ut frågorna 
till samtliga studenter, men utan sidhänvisningar. Skälet till detta var att antalet antagna 
studenter blev fler än väntat, varför det var klokt att dela in dem i två seminariegruppen I 
delad grupp skulle vi av tidsskäl få rimliga förutsättningar att hinna med att gå igenom 
samtliga frågor under respektive seminarium. Genom att jag tog på mig sammanställningen 
av frågorna löstes problemet med information mellan de båda seminariegrupper, angående 
de frågor som kvalificerat sig för "frågebanken”.

En annan angelägenhet som rör frågebanken är att jag under de två första veckorna inte 
delade ut frågorna i samband med föreläsningen för respektive tema, utan det skedde 
efteråt. Detta för att inte inbjuda studenterna till att utan egna reflektioner acceptera lärarens 
svar på frågorna.

Det var obligatorisk närvaro under seminariesammankomsterna och eventuell frånvaro 
resulterade i en hemuppgift. Hemuppgiften försökte jag anpassa så att den som varit 
frånvarande fick arbeta med några av de frågor som tagits upp under respektive 
seminarium.

Poängsättning: Från del till helhet...

Det fanns ytterligare en aspekt som tvärgrupperna hade att ta hänsyn till i sitt arbete och 
det var att diskutera poängsättning av frågorna. Frågorna kunde till exempel graderas från 
1 till 5 poäng, det vill säga att det var möjligt svara rätt på en eller flera "enheter" i frågan. 
Rättningen skedde med utgångspunkt i om man hade besvarat frågan rätt eller fel. Om man 
svarat rätt och kunde sätta ihop en fråga som till exempel bestod av tre enheter genom att 
ge ett eget sammanhängande exempel var det möjligt att få två "bonuspoäng", det vill säga 
sammanlagt 5 poäng. Det var därmed inte möjligt att erhålla bonuspoäng om man inte 
svarat rätt på samtliga av frågans enheter.
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Utvidgade seminariesammankomster; från definition till examination

En kort tid efter kursstart uppmärksammades att jag hade schemalagt för få 
lektionstimmar. Jag valde att berätta detta för studenterna och frågade dem vad vi skulle 
göra med dessa extratimmar. Den diskussion som följde innebar att vi efter varje 
seminarium i delad grupp skulle ha ett storgruppsseminarium för varje tema, där svaren för 
de frågor som kvalificerat sig för frågebanken sammanfattades. Jag gick med på att 
schemalägga dessa seminarier, men jag vägrade att diskutera de rätta svaren med anslutning 
till frågebanken. Argumenten utgick ifrån att jag tidigare gått igenom svaren under 
föreläsningarna och kompletterat diskussionerna under de delade seminarierna. Om svaren 
skulle diskuteras fick studenterna sköta det själva, vilket de accepterade. (Förekomsten av 
två olika seminarieformer kan för övrigt uppfattas ligga in linje med högskoleutredningens 
synpunkter på undervisningsformer (SOU 1992:1)).

När det blev dags för första sammankomsten i storgrupp meddelade jag studenterna att 
det inte fanns någon plan för hur vi skulle lägga upp denna. Det förde med sig att 
studenterna tog initiativ till ytterligare ett grupparbete i sina basgrupper. Frågorna i 
”banken" fördelades så att grupperna fick ungefär lika många att besvara. Studenterna 
arbetade ca 1 timme med frågorna. Därefter återsamlades grupperna och redovisade svaren 
för varandra. Jag deltog i viss mån i diskussionen, men huvudsakligen i form av att fördela 
ordet mellan studenterna så att de huvudsakligen besvarade varandras frågor. Denna 
uppläggning låg fast under resten av kursen.

En bieffekt av storgruppsseminarierna var en från studenterna spontanorganiserad 
skriftlig sammanställning av samtliga svar för de frågor som ingick i banken. Det var två 
killar som tog på sig och genomförde denna uppgift. Svaren trycktes upp och delades ut 
efter kursens sista lektionstillfälle.

Dålig idé eller ett fullgånget embryo?

Har syftet att stimulera studenterna till att våga pröva sina egna tolkningar infriats? Eller 
har den presenterade kursuppläggningen snarare resulterat i förvirring än bildande 
eftertänksamhet? Med utgångspunkt i en översiktlig genomgång av kursvärderingen är det i 
detta skede oklokt att besvara dessa frågor.

Några övergripande synpunkter från  utvärderingen är a tt tidsdispositionen var 
acceptabel. inläsningstiden lagom, men litteraturmängden för liten.

Ambitionen med bas- och tvärgrupper var för det första att motivera studenterna till att 
redan vid inläsningen reflektera över innehållet i kurslitteraturen. För det andra ville jag 
stimulera dem till att våga presentera sina personliga funderingar kring litteraturen och att i 
de följande gruppdiskussionerna upptäcka likheter och skillnader i förståelsen och 
tolkningen av texterna.

K ursvärderingen innehåller uppskattande utlåtanden om basgrupperna, medan 
tvärgrupperna anses vara ett moment fö r  mycket.

Under de första föreläsningarna, som kom till stånd först efter grupparbeten och 
seminarier, följde en del studenter aktivt med i litteraturen. Det resulterade i att jag då och
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då blev avbruten och någon gång ifrågasatt om huruvida innehållet i ett visst avsnitt kan 
uppfattas eller hur begrepp bör tolkas. Dessa avbrott gick ut på att besvara frågor med 
innebörden av om det som stod i litteraturen stämde överens med det jag återgav från 
texterna, samt innebörden i mina tolkningar. Det väsentliga var dock att vissa studenter 
aktivt följde med i litteraturen under föreläsningarna och därmed stimulerande även andra 
till diskussion och kritiskt tänkande.

Den största motreaktionen som drabbade planen var att studenterna inte ville ha 
föreläsningen förlagd till efter gruppernas sammankomster och seminariebearbetningen av 
respektive pensum. Det skäl studenterna angav var svårigheten med att orientera sig i 
litteraturen utan att först ha fått en lärarledd genomgång. De två sista veckorna, då 
föreläsningarna föregick grupparbeten och seminarier, präglades därför av att jag gick 
igenom litteraturen, utan några diskussionsinriktade avbrott från studenterna. Någon fråga 
kom upp, men det blev ingen diskussion som under de första veckorna. Eftersom jag hade 
avsatt tid för diskussion istället för att berika föreläsningarna med information som inte 
fanns i kurslitteraturen följdes innehållet i huvudboken. Under de senare föreläsningarna 
upplevde jag en outtalad förväntning om att jag skulle ta fram det väsentliga i litteraturen på 
så kort tid som möjligt. Jag inbillade mig att studenterna ansåg detta skulle effektivisera det 
egna engagemanget och förkorta inläsningstiden.

Jag har dock ännu inte riktigt kommit till klarhet i bakgrunden till studenternas begäran. 
Mina funderingar handlar om två möjliga förklaringar. Antingen är studenterna så vana vid 
en lärararplanerad styrning av undervisningen att de inte förmår eller vågar att lita på sina 
egna tolkningar, utan att först ha delgivits lärarens tolkningar. Eller också är det orimligt att 
redan efter 6-7 veckors akademiska studier förvänta sig att studenterna självständigt ska 
vara förmögna att orientera sig i vetenskaplig litteratur och på ett reflekterande vis förhålla 
sig till den. Det här är ett problem som är viktigt för mig att diskutera och problematisera 
under den uni versi tetspedagogi ska konferensen.

Kursvärderingen visar att studenterna är starkt kritiska till föreläsningarna, synpunkterna 
utgår ifrån att boken fö ljdes alltför ordagrannt. Dessutom ifrågasätts min kompetens.
D ärtill vill man ha f le r  föreläsningar.

Den frågebank som fastställts vid respektive delgruppsseminarium kan liknas vid sådana 
instuderingsfrågor som följer med vissa läroböcker eller som en del lärare på eget bevåg 
utarbetar. Den väsentliga skillnad som dock föreligger i det här exemplet på 
kursuppläggning är att frågorna i detta fall skapats av studenterna. De har därmed beretts 
möjlighet att både på egen hand och i grupp diskutera och problematisera litteraturen. I 
stort sett har det resulterat i att åtminstone alla väsentliga inslag i huvudboken har täckts in 
av dessa frågor.

Det har dock funnits en viss tendens i de frågor som studenterna skapat och det är att 
fragorna i början av kursen vanligen omfattade konkreta begrepp och lite mer sällan 
abstrakta kategorier och dimensioner som begreppen underordnats. Efter andra veckan 
uppkom också en tendens att "effektivisera" frågorna så att svaret på en fråga täckte in flera 
dimensioner och begrepp. I de fall jag under seminarierna tillfört frågeställningar har det 
handlat om att inkludera frågor från kompendiet, andra gånger har det handlat om att 
tillföra frågebanken konkreta eller abstrakta nivåer.

Kursvärderingen innehåller i huvudsak kommentarer som ger uttryck fö r  tillfredsställelse 
angående delgruppssem inarierna.
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I samband med seminarierna företogs en avvikelse från den ursprungliga planen, vilket 
jag tidigare nämnt, nämligen att jag tog på mig att sammanställa frågebanken och efter 
varje genomgånget tema dela ut kopior på de frågor som hörde samman med det. Det 
förde med sig att studentens eget ansvar att föra anteckningar om det som avhandlades 
under seminarierna delvis blev överflödigt. Detta är jag lite bekymrad över, främst av det 
skälet att den akademiska utbildningen bör motivera studenten att lyssna och anteckna det 
som sker. Dessvärre har jag ingen lösning på detta problem inför nästa kurs, såvida antalet 
studenter som antas inte överstiger 25 st. (Jag är nämligen övertygad om att det dels är 
olämpligt att ha mer än fem personer i en grupp, och dels att det är svårt, för att inte säga 
näst intill omöjligt, att hinna med mer än fem gruppers frågekonstruktioner under en for
eller eftermiddag.)

Det antal frågor som slutligen kvalificerade sig för att ingå i frågebanken har varierat 
från det ena seminariet till det andra. Det första seminariet resulterade i 13, det andra i 14, 
det tredje i 12, det fjärde i 8 och det femte i 15 st frågor. Det innebär att frågebanken totalt 
omfattade 62 frågor, varav 10st, som täckte in samtliga teman, valdes ut för 
tentamensskrivningen.

Kursvärderingen visar a tt studenternas synpunkter över a tt konstruera en frågebank är av 
relativt kritisk art. Flera anser att skrivningen var fö r  lätt och hade fö r  få  frå g o r. (Av 29 st 
som tenterade fick  20 st betyget väl godkänd , 8 st godkänd och 1 st underkänd.)

Under de utvidgade seminarierna i storgrupp visade samtliga studenter prov på att 
presentera och sammanfatta svaren på frågorna i "banken'’ inför de övriga, därtill uppstod 
flera tillfällen då man ifrågasatte huruvida någon grupp besvarat en fråga rätt eller fel. 
Sådana tillfällen väckte liv i engagemanget, eftertänksamheten och behovet av att 
probiematisera, samtidigt som de upplyste var och en om vikten att själv  sätta sig in i frågan 
och dess svar.

Anledningen till att studenterna skulle delta i poängsättningen var för det första att 
erbjuda dem tillfälle att fundera över de kategorier, dimensioner och begrepp som 
forskningsresultat och teoretiska konklusioner bygger på. För det andra ville jag peka på att 
det är en sak att kunna definiera olika dimensioner och begrepp i en teori, och det är en 
annan sak att självständigt, och kanske utifrån egna reflektioner med en egen referensram i 
åtanke, relatera dessa till varandra, för att på så vis skapa en närmare förståelse av 
innebörden i ett forskningsresultat eller en teori.

Under kursen förekom det ett marginellt missnöje bland studenterna över att behöva 
poängsätta frågorna. Jag argumenterade dock ihärdigt med att jag ansåg det vara viktigt för 
dem att få tillfälle att fundera över hur man kan differentiera innehållet i kurslitteraturen. 
Vid ett par tillfällen gjorde man försök att undvika en differentiering genom att formulera 
frågor som omfattade flera dimensioner och begrepp i en och samma. Studenternas 
argument gick i dessa fall ut på att om man kunde besvara en sådan fråga på tentan borde 
bonuspoängen öka i kvadrat. Men jag framhöll att man kan enbart få bonuspoäng om man 
dels svarar rätt på frågans samtliga enheter, dels integrerar dessa enheter i efi eget exempel. 
Meningsmotsättningen löstes genom att sådana frågor som behandlade övergripande 
dimensioner poängsattes som om de skulle vara enskilda enheter, utan möjlighet till att 
erhålla bonuspoäng. Lösning gjorde det möjligt att undvika att någon fråga eller några 
frågor skulle omfatta en mycket stor andel av tentans samtliga poäng. Samtidigt gav detta 
studenterna en fingervisning om att inte tänka i alltför "vinstgivande" banor när det gällde 
att skapa möjligheter för att samla poäng på tentan, utan att det viktiga var att ingående
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differentiera litteraturens olika nivåer. Min avsikt var att uppmärksamma dem på att det kan 
vara tillräckligt svårt att integrera två begrepp och att föra över innebörden av dessa till 
något eget konstruerat exempel.

Kursvärderingen visar a tt studenterna är starkt avståndstagande till a tt poängsätta  
enskilda frå g o r. Man anser det handlar om petitesser och krångligheter.

Med hänsyn till att kursvärderingen upplyser om att det krävs omfattande förändringar, 
till exempel i form av noggrannare planering och tydligare krav på studenterna, vill jag 
inför framtida kurser ändå hålla fast vid beskriven kursuppläggning. En viktig observation 
som ligger till grund för denna slutsats är att jag upplevde mest engagemang och bäst 
kontakt med flera studenter då föreläsningarna företogs efter inläsning, grupparbeten och 
seminarier. Jag tror att det för det första beror på att alla studenter på ett eller annat sätt då 
tagit del av kurslitteraturen och diskussioner, för det andra hade de haft tid att smälta och 
bearbeta texterna. Däremot berördes inte engagemanget under seminarierna av om 
föreläsningen kom före eller efter.

Sammanfattningsvis vill fortsätta arbeta på detta sätt med föreläsningar, grupparbeten, 
diskussionsseminarier, poängsättning av frågorna och sammanfattande seminarier. Enligt 
min bedömning har kursuppläggningen delvis motsvarat förväntningen om diskussion, 
självständiga reflektioner och djupinlärning. Men med bakgrund till kursvärderingen har 
uppläggningen uppenbart även förorsakat studenterna frustration och förvirring. 
Kursvärderingen upplyser om vikten av att vissa delar av uppläggningen behöver ses över, 
förändras eller utvecklas.
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UMEÅ UNIVERSITET
P-lin jen
C a ta rin a  Enholm  
U lrika Pääjärv i

STUDENTSTYRDA KURSVÄRDERINGAR 
- En betraktelse av sättet att handskas med kursvärderingar på

P-linjen i Umeå,

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 Inledning

1990-92 ingick vi, d v s U lrika Pääjärvi och C atarina Enholm i P-linjens 
(lin jen  för personal- och arbetslivsfrågor) u tb ildn in g su tsk o tt. U nder 
denna tid  deltog vi i en arbetsgrupp tillsa tt av P-linjens ledningsgrupp 
med syfte a tt  utveckla en ny kursvärderingsblankett. Denna nya b lankett 
används nu  på alla  k u rse r inom P-linjen och medföljer som bilaga till 
d e tta  paper.

De synpunkter och åsik te r som fram kom m er i d e tta  paper om student- 
s ty rd a  kursvärderingar ä r in te  generella u tan  skall ses som v åra  egna 
stä lln ingstaganden . Trots d e tta  tro r vi a t t  m ånga inom v år linje s tå r  
bakom vår inställn ing till och våra  synpunkter på kursvärderingar.

1.2 Syfte

Syftet med detta  paper ä r a tt  argum entera för och m otivera varför vi tro r 
på stud en ts ty rd a  kursvärderingar sam t a tt  visa på vilka funktioner och 
syften kursvärderingar bör fylla enligt v årt sä tt a tt se och med stöd i ak tu 
ell litte ra tu r.

1.3 P-linjens kursvärderingspolicy- och blankett

P-linjens kursvärderingspolicy (se bilaga) ä r gem ensam t u ta rbe tad  av P- 
lin jestuden ternas u tb ildn ingsutskott och ledningsgruppen för P-linjen. I 
policydokum entet förklaras syftet med kursvärderingen:

"Syftet med kursvärderingen är att institutioner, lärare och 
studenter tillsam m ans skall kunna få  till stånd en förbättring och 
utveckling av P-linjens olika m oment och kurser. "

B essm an & M årtensson (1991) fram håller också a tt ku rsvärderingar h a r  
s tö rs t genom slagskraft n ä r de används som in stru m en t för utveckling 
och in te enbart för a tt  sum m era en kurs.

A nsvarsfördelningen m ellan kursansvarig  in stitu tio n  och s tu d en te r på 
P-linjen, vid han teringen  av kursvärderingen , finns också beskriven i 
policydokumentet. På studenternas ansvar ligger bl a a tt  delta i k u rsv är
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deringarna  och fylla i dessa på e tt rä ttv is t sä tt sam t a tt  sam m anstä lla  
kursvärderingsresu lta tet och presentera detta  bade m untlig t och skriftligt 
för ansvariga lärare . Den m untliga presen tationen  finns för a t t  möjlig
göra en dialog m ellan studen ter och ansvariga lärare.

P å  ansvarig  lä ra re /in s titu tio n  ligger bl a a t t  schem alägga k u rsv ä rd e 
ringen , a t t  a rk ivera  sam m anställn ingen  av u tv ä rd e rin g sresu lta te t och 
a tt, sis t men in te m inst, följa upp resu lta ten  i syfte a tt vid behov förbättra  
och utveckla kursen/m om entet. A tt lä ra rn a  skall ge utrym m e i s tu d en 
te rn as  schem a för kursvärdering stödjs av Bessm an & M årtensson (1991) 
och U m eå S tudentkår (1991).

Med en studen tsty rd  kursvärdering  m enas a lltså  a tt  huvudansvare t för 
a t t  u tform a u tv ä rd eringsinstrum en te t, a t t  sam m anstä lla  och a t t  sam 
m an fa tta  re su lta ten  av ku rsvärderingarna  ligger på studen terna . I an 
svare t ligger också a tt  fram föra re su lta te t till berörda lä ra re  och a rg u 
m en tera  för eventuella förändringar.

Franke-W ikberg & Lundgren (1981) beskriver fyra grundläggande frågor 
m an skall s tä lla  sig innan  m an genomför en utvärdering. Dessa är:

1. Vad skall utvärderas?
2. För vilket syfte och för vem sker utvärderingen?
3. H ur skall utvärderingen ske?
4. Vem utför utvärderingen?  (s. 13)

Vi på P-linjen h a r  tän k t igenom dessa frågeställn ingar och kom m it fram  
till vad som skall u tvärderas (kursen och lärarna) och syftet finns k la rt 
beskrivet i policydokum entet (se ovan). D ärem ot saknas en h e lh e tsv är
dering av linjen, d irek t efter s is ta  m om entet, v ilket lika  gärna  skulle 
kun n a  vara  e tt an n a t syfte och e tt kom plem ent till nuvarande k u rsv ä r
deringar. D etta ä r i dag en brist som vi studen ter borde ta  tag  i. U tvärde
ringen sker för oss studen ter i första hand, m en det är tveksam t om lä ra 
ren  a lltid  de lar denna åsik t. U tvärderingen  sker dessutom  för an d ra  
in tre ssen te r på P-linjen. A nsvarsfördelning och regler för h u r u tv ä rd e 
ringen skall ske och vem som utför den, finns k la rt u tta la t i policyn.

K ursvärderingsb lanketten  (se bilaga) innehåller å tta  underrubriker, som 
var och en knyter an till e tt an ta l frågor. I kursin troduktionen  ingår frå 
gor om kursens m ål och relevans för utbildningen h a r p resen te ra ts  och 
m otivera ts sam t om en avstäm ning  av h u r kursen  fungerar h a r  sk e tt 
under utbildningsprocessen. Bessm an & M årtensson (1991) ta la r  även de 
v a rm t för a t t  spontana u tvärderingar bör ske under kursens gång och 
in te  endast i s lu te t på en kurs. U nder planering av kursen  frågar vi h u r 
p laneringen h a r  fungerat med avseende på tidsdisposition, anvisningar, 
fördelning av undervisningsform er och m ängd litte ra tu r.

E n av u n d erru b rik ern a  ä r g en o m fö ra n d e . D är ingår frågor om h u r  de 
underv isn ingsform er som funn its under den ak tue lla  ku rsen  h a r  fun 
gerat. U nder kursen  försöker vi fånga in uppfa ttn ingar om vad stu d en 
te rn a  anser om kursens mål, placering i utbildningen, innehåll, relevans 
för utbildningen, nivå sam t om kursen  uppfyller de m ål som finns angiv
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n a  i ku rsp lanen . Även den pedagogiska uppläggningen av ku rsen  bedö- 
m es.

R ubriken du själv  fokuserar studentens egna förväntn ingar på kursen , 
in tre sse  för ku rsen , tid så tgång , om k u rsen  uppfyllt fö rv än tn in g arn a  
sam t om studen ten  u tvecklats inom något område under kursens gång. 
S tudentkåren  (1991) m enar också a tt det ä r viktigt a tt  studen terna  reflek
te ra r  över sin egen insa ts vid en kursvärdering. E fter avsn itte t du själv  
följer en bedömning av den littera tur  som förekommit under kursen  och 
sedan en bedömning av de lärare som ingått i m om entet med avseende på 
kunn ighet, flexibilitet, m otivation, s tru k tu r , mm. A vslutningsvis finns 
utrym m e a tt ge förslag till dem som skall planera nästa kurs.

W edm an (1990) fram håller i e tt paper om kursvärderingar, a t t  det ä r 
v ik tig t a t t  komma å t s tudenternas motiv till varför de svarar på e tt eller 
an n a t s ä tt på frågor i en kursvärdering, d v s  varför s tu den te rna  tycker 
det de tycker? Vi anser a t t  vi h a r  löst d e tta  genom a tt  vid varje fråga 
läm na plats för a tt  m otivera svaren. Dessutom fram häver vi vikten av a tt 
vi studen ter verkligen ny ttja r utrym m et och faktisk t m otiverar våra  svar.

2. RESULTAT OCH ARGUMENTATION

2.1 Fördelar och nackdelar med en studentstyrd kursvärdering

F ördelarna  med en studen ts ty rd  kursvärdering  ä r m ånga. F ram föra llt 
gäller det s tu d en te rn as kän sla  av delak tighet och m otivation. Då det 
ligger på s tu d en te rn as  ansvar a t t  sam m anställa  och p resen te ra  re su l
ta te t  av kursvärderingen  ä r kunskapen  om kursens s ta rk a  och svaga 
sidor stor. D etta  u n d erlä tta r och s tä rk er studen ternas påverkansm öjlig- 
h e te r och m öjligheter till uppföljning av om utveckling av kursens svaga 
sidor verkligen sker. D etta i sin tu r  gör a tt s tuden tera  ser och uppsk a tta r 
de förändringar som sker i utvecklande syfte.

D essutom  ä r själva h an te rin g en  och sam m anstä lln ingen  av k u rsv ä r
deringen e tt metodologiskt lärom om ent, som studen terna  sedan kom m er 
a tt  ha  ny tta  av a tt  kunna. En annan  fördel är a tt  studen terna  lä r sig a tt  
in ta  e tt m er m edvetet och k ritisk t fö rhålln ingssätt till k u rsinnehå lle t, 
vilket ju  ä r en av högskolans uppgifter. Det ä r av stö rsta  v ik t a tt  studen 
te rn a  utvecklar sin förmåga a tt k ritisk t bedöma företeelser av skilda slag. 
David Sam uelsson, m fl i SFS:s styrelse, anser a tt (arbetsgrupp vid hög- 
skoleutredningen):

"K ritiska studenter, som ifrågasätter sin utbildning, ska alltså ses 
som ett bevis på att högskolan lyckats med att uppfylla ett av 
högskolelagens viktigaste mål."

D et finns få nackdelar med en studen tsty rd  kursvärdering. E tt jobbigt 
m om ent ä r dock den m untliga redovisningen av kursvärderingsresu lta te t 
inför ansvariga lärare, om studenterna h a r upplevt a tt  kvalitén på kursen  
eller på lä ra rn a  h a r  v a rit otillräcklig. Y tterligare  en nackdel ä r v issa  
s tu den te rs  b ris t på mognad ju s t  vid presentationen av resu lta te t, v ilket
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ib land h a r re su lte ra t i a t t  v issa lä ra re  h a r  upplevt sig om otiverat h å r t  
angripna. En vik tig  del i de studen tsty rda  ku rsvärderingarna  ä r  därför 
a t t  s tu d en ta rn a  använder sig av konstruktiv  kritik . Om in te  d e tta  sker 
kan  den studen tsty rda  kursvärderingsform en få negativa följder.

A ndra  nackdelar som finns med ku rsv ä rd e rin g ar i a llm än h et ä r  a t t  
s tan d a rd fo rm u lä r h a r  en tendens a t t  v a ra  a lltfö r a llm än n a  till sin  
k a ra k tä r , v ilket också kan  resu lte ra  i a tt  ku rsvärderingar b lir en tr is t  
ru tin . N är kursvärderingarna  se tt lika u t e tt an ta l å r och ifyllandet h a r  
blivit en ru tin , kan  det uppstå u tvärderingströ tthet, vilket kan resu lte ra  i 
ökat bortfall och m indre engagem ang och svarsm otiveringar. V årt kurs- 
värderingsform ulär ä r om arbetat för endast e tt å r sedan, vilket gjort a tt  vi 
ännu  in te m ärk t någon tendens till ru tinsvarande och u tv ärderingströ tt
het. D ärem ot ä r vi m edvetna om a tt det m åste ske en ständig förnyelse av 
kursvärderingsm etod- och form ulär för a tt  dessa problem in te skall upp
stå.

Vad vi h a r  k u n n a t se hittills upplever de flesta lä ra rn a  på P-linjen de s tu 
den tsty rda  kursvärderingarna  positivt, och vi tro r a tt  det ä r svårare  för 
ansvariga  lä ra re  a t t  negligera resu lta ten  av denna värderingsm etod än 
med en traditionell sådan. Vi vill även poängtera a tt  det goda a rbete t vi 
s tu d en ter gör i u tb ildn ingsu tskottet sam t det fungerande sam arbete m el
lan  oss s tu d en te r på P-linjen och lin jeansvariga som sker via P-linjens 
ledningsgrupp, höjer effekterna av förändringar som in itie ras av k u rs 
v ä rd e rin g a rn a .

2.2 Konsekvenser av våra studentstyrda kursvärderingar

Vi tycker a tt vi h a r kunnat se re la tiv t goda resu lta t i form av förändring
ar, fö rbättringar och utveckling av olika m om ent och ku rser till följd av 
v å ra  s tu d en ts ty rd a  kursvärderingar. N edan följer någ ra  konkre ta  för
ä n d rin g a r .

Företagsekonom im om entet h a r  vi studen ter an se tt haft för lite t omfång 
på P-linjen, särsk ilt då m änniskor ute i arbetslivet h a r  an ty tt vikten av a tt  
personalvetare  också bör h a  en ekonomisk kom petens. Genom påtryck
n ingar h a r  ekonomimomentet u tökats från  5 till 10 poäng, varav  5p före
tagsekonom i och 5p personalekonomi. Sam tig t h a r  5 poäng ad m in is tra 
tion förts in i m om entet statskunskap.

På någon kurs h a r  lä ra re  bytts u t efter negativ k ritik  i kursvärderingen  
och v issa  lä ra re  h a r  från tag its  delar av kursansvare t, t  ex rä ttn in g  av 
egna tentor. Exam inationen på arbetsrättsm om entet h a r  förändrats efter 
påtryckn ingar från  studentgrupperna.

En ku rs i ordbehandling h a r förflyttats från  tredje till första term inen, 
och då vi studen ter ansett oss h a  brister i a tt  form ulera oss skriftligt, h a r 
fler skrivövningar, i form av PM och papers, sa tts  in i u tbildningen. Se
dan h a r förstås viss litte ra tu r bytts u t efter anm odan från studenterna.
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2.3 Umeå universitets kursvärderingspolicy

R ektorsäm betet vid Umeå universitet h a r se tt a tt  universitet och högsko
lor i fram tiden kommer a tt  arbeta  under helt andra  fö ru tsä ttn ingar än  i 
dag. Ökad decentralisering, ökade krav på effektivisering, skärp t konkur
rens och en ökad in ternationalisering  stä ller krav  på a tt  den u tb ildning 
som bedrivs inom U m eå un iversite t ä r av så hög kvalite t som m öjligt 
(Rektoräm betets skrivelse 91-08-26 Dnr 500-2146-90). I denna strävan  a tt  
u tveckla u tb ildningen kom m er u tvärderingar gjorda av studerande och 
lä ra re  a tt  bli a llt viktigare. K ursvärderingar ä r e tt av flera underlag  för 
in stitu tio n ern as och lin jenäm ndernas arbete a t t  utveckla u tb ildningen, 
an se r m an.

R ektorsäm betet u ttrycker a tt  kursvärderingarna skall vara  utform ade så 
a tt  de innefattar:

"...graden av m åluppfyllelse, uppläggning med avseende på  olika  
undervisningsformer, kurslitteratur, lärares och de studerandes 
insatser sam t examination." (RÄ-skrivelse 91-08-26)

Vi anser a t t  allt utom  exam inationsdelen bör ingå i kursvärderingen. Vi 
trycker på a tt  studen terna  skall fylla i kursvärderingen före ten tam en  för 
a t t  s tuden terna  inte skall bli färgade a tt bedöma övriga delar av ku rsvär
deringen u tifrån  om m an k la ra t "tentan" eller inte, eller u tifrån  om den 
var lä tt  eller svår, b ra  eller m indre bra. Sedan kan tentam ensdelen  ändå 
u tv ä rd e ra s  för sig, n ä r  lä ra re n  h a r  sin  ten tam ensgenom gång. D etta  
eftersom  vi anser a tt  ten tam en skall vara  e tt lärotillfälle och in te enbart 
ses som e tt kontrollinstrum ent.

I un iv ers ite te ts  kursvärderingspolicy s tå r  bl a a tt  u tv ä rd e rin g ar sk a ll 
göras av alla  fristående kurser, lin jekurser och lin jeu tb ildn ingar inom 
grundutbildningen och a tt kursvärderingar skall vara  e tt av flera under
lag vid institu tionernas och linjenäm ndernas planering och utveckling av 
u tbildn ingar. D är s tå r  också a tt  kursgivande in stitu tioner ä r  ansvariga 
för a t t  ku rsv ärd erin g ar p laneras, genomförs och följs upp i sam arbete  
med de studerande, a tt  kursvärderingar skall sparas i läm plig form och 
finnas tillgängliga under en tid  av m inst sex å r och a t t  linjenäm der h a r  
det övergripande ansvare t a t t  följa och stim ulera  utvecklingen av sina 
fastlagda  kursu tvärderingsprogram . D är u ttrycks a t t  k u rsv ä rd e rin g ar 
k a n  v a ra  e tt av flera underlag  vid bedöm ning av lä ra res  pedagogiska 
skicklighet.

2.4 Kursvärderingar för bedömning av lärares pedagogiska skicklighet

I sam m a skrivelse från  R ektorsäm betet ingår lin jenäm ndernas rem iss
sv a r på s tu d en tk å ren s  förslag till kursvärderingspolicy. I lin jen äm n 
dernas svar framgick a tt  m an var negativt inställd  till a tt  kursvärdering
a rn a  skulle v a ra  e tt underlag  vid bedöm ningen av lä ra res  pedagogiska 
skicklighet. D etta  kan  möjligen förk lara  rek to rsäm bete ts  vaga form u
lering på denna punkt. "... kan  vara ett av flera underlag vid bedömning  
av lärares pedagogiska sk ick lighet", i s tä lle t för sk a ll vara..., som u t
trycks i alla övriga att-satser.
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A tt lä ra res  pedagogiska skicklighet skall bedömas på e tt eller an n a t sä tt 
fram kom m er i flera av s ta ten s  offentliga u tredn ingar. I SOU 1990:90 
fram hålls  v ik ten  av a t t  kvalitetsbedöm a lä ra re  och a t t  dokum entera  
pedagogiska m eriter. "Grundbultens"(SOU 1992:1) definiering av peda
gogisk skicklighet ä r följande:

"Med pedagogisk skicklighet avses skicklighet i planering, 
genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning" (s 193)

I "G rundbultens" betänkande uppm ärksam m as a t t  Sveriges förenade 
s tu d en tk å re r (SFS) trycker på den pedagogiska m eriteringen av lärare . 
D är beskrivs även bedömningsmetoder som är vanliga i andra länder. E tt 
van lig t sä tt ä r  a t t  studen ternas värderingar av läraren , ibland enligt e tt 
förenklat form ulär och ibland med m er kvalificerade instrum ent, sam las 
in  och används som underlag  för bedöm ningen av lä ra res  pedagogiska 
skicklighet. I and ra  fall h a r  m an lagt tonvikten vid en kollegial (kollega 
från  an n an  institu tion ) u tvärdering , s k  peer review, av lärarskicklig- 
heten , eller på en kollegial bedömning inom äm nesinstitutionen.

"G rundbultsu tredningen" an ser a t t  an sv are t för bedöm ning av lä ra r- 
skicklighet norm alt bör ligga på institu tionsn ivå, hos prefekten. S am ti
digt bör den lokala högskoleledningen ange rik tlin jer för h u r  bedöm nin
gen skall gå till. De m etoder m an förespråkar är:

* självvärdering läraren  gör en "självdeklaration" av sin
underv isn ingsprestation

* kollegial bedömning kollegor inom eller utanför institu tionen  gör en
bedömning av lärarskickligheten

* ku rsv ärd erin g ar studenternas kursvärdering som en del av
underlaget, dock inte som det enda

Vi an se r a tt  s tud en te rn as  ku rsvärderingar skall vara  e tt underlag  som 
vägs ihop med andra, vid bedömning av lärares pedagogiska skicklighet. 
D är k u rsvärderingarna  v isar på extrem t dåliga eller oväntade re su lta t 
vid bedömning av en lärare, anser vi det viktigt a tt  även andra m etoder för 
a t t  verifiera eller falsifiera bedömningen sä tts  in, t  ex kollegial bedömning 
(peer review). Bessm an & M årtensson (1991) anser a tt  det ä r helt k la rt a tt  
s tud en te rn as  bedöm ningar m åste väga tungt, men a tt  då syftet med u t
värderingen ä r a tt  utveckla en lärares insa tser kan det vara  till stor hjälp 
a tt  få en m er erfaren kollegas kom m entar vid några tillfällen. D etta stöd
je r  v å ra  tankegångar.

2.5 Kursvärderingar som en del i institutioners själwärderingar

Nilsson (1992) betonar vikten  av a tt studen ternas kursvärderingar ingår 
som en del av uppföljningen av kursen och lärarens prestation, i en själv
värdering  av institu tionen/enheten . Institu tionen  bör då förslagsvis fråga 
sig om kursvärderingar sker i tillräcklig  u tsträckning, h u r re su lta te t av 
ku rsv ä rd e rin g arn a  h a r påverkat kurs- och u tb ildningsplaneringen, vad 
studen te rna  bedömer vara  utbildningens s tarkaste  sidor och huruvida det 
finns återkom m ande k ritik  som institu tionen h a r haft svårt a tt  åtgärda.
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Även Franke-W ikberg (1990) näm ner a tt  s tuden ternas ku rsvärderingar 
kan  v a ra  en del av det m ateria l som bör ta s  hänsyn till vid en enhets 
sj älvvärdering .

I N ilssons u tvärderings skrift fram hålls också a tt  uppföljningar av h u r 
det går för s tu d en te rn a  på arbetsm arknaden  bör göras. Frågor m an då 
kan  stä lla  är: Vilken efterfrågan finns det på en viss grupp studen ter, 
h u r  m ånga får jobb inom den för utb ildningen re levan ta  a rb e tsm ark 
naden , h u r ser arbetsg ivaren  på de nyanstä lldas kom petens och in te  
m inst v ik tig t, h u r  bedöms utbildningens relevans av dem som a rb e ta t 
någ ra  år?

D enna m er långsik tiga u tvärdering av utbildningslinjer tycker vi ä r  lika 
v ik tig  som en kontinuerlig  uppföljning av löpande kurser. P-linjen ä r  ju  
också en u tb ildningslin je d är en sådan  stö rre  uppföljn ing/utvärdering 
h a r  gjorts (Lindberg & W ikander, 1990). U tvärderingen  gjordes u r  en 
in tre ssen tan sa ts  för a tt  möjliggöra delaktighet och återkoppling (Lind
berg & W ikander, 1991). In tressen terna beskrevs vara:

"Studenter, lärare och arbetsgivare är några bland alla dem som är 
intresserade av att den utbildning som bedrivs vid universitet och 
högskolor är funktionell, rationell och har hög kvalitet." (s. 1)

Även B essm an & M årtensson fram håller a t t  lä rare , studen ter, näm nd
ledam öter och avnäm are, d v s de som anstä lle r s tu den terna  på a rb e ts
m arknaden, skall u tvärdera  utbildningen.

3. DISKUSSION

Studen ternas kursvärderingar bör väga tyngre än vad de gör i dag. D etta 
an ser vi eftersom  vi som en av högskolans v ik tigaste  in tre ssen te r h a r  
krav på a tt  få va lu ta  för nedlagda insatser i form av tid  och pengar. Bess
m an & M årtensson förklarar detta  på följande sätt:

"Aven om utbildningen skall uppfylla olika samhälleliga mål, är 
det den enskila studenten som satsar sin tid och sina förhoppning
ar, för a tt inte tala om sina studiem edel...studenterna är i centrum  
och skall så förbli." (s. 18-19)

Vi stud en te r ä r fak tisk t också i en unik situation och de enda som följer 
undervisningen och kan  u tta la  oss om h u r processen h a r befräm jat v å rt 
lä ran d e .

U r v år synvikel ä r det mycket viktigt a tt  u tb ildningen/kursen förm edlar 
k u nskaper och färd igheter som ä r re levan ta  för den kom m ande y rkes
verksam heten  och för den personliga utvecklingen. Vi ser den kon ti
nuerliga kursvärderingen  efter avslu tad  kurs som e tt n a tu rlig t och nöd
vändigt inslag i utbildningen. U ppfattningen a tt s tudenternas bedömning 
av undervisning kan  ge värdefulla  indikationer på h u r undervisningen 
h a r fungerat delas även av högskoleutredningen (SOU 1992:1).
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I v år kvalitetsbedöm ning av k u rser på P-linjen, via den s tu d en ts ty rd a  
k u rsv ä rd e rin g en  in g år flera  variab le r, m en den m est betydelsefu lla  
variabeln  anser vi dock vara  kvaliteten  på läraren. Med kvalité m enar vi 
dels lä ra ren s  äm neskom petens och dels den pedagogiska skickligheten. 
H ögskoleutredningen (SOU 1992:1) ä r av sam m a åsikt:

"Kvalitén på  lärarstaben - lärarnas pedagosiska skicklighet och 
deras äm nesm ässiga kompetens - är enligt vår uppfattning en 
faktor av allra största betydelse för utbildningskvalitet" . (s. 160)

Som tid ig are  redovisats, h a r  vi n o te ra t d iskussionerna  k ring  an d ra  
m etoder för utveckling av k u rse r än ku rsvärderingar, såsom  sjä lvvär
d erin g ar av in s titu tio n e rn a  och ex terna kollegiala bedöm ningar, peer 
reviews. Dessa m etoder tycker vi verkar mycket goda och efte rsträvans
v ärd a  som bör utgöra e tt b ra  kom plem ent till s tuden te rnas ku rsvärde
ringar. För a tt  dessa olika form er av u tvärderingar skall b e trak tas  som 
m eningsfulla  m åste  de givetvis leda till nödvändiga fö rändringar och 
fö rbättringar av kurserna.

I "Grundbulten" (SOU 1992:1) påvisar m an vissa brister och problem med 
a t t  inhäm ta  s tuden ternas uppfattn ing om en utbildning/kurs. Bl a påpe
kas a t t  det m ånga gånger ä r standard iserade m etoder som används och 
a tt  d e tta  lä tt resu lte ra r i onyanserade och in tetsägande uppgifter om kva
liteten . Dessutom  skriver de a tt  lä ra rn a  anser a tt de in te kan förstå de 
bakom liggande orsakerna till vissa utlåtanden.

Svagheter, som vi ser med vår s tuden tsty rda  kursvärdering, ä r till viss 
del b risten  på sam arbete  m ellan oss s tu d en te r och lä ra rn a . D essutom  
sak n a r vi en kontinuerlig  he lhetsvärdering  av den to ta la  u tb ildningen 
efter e tt an tal å r som yrkesverksam m a. Vi inser dock a tt  det stö rsta  h ind
re t för a tt  göra en sådan värdering är b rist på resu rser (tid och pengar). 
Dessutom  ser vi a tt  även vår metod för kursvärderingar kan  komma a tt  
d rabbas av u tvärderingströ tthe t, om inte form uläret eller m etoden kon
tinuerlig t utvecklas och förnyas för a tt inte bli e tt tr is t ru tinm ässig t inslag 
i ku rserna .

D ärem ot anser vi a tt  den kursvärderingsb lankett som vi på P-linjen an 
vänder oss av, både ä r re la tiv t heltäckande och nyanserad. Den inne
h å lle r täm ligen m ånga variabler, med svarsa lternativen  i skalform , och 
vi ger utrym m e för och fram håller det som viktig t med m otiveringar till 
sam tlig a  svar. Vi vill g ä rn a  poängtera  a t t  P-linjens k u rsv ä rd e rin g s
b la n k e tt in te  h e ller en b art beg ränsar sig till svagheter och b ris te r  i 
u tb ildningen/kursen, u tan  även h a r till syfte a tt lyfta fram  vad som h a r 
v a rit bra.

Vi m enar därför, a tt  en väl u tarbetad  kursvärderingsb lankett ä r e tt b ra  
in strum en t för a tt  m äta  utbildningens kvalitet och a tt studen ternas k u rs 
värderingar därigenom bör få e tt ökat värde i kvalitetsbedöm ningen av en 
kurs och även vid bedömning av lärares pedagogiska sklicklighet.
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Bilaga s .1 (5).

UMEÅ UNIVERSITET
P-linjen

KURSVÄRDERINGS POLICY
SYFTESyftet med kursvärdering är att institutioner, lärare och 
studeter tillsammans skall kunna få till stånd en 
förbättring och utveckling av P-linjens olika moment och 
kurser.
PRESENTATION AV KURSEN OCH DESS MÅL
Vid kursintroduktionen skall ansvarig lärare presentera 
och motivera kursens mål samt knyta an detta TILL 
personalarbete.
Uppföljning/avstämning av studenternas uppfattning av 
kursens form och uppläggning bör även ske under kursens 
gång för att förväntningar skall bli samstämmiga.
ANSVARSFÖRDELNING
INSTITUTION/LÄRARE
* Att schemalägga kursvärderingen före tentamen/ 
kursavslutning.

* Att trycka upp och dela ut kursvärderingsformulären
* Att arkivera sammanställningarna av kursvärderings- 
resultatet i sex år.

* Att följa upp resultaten av kursvärderingen i syfte 
att vid behov förbättra och utveckla kursen.

STUDENTER
* Att delta vid kursvärderingarna och att fylla i dessa 
på ett sakligt sätt .

* Att sammanställa kursvärderingarna och att presentera 
resultaten för studenter och ansvariga lärare.

* Att överlämna utvärderingssammanställningen till:
- ansvarig lärare/institution
- PLUM-föreningen
- Barbro Hedlund - sociologiska institionen
- Vivianne Grefve - ledningsgruppens sekreterare
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UMEÂ UNIVERSITET KURSVÄRDERINGSFORMULÄR
P-linjen

KURSINTRODUKTION

s . 2 ( 5 ) .

INGSFO 

Kurs:_____________Än_

la. Kursens mål och relevans i utbildningen har ansvarig lärare förklarat på ett bra sätt 
vid kursintroduktionen (sätt ett kryss).

Instämmer ej : : : : : : Instämmer helt

Motivering_______________________________________ ____________________

lb. Diskussion med läraren/na om kursens uppläggning och innehåll under kursens gång 
har fungerat på ett bra sätt.

Instämmer ej : : : : : : Instämmer helt

Motiverin g________________________________________ ___________________

PLANERING AV KURSEN

2. Hur har planeringen fungerat med avseende på:

a. Tidsdisposition Dåligt :__ :_:___:__:_: Bra

Motivering________________________________________ ,_____________

b. Anvisningar Otillräckliga :__:__ :__ :__ :__ : Tillräckliga

Motivering___________________________________________________________

c. Fördelning av
undervisningsformer Dåligt :__ :_:___ :__:_: Bra

Motiverin g_

d. Mängd litteratur Lite Lagom Mycket
(ringa in)

Motiverin g_

GENOMFÖRANDE

3. Hur har undervisningsformerna fungerat? Motivera!

a. Föreläsningar: Dåligt :__ :__ :__:__ :_: Bra

Motivering_______________________________________ ___________

b. Seminarier: Dåligt :__ :__ :__:__ :_: Bra

Motivering__________________________________________ _______
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s . 3(5) .
c. Grupparbeten: Dåligt :_:_: :___ :__: Bra

Motivering___________________________________________________________

d. Projektarbete: Dåligt:_:__ :__:__ :__ : Bra

Motivering___________________________________________________________

e. Övrigt______________________ : Dåligt :__:__:__:__ :__: Bra

Moti verin g____________________________________________________________

KURSEN

4a. Kursens mål: Orimliga :_:___:__ :_:__: Rimliga

Motivering____________________________________________________________

4b. Kursens placering i
utbildningen: Dålig :_:__ :___ :_:__: Bra

Motivering____________________________________________________________

4c. Kursens innehåll: Ointressant :_:__ :___:_:__: Intressant

Moti verin g____________________________________________________________

4d. Kursens relevans
för utbildningen: Liten :_:___:__ :_: : Stor

Motivering____________________________________________________________

4e.Uppfyller kursen
mål enl kursplan: Inte alls :_:__ :___:_:__ : Helt

Motivering____________________________________________________________

4f. Kursens nivå: Låg Lagom Hög
(ringa in)

Motivering____________________________________________________________

5. Ringa in de ord du anser bäst karaktäriserar den pedagogiska uppläggningen av 
kursen. Max fem ringar. Värdera de ord du ringat in med + (positivt) eller - (negativt).

auktoritär demokratisk effektiv fast ineffektiv intressant jobbig klok

konservativ kunnig lös ointressant oklar okunnig ovanlig plågsam radikal rolig

spännande tråkig tydlig vanlig vilsam värdefull värdelös

Motivering____________________________________________________________
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DU SJÄLV

6a. Vad hade du för förväntningar på kursen?

s . 4 ( 5 ) .

b. Intresse för kursen: Oengagerat :__:__ :__ :__ :__ : Engagerat

Modvering_________________________________________ _ _ _______

c. Tidsåtgång ( tim/vecka) 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50
(ringa in) (föreläsningar + självstudier)

Motivering_____________________________________________________

d. Har kursen uppfyllt
dina förväntningar Inte alls :__ :_:___ :__ :_: Helt

Motivering_____________________________________________________

e. Har du utvecklats
under kursens gång? Inte alls :___ :_:__:__ :__ : Mycket

f. Om du har utvecklats inom något särskilt område under kursens gång, vilket?

LITTERATUR

7 a. Titel Ej relevant :__ :__:__ :__:_: Mycket relevant

Synpunkter______________________________________________ .__________

b.Tite l  Ej relevant :__ :__:__ :__:__: Mycket relevant

Synpunkter:______________________________________________ __

c. Titel Ej relevant :__:_:___ :_:___: Mycket relevant

Synpunkter:______________________________________________ _________

d. Titel Ej relevant :__:__ :__:__ :__: Mycket relevant

Synpunkter___________________________________________________ _____

e. Titel Ej relevant :__:__ :__:__ :_: Mycket relevant

Synpunkter______________________________________________ _________

f. Titel Ej relevant :__:_:___ :_:___: Mycket relevant

Synpunkter_________________________________________________
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g. Titel _

Synpunkter. 

h. Titel____

Synpunkten.

s .5 (5).

_ Ej relevant : : : : : : Mycket relevant

_ Ej relevant : : : : : : Mycket relevant

LÄRARE

8a. Lärare 1.

Knyter ihop kursens inne
håll med tidigare innehåll

Ger tillfälle att pröva nya 
kunskaper

Kommentar_

b. Lärare 2.

Knyter ihop kursens inne
håll med tidigare innehåll

Ger tillfälle att pröva nya 
kunskaper

Kommentar.

Okunnig
Fastlåst
Omotiverad
Ostmkturerad

Inte alls

Inte alls

Kunnig 
Flexibel 
Motiverad 
Struktur erad

Helt

: Helt

Okunnig
Fastlåst
Omotiverad
Ostmkturerad

Kunnig
Flexibel
Motiverad
Strukturerad

Inte alls : : : : : : Helt

Inte alls : : : : : : Helt

c. Lärare 3 Okunnig :_:__:__:__ :__: Kunnig
Fastlåst :__:__ :__ :__ :__ : Flexibel
Omotiverad :_:__:__:__ :__ : Motiverad
Ostrukturerad :_:__ :__ :__ :__ : Strukturerad

Knyter ihop kursens inne
håll med tidigare innehåll Inte alls : : : : : : Helt

Ger tillfälle att pröva nya
kunskaper Inte alls

Kommentar

9. Till dem som ska planera nästa kurs vill jag föreslå:
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Session D

Umeå i världen -  världen i Umeå. 
Om att skapa en internationell 

utbildningsmiljö
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Temaförord

INTERNATIONALISERING

Begreppet internationalisering började diskuteras inom universiteten redan i mitten av 70- 
talet. Då började även särskilda intemationaliseringsmedel avsedda för grundutbildningen 
att tillföras universiteten.

Under senare år har "internationalisering" blivit ett högfrekvent ord i svenska språket. I 
dag gäller internationalisering inom praktiskt taget alla samhällsområden. Begreppet har 
däri gen om förlorat något av sin särprägel inom universitetsområdet. Internationellt talar 
man nu om "international education". Detta begrepp inbegriper aktiviteter som hantering 
av utbytesprogram, vägledning av utländska studerande, vägledning av egna studerande 
som önskar studera utomlands, transnationella utvecklingsprogram etc etc. I dag saknar 
vi ett bra svenskt uttryck för dessa samlade verksamheter.

Diskussionen och verksamheten inom intemationaliseringsområdet domineras i dag av 
utbytesprogrammen. Studenternas intresse för att förlägga delar av sin utbildning 
utomlands har ökat dramatiskt i Europa under de senaste åren.En del bedömare talar om 
en exponentiell ökning. I Sverige finns en klar trend att de olika universitetens 
möjligheter att erbjuda studieplatser utomlands blir ett allt viktigare konkurrensmedel då 
det gäller att rekrytera studenter.

De två bidrag om internationalisering som presenteras vid denna konferens avspeglar två 
helt olika förutsättningar för intemationaliseringsarbete.

Den verksamhet som beskrives vid institutionen för socialt arbete grundades på 
forskningskon takter vid utländska universitet. Den genomfördes utan stöd 
nätverksbyggande, som nu ar en vedertagen modell i varje fall i Europa.

Projektet ledde ändå fram till mycket värdefulla erfarenheter och ny kunskap om 
förhållanden i andra länder. Nya perspektiv på det egna samhället öppnades. Vidare 
ökades kunskapen om de villkor som gäller för studenter och lärare vid utländska 
universitet.

Konferensbidraget från ortodonti beskriver hur ett ERASMUS-nätverk växer fram. Även 
i detta fall har arbetet sin utgångspunkt i personkontakter - i detta fall i Amsterdam. Fallet 
ortodonti visar även hur betydelsefulla våra gamla kontakter med partneruniversitet kan 
vara. Så länge inte EES-avtalet trätt i kraft måste vi som svenskt universitet ha två 
partners i två olika EG-länder för att kunna vara med i ERASMUS.

Exemplen från socialt arbete och ortodonti antyder också vilka processer inom 
internationaliseringsarbetet som kan komma att påverka innehållet i och uppläggningen av 
svenska universitetsutbildning. Hur kommer dessa processer att påverka kvalitén i den 
svenska universitetsutbildningen? Kanske kan det bli ett tema vid nästa pedagogiska 
konferens.

Åke G Svensson
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Umeå universitet 
Inst f ortodonti 
Berit Lindqvist 
tel 090-17 61 92 
sekr 090-17 61 91

HUR SKAPÄR HAN INTERNATIONELL UTBILDNINGSMILJÖ?
Beri t  Lindqvist

Ortodonti är  en k l i n i sk  i n s t i t u t i o n  fö r  undervisning och forskning i 
t andreg ler ing.  Sedan den k l i n i s k a  delen av verksamheten 1987 e rhö l l  
l ands t inge t  som huvudman inräknas r en t  p r ak t i sk t  förutom den 
u n iv e r s i t e t s a n s t ä l l d a  personalen,  l ands t ingsans tä l lda  t and läka re /  
handledare och t andsköterskor  t i l l  i n s t i t u t i on en .

På in s t i tu t i on en  för  or todont i  vid Odontologiska f aku l t e t e n  f inns  nu 
åtagande både i Nordplus- och Erasmusprojekten.  De formella avtalen 
godkändes i december 1990 resp.  maj 1992. Förutom dessa projek t  har 
in s t i tu t i o ne n  utbyte på l ä ra rn ivå  sedan december 1990 med 
tandläkarhögskolan i Lublin,  Polen.  Utbytet  ingår i e t t  projekt  fö r  
b i l a t e r a l t  samarbete med Lublin där  medel delv i s  s t ä l l t s  t i l l  
i n s t i tu t i on en s  förfogande genom u n i v e r s i t e t e t .

Hösten 1989 inleddes dessutom en t r e å r i g  organiserad v ida re 
u tbi ldn ing sk sp ec ia l i s t u tb i l d n i n g  i or todont i  där undervisning i 
huvudsak genomfördes på engelska.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Det fanns t r e  fö ru t s ä t t n in g ar  fö r  dessa a v t a l .  För det  f ö r s t a  Umeå 
u n i v e r s i t e t e t s  pol icy i i n t e r n a t io n e l l a  f r ågor ,  för  det  andra a t t  
hela in s t i tu t i o n en  var po s i t iv  t i l l  i n t e r n a t i o n e l l t  a rbe te  och för  
det  t r e d j e  a t t  t i d  skul l e  f innas  a t t  påbörja nya p ro jek t .

I u n iv e r s i t e t e s  policydokument kan läsas :

1. Stödja och utveckla grundutbi ldningens r e su r s e r ,  
i n t e r n a t io n a l i s e r in g  och k v a l i t e t .

2. E f t e r s t r ä va  forskning med breda in te r na t i on e l l a  
kontakter  och hög in te r na t io n e l l  ambitionsnivå.

139



Un ive rs i t e t e t  har levt  upp t i l l  dessa rekommendationer genom a t t  
informera om de in te r n a t io n e l l a  programmen så sna rt  möjl ighet  
fu nn i t s  fö r  ansökningar.  Dessutom har r ektorsämbetet  anv isat  
sä r sk i lda  medel t i l l  s töd resur se r  fö r  a t t  under l ä t t a  
in s t i t u t i o n e r n as  a rbete med de in te r na t i o ne l l a  projekten.

Nordplus kom t i l l  1988 som e t t  samarbetsprogram fö r  högre u tbi ldning 
i Norden och fö r  a t t  bereda vägen för  f ramtida del tagande i EF- 
programmen. Utvecklingen av Nordplus-projekt  var en n a t u r l i g  
utveckl ing av de ramavtal om samarbete som nu f inns  mellan Umeå 
u n i v e r s i t e t  och e t t  t r e t t i o t a l  u n iv e r s i t e t  och högskolor i 
Skandinavien.  Redan 1984 tecknades det  f ö r s t a  ramavtalet  mellan 
u n i v e r s i t e t e t  och de svensktalande högskolorna i Finland.

1992 blev även ERASMUS-projekt t i l l g ä n g l i g a  fö r  svenskt vidkommande 
och hösten 1991 anmodades u n i v e r s i t e t e t s  i n s t i t u t i o n e r  a t t  försöka 
skapa nätverk för  utbyte.

Unive r s i t e t e t  har även e t t  anta l  b i l a t e r a l a  av ta l  varav det med 
Un ive r s i t e t e t  i Lublin,  Polen är  a k t u e l l t  fö r  vår i n s t i t u t i o n .

Det var för  in s t i tu t i on en  glädjande a t t  u n i v e r s i t e t s s ty r e l s e n  vid 
Umeå u n iv e r s i t e t  i s i t t  remissvar  t i l l  utbi ldningsdepar tementet  på 
Departementspromemorian (Ds 1992:1) anser c i t : Mdet som e t t  al lmänt 
mål fö r  verksamheten också anges a t t  den ska l l  främja fö r s t åe l se n  
för  andra länder och fö r  in t e r n a t io n e l l a  förhå l landen,  j f r  nuvarande 
HL 2 $ s i s t a  s tycke t " .

Att få in s t i tu t i on en  a t t  överhuvudtaget tänka i i n t e r n a t io n e l l a  
banor var en process som påbörjades redan e t t  par år  före  något 
formel l t  avtal  undertecknades.

Det slumpade s ig  så a t t  an t a l e t  s tudenter  under e t t  antal  terminer  
var osedvanl igt  l ågt  beroende på t and läk a rö ve rs ko t t . Den t r ed je  
fö ru t s ä t tn inge n ,  t i d  för  nya p ro jekt  fanns därmed och personalen var 
v i l l i g  a t t  pröva på merarbete i form av in te r n a t io n a l i s e r in g .

VAL AV PROJEKT
Den f ö r s t a  planeringen före togs  redan 1988. Då diskuterades 
möjl igheten fö r  in s t i t u t i o n en  a t t  ordna programmerad 
sp ec ia l i s t u tb i l d n i n g  en l ig t  So c ia l s ty re l sens  normer. Målet var a t t  
utbi ldningen även skul l e  b l i  t i l l g ä n g l i g  för  engelsktalande 
tand läka re  som e f t e r  godkänd u tbi ldning skul l e  kunna e rh å l l a  
"diploma in o r thodon ti cs".  Våren 1989 genomfördes MBL förhand!ingar  
med den as s i s t e rande  personalen som gav möjl ighet  t i l l  u tbi ldning 
fö r  svenska spec ia l i s t s tu de r an de .  Eftersom spec i a l i s t u tb i ld n i nge n  
skul l e  omfatta engelsktalande studerande genomfördes på våren 89 en 
kurs i "odontologisk engelska" fö r  tandsköterskorna.  Den var 
n a t u r l i g t v i s  f r i v i l l i g  men väckte s t o r t  i n t r e s se  och det blev nästan 
hundraprocentig ans lutning.
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Kursen omfattade 3X10 undervisningstimmar en gång per vecka. I 
kor the t  var innehål l e t :

Klinikens enheter ,  dvs r ecept ion,  röntgenrum, s t e r i  1iseringsrum, 
operat ionsenhet  e t c .

Anatomi, del s något om allmän anatomi, dels  munhålans anatomi och 
tandanatomi.

Pat ienten och tandvårdsteamet , p a t i e n t s i t u a t i o n e r ,  r o l l s p e l .

Ortodontisk behandling,  o l ika  typer  av behandling,  behandlingens 
f a s e r ,  apparatur .

Ortodontisk u t rustning  och instrument.

Termer inom tandvårdens och or todontivårdens o rgani sa t ion  och 
ö v e r s i k t l i g t  inom hälso-och sjukvården.

Slutdiskussion kring en engelsk-svensk o r d l i s t a  som f r a m s tä l l t s  
under de o lika kursavsn i t t en .

In s t i tu t i on en  hade också vid denna t idpunkt  t i l l f r å g a t s  om vi kunde 
tänka oss a t t  ta  emot två holländska s tudenter  för  s tud i e r  i 
or todont i  på 5 poängsnivå. Det var u n i v e r s i t e t e t  i Amsterdam, ACTA, 
som kom med denna för f rågan .  Man hade dä r i f r ån  i t r e  omgångar sänt  
s tudente r  för  s tud ie r  t i l l  röntgenavdelningen på vår f a k u l t e t  med 
lyckat r e s u l t a t .  ACTA var redan inne i e t t  ERASMUS nätverk och hade 
byggt upp kompetens för  a t t  s lussa  ut  s tudenter  under den reg u l j ä ra  
tandläka rutbi ldningen.  I ns t i t u t i on en  behandlade frågan p o s i t i v t  i 
i n s t i t u t i o n s s t y r e l s e n .  De f ö r s t a  holländska s tudenterna kom t i l l  oss 
våren 1990 fö l jd a  av två nya våren 1991. Dessa åtaganden gav 
i n s t i tu t i on en  e r f a renhe te r  som ledde t i l l  det  ERASMUS-avtal som 
undertecknades mellan ACTA,Amsterdam och u n i v e r s i t e t e t  i Würzburg 
våren 1992. Under våren skickar  vi två svenska studerande på en 
tremånaders period t i l l  ACTA, och vi t a r  i vår tu r  emot två 
s tuderande f rån ACTA. Med Würzburg har vi h i t t i l l s  hunnit  med utbyte 
på l ä ra rn ivå .  Det är  pl ane ra t  s tudentutbyte men språkfrågan är 
besvä r l iga re  för  oss.  Lärarna på ins t i tu t i o n en  har anmält s ig  t i l l  
den ökade utbi ldning i tyska som erbjuds av u n i v e r s i t e t e t .

När den f ö r s t a  informationen om möjl igheten a t t  söka medel för  
Nordplus kom tänk te  vi genast  på samarbete ös t e ru t .  Hela 
in s t i tu t i o n en  hade nämligen 1984 f ö r e ta g i t  e t t  mycket lyckat  
studiebesök vid Uleåborgs tandläkarhögskola.  Dåvarande chef i 
Uleåborg var ,  då det blev a k t u e l l t  med Nordplus, verksam vid 
or todontiavdelningen vid Åbo Un ive r s i t e t ,  var fö r  vi valde a t t  
inbjuda Åbo t i l l  samarbetspar tner .

Avtalet  1990 har f ö l j t s  upp och y t t e r l i g a r e  medel har s t ä l l t s  t i l l  
förfogande,  glädjande nog också fö r  en tandsköterska.  I f eb ruar i  
åker en t andläkare och en tandsköterska t i l l  or todontiavdelningen i
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Åbo. Där kommer teamet bl a a t t  demonstrera hur den i Sverige 
utökade r ä t t en  t i l l  delegering inom tandvården fungerar .  Hur 
grundutbildningen och spe c ia l i s tu tb i ldn in gen  påverkas d i sku teras  för  
närvarande vid våra f a k u l t e t e r  och man önskar d isku tera  ämnet i Åbo.

Polenprojekte t  kom i gång sedan professorn på avdelningen 1989 
t r ä f f a t  s in  kol lega f rån  Lublin på en in te r n a t io n e l l  
t andregler ingskongress .  Utbytet  har h i t t i l l s  sk e t t  på l ä ra rn ivå .  I 
vår kommer dock två post  graduate studerande f r ån  Lublin a t t  
ausku l t era under fyra  veckor del s  på röntgenavdelningen,  del s hos 
oss.

VINSTER FÖR INSTITUTIONEN
Hela processen av in te r n a t io n a l i s e r in g  har v a r i t  t i l l  g l ädje  för  
in s t i t u t i on en  och också fö r  våra s tuden te r .  Studenterna har hela 
t iden  medverkat genom a t t  " t i l l å t a "  vi ss  del av undervisningen på 
engelska.  Det har hö j t  nivån både på undervisningen och studenternas 
p r es t a t i o n e r .  Studenterna har också genom sina egna o rgan i sa t ione r  
s t ä l l t  upp mycket f ö r t j ä n s t f u l l t .  De ut ländska s tudenterna har inte  
ha f t  några problem a t t  f y l l a  f r i t i d e n .  Skidsport  och forsränning kan 
ju vara nog så exo t i sk t .

Lärarna f i nne r  fö rd e l a r  med nya impulser både fö r  undervisning och 
forskning.  Medlen i Nordplusprojekten ska l l  hädanef ter  int e  vara så 
hår t  bundna t i l l  undervisning utan ska l l  kunna användas även t i l l  
fo r ska ru tby te .  Ökade kunskaper i språk gör också lä ra ren mer ägnad 
a t t  kunna de l t a  i d iskussioner  t  ex på in te r n a t i o n e l l a  kongresser.

För tandsköterskan är  det  e t t  l y f t  a t t  obehindrat  kunna samtala med 
och a s s i s t e r a  engelsktalande s tudenter  och tand läka re .

T i l l  s i s t  något om den soc ia l a  vins ten .  Hela personalen ans t ränger  
s ig  fö r  a t t  våra gäs te r  ska t r i v a s ,  v i l k e t  medför ökat antal  
gemensamma a k t i v i t e t e r  fö r  in s t i t u t i o n e n .  D ä r t i l l  har det  a l d r i g  
i f r å g a s a t t s  a t t  f u l l f ö l j a  projek ten ,  när t iden fö r  nya ansökningar 
är  inne.
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Sammanfattning

I n s t i tu t i o ne n  fö r  o r todon t i ,  Odontologiska f aku l t e t en  i Umeå, 
bedr iver  sedan 1989 formal i s e r a t  i n t e r n a t i o n e l l t  a rbe te .

Avtal f inns  sedan 1990 med Åbo i e t t  Nordplusprojekt  och sedan 1992 
med tandläkarhögskolorna i Amsterdam och Wiirtzburg i e t t  Erasmus- 
p ro jekt .

Lärarutbyte på l ä ra rn ivå  med Lublin,  Polen,  har å r l igen  ägt  rum 
sedan 1990.

Hösten 1989 inleddes även sp e c i a l i s t u tb i l d n i n g  i o r todon t i .  
Tandläkare f rån engelsktalande länder kan t a s  emot.

Följande t r e  fö ru t s ä t t n in g ar  fö r  dessa åtaganden d i sku te ras :

1 Umeå u n iv e r s i t e t s  pol icy i i n t e r n a t io n e l l a  f rågor  e n l ig t
gäl lande policydokument

2 I n s t i tu t i o n en s  in s t ä l l n in g  t i l l  i n t e r n a t i o n e l l t  arbete
bet räf fande undervisning och tandvård

3 Tidsaspekten.  Alla har ont om t i d .

Processen i i n s t i tu t i o n en s  a rbe te  som ledde fram t i l l  de formella 
avtalen beskr ivs  samt v ins te rna fö r  in s t i t u t i o n en  med 
in te r n a t i o n e l l a  åtaganden
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Umeå universitet 
Institutionen för socialt arbete 
Lennart Nygren

"MÅNGFALDENS AVIGSIDOR OCH GLÄDJEÄMNEN"
Något om vad vi lärt oss av universitetsutbyte på post-graduatenivå 
i socialt arbete

I. Bakgrund

1980-talet innebar en kraftig expansion av de internationella kontak
terna vid våra universitet. I Umeå var detta mycket påtagligt. Vi såg mer av 
seminarier och publikationer på främst engelska, och föralldel även saftiga 
reseräkningar som en följd av ett ökat resande. I första hand ökade utbytet 
med den engelskspråkiga delen av världen, men också med de nordiska län
derna, den europeiska kontinenten och Östeuropa.

När institutionen för socialt arbete, f.d. socialhögskolan, hösten 1992 
firade sitt 30-årsjubileum gjorde någon en reflektion över utvecklingen under 
1980-talet. Innebörden var att när vi hade gäster från utlandet i början av 
1980-talet, hördes mest ett generat mumlande från personal och blivande 
forskarstuderande, medan vi i slutet av 1980-talet hade blivit en mycket be
rest institution, där både doktorander och lektorer hade tillägnat sig en kom
petens att hålla föreläsningar på engelska om en mängd olika ämnen såsom 
socialpolitik, kulturteori, existentialism, barnavård m.m. Ett viktigt inslag i 
denna verksamhet var det utbyte mellan både personal och studenter som in
leddes i mitten av 1980-talet med universitet i Nordamerika. Utbytet möjlig
gjordes till stor del tack vare ett utvecklingsanslag från Delegationen för so
cial forskning. Utbytet innehöll sett följande moment:

Hösten 1986 besökte ett tiotal lärare från School of Human Services vid 
Manchester College i Manchester, New Hampshire, Umeå under en 
vecka.
Våren 1987 besökte ungefär lika många ur personalen vid Umeåinstitu- 
tionen Manchester.
Under sommaren 1987 tillkom Faculty of Social W ork, W ilfrid Laurier 
University i Waterloo, Kanada som tredje part i samarbetet.
I december 1987 genomförde institutionen för socialt arbete i Umeå en 
kombinerad masters- och doktorandkurs med medverkan av lärare från 
USA och med ungefär lika många svenska doktorander och amerikan
ska mastersstudenter. Temat var "Normalization within the Human 
Services".
Våren 1988 genomfördes en gemensam doktorandkurs i USA och Ka
nada, där studenterna bestod av åtta svenska doktorander, ca fem dok
torander vid Wilfrid Laurier och lika många masterstuderande från 
samma ställe. Temat denna gång var "Social Intervention".
Hösten 1989 genomfördes en doktorandkurs på temat "Social W ork 
from a Cultural Perspective" i Umeå, denna gång med 7-8 studenter
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från vardera Wilfrid Laurier i Kanada och School of Human Services, 
den senare parten numera flyttad till Springfield, Massachusetts.

Till detta kommer ett flertal individuella kontakter där personer från de 
olika universiteten besökte varandra kortare eller längre tid, ibland i plane- 
ringssyfte, andra gånger i forsknings- och undervisningssyfte.

I synnerhet de möten som inkluderat både studenter och lärare var 
mycket intensiva och lärorika, men innehöll också konflikter och problem. 
Denna artikels syfte är i första hand att beskriva och problematisera våra er
farenheter av studerandeutbyte på post-graduatenivå i socialt arbete. Vissa 
erfarenheter är specifika för detta område, medan andra med all säkerhet går 
att överföra till andra ämnesområden.

II. Utbytets olika syften

Syftena med utbytet uttrycktes inte på något entydigt sätt i skrift, men 
om man ska försöka rekonstruera dessa så här i efterhand kan man se att åt
minstone följande viljeyttringar funnits med i diskussionerna:

Att utbyta kunskaper om metoder och strategier i praktiskt socialt arbete 
Att diskutera vilka kunskaper och färdigheter som kunde anses vara 
överföringsbara mellan de olika länderna
Att öka förståelsen för det egna socialpolitiska systemets funktionssätt 
Att initiera och utveckla gemensamma forsknings- och undervisnings- 
projekt
Att genom internationella jämförelser utveckla teoretiska referensramar 
för att förstå den sociala verkligheten och dess förändring

Sedan har givetvis ett antal sekundära och ibland outtalade syften också 
funnits med i bilden. T.ex. insåg vi tidigt betydelsen för blivande forskare av 
att få träning i att uttrycka sig på ett främmande språk, liksom betydelsen av 
de mer "slumpmässiga" möten med forskare och "litteratur" som sker genom 
att man vistas i en ny miljö.

De erfarenheter som här ska beskrivas kan alltså ses i perspektivet av 
dessa syften, men det är också uppenbart att dessa erfarenheter har karaktären 
av "upptäckter" längs utbytets väg.

Utbytet kan beskrivas i termer av ett antal dimensioner:

Graden av formalitet: Utbytet skedde på en rad olika plan och det går 
tydligt att se en variation där vissa delar av utbytet skedde på mycket formali- 
serad nivå medan andra delar skedde mycket informellt. Som exempel på 
formaliserade delar kan ges de principdiskussioner som fördes inför kom
mande studerandeutbyten. Vid dessa diskussioner formulerades ofta målsätt
ningar av den typ som exemplifierats härovan, och som man försökte nå kon
sensus om. Ett annat, och tydligare exempel var idén att formulera studeran
deutbytet som kurser med ett "värde" in i respektive utbildningssystem. Dvs. 
kursplaner utarbetades och förankrades på formella beslutsnivåer i respektive
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universitet. Informella inslag i utbytet var t.ex. olika former av mottagningar, 
fester etc. vid sidan av programmet. De studiebesök som anordnades hade 
ofta en mycket informell karaktär. Men det som framförallt ingick som ett 
informellt inslag i utbytet var att gästande lärare och studenter bodde hemma 
hos kolleger/studenter. Genom detta fick man en inbyggd unik chans att se en 
"främmande" kultur inifrån.

Deltagare: Man kan säga att utbytet i och med att det gick in det skede 
där studenter involverades, också öppnades för fler kategorier.
Den personal som deltog var i första hand universitetslärare, men i några fall 
deltog även t.ex. institutionssekreterare. De studenter som deltog var från 
Umeås sida främst doktorander, medan School of Human Services, som sak
nar forskarutbildning, i princip deltog med mastersstudenter. Wilfrid Laurier 
University deltog med båda kategorierna. När den första kursen hölls i Umeå 
fanns förutom doktorander från Umeå även med personer som arbetade i 
praktiskt socialt arbete, med en yrkesinriktning som svarade mot det tema 
kursen hade. Dessa bidrog till kursen både med kunskaper om praktiken och 
med att knyta kontakter med verksamheter inför de studiebesök som genom
fördes, t.ex. inom landstingens sociala omsorgsverksamhet.

Man kan också beskriva deltagarna i termer av de institutioner som in
volverades. Universitetsinstitutionerna var, kan man säga, både lika och 
olika. Lika på det sättet att man i samtliga fall sysslade med utbildning inom 
ämnet socialt arbete eller näraliggande områden. Olika på en rad sätt: Umeå- 
institutionen hade haft forskning och forskarutbildning under nästan tio år när 
utbytet gick mot sitt slut, medan Wilfrid Laurier i Waterloo nyss startat sitt 
forskarutbildningsprogram. School of Human Services var primärt ett college 
som alltså inte hade någon forskning eller forskarutbildning över huvud taget. 
Olikheten var också politisk. School of Human Services hade en klart uttalad 
politisk målsättning med sitt utbildningsprogram, bl.a. rekryterade man stu
denter från fattiga områden i avsikt att föra tillbaka kompetens till de männi
skor som bodde där. Den politiska framtoningen var mindre framträdande vid 
de övriga två parterna, även om det fanns uppenbara intressen att politisera 
utbytet, i synnerhet från delar av kollegiet i Kanada.

Utbytets kontext: Även här kan vi se att detta trepartsutbyte försiggick 
på flera olika arenor. En viktig arena var "klassrummet" där man både före
läste och diskuterade kring teman sprungna ur dessa föreläsningar, eller i 
vissa fall seminariepapers. En annan arena var "fältet", där man kan sum
mera till totalt sett närmare ett femtiotal olika fältarbetsplatser som besökts i 
utbytets olika faser. En tredje arena för utbytet var den litteratur som lästes 
inför respektive kursträff, och som också behandlades både mer formellt i 
klassrummet, och i de mer informella rum som utgjordes av festlokaler, 
flygplanet på väg till eller från, hemma hos värdfamiljen etc.

146



III. Erfarenheter: möjligheter och problem

Erfarenheterna från utbytet finns på många olika plan och måste sorte
ras på något sätt för att vi ska få en överblick. Ibland har dessa direktkopp
ling till de syften som fanns bakom utbytet, men ibland, kanske oftare, är 
dessa erfarenheter något som upptäcktes under tiden och även efter en viss 
tids mognad. Vilka var då de problem och möjligheter som idag kan skönjas 
vid en granskning av utbytet mellan Umeå, Manchester och Waterloo?

En sortering av erfarenheterna skulle kunna ta sin utgångspunkt från 
tidigare studier. Innan vi betraktar just vårt exempel kan vi se i vad mån det 
finns tidigare forskning om detta fenomen. Det finns flera internationella tid
skrifter som har relevans för området. En genomgång av de senaste femton
tjugo årens artiklar visar en fokusering på studiet av villkoren för internatio
nellt utbildningsutbyte på "färdighetsnivån", dvs. en betoning av att möjlig
göra utbyte av erfarenheter från praktiskt socialt arbete i olika länder, (se 
t.ex. Ginsberg et al, 1972; Cowan & Turner, 1975; Vigilante, 1985). Ett an
nat viktigt tema i tidskriftsartiklarna om internationellt studerandeutbyte i so
cialt arbete har varit idén att överföra utbildningsprogram från västvärlden, 
till utvecklingsländerna, (se t.ex. Hammoud, 1988; Manis 1971).

Intrycket från de tidskriftsartiklar som finns i ämnet visar att de 
"akademiska" aspekterna av socialt arbete, dvs. ämnets teoretiska grunder, 
inte verkar förekomma på dagordningen när det gäller studier av internatio
nellt utbyte. Detta kan kanske förklaras på ett enkelt sätt. För det första be
traktas socialt arbete i de flesta delar av världen som en amatöristisk eller 
möjligen semi-professionell aktivitet. Utbildningsprogrammen är vanligen se
parerade från universiteten (t.ex. de tyska Fachhochschule och polytech- 
nicsinstitutionema i bl.a. Grekland). I både Sverige, USA och Kanada har 
socialt arbete emellertid utvecklats till en universitetsdisciplin med allt vad 
det innebär i termer av forskarutbildning och egna institutioner. I Sverige har 
utvecklingen på detta område varit dramatisk. För bara femton år sedan blev 
socialt arbete en universitetsdisciplin, och idag finns åtta professurer och åt
minstone ett hundratal aktiva doktorander i ämnet. Från att ha varit en ut
präglad utbildningsinstitution har ämnesinstitutioner i socialt arbete byggts 
upp och ämnet har idag samma principiella position i den akademiska världen 
som t.ex. psykologi och pedagogik. För det andra, trots det ovan nämnda, är 
det fortfarande svårt att på ett entydigt sätt hävda en accepterad teoretisk 
"kärna" i socialt arbete, vilket leder till att utbildningsprogram i socialt arbete 
i olika länder lägger olika stor vikt vid olika aspekter. Några betonar fortfa
rande praktiska färdigheter som lärs üt både på universiteten och på fältet, 
medan andra lägger stor vikt vid betydelsen av att tillägna sig en teoretisk 
förståelse för sociala villkor och för de idé- och värdemässiga utgångspunk
terna bakom socialarbetares intervention i dessa villkor.

I utbytet mellan Umeå, Waterloo och Manchester/Springfield arbetade 
vi utifrån en idé att det var möjligt att, som tidigare sagts, blanda studenter 
på masters- och doktorsnivå, men också att kombinera utbyte av erfarenheter 
av praktiskt socialt arbete med ett utbyte av olika teoretiska diskurser i socialt 
arbete. I detta låg alltså en åtminstone dubbel utmaning: Komplexa teoretiska 
resonemang skulle kombineras med den nog så komplicerade uppgiften att
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integrera erfarenheter från praktiskt socialt arbete i tre länder. Detta skulle 
också ske i ett tvåspråkigt sammanhang med personer som hade klart varie
rande akademiska ambitioner. Nu blev det inte platt fall, som man skulle 
kunna tänka sig när man ser alla dessa intressen som möttes under några in
tensiva veckor. Allmänt kan nog sägas att utbytet varit till stor nytta för 
samtliga deltagare: både studenter, lärare och inblandade praktikområden - 
utbytet är något man ofta refererar till som en "kritisk händelse" där kun
skapsprocessen tog definitiva språng.

Utbytet dokumenterades och utvärderades på några olika sätt. Man kan 
nog säga att betoningen på systematisk utvärdering var starkast vid det kana
densiska universitetet, medan detta inte föreföll lika viktigt bland ansvariga 
lärare i Umeå och från Springfield, bl.a. beroende på att dessa betraktade 
kurserna inom ramen för utbytet som alltför speciella, och som engångsföre
teelser, för att det skulle vara meningsfullt med en ambitiös och detaljerad 
utvärdering. Men det kan nog också ses som olika undervisningskulturer där 
det kanadensiska universitetet står för den strängaste formaliseringen och 
School of Human Services för den "lösaste" ordningen och Umeå-institutio- 
nen någonstans mittemellan.

Den senaste kursen (hösten 1989) avslutades med en systematisk utvär
dering med hjälp av en enkät till deltagarna. Både från denna utvärdering och 
från de tidigare gjorda, verkar det som att målet att utbyta kunskaper om 
olika socialpolitiska system nåddes på ett tillfredsställande sätt, (Edwards 
1990). Vad som också kan anses lyckat var utvecklingen av en flerkulturell 
förståelse och etablerandet av nya internationella kontakter, (ibid, p.9).

Utbytets problem och möjligheter kan beskrivas i termer av 
"förutsättningar", "yttre form", "innehåll" och "kultur". Dessa kategorier är 
härledda från olika källor. Dels de ovan nämnda utvärderingarna, dels från 
samtal mellan lärare från de olika universiteten. Kategorierna är närmast att 
betrakta som tentativa, och är en följd av en översiktlig analys av innehållet i 
dessa källor.

Förutsättningar
Utbytet involverade, som tidigare nämnts, studenter och personal med 

varierande bakgrunder. Detta är alltså delvis en följd av existensen av att so
cialt arbete bedrivs och studeras i många olika sammanhang. T.ex. finns 
obetalda och lågutbildade volontärer, i synnerhet i USA, de svenska socio
nomerna som har akademikerstatus och även personer där forskningsinrikt
ningen lett fram till doktorsexamen i socialt arbete.

I ett tidigare avsnitt beskrevs variationen i studerandegruppen, vad gäl
ler examensnivå och bakgrund. Personalen vid de tre utbildningsorterna var 
också blandad på ett än mer komplicerat sätt. Några hade sin bakgrund i 
praktiskt socialt arbete, några var "teoretiker" i socialt arbete, men vanligt 
var också att man hade en akademisk inriktning mot psykologi, statsveten
skap, sociologi, rättsvetenskap etc.

Denna blandning av bakgrund och intresseinriktning ledde givetvis till 
olika problem men skapade också möjligheter till fruktbara diskussioner. 
Problemen kan beskrivas som ett antal konflikter: Det förelåg en konflikt 
mellan företrädare för teoretiska perspektiv och företrädare för ett
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handlingsorienterat praktiskt perspektiv. Studenterna på mastersnivån verkade 
mer intresserade av att utbyta erfarenheter av praktiskt socialt arbete, än 
doktorander och åtminstone delar av personalen. En erfarenhet från de kurser 
som gavs var att det oftast var svårt att skapa en integration mellan de ofta 
mycket ambitiösa studiebesöken på fältet och klassrumssituationen.

En annan konflikt hos vissa studenter och lärare var de motstridiga in
tressen som fanns mellan att å ena sidan utveckla forskningsmetoder och å 
andra sidan utveckla arbetsmetoder i det praktiska sociala arbetet. Detta är 
inte detsamma som konflikten mellan teori och praktik utan snarare en kon
flikt mellan olika "teknologiska" intressen. Man kan säga det fanns motstridi
ga uppfattningar om det bästa sättet att tillägna sig kunskap om sociala feno
men, och om vilket kunskapsunderlag som utgjorde bästa grund för interven
tion i dessa fenomen.

En tredje konflikt fanns närvarande i det faktum att utbytet byggde på 
tre kontrahenter och inte två. Detta gjorde uppenbarligen att kommunikation 
och relationer blev mer komplicerade än nödvändigt. Skillnaderna yttrade sig 
på flera sätt: i vitt skilda ekonomiska villkor för studenter och lärare, som 
skillnader i "avståndet" mellan lärare och studenter, och som skillnader när 
det gällde den akademiska ambitionsnivån. Detta hade möjligen varit 
hanterligt i ett utbyte mellan två institutioner, men med tre kan man säga att 
antalet möjliga kombinationer av dessa villkor blev oöverskådligt, och att den 
tid man träffades (ca två veckor) var allt för knapp för att man skulle ha en 
chans att smälta alla de olikheter som fanns. Trefaldigheten innebar också att 
man skulle hantera tre olika socialpolitiska system, vilket krävde mycket tid 
och därmed kan sägas ha trängt undan en del av de mer specifika diskussio
nerna om socialt arbete. Ett problem relaterat till dessa förutsättningar för ut
bytet var också de samordningsproblem som uppstod vid planeringen av utby
tet. Var och när skulle man träffas? Hur skulle man kunna enas om ett ge
mensamt tema? Hur skulle olikheterna i ekonomiska villkor hanteras?

Det verkar som att alla dessa problem också inkluderade intressanta 
möjligheter att problematisera något som vi kan beteckna som "kompetens i 
socialt arbete". Genom att betrakta dessa problem just som konflikter fanns 
också goda möjligheter att "lösa upp" dem och att lära något från dem. Man 
kan också säga att i synnerhet den sista kursen i sin avslutning gav ett ut
rymme för att diskutera dessa konflikter mer öppet, även om intensiteten i 
utbytet under dessa två veckor var alltför hög för att åstadkomma mer än 
möjligen ett synliggörande av konflikterna. Att lösa dem var knappast att 
tänka på.

Erfarenheterna från utbytet visar också att man med rätt förberedelser 
kan spara ganska mycket av den dyrbara tid man har till förfogande i själva 
mötet med studerande- och lärargrupper från andra länder. Vi försökte på 
olika sätt förbereda både studenter och lärare genom att i förväg (a) utbyta 
kurs- och utbildningsplaner för att synliggöra respektive institutions formella 
utbildningsstruktur, (b) utbyta kortfattade beskrivningar av respektive lands 
socialpolitiska struktur, och (c) utbyta dokumentation om hur utbytet sett ut 
"so far", i termer av målsättningar, medel och utbytets utvecklingsprocess, 
och (d) förberedande seminarier med lärare och studenter där material om a-c 
distribuerades och där förväntningar kunde klargöras och diskuteras. Utan
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dessa förberedelser hade den ovan nämnda "undanträngningseffekten" för
modligen varit ännu större.

Yttre form
Erfarenheterna från utbytet synliggjorde också några centrala aspekter 

som kan relateras till utbytets yttre form. Med "yttre form", menar vi de re
sursramar som fanns till respektive kurs, och också själva detaljutformningen 
av programmet som innefattade en strävan att både vara effektivt och 
"trevligt".

Först och främst verkar det som att finansieringen skapade en rad fråge
tecken, Detta är kanske lättast att illustrera genom en jäm förelse mellan 
Sverige och USA. I Sverige integrerades utbytet i forskarutbildningen, vilket 
betydde att studenterna inte hade några kostnader för kurserna i sig 
(kursavgifter) och att en hel del av de merkostnader som var förknippade med 
utlandsresor också kunde finansieras via relativt lättillgängliga anslag från 
universitet och forskningsråd. I USA - School o f Human Services - gällde 
istället att studenterna var tvungna att betala kursavgifter, och att konkurren
sen om olika fonder var större. Dessa studenter betalade alltså kursavgifter 
till sitt hemuniversitet, för att gå en kurs där största delen av kurskostnadema 
(lärare, lokaler, planeringskostnader m .m .) låg på universitetet i Umeå. Detta 
förhållande reser frågan om det inte hade varit bra med någon form av av
giftssystem. Ty även om tanken var att kursvärdskapet skulle rotera mellan 
de olika universitetsorterna, var villkoren såpass olika att det är tveksamt om 
det hade gått att ordna rent finansiellt. I synnerhet verkar det tveksamt om 
idén att blanda doktorander och mastersstudenter på det sätt som gjordes var 
särskilt lyckad, (inom parentes kan sägas att man från Kanadas sida, efter den 
senaste kursen, helst ville tona ner studerandeutbytet och ersätta det med lä
rarutbyte).

En andra aspekt av de yttre formerna är att detalj program met för utbyte 
av detta slag måste konstrueras med viss varsamhet. Undervisningsmetoderna 
varierade, i synnerhet mellan Umeåinstitutionen och de övriga två institutio
nerna. I Umeå fanns en vana att låta föreläsaren dominera klassrumsunder
visningen, medan de övriga tillämpade en mer interaktiv pedagogik. Detta 
kan, i stället för att tvinga en undervisningskultur till förändring, hanteras 
som en del i förberedelserna. Det är emellertid viktigt - sagt som självkritik - 
att i program av detta slag skapa ett tillräckligt stort utrymme för diskussion 
och frågor i klassrumssessionema. Att det dessutom var viktigt med utrymme 
för informella möten (kaffepauser, gemensamma shoppingturer och utflykter) 
behöver kanske inte betonas.

Innehållet
Eftersom utbytesprogrammet inkluderade både masters- och doktorsstu- 

derande borde man ha kunnat förvänta ett ganska avancerat teoretiskt tänkan
de bland studenterna. Men, och det torde framgå av det som tidigare sagts, 
variationen i detta avseende var mycket stor. För många studenter blev det 
problematiskt redan att föra en diskussion om begreppet "teori", medan andra 
med glädje kastade sig in i vidlyftiga diskussioner om det sociala arbetets
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ontologiska och epistemologiska aspekter eller jäm förelser av olika teoretiska 
perspektiv på t.ex. ungdomskultur.

Utvärderingen visade att det föreföll lättast att mötas i det "konkreta", 
dvs. de erfarenheter som var direkt förmedlade via antingen studiebesök eller 
via deskriptiva jäm förelser av socialpolitiska system (ersättningsnivåer i so
cialförsäkringar o .dyl.). En annan innehållslig fråga härrör från idén att låta 
besökande studenter och lärare "önska" studiebesök. Detta ledde dels till att 
en mängd till karaktären mycket olika praktiker fördes in i klassrumsdiskus- 
sionema, och även att, som fallet var i Umeåkursen 1989, det ofta uppstod 
svårigheter att koppla studiebesöket till temat (kulturteori). H är talar erfaren
heterna från utbytet att det torde vara bättre att koncentrera utbudet av studie
besök till ett eller ett fåtal verksamhetsområden, för att undvika den splittring 
som flera studenter gav uttryck för i den muntliga delen av utvärderingen.

En del av den upplevda splittring berördes också på ett annat sätt i ut
värderingen. Man menade att blandningen av undervisning i klassrum och 
fältstudier var en god idé, men det verkade också finnas behov av att föra 
tillbaka intrycken från studiebesöken på ett mer genomarbetat (och tidskrä
vande) sätt än vad som gjordes. De tre kurser som gavs utvecklades egentli
gen i motsatt riktning. Den första Umeåkursen innehöll relativt mycket av 
denna typ av återföring, medan Kanada/USA-kursen 1988 och kursen 1989 
innebar en presentation av breda teoretiska perspektiv i klassrummen, kombi
nerat med studiebesök i ofta mycket specialiserade sociala verksamheter. Man 
hade förmodligen vunnit på att man i stället hade utgått från fältstudierna och 
låtit dessa i en dialog med studenterna "reflekteras in i" de teoretiska pers
pektiven. Åtminstone är detta vad som framgår som önskemål från de kana
densiska och amerikanska studenterna.

Kulturen
En mycket viktig erfarenhet från idén med att bo hemma hos "värdar" i 

respektive land var att det faktiskt fungerade som en ekonomiskt sett effektiv 
metod att hålla kostnaderna nere, men också att vinsten var att man fick en 
bild av vardagslivet i ett främmande land. Följer man den senaste utvärde
ringen, (Edwards, a .a .) kan man se att denna del av utbytet var en av de mest 
uppskattade bland både lärare och studenter i utbytet.

Samtidigt är det uppenbart att den korta tid man vistades i en annan 
kultur inte var tillräcklig för att man ska kunna få ett riktigt grepp om den. 
H ur tackar man för att man fått bo hemma hos någon i olika länder? H ur är 
det att vara svart i USA, Kanada respektive Sverige? Vilken relation har 
studenter till lärare i olika länder? Vad betyder religiösa värden i de olika 
länderna? Frågor som dessa, på många olika nivåer, från det bagatellartade 
till de riktigt stora livsåskådningsfrågorna utgör bara några exempel på sådant 
som förväntades hanteras inom ramen för en tvåveckorskurs av det slag som 
här diskuterats, Att det inte gick att tillfredsställa alla frågvisa personers be
hov var helt uppenbart, någonstans måste man dock börja. Vad som är enk
lare att påstå utifrån utbytet Umeå, Waterloo och Manchester/Springfield, är 
att alla som deltog fick sin egen kultur synliggjord på ett sätt som ofta fak
tiskt slog folk med häpnad - och det är väl värt att genomleva en hel del 
problem, konflikter och förvirring för att få denna möjlighet? Men det är
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också här vi ser en viktig slutsats från den kritik som framkommit dels i den 
skriftliga utvärderingen, dels i de muntliga uppföljningssamtal som skett 
mellan kolleger från de tre institutionerna: Ett viktigt resultat av denna 
granskning är att man bör undvika en alltför omfattande blandning av kate
gorier, med tanke på den korta tid man i allmänhet har där dessa kan mötas.

IV. Avslutande kommentar

Vi kan alltså se utbytet var framgångsrikt när de gällde kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte på mer praktiska nivåer, likaså att förståelsen för det egna 
socialpolitiska systemet förefaller ha ökat genom mötet med andra system. 
Däremot har syftena att utveckla teoretiska perspektiv och initiera forskning 
knappast fått någon tydlig långsiktig konsekvens.

Det finns kanske något av en ironi i det faktum att vi efter detta 
"experiment" med utbyte av kurser på postgraduatenivå i socialt arbete i det 
läge när vi böijar få grepp om vilka erfarenheter vi egentligen gjort, kan 
konstatera att utbytet i det närmaste upphört. Idag finns inga planer på någon 
ytterligare kurs inom ramen för utbytet. De kontakter som fortfarande finns 
är sporadiska och på det individuella planet. Det har funnits planer på 
gemensam forskning, planer som främst stupat på brist på både tid och 
pengar. Man kan avge många alternativa antaganden om varför detta tämligen 
ambitiösa utbytesprogram sjunkit ihop. Vissa centrala personer har bytt 
arbetsplatser, avlidit eller uppslukats av annat arbete. I vissa fall har nya 
kontakter krävt att intresse och resurser riktas åt annat håll än detta utbyte. 
Det fanns politiska dimensioner nära förknippat med ämnesområdet som i 
takt med att de blev uppenbara också försvårade det från början ganska fria 
erfarenhetsutbytet. En period fanns en tendens att politisera och faktiskt 
globalisera hela idén, något som skämtsamt gavs benämningen "The 
international mothers o f social intervention", och där avsikten i princip var 
revolutionär, dvs. det internationella nätverk som skisserades skulle fungera 
som en "massmobiliserande kraft" via utbildning, tidskrift m.m.

Men det finns också en annan sida av utbytets "uppgång och fall". 
Även om man kan hävda att det är svårt att greppa en annan kultur, så upp
står en viss mättnad, eller om man så vill, en avtagande avkastning, i relatio
nerna med andra universitet. Mest påtagligt blir detta när någon åker till ett 
nytt ställe och återkommer full av entusiasm. Detta leder lätt till att man väl
je r  att byta partner och att utbytesrelationer av detta slag kanske mest påmin
ner om ett slags universitetens promiskuitet. Att på detta sätt flyga från 
blomma till blomma låter kanske i förstone som ett resursslöseri, men min 
uppfattning är den motsatta - vår egen verksamhet utvecklas förmodligen bäst 
på detta sätt, och vi blir genom detta även i framtiden attraktiva som utbytes- 
partner. Så länge utbytet sker mellan universitet med någorlunda likartade 
villkor ser jag ingen större fara i detta. Däremot kan det vara skäl att förhålla 
sig mer troget när det gäller universitet för vilka utbytet är nödvändigt för 
kunskapsuppbyggnad (som i vissa u-länder) och förnyelse (t.ex. östeurope
iska universitet), eller där långsiktig forskning är mer påtagligt på tapeten än 
vad som var fallet i det exempel som beskrivits här.
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och utbildningsmiljö

155



Temaförord

Kurt Allan Andersson:

Lärarperspektiv på utbildning och utbildningsmiljö

I den första sessionen - som genomfördes två gånger under konferensen - presenterades 
och diskuterades två pm vilka båda behandlade läramas inställning till undervisningen 
och vad som påverkar uppläggningen och innehållet i densamma. Erik Walfridssons pm 
grundar sig på intervjuer med samtliga 109 undervisande lärare vid Skogshögskolan. 
Lisbeth Lundahl har gjort en undersökning bland kursledare på nio större kurser inom 
läkarutbildningen.

Walfridsson fann att en majoritet av lärama trivs med sin undervisning eftersom den har 
en omfattning som passsar dem. De upplever sig också som mycket fria i sin 
undervisning. Båda undersökningarna anger lärarens egen uppfattning som mest 
avgörande för undervisningens innehåll. Däremot skiljer sig uppfattningarna åt hur 
viktiga studenternas åsikter är mellan de båda utbildningarna. På Skogshögskolan är 
stundentemas uppfattning det näst viktigaste, medan det i läkarutbildningen kommer först 
på fjärde plats (på andra plats kommer här kollegornas uppfattning). I båda 
undersökningarna uppfattas kursplanen som mindre viktig.

Diskussionen kom till stor del att handla om kursplanen och dess användning vid 
uppläggning och uppföljning av undervisningen. Bland annat påpekades problemen för 
studenterna att påverka kursinnehållet om kursplanen inte diskuteras och revideras 
regelbundet. Vid diskussionen utbyttes också en hel del erfarenheter mellan olika 
ämnesområden. Det framkom bland annat att kursplanen inom många andra utbildnings
områden har en mycket viktig och central roll i kursplanering och uppföljning.

Gunvor Larsson redogjorde för ett projekt om personalekonomi. Syftet är att få 
institutionerna att integrera arbetsmiljöffågorna i sin planering och uppföljning av 
verksamheten. Larsson ger exempel på att institutionerna inte alltid hushållar med sina 
personalresurser på bästa sätt och hon menar att det finns starka skäl att åtgärda brister i 
arbetsmiljön.

I diskussionen framkom att det är viktigt att göra personalkostnaderna synliga. Bättre 
personalstatistik kan ge underlag att ingripa tidigare vid t ex sjukfrånvaro. Uppgifter om 
de anställdas ålder och kön kan utgöra viktiga underlag vid en nyrekrytering.

Staffan Wirell redovisade ett antal utdrag från en seminarieserie där universitetslärare 
reflekterat kring "Den goda institutionen". Seminarierna har getts av undervisningscentret 
och huvudtema har varit relationen mellan undervisning och forskning.

I diskussionen betonades betydelsen av att integrera forskning med grundutbildning. 
Skiljs undervisning från forskning behövs inte universiteten! Det är viktigt att påverka 
institutionsklimatet/-kulturen. Att skriva "papper" kan bidra till en gemensam anda inom 
lärargruppen. Goda föresatser bör uttryckas i målformuleringar för institutionen.

Nils-Erik Wedman diskuterar i sin uppsats Handledare eller Mentor olika vägar till en 
professionalisering av universitetslärarkåren.

Under diskussionen gjordes flera inlägg som styrker behovet av att ta bättre hand om nya 
lärare. En institution kommer att skriva en lärarhandledning. En institution ger alla 
möjlighet att gå pedagogisk utbildning. Det är viktigt med goda förebilder för nya lärare.

"Finn din väg" sammanfattar Nils-Erik Wedman strategin vid handledning av 
universitetslärare. Många enskilda aktiviteter har redovisats i den här sessionen som alla 
syftar till att ge en ökad kunskap om lärare och lärande. Förhoppningsvis kan vandringen 
mot den Den goda utbildningsmiljön, påskyndas genom ett ökat utbyte av erfarenheter 
mellan universitetslärarna.
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Erik Walfridsson
Inst för virkeslära
Sveriges Lantbruksuniversitet

VAD STYR LÄRAREN I 
UNDERVISNINGEN?

EN INTERVJU MED 109 LÄRARE

Att ge ett heltäckande svar på frågan vad som styr läraren är knappast möjligt, 
men min förhoppning är att kunna bidra med en del information inom ett område 
som är viktigt men som vi sällan har i åtanke.
Visst funderar vi lärare över vår undervisning, men kanske inte så ofta över vad 
som egentligen styr oss när det gäller val av stoff och undervisningsmetod. Ett av 
huvudsyftena med följande sidor är att stimulera till diskussion och eftertanke.

Studien bygger på intervjuer med 109 lärare vid den skogsvetenskapliga fakulteten 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Omfattningen av den undervisning som de intervjuade lärarna ger varierar inom 
vida ramar, allt från ett antal timmar per år upp till åtskilliga månader per år. 
Förhållandena gäller enbart vid vår grundutbildning dvs jägmästarutbildningen. 
Speciellt för vårt universitet är att vi har få rena lärartjänster.
För det stora flertalet är forskning den dominerande verksamheten. Forskningen 
innebär i vårt nuvarande akademiska system dessutom högre status och bättre 
karriärmöjligheter.
Betraktar man universitetens roll i samhället så utgör undervisning en av 
huvuduppgifterna. Även om man i regel är väl medveten om detta händer det att 
undervisningen känns som ett störande inslag i forskningen. M ånga ser dock 
undervisningen som ett stimulerande avbrott i forskningen.

De 109 intervjuade personerna fördelar sig enligt följande:
28 professorer, 18 doktorander, 13 högskoleadjunkter, 11 forskningsassistenter, 10 
forskningsledare, 9 forskarassistenter, 8 högskolelektorer, 5 försöksledare samt 7 
övriga.

Förutom huvudfrågan "vad styr läraren i undervisningen" berörs även följande 
punkter:
* tid nedlagd på undervisning
* allmän inställning till undervisning
* prioritering forskning/undervisning
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* graden av frihet/styrning i lärarrollen
* impulser till förnyelse
* hinder för utveckling av undervisningen
* mest begränsande faktor i undervisningen
* självvärdering.

På frågan om hur mycket tid läraren använder till sin undervisning blir spännvidden 
i svar av naturliga skäl mycket stor. Det redovisade resultatet är också behäftat 
med stor osäkerhet. Dels vet man inte alltid hur mycket tid man egentligen lägger 
ner, dels råder det delade meningar om vad som är egentligt förberedelsearbete. 
Ytterligare en osäkerhetsfaktor är min omräkning till jäm förbart mått. Vissa har 
angivit timmar, andra dagar, veckor eller i vissa fall procent av tjänstetid. Jag har 
efter bästa förmåga försökt räkna om allt till dagar per år. I kringarbetstiden 
inräknas såväl förberedelser som efterarbete typ tentamensrättning. Den 
genomsnittliga tiden per år som de intervjuade lägger ner på undervisning inkl. 
kringarbete är 34 dagar( 2-200).
Av dessa 34 dagar utgörs 14 dagar av undervisning och 20 dagar av kringarbete. 
Även här är dock variationen avsevärd. Här förekommer allt från några få dagars 
förberedelser för tre månaders undervisning till tre månaders förberedelser för 10 
dagars undervisning. Högskoleadjunkter är som väntat de som lägger ner mest 
tid, 104 dagar.
Professorer och doktorander lägger ner lika mycket tid på undervisning, 35 dagar. 
De representerar alltså väl genomsnittet för lärare. Högskolelektorerna spenderar 
genomsnittligt 63 dagar på undervisning.

ALLMÄN INSTÄLLNING TILL UNDERVISNING

H är fick man besvara frågan "Hur är Din allmänna inställning till undervisning?". 
Det gäller lärarrollen, med andra ord: hur mycket uppskattar man lärarrollen? 
Svaret avgavs på en 9-gradig skala, där l=m ycket negativ, 9=mycket positiv.

TID NEDLAGD PÅ UNDERVISNING

Antal svar 
50 T-------

40

30

I

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

158



De flesta är positivt inställda till att undervisa. Många gjorde dock den 
reservationen att det är positivt i nuvarande omfattning, men att det inte får bli en 
större undervisningsbörda än idag. Många har idag påfallande lite undervisning och 
är nöjda med detta. Det finns exempel på lärare som skulle vilja ha mer 
undervisning. Vissa anser sig ha för liten del av det totala för att orka engagera sig 
fullt ut.
Samtliga tjänstekategorier är mer positiva än negativa till att undervisa. Minst 

positiva är dock forskar- och forskningsassistenter samt doktorander.Detta får 
anses som väntat med tanke på karriären. Påpekas bör dock att skillnaderna är 
små.
Varför ser man på undervisningen på positivt som man i regel gör? Här tycks det 
vara så att den sociala aspekten är mycket viktig. Elevkontakt, feed-back, 
omedelbar respons mm uppskattas av många lärare. Möjligheter att föra ut sitt 
budskap samt att få impulser till forskning anges också av många. M ånga ser det 
också som en utmaning och som personlighetsutvecklande. Några uppskattar även 
själva agerandesituationen dvs skådespelaraspekten. Bland de negativa 
kommentarerna märks: det tar för mycket tid, gillar ej att stå inför studenter, 
elevernas ointresse samt tentamensrättning.

PRIORITERING FORSKNING/UNDERVISNING

Här fick man svara på hur angelägen var och en av dessa uppgifter känns i ens 
dagliga gärning.
Uppgiften var att fördela 100% mellan forskning och undervisning.
Det genomsnittliga värdet blev 65.6% i angelägenhetsgrad för forskningen. De 
flesta prioriterar alltså forskning framför undervisning och detta måste betraktas 
som helt naturligt med tanke på det merit- och tjänstesystem vi har. Doktorander 
och forskarassistenter har de högsta angelägenhetsvärdena för forskning, 73 resp 
77%. Högskoleadjunkter anger den lägsta , 42.5%. Detta är den enda 
tjänstekategori som prioriterar undervisning framför forskning.
Om man går ett steg till och frågar om prioriteringen beror på typ av tjänst eller på 
personligt intresse, anser de flesta att dessa sammanfaller väl. Det stora flertalet 
är nöjda och skulle inte ändra på prioriteringen även om det gick. Naturligtvis finns 
det undantag. Några få skulle prioritera undervisningen högre om möjlighet fanns.
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GRADEN AV FRIHET/STYRNING I LÄRARROLLEN

Upplever lärarna sig som styrda eller fria i sin undervisning?

Frågan besvarades med en siffra längs en 9-gradig skala där l=starkt 
styrd och 9=helt fri.

Antal svar 
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Lärarna upplever sig alltså som påtagligt fria i sin undervisning. Detta gäller 
oberoende av vilken typ av tjänst man har. I topp vad gäller frihetskänslan ligger 
högskolelektorer och forskningsledare. Doktorander och forskningsassistenter 
upplever sig som minst fria men skillnaderna är relativt små.
Hur skall man då definiera frihet i undervisningen? En vanlig definition bland de 
tillfrågade är att det finns en ram i form av en rubrik. Inom denna ram fyller man 
dock undervisningen med vad man vill.
Denna definition är mycket vanlig för samtliga tjänstekategorier. Vissa har angett 
att man delvis är styrd till stoff och att friheten främst gäller val av 
undervisningsmetod.
Antal år som lärare verkar sakna betydelse i detta sammanhang.
65 av de 109 lärarna anger att man upplever någon grad av styrning. Följande 
angavs: kursplan 18 st, samarbete med andra lärare 8 st, andra ämnen och deras 
innehåll 8 st, kursansvarig 7 st, tid 5 st, studenternas förkunskaper 3 st, kursmål 3 
st, tradition 3 st, överordnad ämnesansvarig 3st, elevernas inställning och krav, 
kursvärderingen, penningbrist, kollegor, läromedel, vad man tror måste tas upp, 
kvalitetskrav* ekonomi vardera en röst.
44 st känner sig alltså inte styrda av någon eller något. 15 st anser att styrningen i 
viss mån är hämmande för undervisningen. Intressant att notera är att det främst
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är professorer som upplever detta förhållande. Dessa känner sig något mer styrda 
av kursplan än övriga.
En stor majoritet upplever friheten som positiv.
Det finns dock exempel på lärare som skulle vilja vara mer styrda och som ser 
risker med dagens stora frihet. Bristen på styrning kan tyda på bristande 
samordning eller att ingen bryr sig om vad det undervisas om. En viss risk för 
stagnation samt vinkling mot alltför speciella nischer anges också. Personligen tror 
jag  att en stor frihet är positivt. Det är trots allt en frihet under ansvar.
Man måste dock vara medveten om att den stora friheten ställer stora krav på 
samordning. Den kritik vi ibland får från studenterna för bristande samordning och 
saknad av röd tråd kan kanske delvis tillskrivas vår stora frihet.

VAD STYR LÄRAREN I UNDERVISNINGEN?

Hur kommer det sig att undervisningen ser ut som den gör? Vilka faktorer 
påverkas Du mest av?
Detta får anses vara något av studiens huvudfråga. Var och en av de intervjuade 
lärarna fick ange hur stor betydelse ett antal olika faktorer har för deras 
undervisning. Svarsalternativen var följande:
M ycket stor betydelse, ganska stor betydelse, ganska liten betydelse, mycket 
liten betydelse, tveksam.
Vid sammanställningen slogs grupperna ihop till enbart stor betydelse, liten 
betydelse eller tveksam. Faktorerna redovisas i den rangordning de erhållit när det 
gäller grad av betydelse.
Procentsatsen anger hur många som har angett att denna faktor har stor 
betydelse.

1. Stoff som av den enskilde läraren bedöms som viktigt 93.5%
2. Studenternas åsikter 71.9%
3. Stoff som av läraren anses ligga i tiden 63.9%
4. Stoff som läraren finner roligt att berätta 59.8%
5. Litteraturen 59.8%
6. Stoff som av läraren upplevs ”gå hem” 57.5%
7. Lärarens egen skoltid 53.7%
8. Lärarens egen vidareutbildning ( konferenser etc ) 51.9%
9. Kollegor 51.4%

10. Massmediadebatt 41.7%
11. Motstånd mot förändring 34.2%
12. Styrning till stoff som läraren behärskar 30.6%
13. Studieplan/kursplan 25.7%
14. Tradition 14.2%
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Bland övriga styrfaktorer som nämnts av enskilda lärare märks elevernas 
attityder, egen entusiasm, dagsform, tidsramar, teateraspekten, elevantal, 
utrustning, ekonomi samt praktiskt näringsliv.

Intressant att konstatera är att subjektiva faktorer som tex vad den enskilde 
läraren anser vara viktigt, stoff som av läraren anses ligga i tiden, stoff som 
läraren finner roligt att berätta etc tillmäts så stor betydelse.
Studenternas åsikter väger också mycket tungt. Det gäller såväl konkret i 
kursvärderingar som vad studenterna i övrigt påpekar.
Synnerligen tankeväckande är det faktum att bara var fjärde lärare tillmäter kurs- 
och studieplan stor betydelse. M ånga ser dessa bara som en skrivbordsprodukt 
som skall finnas men som saknar reell betydelse, och vissa har inte ens hört talas 
om att dessa planer finns.
Stoff som av den enskilde läraren bedöms som viktigt utgör alltså den starkast 
inverkande faktorn på dagens undervisning. Som forskare och lärare bildar man sig 
en uppfattning om vad som är viktigt och vad studenterna behöver veta.
Ibland sammanfaller detta förstås med kursplanens intentioner men långt ifrån 
alltid.

IMPULSER TILL FÖRNYELSE

H är har de intervjuade fått besvara hur stor betydelse några olika faktorer har för 
förnyelse av undervisningen. Med förnyelse menas här såväl innehålls- som 
metodmässig förnyelse. Faktorerna anges i den ordning de har ur 
betydelsesynpunkt. Procentsatsen anger hur stor andel av de svarande som har 
uppgivit att denna faktor har stor betydelse.

1. Forskning ( egen och andras ) 83,2%
2. Kursvärderingar 73,4%
3. Kollegor 62,6%
4. Pedagogisk utbildning 33,3%

Andra källor till förnyelse som angetts är tex massmedia- och allmändebatt, 
praktiskt skogsbruk, symposier, studieresor, tidskrifter, experimentlusta, 
samhällsförädring, den egna familjen samt för att stå ut med sig själv.

Att forskning betyder så mycket är kanske såväl väntat som glädjande.
Att kursvärderingar har så stor betydelse för förnyelse är kanske inte lika väntat. 
Studenter anser ofta att man inte bryr sig om kursvärderingarna. M ånga lärare 
m enar dock att när kursvärderingarna bidrar med något konstruktivt så har de 
m ycket stor betydelse.
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Att endast 33.3% tillmäter pedagogisk utbildning stor betydelse kan tyckas 
nedslående. Det är dock väldigt få lärare som har någon mer omfattande 
pedagogisk utbildning. Den vanligaste formen av utbildning är en frivillig 3-dagars 
introduktionskurs för lärare som ges av SLU:s pedagogiske konsult.
De flesta som gått denna kurs är mycket positiva till kursen och uppger att den 
fungerat som en "kick". Problemet är dock att effekten avtar ganska snabbt. Detta 
är ett resultat som påvisar ett behov av en mer kontinuerlig pedagogisk 
fortbildning av lärarna.
H är stöter man dock på flera problem som tex resurser för utbildning, att få lärarna 
att avsätta tid ( prioritering ) samt möjlighet till obligatorium. Idag är det svårt att 
få deltagare till pedagogiska endagsseminarier.

HINDER FÖR UTVECKLING AV UNDERVISNINGEN

Här fick de intervjuade besvara frågan: "Vad ser Du som främsta hinder för att 
utveckla Din undervisning?"
Resultatet blev att 67% anger olika aspekter på tidsbrist, 22% anger annan orsak, 

9% var tveksamma och 2% anser inte att det behövs!
Av de 67% ( 73 st ) som angivit tidsbrist är det endast två som avser kurstid, 
medan 71 st avser egen tid. De flesta anger forskning som den största orsaken till 
tidsbristen. Några menar också att andra uppdrag går före.
Bland de faktorer som nämnts som annan orsak märks ; har för lite och 
osammanhängande undervisning för att engagera mig mer, brist på resurser, eget 
ointresse, egen pedagogisk begränsning, schemaläggning, rädsla att pröva nytt, 
samverkan med andra, egen kunskap, undervisningens låga status, konkurrens 
från annan mer lukrativ verksamhet.
Det är inte någon tvekan om vilket som är det stora problemet i sammanhangert. 
Det är känslan av tidsbrist som dominerar. Det är få som 
kan satsa helhjärtat på både forskning och undervisning och dessutom lyckas väl 
med båda.

De som satsar helhjärtat på undervisning kan eventuellt belönas med nöjda elever, 
medan de som satsar på forskningen
har möjligheter till högre tjänster och därigenom högre status. Med tanke på att 
undervisning är en så viktig del av universitetets verksamhet är det fel att det inte 
finns större möjligheter att få tillgodoräkna sig en bra undervisning i större 
utsträckning.

163



DEN MEST BEGRÄNSANDE FAKTORN FÖR 
UNDERVISNINGEN

Detta var formulerat som en öppen fråga där var och en fick ange det största 
hindret för deras undervisning.

1,9%

B Egen begränsning  
B  Tidsbrist 
Ü  Studenterna 
E3 Resursbrist 
D Kursstruktur 
B Övrigt 
Ü  Inga hinder

Det största hindret upplevs vara den egna begränsningen. 33,3% (36 st) 
anger detta. Av dessa är det 11 st som anger bristande pedagogisk förmåga som 
orsak. 4 st anger kunskapsbrist, 5 st brist på intresse/engagemang, 5 st personliga 
egenskaper som tex bristande kommunikationsförmåga, 1 st splittring, 1 st egen 
erfarenhet av undervisning, 1 st att orka tänka igenom hur undervisningen kan 
göras mer intressant samt 2 st allmän brist på kapacitet.
Det näst största hindret är tiden. 12 st anger studentrelaterade problem som det 
största hindret. 5 st av dessa tycker att det är för många studenter. En har brist på 
studenter till sin kurs. Studenternas brist på intresse, studenternas studietrötthet, 
studenternas varierande kunskap samt relationen student/lärare får en röst var 
liksom studenternas villighet att lyssna utan att förstå och studenternas 
överdrivna krav på lärarna i kombination med låga krav på sig själva. Enbart 6.5%
( 7 st ) anger bristande resurser i form av utrustning, tjänster mm som största 
problem.
Två lärare ser inga hinder eller svårigheter utan tycker att situationen är optimal. 
Att tidsbristen skulle ses som den mest begränsande faktorn av många lärare var 
väntat, men att den egna begränsningen skulle bli det vanligaste svaret var för mig 
en överraskning. Att många av dessa anger pedagogisk begränsning och brist på 
intresse/engagemang visar tydligt på behovet av mer pedagogisk utbildning. Att 
enbart 6.5% anger resursbrist är också värt att notera.
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SJÄLVVÄRDERING

H är fick samtliga besvara frågan: "Hur nöjd är Du med Ditt eget 
undervisningsresultat? " 
l=m ycket missnöjd, 9=mycket nöjd
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Man kan alltså konstatera att lärarna på det stora hela är relativt nöjda med sin 
insats. Vad grundar man då denna bedömning på?
Det stora flertalet grundar bedömningen på utfallet i kursvärderingar och den 

respons man tycker att man fått ifrån studenterna. Några anger att en allmän 
känsla av tillfredsställelse ligger bakom. Bland de lärare som är mindre nöjda med 
sitt undervisningsresultat finns dels sådana som är mycket självkritiska men 
också sådana som anser att deras personlighet inte passar för lärarrollen. Även 
här berör dock flera tidsaspekten. Hade man bara tid, så...

AVSLUTANDE SYNPUNKTER

Bland de resultat som framkommit i studien är det många antaganden som 
bekräftas. Men här finns även exempel på mer överraskande resultat.
Glädjande är att den allmänna inställningen till att undervisa trots allt är så 
positiv. Tänkvärt är dock att det är få som vill ha en större undervisningsbörda än 
idag. Om det vore så att färre lärare skulle ansvara för utbildningen skulle kanske 
forskningsanknytningen vara sämre, men kanske pedagogiken bättre. Vilken 
avvägning är riktig?
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Till de mer tydliga resultaten i studien hör den stora* frihet som vi lärare känner. 
Den stora friheten understryks ytterligare av det faktum att stoff som av den 
enskilde läraren bedöms som viktigt är den starkast styrande faktorn i 
undervisningen. M an slås här av tanken vilket ansvar vi har som lärare, att få göra 
denna avvägning! Klarar vi detta?
Studenternas inflytande över undervisningen är enligt denna studie mycket stort. 
Ä r detta på gott eller ont?
H är ställs läraren inför ytterligare ett stort ansvar: i hur hög grad skall 

studenternas åsikter tillåtas styra undervisningen? I dagens pedagogiska debatt 
handlar mycket om att studenterna skall ta större ansvar för sin utbildning. 
Avvägningen mellan lärarens och studentens inflytande över undervisningens 
utseende och innehåll är ett intressant och aktuellt område.

Att kurs- och studieplaner tillhör det som har minst inverkan på undervisningen 
aktualiserar frågan om vi lägger ner onödigt mycket tid och möda på att skriva 
dessa. Påverkar de undervisningens kvalitet i någon avgörande grad?
En nyckelfråga är enligt denna studie hur man kan komma åt problemet med att 
ständigt känna tidsbrist i samband med undervisning. Problemet är förstås 
undervisningens låga meritvärde, som gör att de flesta prioriterar forskningen.
Att den egna begränsningen ses som den mest begräsande faktorn i 
undervisningen är ett överraskande resultat i denna studie. Det är ju  också så att 
det för de flesta rör sig om pedagogisk begränsning. Trots detta har vi idag 
svårigheter att få lärare att avsätta tid för att delta i pedagogisk utbildning!
H ur löser vi detta? Naturligtvis är detta också en resursfråga, men nog skulle 
lärarnas pedagogiska medvetenhet och föm yelsebenägenhet vara större om den 
pedagogiska utbildningen återkom med jäm na mellanrum.
Ytterligare en slutsats av denna studie är att personen betyder mer än tjänsten 
när det gäller synen på de frågor som tas upp. Professorer upplever i stort sett 
samma problem som doktorander. Vad kan detta bero på?
Glädjande är att trots problem med tidsbrist, egen begränsning mm så 
är de flesta relativt nöjda med vad de presterar.
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Paper presenterat vid universitetspedagogisk konferens 
17-18 februari i Umeå:

Vad formade kursen?
En intervjuundersökning bland kursansvariga 

inom läkarutbildningen i U m eå

Lisbeth Lundahl

U ppsatsens bakgrund och syfte

Som relativt nybliven pedagogisk konsult för läkarlinjen vid Umeå universitet har 
jag känt ett behov av att fördjupa mina kunskaper om hur läkarutbildningen 
konkret ser ut, läggs upp och utvecklas på kurs- och ämnesnivå. Jag menar 
emellertid också, att erfarenheterna från läkarutbildningen är intressanta i ett 
vidare perspektiv, vid analys och diskussion av annan högskoleutbildning. D et är 
mot denna bakgrund föreliggande undersökning skall ses.

Noteras kan, att det finns ett betydande antal handböcker för hur den 
akademiske läraren bör undervisa och en växande mängd empirisk didaktisk 
forskning baserad på universitetsundervisning^. D et är däremot förhållandevis ont 
om studier av universitetslärares sätt att resonera kring sin undervisning2 och 
arbeten om hur den högre utbildningen tar sin form5.

Jag gjorde under höstterminen 1992 en studie av nio av läkarlinjens större 
kurser. D e kursansvariga lärarna intervjuades (intervjufrågorna återges i bilaga

1 Se t ex McKeachie (1986), Eble (1988), Katz & Henry (1988) och Ramsden (1992).

2 Forskning om lärares sätt att tänka om sin undervisning baseras i allt väsentligt på lärare och 
blivande lärare inom grundskole- och gymnasial utbildning. Se t ex översikterna i Zeichner & Gore 
(1990), Kagan (1990, 1992). Nyligen har Walfridsson (1991) gjort en undersökning inom  
jägmästarutbildningen om lärarnas uppfattningar om vad som styr undervisningen, dvs med en 
frågeställning som som ligger nära min egen.

3 Ett viktigt undantag gäller området problembaserad inlärning, med tillämpningar inte minst inom
läkarutbildningen. Se Mårtensson (1991) för en aktuell forskningsöversikt. D et kan tilläggas, att i
början av 1970-talet var intresset stort, också inom universiteet och högskolor, för att på 
utbildningsteknologisk grund skapa en effektiv utbildning och undervisning, vilket bl a återspeglades 
i en rad forsknings- och utvecklingsrapporter. Jfr Lundahl (1984).
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1) och aktuella kursdokument (kursbeskrivningar, scheman, m m) granskades. 
Totalt omfattar de studerade kurserna ca hälften av läkarlinjens 220 poäng. 
Syftet med undersökningen var att belysa hur läkarlinjekurserna ser ut, hur de 
formas och förändras. Hur beskriver kursledarna sina kurser? Vilken grad av 
frihet anser de sig själva ha i kursuppläggningen och vilka andra faktorer 
påverkar denna? Vilka normer har kursledarna för god utbildning och god 
undervisning? I denna uppsats tar jag upp några av dessa aspekter, främst 
kursledarnas uppfattningar om vad det är som bidrar till att forma och förändra 
deras kurser och deras idéer om utveckling av utbildningen. Men dessa 
reflektioner måste relateras till hur de aktuella kurserna och läkarutbildningen 
i stort ser ut, och vilka yttre styrmekanismer som kan urskiljas. Jag inleder därför 
med några mycket kortfattade avsnitt om dessa frågor.

Läkarutbildningen i Umeå: uppläggning och utveckling

Läkarutbildningen i Umeå har i stort en traditionell ämnesuppläggning, med en 
inledande preklinisk del om fem terminer och sex terminers klinisk utbildning. 
Vid en omläggning av utbildningen 1983 tillfördes dels ett antal nya ämnen, dels 
infogades en s k klinisk strimma i de prekliniska studierna.

I en pågående, linjenämndsinitierad översyn av läkarutbildningen, avser man att 
sammanföra kurser i ämnesblock och införa block- och stadieexamina. Man vill 
också öka de studerandes valmöjligheter genom att introducera ett system av 
bas- och fördjupningskurser. D et kommer att finnas ett eller flera självständiga 
arbeten, vilket helt saknas i den nuvarande utbildningen, samt en "forskarskola" 
och en "doktorsskola" som fortlöpande inslag i utbildningen. När denna intervju
undersökning gjordes, hade emellertid översynen inte kommit så långt att 
institutionerna ännu aktivt involverats i arbetet.

En strävan att rekrytera läkare till inlandet är motiv bakom det nyligen inledda 
s k utlokaliseringsprojektet, som innebär att studenterna i genomsnitt vistas 3 - 
4 veckor per termin vid annat sjukhus under den kliniska delen av utbild

ningen*. Hittills har institutionerna haft stor frihet när det gäller att ingå i 
projektet och att konkret utforma de utlokaliserade avsnitten. Endast vissa 
riktlinjer för utlokaliseringens omfattning och förläggning har givits. Institutioner 
som visat intresse för att bedriva utlokalisering har i gengäld erhållit viss 
förstärkning av sina lärarresurser.

4 En annan faktor är i vissa fall bristande patienttillgång vid regionsjukhuset. Bristsituationen har 
accentuerats i samband med utökningen av antalet platser på linjen, från 102 till 122 per år, som  
skedde från vt 90.

168



Yttre styrmedel

D en yttre styrningen av läkarlinjen sker främst via de centrala och lokala 
utbildningsplanerna, genom tilldelningen av resurser och reglerna för hur många 

och vilka studerande som antas.

Utbildningsplanerna ger endast mycket grova ramar och riktlinjer för ut
bildningen. I den centrala planen5 anges ett antal övergripande syften och 37 
specificerade "kunskapsområden" som de studerande skall "inhämta erforderliga 
kunskaper och färdigheter inom". Den lokala planen6 kompletterar med an
visningar om vilka kurser som skall ges, deras placering och omfattning. När det 
gäller kursernas närmare innehåll och uppläggning hänvisas till särskilda 
ämnesbeskrivningar, som görs upp av respektive institution och antas av 
linjenämnden. Förändringar av kursplanen beslutas av nämnden, medan beslut 
om kurslitteratur är delegerade till institutionerna.

Kostnaden per årsstudieplats på läkarlinjen i Umeå kan uppskattas till ca 64 
tkr, dvs utbildningen tillhör de dyraste inom universitetet. Lokalt behandlas lin
jenämndens och fakultetsnämndens budgetfrågor av en gemensam kommitté. Den  
prestationsbaserade tilldelningsmodell kommittén tillämpar innehåller vikter för 
prestationer inom forskning och forskarutbildning, men inte för grundutbildnin

gen.

D et råder stark konkurrens om de 122 platserna på läkarlinjen. Ht 92 krävdes 
ett betygsgenomsitt på 4,8 för att bli antagen7. Läkarlinjens studenter har m a 
o goda studieförutsättningar i bagaget när de kommer till utbildningen.

De utvalda kurserna

D e nio studerade kurserna hör till de större inom läkarlinjen. D e omfattar i 
genomsnitt 11 poäng och fördelar sig jämnt över de prekliniska och kliniska 
delarna av utbildningen. En genomgång av scheman och kursbeskrivningar visar, 
att omfattningen av schemalagd undervisning och klinisk tjänstgöring genomgåen
de är hög och tiden för självständiga studier knappt tilltagen. D e prekliniska 
kurserna har i genomsnitt 21 schemalagda veckotimmar (med variationer från 13 
till 27 timmar per vecka), de kliniska kurserna i regel 40 veckotimmar, dock 
något lägre under s k föreläsningsveckor. Möjligheterna för den studerande att

5 Fastställd 1983-06-17 med ändringar 1990-10-30.

6 Fastställd 1983-06-01 med ändringar 1988-01-28.

7 Avser sökande som kommer direkt från gymnasiet.
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bedriva mer koncentrerade självstudier är pftast begränsade till några inläsnings- 
dagar i anslutning till duggor och sluttentamen. Just modellen med duggor eller 
"småförhör" parade med en avslutande tentamen är vanlig. Antalet personer som 
förmedlar undervisning är oftast stort, även om man undantar personer som 
assisterar vid laborationer, demonstrationer och andra övningar. Detta är speciellt 
påtagligt inom de kliniska kurserna. I genomsnitt medverkade 11 lärare och 
föreläsare per preklinisk kurs och 19 per klinisk kurs ht 91?.

Om de intervjuade

Sju av de intervjuade kursansvariga är män, två är kvinnor. Sex innehar 
högskolelektorat, två klinisk amanuens- respektive klinisk lärartjänst och en är 
professor. Tre av de intervjuade har ett studierektorsuppdrag. Praktiskt taget 
samtliga har undervisat inom läkarlinjen mer än fem år och fyra har femton års 
undervisningsvana eller mer. Däremot finns det stora variationer i hur länge man 
haft ett kursledaransvar.

Vad formade kursen?

Kursledarnas uppfattningar om vad som påverkade kursuppläggningen i hög resp 
ringa grad var överraskande på flera punkter9. Nedan följer de vanligaste svaren, 
i rangordning:

Faktorer som starkast påverkar uppläggningen:
- kursledarens egna utgångspunkter (7 svar)
- attityder hos övriga lärare (7 svar)
- undervisningstraditionen på inst (6 svar)
- studenternas kunskaper och attityder (5 svar)
- tidsramarna (4 svar)
- tillgång på kompetenta lärare (3 svar)
- konkurrerande verksamheter (2 svar)
- kursmål, kursbeskrivningar (2 svar)

8 Exklusive assisterande personal.

9 Frågan om vilka faktorer som påverkar kursuppläggningen i hög respektive ingen eller ringa grad 
åtföljdes av en figur, som var avsedd som ett hjälpmedel både vid intervjun och för att underlätta 
jämförelser de intervjuade emellan. D et finns emellertid en hel del att invända mot en sådan 
"checklista". Den blir naturligtvis aldrig fullständig, och den kan genom att utelämna väsentliga 
faktorer bidra till en snedvridning av svaren. En faktor som inte fanns med vid de första 
intervjuerna var "ämnets karaktär". Jag bedömde den som så väsentlig, att den därefter fogades 
in i figuren. I efterhand kan jag se att en annan faktor, som visat sig vara styrande för kursupplägg
ningen inom många kliniska ämnen, patienttillgång, saknas.
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Faktorer som föga påverkar uppläggningen:
- pengar (6 svar)
- kursmål, kursbeskrivningar (6 svar)
- konkurrerande verksamheter (4 svar)
- studenternas kunskaper och attityder (3 svar)

Slående är, att de interna faktorerna, de som hänger samman med kursledaren, 
lärarkollegorna och institutionen/kliniken, är de som tillmäts den största 
betydelsen för hur kursen ser ut. Enligt de intervjuade är det således främst på

den inre utbildningsmiljön det hänger, om utvecklingen av kurserna skall 
befrämjas eller hindras. Några belysande citat:

Mina egna uppfattningar. Jag har ganska stort inflytande över kursen "så länge allt går bra".
- Attityden till undervisningen hos lärarna och undervisningstraditionen vid institutionen. Vi har 
en öppenhet för nya idéer, en attityd av ’låt oss pröva’" (lärare 2)

"Attityder och undervisningstradition är de mest konserverande och präglar nog mycket" 
(lärare 6)

"Attityderna till undervisningen har förändrats kraftfullt under den senaste tioårsperioden i 
positiv riktning. D et är fler som tar sitt ansvar och man får mer respons från kollegorna. Vi har 
som policy att alla skall delta i undervisningen, och vi har gjort upp mallar för hur mycket var 
och en skall bidra med" (lärare 5)

"Jag har i och för sig stor frihet att forma kursen. Men i praktiken finns det ett stort beroende 
av lärarkollegiet för acceptans och respons. (—) Lärargruppen kunde inte stå emot kritiken från 
studenterna. Vi är inte tillräckligt samstämmiga" (lärare 1)

" Mina egna förutsättningar. D et kommer an på mej själv. Undervisningstraditionen styr - den 
är svår att tänka om" (lärare 7)

Vidare råder det en oväntat stor samstämmighet om att de ekonomiska 
resurserna har spelat mindre roll vid kursutformningen. Detta får tolkas som att 
medlen idag är tillräckliga för att man som lärare/kursledare skall kunna göra det 
man anser rimligt inom fastlagda tidsramar. Svaren på denna punkt måste också 
ses mot bakgrund av läkarlinjens relativt sett höga medelstilldelning. Hade i 
stället kursledare vid t ex humanistisk fakultet tillfrågats, hade ekonomin 
sannolikt fått en större betydelse.

I synnerhet en av institutionerna har lagt ner ett omfattande arbete på att se 
över, klart formulera och kommunicera sina kursmål. D et hör emellertid till 
undantagen att man tillmäter målformuleringar en sådan vikt. Flertalet säger i 
stället att kursmål och kursbeskrivningar är en faktor som föga påverkar 
uPPläggningen av kursen.

"Den befintliga målbeskrivningen är föråldrad och inaktuell" (lärare 1, 9)
"påverkar väldigt lite, det är dokument man "ärvt"" (lärare 7)

171



Jag hade som hypotes att faktorn "konkurrerande verksamheter", främst 
forskning inom de prekliniska ämnena och vård inom de kliniska, skulle ses som 
mer styrande än vd som framgår av intervjuerna. En tänkbar förklaring ges i en 

av intervjuerna:

"Jag har aldrig hört någon av de äldre lärarna "räkna timmar". Alla, oavsett grundtjänst, är 
positiva till att undervisa. En bidragande orsak är att vi kan ta ut en ganska låg undervisnings- 

volym per lärare" (lärare 2)

Medelstilldelningen och den praxis för tjänstgöring som utvecklas inom medicinsk 
fakultet skapar bättre förutsättningar för grundutbildningen än inom många 
andra fakulteter. Man tar sällan ut några 400 undervisningstimmar av lektorerna,

och det är närmast regel att professorer m fl forskare medverkar i under
visningen på linjen.

Tidsfaktorn omnämns som starkt styrande i mindre än hälften av fallen. Här bör 
påminnas om att jag studerat de större kurserna inom läkarlinjen. Hade småkur- 
serna inkluderats, hade med stor sannolikt tiden kommit mer i förgrunden som 

begränsande av kursuppläggningen.

Hur sker förändringar, och vilka förändringar görs?

Sex av de nio kurserna har genomgått någon större omläggning under de senaste 
tre åren. D et är främst de prekliniska ämnena som berörs, och det är här de 
största förändringarna skett och/eller pågår. Medan utvecklingen inom de kliniska 
kurserna främst handlat om att omstrukturera innehåll och aktiviteter, har man 
på den prekliniska sidan sett över mål och målformuleringar (2 inst), reducerat 
den schemalagda undervisningen till förmån för självstudier och handledda 
studier i grupp (4 inst) och i övrigt ändrat på undervisningsformer och sätt att 
kontrollera kunskaperna på (3 inst)70. I något fall har förändringen dock inte 
blivit bestående.

Vad har utlöst förändringarna? I intervjuerna kommer ett antal faktorer (som 

ibland samverkar) fram:

- kursledarens egna idéer om hur utbildningen bör se ut (det vanligaste 

svaret)
- svårigheterna inom de prekliniska ämnena att rekrytera läkarutbildade 
forskarstuderande och lärare ökar behovet av översyn

10 Samma institution kan ha genomfört flera av dessa förändringar.
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- institutionen får extra medel till följd av platsutökningen, vilket ger utrymme 

för förändring
- kursen skattas lågt av studenterna i en linjeutvärdering.

Vikten av att kunna förankra sina idéer hos kollegorna, men också av att ha så 
stort förtroende att dessa accepterar en förändring trots egna farhågor och 
invändningar, kommer tydligt fram i intervjuerna med de kursledare som 

genomfört de största förändringarna:

"Omläggningen föregicks av ett års vånda - minst. Studenterna var helt emot, var otroligt rädda 
för att förlora föreläsningar. Lärarna sa: varför ändra på något som fungerar? Kommer 
studenterna att lära sig tillräckligt. Då fick man bestämma sig lite.." (lärare 2)

"Vi kommer att starta ett system med handledning i mindre grupper. D et finns ett visst 
motstånd i lärarkåren mot detta. Därför börjar vi med de lärare som redan tror på detta och 

försöker sälja idén till de andra senare" (lärare 3)

Flera skäl kan spåras bakom frånvaron av förändringar. D et kan bero på att 
ämnet är relativt stabilt och kursen fungerar väl, t ex som det framkommer i 
studenternas värderingar av den. D et kan också hänga samman med en 
grundmurad undervisningstradition inom institutionen och en stor kontinuitet i 
lärarkåren. Man har helt enkelt svårt för att se att förändringar är möjliga.

"Kursen har genomgått små förändringar under årens lopp (—) Jag har mycket svårt att tänka 

mig större förändringar" (lärare 4)

"Det finns en undervisningstradition, en grundläggande modell som följs. D et känns ganska själv
klart att kursen är upplagd som den är. D et är en traditionell kurs vi har" (lärare 9).

Uppfattningar om den goda utbildningen

En god utbildning kännetecknas enligt de intervjuade av adekvata mål (1 svar), 
en ändamålsenslig uppläggning (8 svar) och goda resultat (9 svar).

Hälften av svaren som rör den goda uppläggningen handlar om utbildningens 
struktur: den skall utgå från det basala och bygga vidare på detta, menar en 
kursledare. Kursen skall ha en inre konsistens och kunna framställas på ett 
begripligt och intressant sätt "som om ämnet vore det enda", säger en annan. 
Kursen skall vara gedigen, "inga snutterier", framhåller en tredje intervjuperson. 
Den är välplanerad och "tar ut det bästa ur den stora grundresursen, renodlar 
de värdefulla delarna i vården och bygger på med övningar", säger den fjärde 
kursledaren. Den andra hälften av svaren om uppläggningen rör mer känslomäs
siga aspekter: utbildningens klimat och förmåga att engagera studenterna. 
"Kursen skall ge studenterna en chans att vara nyfikna", den skall "väcka intresse 
för ämnet". En god utbildning ger personlig undervisning, där den studerande
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blir "sedd", framhåller en klinisk lärare, en annan att studenten får kliniska 
förebilder för sitt arbete.

Samtliga kursledare relaterar den goda utbildningen till de resultat den ger. Tre 
personer säger kort och gott att utbildningen svarar mot de uppställda målen, 
och underförstår att dessa är genomtänkta och rimliga. Utbildningen ger 
kunskaper eller kompetens som man är trygg med, svarar två. Två andra 
kursledare uttrycker det i stället så att kursen ger "basala" respektive "tillräckliga 
kunskaper". Ytterligare två framhåller att utbildningen skall ge en grund för 
fortsatt kunskapsinhämtande, skall göra studenten "kapabel att läsa och förstå 
även om 5 år".

Förändras kursledarens uppfattning om vad som utgör en bra utbildning 
med tilltagande kunskaper och erfarenhet? En kursledare uppger, att hans 
normer i detta avseende inte alls förändrats, två andra att endast smärre 
förändringar skett. D e förändringar man nämner är

- kontakten mellan lärare och studerande ses som mer betydelsefull, liksom 
utbildningens förmåga att ge förebilder, förändrade förhållningssätt till läkar- 
patientrelation, m m (3 svar).

- en förändrad syn på vilket innehåll som skall förmedlas och vilken typ av 
kunskaper studenterna skall få. Detaljkunskapernas betydelse har tonats ned. 
D et viktiga är att förmedla en helhetsbild och ett analytiskt förhållningssätt. 
Detta svar ligger nära en av svarstyperna i Larssons (1986) studie av vuxenut- 
bildningslärares sätt att se på god undervisning och förändringar av den egna 
undervisningsstilen:

"...The change is from trying to transmit large quantities o f facts towards a reduction o f quantity 

and a concentration on a few principles or ways o f reasoning"11

- en ändrad inställning till lärarens roll: läraren ges betydligt mindre vikt för 
inlärningen än tidigare, studentens egna inhämtande av kunskaper sätts i 
centrum. Svaret övrensstämmer med en annan av Larssons (1986) svarstyper:

"When the teacher has taught for some time there is a change in his focus o f attention. The 

focus changes from the teacher’s own acts and/or planning, towards the pupils’ acts and/or 

thinking"^.

- även om uppfattningarna i stort inte förändrats, har kursledaren lärt sig mer 
om de praktiska begränsningarna för de goda idéerna respektive har insett att

11 Larsson, S (1986), s 40.

12 A.a, s 38.
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vägarna för att nå slutmålet inte är oväsentliga - de kan vara mer eller mindre 
effektiva och framkomliga (2 svar).

- med ökad erfarenhet och trygghet i lärarrollen, har det blivit roligare att arbeta 
med undervisning och kursuppläggning. Det kan noteras, att den "rutinisering" 
som en del lärare i Larssons studie gav uttryck för, inte kommer fram i min 
studie.

Utbildningsparadoxer?

En utomstående betraktare slås av läkarutbildningens höga grad av bundenhet. 
Det schemalagda arbetet fyller en stor del av veckan, och föreläsningstätheten 
är ofta påfallande hög. Utbildningen saknar, än så länge, fördjupningskurser, 
uppsatsarbeten och liknande valmöjligheter. Antalet ämnesområden är mycket 
stort och ambitionerna att inom respektive ämne täcka ett omfattande innehåll 
är i regel höga. Man kan utan att överdriva säga att det råder stoffträngsel inom 
läkarutbildningen.

En första utbildningsparadox är att läkarlinjens studerande, som tillhör de 
hårdast gallrade och med de högsta betygsgenomsnitten inom högskolan, 
samtidigt är bland de som ges minst ansvar för sina egna studier. Idag har de 
under sina 11 terminers utbildning begränsade möjligheter till självstudier och 
till att integrera, analysera och värdera de faktakunskaper de införlivar. Sutter 
fann sålunda, att de i stor utsträckning tvingas till en anpassningsstrategr75. 
Utbildningen är med andra ord så upplagd, att studenterna leds till ett mycket 
pragmatiskt läsande för att klara tentorna. Också de sistaterminsstuderandes 
linjevärderingar ger uttryck för detta.

Ett skäl till "stoff- och undervisningsträngseln" är den vanligt förekommande 
uppfattningen hos främst lärarna, men även hos studenterna: den blivande 
läkaren bör i sin utbildning ha stött på så många fenomen som möjligt för att 
"det skall ringa en klocka" någonstans i bakhuvudet när han/hon ställs inför det 
i praktiken. Därför bör utbildningen vara så innehållsrik som möjligt och täcka 
av samtliga specialområden. Denna uppfattning grundar sig emellertid oftast inte 
på någon uttalad vägning gentemot de risker den valda strategin är behäftad 
med: bristfälliga möjligheter för den studerande att strukturera, integrera och 
värdera stoffet, vilket försvårar en tillämpning av kunskaperna.

Många studenter, lärare och kursansvariga kritiserar emellertid den stora 
undervisnings- och innehållstätheten i utbildningen. Flera av de intervjuade 
kursledarna har redan (om än i varierande omfattning och med skiftande

13 Sutter (1990).

175



framgång) försökt reducera föreläsningarna inom sina kurser till förmån för 
studier enskilt och i grupp, med möjligheter till handledning. Och ytterligare 
några skulle vilja göra sådana omläggningar. Samtidigt anger man emellertid en 
negativ attityd hos "den andre" som ett viktigt, ja ibland det viktigaste, hindret 
för en önskvärd förändring. Lärarna ser studenternas inställning som problemet 
och studenterna vice versa. Detta ser jag som den andra utbildningsparadoxen.

Självklart varierar uppfattningarna om "god utbildning" kraftigt både inom lärar- 
och studentgruppen, och olika personer kan ha kommit till tals vid skilda 
tillfällen. Men är det hela förklaringen till denna andra paradox? Ett annat 
sannolikt skäl är, att såväl lärare som studerande på kort sikt tenderar agera 
pragmatiskt och anpassningsinriktat. En friare studieform och färre föreläsningar 
möts således med rädsla och motstånd, eftersom riskerna att missa tentan ökar. 
När studenterna ges möjlighet att reflektera över utbildningen mera övergripan
de, kommer emellertid andra kunskapsintressen i förgrunden. En förändring av 
kursen i riktning mot mindre bunden undervisning stöter kortsiktigt på motstånd 
hos lärarna på motsvarande sätt. Att se över undervisning och läromedel för 
att ge stöd för självstudier tar tid och känns riskfyllt. Bl a har man ofta farhågor 
för att medelstilldelningen till institutionen skall minska, om andelen schemabun
den undervisning reduceras.

Goda utbildningsmiljöer och gott utbildningsklimat?

Begreppet utbildningsmiljö, liksom det närbesläktade utbildningsklimat, dvs en 
speciell aspekt av utbildningsmiljön, kan tyckas vagt. Likväl refererar det till 
förhållanden som i praktiken är högst påtagliga.

"The climate o f an educational environment, like the concept itself, is rather intangible, unreal
and insubstantial, yet climate, in its effects, is pervasive, substantial and very real and influential.
The establishing o f this climate is almost certainly the most important single task o f the medical

teacher"^.

Min undersökning gällde inte i första hand frågan om vad som utgör en god 
utbildningsmiljö. Likväl tangeras den i flera sammanhang, i genomgången av 
kursdokument och i intervjuerna med kursledarna. Som framgått av det tidigare, 
anser kurs ledarna att de egna uppfattningarna, lärarkollegornas attityder och 
institutionens utbildningstradition är de viktigaste faktorerna bakom kursernas 
uppläggning. Annorlunda uttryckt: undervisningsklimatet på institutionen är 
avgörande. Jag har därför för avsikt att i en kommande undersökning bland 
kursledare och lärare inom läkarlinjen närmare belysa denna aspekt.

14 Genn & Harden (1986), s 112.
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Vidare illustreras såväl i kursbeskrivningar som i kursledarintervjuerna en inbyggd 
spänning, som har setts som central i utbildningsmiljön för läkarutbildningar: 
den mellan en uppgifts- eller vetenskaplig målinriktning å ena sidan och en 
socialt-emotionell eller humanistisk inriktning å den a n d r a i I kursledarnas sätt 
att definiera en god utbildning och beskriva sina förändringsambitioner 
återspeglas att de ger de båda målen olika tyngd, men också att de ser en 
konflikt dem emellan. Detta kommer, inte oväntat, tydligast till uttryck inom de 
kliniska ämnena.

En avslutande reflektion gäller läkarutbildningen och de ingående kurserna som 
förhållandevis slutna utbildningsmiljöer. D e pedagogiska förebilder och 
intryck som man hänvisar till kommer främst från läkarutbildningen och 
läkarverksamheten i Umeå, och i vissa fall i Sverige. Ingen enda intervjuad 
uppger att han eller hon hämtat inspiration från kollegor utomlands, eller från 
någon av de medicinskt-pedagogiska tidskrifterna. En av de nio intervjuade 
kursledarna menar att den pedagogiska debatten mer generellt har bidragit till 
att förändra hans/hennes syn på utbildning och undervisning. Om den bild av 
slutenhet som intervjuerna ger är rättvisande, kan man fråga sig om den är 
speciell för läkarutbildningen, eller om den delas med en rad andra ut
bildningsmiljöer inom högskolan?

15 Genn & Harden (1986), s 114 f.
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Bilaga 1

Intervjufrågor till kursledama:________________________________

Om kursledarens egna normer för god utbildning och undervisning

- Vad är god utbildning, enligt Din uppfattning?
- Vad är en skicklig lärare, som Du ser det? Exempel - förebilder?
- Har Din uppfattning av god utbildning/undervisning förändrats med 
ökad erfarenhet? I så fall: hur och varför?

Vad s tyr  kursuppläggningen?

- Har ämnets speciella karaktär betydelse för uppläggningen?
- Hur går det konkret till när kursen läggs upp?
- Vilken frihet har Du som kursledare (motsv) att utforma kursen?
- Vad vill Du att studenterna skall lära sig på den?
- Vilka faktorer (se bilaga) har den största betydelsen för hur kursen 
utform as?
- Vilka faktorer har ingen/ringa betydelse?

Kursen i perspektiv

- Hur fungerar kursen enligt Din mening?
- Vad tycker studenterna om den?
- Vad skulle Du främst vilja ändra på, om Du fick möjlighet?
- Vad är bra och bör behållas oförändrat?
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Umeå Universitet 
Personalbyrån 
Gunvor Larsson

RÄKNA MED ARBETSMILJÖN

Följande rapport beskriver några idéer i det pågående projektet ”Räkna med 
arbetsmiljön”.

De senaste årens ekonomiska utveckling, liksom arbetsmarknadspolitikens intresse för 
arbetsmiljöfrågoma, har aktualiserat frågan varför inte företagens viktigaste resurs, de 
anställda finns med i företagens årsredovisningar. Ju mer personal- och kunskapsintensiv 
produktionen är desto mer strategiskt viktig blir personalfrågorna och 
personalekonomin.

Utgångspunkt för projektet är att institutionernas beslut om arbetsorganisation och 
arbetsmiljö kan förbättras så att produktiviteten ökar och frånvaron minskar. Denna 
uppfattning får stöd i avhandlingen ”Personalekonomiska beräkningars användbarhet” 
(Nilsson och Johansson 1992). Där framgår att personalekonomi fungerar och leder till 
förändringar i de organisationer där man försöker tillämpa ett personalekonomi skt 
synsätt. Personalekonomiska kalkyler blev ett hjälpmedel för cheferna att närma sig 
personalfrågorna och att sätta igång att åtgärda problem de lagt åt sidan tidigare.

Med personalekonomi menas hushållning med mänskliga resurser på rätt sätt. Vad som 
är hushållning på rätt sätt är en värderingsfråga. Alla resurser är på något sätt 
begränsade och det gäller att hushålla med dem och därmed satsa på åtgärder som ger 
bra resultat på lång sikt.Personalekonomi kan vara ett förhållningssätt att personalen inte 
enbart är en kostnad utan en tillgång som skapar värden för organisationen. Det kan 
också vara ekonomiska beräkningar, som används för att bedöma kostnaden eller 
lönsamheten för olika personalåtgärder t ex arbeta med förebyggande insatser i 
hälsovården eller räkna på effekten av en avvecklingsåtgärd.

Syftet med projektet ”Räkna med arbetsmiljön” är att få till stånd en helhetssyn på 
arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet så att institutionsledningarna integrerar 
arbetsmiljöfrågoma i verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning. För att synliggöra 
arbetsmiljön väljs två hjälpmedel. Det ena är personalresultaträkningen där olika slags 
personalkostnader ställs mot resultat i form av producerad utbildning och forskning. 
Detta ger nya utgångspunkter för att diskutera arbetsmiljöfrågor. Hjälpmedel nummer 
två är det personalekonomiska bokslutet som gör det möjligt att jämföra effekter av 
genomförda åtgärder över åren. Den utvecklade metoden förväntas bli användbar även 
på andra arbetsplatser.
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Uppdragsgivare för projektet är universitetets arbetsmiljökommitté och projektet är 
delvis finansierat av Arbetslivsfonden.

BAKGRUND TILL PROJEKTET

Ett antal studier visar att universitetets institutioner inte alltid hushållar med sina 
personalresurser på bästa sätt.

Arbetsbetingelser för forskare och högskolelärare

I Eva Hedmans rapport “Grundutbildningens problem ur lärarperspektiv” återfinns 
följande uttalanden:

- “de som undervisar 400 timmmar orkar inte fömya sig. De deltar inte heller i det 
övriga institutionslivet
- för karriären är undervisning något nödvändigt ont
- den som blivit behörig lärare dvs disputerat, slutar undervisa”
- “idag är de flesta lärare uppgivna. Många tycks uppleva att svårigheterna beror på att 
man själv inte räcker till.”
-”Men det finns åtskilliga tecken på att den generation som kommer efter oss, alltså de 
som är födda på 60-talet, inte kommer att acceptera förhållandena som de är nu. De 
kommer inte bara att förutsätta arbetsrum, persondator och telefon utan också en 
arbetssituation som är acceptabel och kan konkurrera med omgivningens.”

Göran Jenses rapport “Högskolan som arbetsmiljö” 1985:

- “medelarbetstiden för samhällsvetare är 45,5 tim/v, för humanister 46,3 tim/v och för 
naturvetare 49,1 tim/v. 90% av samtliga lä/fo arbetar helgdagar inklusive lördagar och 
söndagar åtminstone en gång per månad.” En sådan arbetsinsats är svår att förena med 
bam och hushållsarbete.

Ur Statshälsans undersökning “Lärares och forskares psykosociala arbetsmiljö. 1990”:

-”Det som utmärker denna patientkategori är att man söker sent i ett långdraget förlopp. 
Man har på något sätt accepterat att må påfallande dåligt väldigt länge. Man är obenägen 
att sjukanmäla sig. När personen söker Statshälsan är situationen ofta krisartad och 
bilden kan medicinskt sett vara alarmerande. Ofta uppenbarar sig patienten i ett tillstånd 
av påtaglig utmattning.”

-” Man har uppfattat situationen som en manifestation av egen otillräcklighet i stället för 
normala reaktioner på en “sjuk situation”, som ofta föreligger. Ofta beskriver man en 
isolerad arbetssituation. Målsättningen är ofta otydlig och återkopplingen från kollegor 
och ledning saknas, men förekommer från elever. Kombinationer av de ovan beskrivna 
symtomen bekräftar endast känslan av otillräcklighet, vilket i sin tur förstärker 
symtomatologin. Patienten ser ofta själv ingen stark koppling mellan symtomen och 
arbetssituationen utan skyller det mesta på egna brister.”

Regeringens proposition 1992/93:1 “Om universitet och högskolor - frihet och kvalitet”: 

-”Idag tas, till följd av den bristande jämställdheten, inte utbildnings- och
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forskarförmåga till vara inom många områden. Om kvinnor riskerar att missgynnas 
beror det antingen på att reglerna om meritvärdering etc inte följs eller - vilket tyvärr 
är det troligare- på attityder och värderingar inom universitet och högskolor”

Arbetsbetingelser för doktorander

Ur Statshälsans rapport “Doktorandernas arbetsmiljö vid humanistiska fakulteten”:

känslan av att inte riktigt vara accepterad och att inte som fullvärdig medarbetare få 
ingå i en organisationsstruktur skapar osäkerhet och alienation”

- “lärarkåren präglas av en syn på vetenskapen som enligt många doktorander hör 
hemma i 60-talet, en stagnation som innebär att andra perspektiv inte accepteras. Istället 
för konstruktiv och utvecklande kritik bemöts doktoranderna med ett personligt 
ifrågasättande”

- “bristen på ekonomisk trygghet är uppenbart ansträngande för de flesta doktorander”

- “många saknade en struktur och organisation av avhandlingsarbetet” 

Arbetsbetingelser för samtliga personalkategorier

”arbetsplatsen liknar ingen annan, arbetstiderna flyter, många arbetar hemma i bostaden, 
andra är mest på resande fot eller bor på annan ort och besöker arbetsplatsen sporadiskt 
(Statshälsans rapport: Doktorandernas..).

”Löneutvecklingen för anställda vid Umeå universitet har varit mindre god för kvinnor 
än för män sedan januari 1988. Skillnaden accentueras markant i och med införandet av 
fri lönesättning 1990. Allmännt kan sägas att männens löner stiger i medeltal med 40,3% 
från januari 1988 till december 1990, motsvarande siffra för kvinnor är 30,3%” (Gun 
Alm Stenflo:Rapport om löneutvecklingen för män och kvinnor vid Umeå universitet 
1988-1990).

”diffusa produktionsmål. Otydlighet i målen gör att man skapar egna mål (Rapport av 
Eva Magnusson om ledarskapet på förvaltningen.)

Ur rapporten “Lämnad i sticket 11” - ett projektarbete om långtidssjukskrivna vid Umeå 
universitet 1991/92 utfört av Gerd Enholm, Marianne Granström och Dagmar 
Lundgren:

“Av svaren framkommer att stora brister finns i fråga om genomförda skyddsronder 
och uteblivna åtgärder. 45% vet ej om deras arbetsplats är inspekterad av skyddsenheten 
under det senaste året. De vet inte heller om några förbättringar gjorts.”

“Kontakten mellan den sjukskrivne och arbetsplatsen fungerar genomgående inte bra. 
Initiativet till kontakt kommer som regel från arbetskamraterna. Med sin chef får man 
oftast ta kontakt själv. För många är den enda kontaktem under sjukfrånvaron med 
vänner och släktingar och detta gör att det blir ännu svårare att återgå till jobbet.”

“Vi kan fortfarande se att det finns negativa tendenser kvar i form av mobbning,
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nedvärdering och mindervärdighetskänslor. Kontakten är på många håll fortfarande 
mycket dålig med arbetsplatsen och självförtroendet försvinner. Uppgifter finns som 
beskriver att personal drabbats både fysiskt och ekonomiskt på grund av försummelser i 
arbetsmiljön.”

Statshälsan skrev i sin verksamhetsberättelse från 1991 om konsulentens insatser:

” Andelen TA-personal har minskat markant medan det varit en ökning av främst unga 
forskare och doktorander. De tre vanligaste anledningarna till att man söker konsulenten 
är kommunikations- och samarbetsproblem, livskriser och stress.

Tankar som rör forskningsverksamhetens meningsfullhet eller meningslöshet kan leda 
till livskriser där forskaren ifrågasätter meningen med sitt ofta mycket hårda arbete på 
bekostnad av familjeliv och fritid. Tankar som kan orsaka nedstämdhet och minskad 
arbetslust. Dessa mer eller mindre existensiella frågor kan leda till långa kontakter där 
dessa tankar får luftas och bearbetas. Stress och känslan av kaos i en allt snabbare spiral 
av uppdrag och engagemang kan drabba även framgångsrika forskare. I strukturerade 
samtal kan stressen identifieras och sedan angripas mer konstruktivt.”

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

Det finns flera omständigheter som gör att man kan utveckla personalekonomisk 
redovisning vid universitetet.Flera förändringar är nära förestående vid Umeå 
universitet. Fr o m den 1 juli 1993 får universitetet ett nytt styr-och anslagssystem och 
ny kontoplan. Det ställer nya krav på institutionerna. I “Direktiv för 
verksamhetsplanering 1993-94” framhålls att “den ökade friheten skall användas till att 
stärka kvaliteten i utbildning och forskning, förbättra resursutnyttjandet och stimulera 
till förnyelse och nytänkande. Krav kommer att ställas när det gäller kvalitetssäkring och 
resultatredovisning”.

För att tillfredsställa behovet av lättillgänglig information på strategisk nivå pågår för 
närvarande SIRIUS-projektet. Projektets mål är att ta fram en prototyp till ett 
ledningsinformationssystem för högskolan. SIRIUS ska arbeta med de bas-administrativa 
systemen inom högskolan som gmnd, t ex studerandesystem, ekonomisystem, 
personalsystem och inventariesystem. Syftet med Sirius är att man enkelt ska kunna göra 
verksamhetsuppföljningar för resp ledningsnivå och se trender, jämföra mot nyckeltal, 
ställa egna frågor mot databasen m m. Från SIRIUS hämtas data som kan behandlas 
lokalt med hjälp av en personadator och program.

Ett exempel handlar om lokaler. Det finns 8750 mm på unversitetet inklusive 
laborationslokaler, undervisningslokaler, förråd etc. Antalet tjänsterum är 1712. Antalet 
anställda varierar, i januari 1993 var det ca 4150 men räknar man om deltidstjänsterna 
till heltid motsvarar detta drygt 2600 heltidsanställda. Det förklarar att man räknar med 
en trångboddhet på 20%. De nybyggnader som görs kommer inte att leda till en 
utökning av tjänsterum. Man byter yta mot yta dvs lämnar förhyrda lokaler på andra 
platser och får ett samlat campus.
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Ekonomer, personaladministratörer och representanter från några institutioner arbetar 
tillsammans i det s k BASKER-projektet för att utveckla bokslut och kontoplan. Det 
finns för närvarande helt unika möjligheter att med personalekonomin som utgångspunkt 
öka förståelsen hos både ekonomer och personalmänniskor om varandras 
specialområden och bredda den ekonomiska diskussionen inom universitetet. Det viktiga 
är att försöka se på helheten och upptäcka viktiga samband. Ett exempel på hur 
personalkostnaderna kan redovisas i universitetets nya baskontoplan är följande:

4 Personalkostnader
40 Löner och arvoden med oreducerat LKP
41 Löner och arvoden med reducerat eller inget LKP
42 Andra kontanta ersättningar
43 Kostnader för naturaförmåner till anställda
44 Kostnadsersättningar
45 Avgifter enligt lag och avtal
46 Pensionskostnader
47 Kostnader för sjuk-och hälsovård
48 Kostnader för personalutbildning
49 övriga personalkostnader

Vissa av ovanstående kostnader finns idag på centrala konton. Kanske borde kostnaderna 
i framtiden visa sig där de uppstår d v s på resp institution. Under posten ”övriga 
personalkostnader” kan man som underkonto ha ”personalrekrytering”. Idag vet vi inte 
hur mycket det kostar att rekrytera en person. I arbetet med den nya kontoplanen måste 
vi fundera över om de poster som redovisas är intressanta att veta, viktiga för något 
beslut, viktiga för vår verklighetsuppfatning. Idag har vi svårt att via 
redovisningssystem och verksamhetsberättelse se hur universitetet hanterat sina anställda.

UPPGIFTER OM ANSTÄLLDA

Genom att sammanställa uppgifter om de anställda kan man väcka debatt kring vår 
personalpolitik, synliggöra personalen som resurs samt få underlag för kommande 
beslut. Hur den personalekonomiska redovisningen kommer att se ut vet vi inte ännu. 
Nedan följer några exempel på vad som kan ingå i en beskrivning av universitetets 
anställda.

Personaluppgifter

I januari 1993 var vi 4153 anställda. Det motsvarar 2615 heltidsanställda. Den 
genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen blir 63%, drygt halvtid för kvinnor och 
knappt tre kvarts tid för män. Antalet män var 2126 och antalet kvinnor 2027. Av dessa 
var 1608 lärare/forskare och 2545 teknisk/administrativ personal (TA-personal). 
Genomsnittlig ålder för de manliga lärama är 42.5 år och för de kvinnliga 42.4 år. För 
den manliga TA-personalen är genomsnittsåldern 41.2 år och för kvinnorna 43.3 år. 
Dessa siffror visas i figur 1 och i tabellerna 1, 2 och 3. Den genomsnittliga 
anställningstiden för manliga lä/fo är 11.0 år och för kvinnliga 8.8 år. För TA- 
personalen är den genomsnittliga anställningstiden 15.0 år för män och 14.7 år för 
kvinnor. TA-personalen har i snitt jobbat 5 år längre på universitetet trots att de är 
ungefär lika gamla som lä/fo.
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Figur 1. De anställda fördelade på ålder, kön och tjänstekategorigrupp.

De anställdas åldersfördelning
vid Umeå Universitet i januari 1993

Kvinnor

-4 0 0  - 3 0 0  - 2 0 0  - 1 0 0  0 100 2 0 0  3 0 0  4 0 0

Antal anställda per fem årsklass

3  Prof. m M Disp. Lä/Fo m □  Odisp Lä/Fo . m tå TA-pers. m |
■  Prof. q OD Disp. Lä/Fo q □  Odisp. Lä/Fo q Q  TA-pers. q I

T a b e l l e r  över  a n s t ä l l d a  f ö r d e l a d e  på å l d e r ,  kön och t j ä n s t e k a t e g o r i g r u p p .  

Tabe l l  1 Tabe l l  2 Tabe l l  3

Ålder Prof Disp Odisp Övriga Sa. Ålder
15-19 0 0 0 3 3 15-19
2 0 -2 4 0 0 21 36 57 2 0 -2 4

2 5 -2 9 0 0 123 142 265 2 5 -2 9
3 0 -3 4 0 34 1 16 165 315 30 -3 4
35 -3 9 2 67 73 134 276 3 5 -3 9
4 0 -4 4 10 96 64 153 323 4 0 -4 4

4 5 -4 9 38 94 58 156 346 4 5 -4 9
5 0 -5 4 40 76 38 106 260 5 0 -5 4

5 5 -5 9 26 45 20 54 145 5 5 -5 9
6 0 -6 4 21 21 6 50 98 6 0 -6 4

6 5- 5 4 0 29 38 6 5 -
Summa 142 437 519 1028 2126 Summa

Samtliga
övrigaOdisp Övriga Sa. Ålder Prof Disp Odisp Sa.

0 7 7 15-19 0 0 0 10 10

19 69 88 2 0 -2 4 0 0 40 105 145

69 155 224 2 5 -2 9 0 0 192 297 489

49 139 196 3 0 -3 4 0 42 165 304 511

37 157 218 35 -3 9 2 91 1 10 291 494

47 258 332 4 0 -4 4 10 123 1 1 1 41 1 655

52 300 384 4 5 -4 9 39 125 110 456 730

40 179 249 5 0 -5 4 46 100 78 285 509-

17 113 149 5 5 -5 9 28 62 37 167 294

28 106 141 6 0 -6 4 22 27 34 156 239

5 34 39 6 5 - 5 4 5 63 77

363 1517 2027 Summa 152 574 882 2545 4153
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Figur 2. Antal anställda fördelade på kommuner

Anta l  a n s t ä l l d a  jan.  1993
vid umeå Univ. an tal kommuner 

■  — IÛO to 3 3 8 5  ( I )
I -  25  to 100 (5)
$  10 lo 25  (11)
g  1 to 10 (82)
□  all o th e rs  (185)

Universitetets anställda är mantalsskrivna i 99 av Sveriges 284 kommuner. De flesta är 
förstås skrivna i Umeå och närliggande kommuner nämligen 3385 personer. 94 anställda 
är mantalsskrivna i Stockholms stad och län, 15 är skrivna i Lund, 14 i Göteborg och 32 
personer i Uppsala.
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Figur 3. Sjukfrånvaron i relation till ålder

Alderm 9 1 -1 0  ^  9 2 -1 0

Figur 4. Sjukskrivna uppdelade i yrkesgrupper
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L/F = Lärare/forskare
Adm = Administrativa yrken ( sekr, ass, bibi mm)
Lab = Laborativa yrken ( lab ass, ekon bitr, djurv mm)
v /T  = Vaktmästare/tekniker
LV = Lokalvårdare

Universitetsanställdas hälsa

Under oktober 1992 var 93 anställda långtidssjukskrivna (sjukskrivning en månad eller 
längre) dvs 2,9% av samtliga anställda. En viss minskning av sjukfrånvaron har skett(se 
figur 3). År 1991/92 gjordes 44 arbetsskadeanmälningar. Av dessa var 9 
arbetssjukdomar, 22 olycksfall och 13 färdolycksfall. Antalet besökande hos 
universitetets personalkonsulent har varit tämligen konstant över tiden. Dock har det 
skett en viss ökning av personer som får psykoterapibehandling. Idag får 15 personer 
psykoterapibehandling och av dessa är 11 lärare/forskare.

L/F Adm Lab V ak t/tek  Lok T/A TOT Totalt
YRKESGRUPPER 

E3 man E2 Kvinnor

Lärare/forskare
Administrativa yrken ( sekr, ass, bibi mm) 
Laborativa yrken ( lab ass, ekon bitr, djurv mm) 
Vaktmästare/tekniker 
Lokalvårdare
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Få lärare sjukskriver sig jämfört med T A-personalen (se figur 4). Närvarokontrollen är 
större för TA-personal. Att lärama trots sjukdom ändå får klara av sitt arbete stämmer 
även för de flesta inom gruppen TA-personal - arbetet blir liggande, några vikarier 
anställs inte. Sjukskrivning ger löneavdrag. Om karensdagar införs fr o m 1 juli 1993 
kommer löneavdraget förstås att märkas mer. De flesta inom gruppen TA-personal är 
kvinnor och relativt lågt avlönade. Sjukdom är en klass- och könfråga.

Personalkonsulenten vid universitetet handlägger varje år 32 rehabiliteringsärenden. Av 
dessa är 19 lärare/forskare. Bland lärare/forskare dominerar hjärtsjukdomar och 
personlig problematik. Bland TA-personalen överväger problem med rörelseorganen. 
Rehabiliteringskontot 1991/92 uppgick till 3,7 miljoner i löner inkl LKP. Av den 
summan gick 785.000 kr till lön för lärare/forskare. Under januari betalades 63.000 la
ut i lön till lärare som behöver rehabilitering. Den rehabiliteringsnsats som dominerar 
för lärare är någon form av omplacering till andra arbetsuppgifter p gr a att man inte 
klarar av aqtt undervisa, är sjuk eller är ”trött” lärare. För TA-personalen är den 
vanligaste rehabiliteringsinsatsen omplacering till andra arbetsuppgifter men även 
medicinsk behandling av olika slag och träning.

Figur 5. Sjukdomsorsak och kön oktober 1992

50

i 50
<  20

a/e H/K L/H
SJUKDOMSORSAK 

E3 kvinnormBn

R/H- BESVÄR X RÖRELSEORGANEN, BELASTNINGSBESVÄR H/X- HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR
L/II- BESVÄR X LUFTVÄGARNA,ASTMA,HUDPROBLEM,ALLERGIER
P- PSYKISKA PROBLEM
ö- ÖVRIGT (CANCER,ÖGONPROBLEM MM)

Av diagrammet framgår att flertalet sjukskrivna är kvinnor. Den sjukdomsorsak som 
dominerar är besvär i röresleorganen.

Enligt Bi Puranen, som leder projektet ”Framtida hälsorisker och folksjukdomar” på 
Institutet för Framtidsstudier är det främst kvinnor som drabbas av de ”nya 
sjukdomarna” kronisk utmattning, fibromyalgi och belastningsskador. Denna 
sjukdomstyp ökar mest i Sverige just nu. Bi Puranen menar att dessa sjukdomar kan 
kopplas till känslan av att vara otillräcklig, till bristande tillit, men också till ett överflöd 
av möjligheter, som ger akuta valproblem och ständig tidsbrist.

Med en ökad kunskap om dessa sjukdomar och hur de kan förebyggas skulle i bästa fall 
kvinnornas sjukfrånvaro kunna sänkas till samma nivå som männens. Det skulle i så fall 
betyda att antalet i genomsnitt sjukskrivna minskar med 30 personer. Det motsvarar 
ungefär 6 milj. kr. per år i besparing. Under projekttiden är målet en minskning av
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genomsnittet sjukskrivna med 10 personer, vilket motsvarar ca 2 milj. kr. i besparing. 

AVSLUTNING

Utifrån det som ovan redovisas kan man bl a ställa sig följande frågor:

Vad innebär det för institutionens arbetsmiljö att många anställda är bosatta på andra 
orter i Sverige? Hur upplever institutionens ”resande” sin situation? Vilka konsekvenser 
har det för studenterna? Finns det en skillnad mellan könen när det gäller bosättning på 
annan ort? Vilken strategi skall universitetet och institutionerna utforma för att klara 
återrekryteringen efter de stora pensionsavgångarna från år 2000 och framåt? Hur 
upplever studenterna det att en så stor del av våra lärare/forskare är män i en äldre 
generation? Vilken strategi skall universitetet och institutionerna ha för att få en bättre 
balans när det gäller kön och kompetens? Vad beror det på att frånvaron för kvinnor är 
nästan 50% och för män 25% och vad innebär det för verksamheten?

Inom ramen för projektet kommer bl a ovanstående frågor att diskuteras med 
institutionsledningama.Universitetet är en decentraliserad organisation där de enskilda 
institutionerna/enheterna har stor självständighet. Centrala direktiv och skrivelser räcker 
inte för att påverka denna typ av organisation, däremot kan en levande dialog kring 
verksamheten mellan olika aktörer ge avgörande impulser. Erfarenheten visar att man 
tar till sig idéer och förslag först när man inser deras praktiska nytta.

Förhoppningen är att projektet kan bidra till att förbättra institutionernas beslutsfattande 
så att sjukfrånvaron minskar och arbetsproduktiviteten ökar.
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The attitudes of a university institution 

that make students successful

An institution that promotes the study results of the students is one that gives them 

space for growth, both professionally and personally. This seems the main objective 

for a university institution according to the invited speakers in a series of seminars 

on the theme "The good institution" (1) held at the Teaching Centre at the 

University of UmeÅ (1990). From these seminars I have selected some ideas and 

pieces of information that appealed to me, were convincing of their validity, or that 

alerted me on important matters to handle. Thus, this paper deals with my 

extractions from some personal reflections made by other university teachers.

Alas most of the problems and their solutions were under discussion at those 

seminars, some hints originate from recent pedagogic papers (2,3).

The expression "space”, in the introduction line, includes both time to study and 

time to develop personal interests and skills. It also means time to reflect over the 

items the students study. Such reflection may be initiated by the teacher. The 

instrument can be his willingness to stimulate the development of a critical attitude 

towards apparent axioms. At all instances it should comprise readines the to let the 

students remain creative and to develop a creative attitude through acceptance 

of their personal treats. Such treats may include their initiatives, peculiarities, and 

ideas, whether seemingly adequate or awkward. - And to sustain their eagerness to
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take initiatives.

It also means to be open for the fact that some of our students may have 

difficulties to settle properly in the academic world, or even in the grown-up one. 

over This may present as the student's mismanagement of study tasks, failure to 

stick to schedules, or to engage excessively in distracting activities (4). An 

admission to study support activity should then be the natural course, suggested or 

even initiated by the tutor, backed-up by her/his institution.

We seem to have difficulties in balancing between confidence in the student's own 

capacity to take care of his studies, and our inclination to control or guide. The 

result is that we choose between letting the students, on the one hand grow, on the 

other hand to get stuck at an adolescent level! Growth will be facilitated if we avoid 

to intervene too early. Thus, we must restrict ourselves from over-protecting the 

student.The guiding Une from the single institution would then be to induce an 

attitude of the teachers to gain knowledge of how to handle items like adequate 

guidance and proper control without being suffocating.

Not a foreign mission - find out "what the savages really need"

The university institution that is successful in student training is one that . . .

* knows the student group - its qualifications - and can adjust to how it varies 

over time

* knows what the goal for the students’ study efforts is, and can create a 

study plan accordingly and to depict the line of development within the 

disciplin. - It may be emphasized that the prerequisite for a reliable 

prediction of the development within the disciplin is front-line research!
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* knows the institutions own good and bad sides, and can deal with the bad 

sides, and develop the good sides

Student qualifications - varying and altering realities

It is a prerequisite when planning a study course that the teachers know the 

background of the students, at least what their previous studies were. This may 

change over time. Thus, a study plan that was appreciated once, would not likely be 

sufficient a few years later, e.g., due to changes of the high-school curriculum.

Pedagogic structure as an expedient to fulfill study goals

A study plan should comprise continuity and coherence. Its goals should be 

clearly formulated. There must be time enough to acquire, work up, and analyse 

the matter. The study plan

should contain optional courses. There should be congruity between the level on 

which teaching and examination are performed. It also should contain repeated 

and adequate feed-back to each student.

Front-line research is the foundation for a prediction of the future for an 

institution's subject.

When it concerns the detail knowledge within the field of an institution's teaching 

at the under graduate level the teacher’s own knowledge usually seems sufficient. It 

is when it comes to depicting the future that the frontline research is a necessity. 

Thus, the main interest should not concern the past, unless there is a need to
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describe a dynamic situation based on historical notes. Neither would it contribute 

to a beneficial student's situation that prepares for their future if we just state: This 

is how it has always been done - meaning that this is how it should continue to be. 

Nor is it sufficient to set the present state as a model for the future. The prospect 

of possible alternatives for the future and how to follow the development of the 

disciplin is what our teaching should contain. Such an attitude is the sign that 

constitutes the prosperous institution. Yet, both the present and the past situation, or 

opinion, may be a valid starting point for a fruitful presentation of the development. 

Thus, the present state would only be a limited part in a course of events.

Assessing the institution's assets and draw-backs

A good institution is not necessarily perfect in all aspects. This is not likely to be 

the fact at any university institution. Still, there is a demand that there exists a 

knowledge within an institution concerning its assets and draw-backs. Only when 

this clear-sightedness exists there would be a good chance to deal with the bad 

sides, and develop the good sides.

The institution's own appropriate self-esteem based on an open recognition of both 

its good and less flattering sides could even serve as a functioning model for the 

student's own acceptance of himself.

In such an athmosphere there would be a good chance for growth both within the 

institution and within and among the students.

There seems no ready-made way to assess the spectre of the institution's assets. 

Student evaluation of the teaching is one way, but it is not enough. To evaluate to 

what extent the teaching really fulfills the whole width of the disciplin some kind of 

over-arching reflection amongst the teachers has to be applied.
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How can the institution get the fertile attitude?

Some institutions do have an attitude that contributes to all aspects of the student’s 

development. The way such an attitude develops may differ. Sometime it just exists 

without any visible strategy applied. In other cases it is the result of a few teaching 

staff individuals, with the same interests, who coincidently act in parallel traces, or 

who have reached there through frequent discussions. The latter method is 

presumably the way to choose for those of us who have not gained the optimal 

route yet. Still, it may be a safer way to reach whereto one aims if there is a 

conscious strategy rather than relying on an unaware happening to occur. Thus, a 

kind of ”home mission” is necessary.

The institution staff, with its leader in the pole position, have to be supportive 

toward teachers and teaching problems. It would be helpful if the staff itself can 

apply an athmosphere that recognizes teaching to be as demanding and as important 

a task as is research. The idea launched above, is that under-graduate teaching and 

frontline research neither are conquering, nor just compatible, but depend on each 

other. This idea may serve as an invitation to researchers to devote themselves to 

teaching and to teachers to take active part in research. This way recognizing 

teaching as the base for recruiting research staff may be a fruitful home mission 

attitude to adopt. Thus, it seems rewarding to consider teaching as one of two main 

objectives for the institution.

In a university institution that fulfills these aspects of the academic life it would be 

possible to encourage the students to remain enthusiastic and curious. And that 

prosperous surrounding would promote good study results.
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H a n d led a re  e lle r  M entor
Tankar kring universitetslärarnas professionalisering 
- som lärare

"Vårt svar till professorn som trodde att det 
inte går att utbildas till att bli bra lärare är 
förstås:

'Jovisst - vi kan alla lära oss att bli bättre 
som lärare. Vi är ju födda till det. Men 
det gäller att få tid att reflektera och ord 
för att förstå.' "

(Bessman och Talerud, 1992)

Synonymer har skilda valörer som leder vårt tänkande åt olika håll. 
Låt oss leka med citatet ovan. Professorn som inte trodde att det går 
att utbildas till lärare, kanske gjorde skillnad mellan utbildning och 
bildning. Det kan tänkas att han menade att en lärare (och det är ju 
vi alla, enligt citat), som bildar sig - reflekterar och söker ord för att 
förstå - också blir en bättre lärare.

När man lärt sig, då kan man ju? Då behöver man väl ingen mer tid 
att reflektera och inga fler ord för att förstå? - Dock som lärare är 
man för evigt i processen att bli. Som lärare behöver man ständigt tid 
att reflektera och ord för att förstå. Man kan inte lära sig lärarjobbet, 
men tack och lov, man kan alltid bli klokare.

Blir man klokare då man har en mentor än då man har en hand
ledare? Dum fråga? Javisst! Detta till trots, så diskuterar denna upp
sats just denna fråga.

I avsnittet "Från amatör eller proffs?" behandlas tesen - att som 
lärare är man för evigt i processen att bli. Här diskuteras också 
vägen från "amatör" till "proffs".

"En kurs för reflektion mot professionalism" beskriver en kurs 
rörande det handledande samtalets metodik. Kursbeskrivningen ger 
i sig en syn på den goda handledningen och hur den kan bidra till en 
kollegas yrkesmässiga utveckling.

I "Handledare eller Mentor som stöd för professionalisering?" 
fortsätts den allvarliga leken med ord i ett försök att påvisa nöd
vändigheten av ett namnbyte på ovan beskrivna kurs. Här diskuteras 
också kursens användbarhet i universitetsmiljö.

"Eftersnack - oprövade samtalsämnen" diskuterar önskvärdheten att 
ta tid att reflektera över "Utbildning/undervisning och kön" och "Ut
bildning/undervisningens etik", samt bristen på ord för att analysera 
och förtså dessa teman.
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Amatör eller profife?

Universiteslärariobbet en profession?

Det finns många skäl till att betrakta universitetslärarnas arbete 
som en slags profession. Att undervisa är att ständigt anpassa sitt 
handlande till olika situationer, till olika studentgrupper osv. Arbetet 
kännetecknas av att det inte är standardiserat, arbetsuppgifterna 
har för det mesta inga givna lösningar. Läraren måste själv utforma 
sitt jobb. Olika lärare kommer fram till olika lösningar - som alla 
kan vara helt acceptabla. Detta är just sådant som i allmänhet sägs 
känneteckna en profession. (Jfr Sveiby och Risling, 1987)

Ett gemensamt yrkesspråk och fora för erfarenhetsutbyte är andra 
kännetecken på en profession. Det är tveksamt om universitetslärar- 
jobbet tillfredsställer dessa kriteria. Men som Granström påpekar, 
så behöver universitetslärare ett gemensamt språk för att formulera 
såväl problem som tänkbara handlingsalternativ, (enligt Colnerud, 
1991)

Privatism hindrar lärare från att lära av varandra, den hind
rar därmed också professionell utveckling. Det går nämligen 
inte att skilja ut det personliga från det yrkesmässiga, det egna 
från det delade med mindre än att man gemensamt reflekterar 
över praxis. (Colnerud, 1991, sid 22)

De centrala arenorna för en levande pedagogisk diskussion, är som 
vi ser det, de enskilda institutionerna. Det är vid institutionerna som 
yrkesspråket i första hand vidmakthålls och utvecklas. Det är vid 
institutionerna det kan skapas traditioner som gör lärarjobbet min
dre privat.

Det vi - personalutbildningsenheten och undervisningscentret - bi
drar med är mötesplatser över institutionsgränser i form av kurser 
för lärare, lunchseminarier, pedagogiska caféer, denna konferens 
osv. Mötesplatser som i sig gör lärarjobbet mer offentligt och kan 
minska eventuell hemmablindhet. Därmed bidrar vi också till ut
vecklingen av ett gemensamt "pedagogiskt språk".

Från amatör till "proffs"

De kännetecken på en profession som skisserats ovan leder till 
slutsatsen att i en profession blir man aldrig fulllärd. En lärare är 
ständigt i processen att bli.

Mer precist menar vi med lärarprofessionalism ett handlande vars 
bas finns i ett medvetet reflekterande över undervisningsproblem 
byggt på explicita förklaringsmodeller. Detta till skillnad från ama- 
törism som kan beskrivas som ett impulsivt eller vanemässigt hand
lande som styrs av slump eller slentrian och som inte anpassar sig 
till nya omständigheter. (Jfr t ex Granström enligt Colnerud, 1991).
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Att stötta en lärares utveckling mot professionalism borde alltså 
innebära att bidra med explicita förklaringsmodeller och till förståel
sen av dessa, att ge de ord man behöver för att se och inse. Men hur 
sker då denna utveckling?

Redan 1942 presenterade Bertha Reynolds en femfasmodell för en 
professionells utveckling:

l:a fasen Den självcentrerade (Hur var jag?)
2:a fasen Bära eller brista (Går det så går det)
3:e fasen Har förmågan att förstå situationen men med bristande 

förmåga till kontroll av sitt eget agerande i den
4:e fasen Situationens herre ("proffset"), med såväl förmågan att
f  örstå situationen som förmågan att kontrollera sitt

agerande i den
5:e fasen Utveckla förmågan att förmedla det egna yrkeskunnan- 

det
(Heap, 1986)

Modellen har "igenkänningsvaliditet" - ordet funnet hos Dahlgren 
(1992) - och ger kanske därför en hel del tankar:

1. Utvecklingen till "proffs" tar tid. Kurser, som våra grundkurser 
för lärare, är korta punktinsatser. De kan troligen accelerera ut
vecklingen en bit in i fas tre.

2. "Proffset" vill, enligt modellen, själv förmedla sitt yrkeskunnan
de och utveckla sin förmåga att göra det. Det vore alltså en rimlig 
uppgift för oss att stödja "proffset" i att utveckla förmågan att 
förmedla sitt yrkeskunnande - och därmed till att fullfölja sin 
professionella utveckling.

3. Med "proffs" som handledare ökar institutionernas möjligheter 
att skola in sina nya lärare. Samtidigt som den nya läraren kan 
få ett kontinuerligt stöd i sin utveckling.

4. En modell med handledare för nya lärare stämmer dessutom 
med systemet i övrigt - alltså med forskarutbildningen.

Låt oss med detta gå vidare för att presentera en kurs för reflektion 
mot professionalism och med att utifrån denna presentation 
diskutera vad kollegial handledning kan innebära.

En kurs för reflektion mot professionalism

Kursen "Att handleda nya högskolelärare" utformades för att täcka 
det behov av handledare som uppstod genom de relativt omfattande 
praktikinslagen i våra grundkurser för lärare. Kursens omfattning 
är ca 3,5 dagar. (Egentligen kanske tanken på kursen fanns före 
behovet. Sedan 1986 har jag - tillsammans med andra - arbetat med
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att utveckla utbildningar för grundskollärarlinjens praktikhand
ledare.)

Kursen har i hög utsträckning influerats av Handal/Lauvås/Lyckes 
tänkande kring såväl handledning som handledarutbildning 
(Handal och Lauvås, 1982; Handal, Lauvås och Lycke, 1988; Lauvås 
och Handal, 1993). Det torde heller inte vara svårt att spåra påverkan 
av Egans idéer rörande det stödjande samtalet (Egan, 1990).

Kursens ideologiska bas

Kursens ideologiska bas kan sammanfattas som följer:
- Den övergripande handledningsstrategin är ”Finn din väg".
- Den centrala utgångspunkten i handledningen är den handleddes 

praktiska yrkesteori.
- Handledarens primära funktion är att hjälpa den handledde att 

sätta ord till sin praktiska yrkesteori.
- Att handleda är att vara nyfiken

Finn din väg. All verksamhet präglas av strategiska beslut (med
vetna eller omedvetna). Detta gäller självklart också handledning. I 
ett föredrag i Tällberg, 1988, gav Bengt Böijesson följande förslag till 
beteck-ningar på olika handledningsstrategier: "Gör så här", "Bli 
som jag" och "Finn din väg".

Alla vi lärare är olika. Vi har olika kunskaper, färdigheter, motiva
tion osv. Vi är alltså själva en del av den situation vi har att 
analysera och handla utifrån. Bl a därför har strategierna "Gör så 
här" och "Bli som jag" ett begränsat värde. Självfallet finns också i 
lärarjobbet rutiner att följa - gör så här. Och troligen finns också en 
hel del tyst kunskap som vi lättast kan förmedla som modeller - bli 
som jag. Men i stort kännetecknas lärarjobbet av individanpassade 
lösningar - finn din väg.

I kursen utgår vi från att "Finn din väg" är en övergripande strategi 
vid handledningen av universitetslärare.

Utgångspunkt: Den handleddes praktiska yrkesteori. Vårt handlan
de påverkas av våra föreställningar (medvetna eller omedvetna) om 
vad som är rätt eller orätt och av vår tro på vilka effekter vårt 
handlande kommer att få. Handal/Lauvås (a a) påpekar att varje 
lärare utvecklar en "praktisk yrkesteori" (en slags pedagogisk före
ställningsvärld) som är avgörande för hur den enskilde läraren 
utformar sina kurser, sin undervisning. Varje lärare har sina 
moraliska eller etiska skäl, sina teoretiska och sina erfaren- 
hetsmässiga skäl (= en egen praktisk yrkesteori) som leder läraren i 
utformningen av sin pedagogiska praktik.

Ett s k ”gammalt kinesiskt ordspråk" säger: "Ge en man en fisk och 
han blir mätt för dagen. - Lär honom att fiska och han blir mätt för
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livet." Översatt till handledning kan det kanske uttryckas som "Ägna 
tiden åt den enskilda lektionen så klarar läraren den - Ägna tiden åt 
hans praktiska yrkesteori och han klarar att undervisa."

I kursen utgår vi från att den centrala utgångspunkten, i handled
ning av universitetslärare, är den handleddes praktiska yrkesteori.

Hjälpa den handledde att sätta ord till sin praktiska yrkesteorL En av
Handal/Lauvås (a a) poänger är att den praktiska yrkesteori som 
varje lärare utvecklar behöver höras (synliggöras) för att bli till
gänglig för reflektion och utveckling.

Att sätta ord till företeelser hjälper oss att se och inse (eller höra, jfr 
nedan sid 8) och möjliggör en medveten reflektion över företeelsen 
och utgör alltså grunden för utveckling.

I kursen utgår vi från att handledarens primära funktion, i hand
ledning av universitetslärare, är att hjälpa den handledde att sätta 
ord till sitt tänkande.

Att handleda är att vara nyfiken. "För att hjälpa någon, måste jag 
visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå, 
det han förstår" (Ur Sören Kirkegaards "Till eftertanke")

I stället för att vara inriktad på sitt eget tänkande, blir man som 
handledare mer intresserad av hur andra tänker.
Handledarrollen kan på ett pregnant sätt sammanfatts i det 
gamla turkiska talesättet att "det var inte helt utan anledning 
som Gud skapade människan med två öron men bara en mun". 
(Lauvås och Handal, 1993, sid 13)

Handledarens spontana nyfikenhet över hur den handledde kon
struerar sin värld torde bl a leda till:
- ökade möjligheter för den handledde att prata - att sätta ord till sin 

praktiska yrkesteori och därmed till utveckling
- ökad självkänsla hos den handledde - han är ju någon värd att 

lyssna till
- en mer maktfri relation och därmed till ett gemensamt utfors

kande av pedagogiska problem (minskat krav på handledaren att 
säga "gör så här")

I kursen utgår vi från att en viktig egenskap hos handledaren är 
nyfikenhet.

Kursens uppläggning

Kursen kan närmast beskrivas som en serie övningar samman
bundna av korta teoretiska informations- diskussions- och reflek- 
tionspass.
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Olika former av samtal och samtalsmodeller presenteras och dis
kuteras i relation till handledning Speciell tonvikt läggs vid Egans
(1990) tre-fasmodell - “Läget?", "Målet?" och "Vägen?" - samt vid dia
logen, dvs möjligheten till ett maktfritt samtal som förs i syfte att bli 
klokare på ett givet fenomen.

Teoripassen behandlar dessutom teman som: lärarjobbet som pro
fession, praktisk yrkesteori, handledningens funktion och strategi 
osv.

I övningarna tränar man alltid kollegial handledning. Fyra grund
övningarna används. De är konstruerade för att ge speciell träning i: 
förhandledning, efterhandledning, perspektivhandledning och pro- 
blemorienterad handledning. Olika övningarna används alltså till 
att problematisera olika aspekter i handledningen samt till att öva 
olika moment i densamma som t ex: Att föra samtalet framåt; Att 
lyssna; Att lyssna empatiskt; Att sammanfatta; Att vidga perspektiv; 
Att ge feedback; Att utnyttja den exemplariska principen (borde kan
ske kallas exempelprincipen); Att välja handledningstema; Att ut
nyttja underlag för handledning; Att ge råd osv.

Övningarna kan sägs vara verklighetsnära och deltagaranpassade 
av bl a följande skäl:

1. Deltagarna handleder varandra. Det är alltså inte fråga om roll
spel, det är en faktisk lärare som handleder en annan faktisk 
lärare. Det går alltså att värdera varje övning i relation till det 
faktiska utbytet för den handledde. (Naturligtvis kan man dis
kutera det verklighetsnära i att en fysiker handleder en företags
ekonom. Dock erfarenheterna från givna kurser säger att det blir 
lättare för handledaren att vara nyfiken och ställa frågor när 
man har bristande ämneskunskaper. I stället för att ge råd som 
den handledde inte har någon användning för, får den handledde 
hjälp att avtäcka sin praktiska yrkesteori. Detta innebär inte att 
det är bra med handledare som saknar ämneskunskaper.)

2. Deltagarna väljer själva vad de vill få handledning på/samtala 
om under övningarna. Detta innebär att handledningen/sam
talen alltid kommer att röra aktuella problem från deltagarnas 
egna utbildnings- och undervisningsverklighet. Att detta är mer 
än en idealbeskrivning visas av att samma övningar med fram
gång har använts för utbildning av praktikhandledare inom bl a 
förskollärarutbildningen, fritidspedagogutbildningen, grundskol- 
lärarutbildningen, sjukgymnastutbilningen samt i kurser för 
universitetslärare.

I övningarna bestämmer deltagarna själva innehållet i handled- 
ningssamtalen - man talar om egna undervisningsproblem. Detta 
får till effekt att i övningarna reflekterar man gemensamt över 
undervisningens praxis, medan man efter övningarna reflekterar 
över handledningens praxis. Denna tvåsidighet ser jag som kursens 
avgörande styrka. Den är en kurs i handledning men ger också
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vidareutbildning i lärarkunskap. Den ger ökad professionalitet på 
två plan.

Nu är kursen beskriven, låt oss gå vidare och diskutera dess vidare 
användning för en ökad professionalism. Låt oss också diskutera ett 
lämpligt namn för kursen.

Handledare eller Mentor som stöd för professionalisering?

"Mentor, äldre vän till Telémachos. I 
Mentors gestalt gav Atena välvisa råd åt 
Telémachos."
(Lagerlöf, 1957)

Ovan beskrivna kurs har, med små variationer, givits under beteck
ningen "Att handleda nya högskolelärare" (i Umeå vt -91, ht-91 och 
vt 92) samt under namnet "Arbetssamtal med kolleger - hur klarar 
man det?" (i Stockholm, ht-92). Ungefär samma kurs har, med 
lyckat resultat, använts såväl till att förbereda lärare för att ta hand 
om nya högskolelärare, som till att utveckla förmågan att föra ar
betssamtal med kolleger. Detta stödjer tanken, att kursen utvecklar 
en handledningsstil som innebär en gemensam reflektion över 
praxis - handledare och handledd emellan. En handledningsstil som 
klart passar i professionaliseringssammanhang.

Det finns skäl att tro att termerna "handledning" och "handledare, 
får många att tänka på goda råd och "Gör så Här" (se sid 4). I en 
"lathund" för praktikhandledare inom lärarutbildningen (Hand
ledarroller, ej daterad) ges olika handledarroller följande beteck
ningarna: "Handledaren", "Vägvisaren", "Stimuleraren" och 
"Kollegan". Handledaren beskrivs i stort arbeta utifrån strategin 
"Gör så här". Vägvisaren utgår från strategin "Bli som jag". Medan 
såväl Stimuleraren och Kollegan kan sägas ha "Finn ditt sätt" som 
sina huvudstrategier. Så låt oss hitta en benämning som utgör 
syntesen av Stimuleraren och Kollegan.

Mentorsbegreppet används i andra professionella sammanhang t ex 
när det gäller handledning vid chefsutveckling (se t ex Arhén, 1991; 
Murray och Owen, 1992). Mentor var en äldre vän till Odysseus son 
Telémachos. Genom Mentor gav vishetens gudinna välvisa (ej väg- 
visa) råd till Telémachos. Nog passar det för en lärare att möta 
Mentor. Så låt oss fortsättningsvis benämna vår kurs "Mentorskap".

Kursen "Mentorskap" finns men vad skall den användas till? Den 
har redan använts till att utbilda handledare som vi behöver för 
praktikmomenten i våra grundkurser. Till detta bör kursen nyttjas 
även fortsättningsvis. I ett institutionsperspektiv bör den vara an
vändbar till att stödja "proffs" i att utveckla förmågan att förmedla 
det egna yrkeskunnandet, med följdeffekten att institutionerna får 
ökad kapacitet till ett mer långsiktigt professionaliseringsprogram.
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Till sist en hädisk  tanke: "Borde in te kursen  också ingå som en del i 
en kurs för forskarhandledare?"

Eftersnack - oprövade samtalsämnen

A tt skriva en uppsats inför denna konferens innebar för m ig a tt  ägna 
ex tra  tid  till a t t  bli klokare på m itt skötebarn kursen  "M entorskap". 
J a g  önskade m er tid  a tt  försöka förstå varför kursen  fungerar i så 
skiftande sam m anhang, med så skiftande deltagare. J a g  ville få tid  
a t t  fö rstå  v ilken  roll k u rsen  k an  spela  för u n iv e rs ite ts lä ra re s  
professionalisering. Jag  ville få tid  till a t t  förstå h u r  kursen  kunde 
utvecklas. J a g  ville få tid  a t t  .... Och jag  vill fortfarande få tid  a t t  
reflektera och ord för a tt  förstå.

Tiden kom a tt  användas till e tt m er a llm än t läsande. Ord visade sig 
och de användes till reflek tioner k ring  M en to rkunskapskursen  I 
d e tta  "eftersnack" vill jag  beskriva de funderingar som läsande t av, 
främ st, en a rtik e l och en recension gav upphov till. Recension 
betitlas  "K unskapsbildning och kön" (Halldén, 1991) m edan artike ln  
b ä r tite ln  "Yrkesetik och lärarprofessionalism " (Colnerud, 1991).

T änkandet kom främ st a t t  rö ra sig kring  frågorna: "vilka explicita 
förklaringsm odeller använder vi, n ä r  vi an a ly serar u tb ildn ing /un
dervisning och kön?" och "vilka använder vi, n ä r  vi an a ly se ra ra r  
u tb ildningens/undervisningens etik?"

U tbildning/undervisning och kön

H andledning och kön h a r visserligen uppm ärksam m ats under k u r
serna, m en diskussionen h a r  m est h an d la t om h u r  handledningen  
påverkas av olika könskonstellationer i p a re t handledare och h an d 
ledd. I e tt  perspektiv  av a t t  kunskapsbildningen ä r  könsre la te rad  
förefaller d e tta  som en väl ytlig problem atisering.

A tt kunskapsbildningen ä r  könsrelaterad påstås i "W oman's Ways of 
Knowing" (Belenky e t al, 1986 - beställd  m en ej läst) enligt Halldén,
(1991). Belenkey e t al sägs påpeka a tt  uppfattn ingar om kunskap är, 
om än  in te  könsspecifika  så  dock k ö n sre la te ra d e . K vinnors 
kunskapande fångas i m etaforen "röst" - till skillnad från  den m an
liga m etaforen "synsätt".

A tt veta, var för kvinnorna a tt  lyssna till någon eller lyssna till 
den inre rösten och a t t  få en röst som möjliggör reflektioner. A tt 
lyssna och förstå var v ik tig t liksom a tt  kunna form ulera sina 
egna uppfattn ingar för sig själv. Därem ot var det in te så v iktigt 
a t t  övertyga andra.

V isuella m etaforer som "synsätt" för ta n k a rn a  till en reg is t
re ran d e  kam era, m edan m etaforen "röst" in n eb är e tt u n d e r
s trykande av kunskapen  som rela tionell och kontextbunden. 
K unskap ä r  in te  e tt exakt reg istrerande av en verklighet u ta n
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någons berätte lse  om e tt skeende. A tt poängtera lyssnandet och 
ta lan d e t innebär a t t  se kunskap  som någons, som denna någon 
kan  dela med sig av, men som alltid  kommer a tt  vara  förbunden 
med den som ta la t. K unskap ä r  in te något m an kan  erövra och 
göra till sin. (Halldén, 1991, sid 58)

M edan kunskap  för m än ä r  något som kan  erövras ä r  kunskap  för 
kvinnor något som skapas i sam tal med andra. Vad jag  förstår inne
b ä r d e tta  a t t  kunskap  för kvinnor a lltid  skapas i en re la tion  till 
an d ra , m edan kunskapen  för m än ligger u tan fö r och bortom  den 
sociala relationen. D etta kan  innebära, a t t  v isserligen pågår under
v isn ingen  på sam m a s ä t t  för kv innor som m än , m en u n d e r
visningen ä r  anpassad för m ännens sä tt a t t  lä ra  och se på kunskap.

A tt h itta  en explicit modell för a t t  problem atisera och analysera "Ut
b ildn ing /underv isn ing  och kön" ser ja g  som en v ik tig  steg  för 
lärarjobbets professionalisering. Då h a r vi funn it en cen tral tan k e
modell som M entor tillsam m ans med sin  kollega borde använda i 
den gem ensam m a analysen av undervisningssituationen.

Lyckas vi finna  en såd an  modell h a r  vi också lyckats a t t  p ro
blem atisera e tt  v ik tig t e tisk t problem, näm ligen lika r ä t t  (oberoende 
av kön) till god utbildning/undervisning.

U tbildningens/undervisningens etik

Som tidigare påpekats (sid 4) bygger kursen på a tt e tt stöd till e tt m er 
professionellt fö rhålln ingssä tt bl a innebär a t t  k u n n a  belysa sina 
yrkesproblem  u tifrån  sin  p rak tisk a  teori. D et in n eb är också a t t  
k u n n a  legitim era sina hand lingar A lltså a t t  kunna k largöra den 
e tik  som ligger bakom  ens val av h an d lin g ar. M en se tt  i en 
backspegel så h a r  vi nog i ku rsen  och vår egen handledning  peda- 
gogiserat etiken.

D ärtill kom m er a t t  de e tiska  svårigheterna  in te  b a ra  priva- 
tise ra ts  u ta n  också pedagogiserats. E n lä ra re  som vänder sig 
till någon med frågan "hur ska jag  göra" risk erar a t t  bli m ött av 
en diskussion om rä t t  eller fel u r  m etodisk eller d idaktisk  syn
punkt. En sådan fråga ska sannolik t m ånga gånger behandlas 
som etisk  och u ttydas som a tt  lä ra ren  vill dryfta vad som är rä t t  
handling u r  etisk synpunkt? (Colnerud, 1991, sid 22)

Så nu  n ä r  konferensen ä r  slu t lå t  oss ta  y tterligare  e t t  steg  från  
am atörism  m ot professionalitet. L åt oss söka rä t t  på de modeller som 
finns för a t t  an a ly se ra  underv isn ing  och kön. L å t oss söka de 
m odeller som finns för a t t  analysera etisk  problem och de modeller 
som finns för a t t  med andra dryfta etiska problem.
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Session F

Borta bra men hemma bäst? 
Om utbildning på distans
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Temaförord

Ove Lundberg, Högskolelektor, Ekonomisk-historiska institutionen.

Mats Klingvall. Utbildning på annan ort än Umeå -
ett försök med utlokaliserad läkarutbildning 
Studenternas synpunkt

Margareta Gisselberg Distansstudiemiljön

Mats Klingvall och Margareta Gisselberg beskriver två viktiga länkar i 
distansutbildningskedjan (Vision - Marknad -Utveckling-Kurs-Utvärdering- Revision- 
Kurs) nämligen vision och utvärdering. D e lyfter fram viktiga problemområden, där 
relativt enkla åtgärder kan ge stora fördelar både för den distansstuderande och för 
distanskursanordnaren..

Mats Klingvall utvärderar utlokaliseringen av läkarutbildningen. Bakgrunden är dels att 
kandidaterna är så många att "patientunderlaget" vid universitetssjukhuset inte räcker till, 
dels att kandidaterna behöver mer erfarenheter från "vardagssjukvård". Dessutom finns 
en förväntan att de utlokaliserade kandidaterna skall få ökad benägenhet att stanna i 
regionen.

I rapporten redovisas den enkät som riktades till lärare, handledare och läkarstuderande 
på läkarutbildningens sjunde till och med elfte termin.

Resultaten av undersökningen visar i huvudsak positiva erfarenheter av utlokaliseringen. 
Några problemområden som lyfts fram är bland annat den sociala miljöns betydelse både 
för trivsel och motivation. Undersökningen pekar på klara fördelar att skicka fler 
studerande till samma sjukhus. Den visar också att handledarna vid det mottagande 
sjukhuset är en strategisk grupp som bör utbildas. Kvalitetsmässigt visar undersökningen 
att den utlokaliserade verksamheten inte innebär någon kvalitetssänkning av 
läkarutbildningen.

Margareta Gisselberg ger i sin uppsats en vision av vad goda studiemiljöer ställer för krav 
på utbildaren och den studerande. Den tredje generationens distansutbildning ger ökad 
valmöjlighet för den studerande. Studierna kan bedrivas i en miljö som den studerande 
kan välja tex. hemmet, studiecenter, kommunbiblioteket, arbetsplatsen. Inlärningsmiljön 
kan många gånger vara fruktbarare för den distansstuderande genom kontrollen över 
studiesituationen - och dialog med läraren - än kollegan vid universitetet. Den 
distansöverbryggande tekniken är utan tvivel motorn i utvecklingen av "den tredje 
generationens" distansundervisning, men - och detta understryker författaren - den kan 
inte ersätta den studiesociala miljö som skapas i samvaro med lärare och/eller 
studiekamrater. Men den moderna tekniken kan överbrygga denna brist. Slutligen 
efterlyser författaren ett ökat intresse för distansproblematiken från pedagoger och andra 
forskare.

Vid debatten framhölls att det är slitsamt att utveckla distansundervisningen, men att detta 
arbete positivt berikar den reguljära undervisningen. Både närvarande pedagoger och 
andra framhöll att lärarrollen måste förändras för att möta de nya utmaningarna som den 
moderna tekniken ställer. Men detta är inte helt lätt att åstadkomma så länge 
institutionernas utvärderingar av den reguljära undervisningen på tex läkarlinjen i många 
fall är positiva. En annan del som diskuterades var betydelsen av den sociala 
interaktionen. Kan distansnundervisningens metoder simulera detta. Svaret är ja.. Det 
finns olika lösningar på denna problematik. Konsten är att hitta rätt mediamix. Slutligen 
visade både enkäten och den avslutande diskussionen att handledarna hade en viktig roll i 
den goda utbildningen. Distansinstitutioner bör dels ta till vara den kompetens som finns 
utanför universitetet dels satsa på att utbilda handledare.
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UMEÅ UNIVERSITET 
Pedagogiska Institutionen 
Mats Klingvall

U tbildning på annan ort än Umeå

ett försök med utlokaliserad läkarutbildning

Studenternas synpunkter

Föreliggande uppsats är en sam m anfattn ing av en enkätstud ie som genom fördes 
under hösten 1992, som del av en u tvärdering  av utlokalisering av vissa delar av 
läkaru tb ildn ingen  i Umeå. E nkätstudiens syfte var att undersöka de studerandes 
syn på h u r den u tlokaliserade u tb ildn ingen  fungerat och deras önskem ål om  
förändringar av densam m a - allt relaterat till den reguljära u tb ildn ingen  i Umeå. 
Enkäten u tfo rm ades m ed en b landn ing  av slu tna  och ö p p n a  svarsa lte rna tiv . 
Resultatet blev att flertalet studenter är m ycket nöjda m ed all form  av utlokalise
rad  u tb ildn ing , eftersom  m an kom m er närm are den vardagliga sjukvården  och 
dessu tom  närm are  patien ten  och den  han d led an d e  läkaren. Personalen  v id  de 
aktuella sjukhusen är inte heller så "kand ida ttrö tta"  som  den  som  kand idaterna 
m ö te r på u n iv e rs ite tss ju k h u se t. U n d an ta g  finns g ive tv is, d ä r  s tu d e n te rn a  
bedöm er att u tb ildn ingen  är säm re vid u tlokalisering än den  är i Umeå. D iskus
sionen  är u tfo rm ad  som  en skiss över "d e n  goda u tb ild n in g sm iljö n "  v id  
u tlokaliserad utbildning, och bygger helt på studenternas synpunkter och förslag.
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Den goda utbildningsmiljön - utlokaliserad utbildning under läkarutbild
ningen

U n d er lä k aru tb ild n in g en s k lin iska avsn itt fö rläggs sedan  länge viss del av 
u tb ild n in g en  till an d ra  k lin iker än un iversite tssjukhuse ts. Skälen kan  varie ra  
något, m en de kan sam m anfattas i två grupper:

1 K and ida terna är så m ånga att "p a tien tunderlage t"  v id  regionssjukhusets 
k lin iker in te  räcker till. Varje k and ida t får in te  tillräcklig t m ånga tillfällen att 
själv u tföra vissa basala åtgärder, eller ibland ens se på när lä k are /h a n d le d aren  
utför dem .

2 K andidaterna får inte se "vardagssjukvården" i tillräcklig u tsträckning. Vid 
U m eåk lin ik ern a  v å rd a s  ofta p a tie n te r  som  rem itte ra ts  d it  från  reg ionens 
sjukhus, för att u tny ttja  specialistkom petensen som  finns där. De är alltså ofta 
specialfall jäm fört m ed vad de u tb ildade läkarna kan väntas m öta v id  "vanliga" 
lasarett och på vårdcentraler.

Sedan en tid  har y tterligare ett skäl för u tlokalisering  tillkom m it, näm ligen att 
öka kand idate rnas benägenhet att söka arbete i N orrlands in land. Föreliggande 
arbete bygger på delar av en u tvärderingsstud ie  på en försöksverksam het som 
in itierades av S am verkansnäm nden1. N äm nden  ville ha förslag från linjenäm n
den  för läkaru tb ildn ingen  på hur m an skulle kunna förändra u tb ildn ingen  så att 
rekryteringen av läkare till N orrlands inland skulle förbättras. M er om  utlokalise- 
ringens bakgrund  och genom förande presenteras i u tvärderingsrapport n r 1.

U tvärderingens första steg var att adm inistrera tre olika enkäter till in tressenter i 
fö rsöksverksam heten : L ärare v id  de in b la n d ad e  u n iv e rs ite ts in s titu tio n e rn a , 
h an d led a re  v id  de b e rö rd a  u tloka liseringsk lin ikerna sam t s tu d en te r. D enna 
uppsats bygger på studentenkäten.

Svfte

Syftet m ed  enkäten var:

1 a tt u n d ersö k a  s tu d e n te rn a s  syn  på  den  u tlo k a lise rad e  u tb ild n in g en s 
kvalitet, jäm fört m ed den som  ges i U m eå och

2 att få förslag till förändringar, som  skulle förbättra densam m a

Studentenkäten - metodfrågor

S tuden tenkäten  genom fördes som en to ta lundersökn ing  och d istribuerades till 
sam tliga studen te r som  un d er ht92 läste på term inerna 7 tom  11 sam t till dem  
som  avslu tade stud ierna på term in 11 vårterm inen  1992. Enkäten var halvstruk- 
tu rerad , m ed flera öppna frågor. Ä ndå tyckte flera studenter att svaren  på  m ånga

1 Samverkansnämnden är ett politikerorgan för samverkan mellan landstingen i de fyra nordli
gaste länen i landet: Norrbottens , Västerbottens , Jämtlands och Västernorrlands läns. Näm nden består 
huvudsakligen av landstingsråden och har fn sin expedition i Umeå
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frågor blev alltför generaliserande. Jag bedöm er själv, m ed hela m aterialet i m in 
hand , att resu ltate t b livit så nyansera t m an kan önska sig i en enkätstud ie. Ett 
anna t problem , som blivit väsentligt m ycket större u r bearbetn ingssynpunkt, var 
att in fo rm ationen  som  skulle särskilja de som  deltag it i verksam heten  från  
övriga, blev så otydlig  att alltför m ånga besvarat frågor om  utlokaliseringen. Jag 
bedöm er ändå att resultaten  går att använda u tan  d jupare efterforskningar för att 
u trö n a  v ilka som  varit u tloka liserade i d e t ak tuella  p ro jek te t och v ilka som 
utlokaliserats på "vanlig t sätt". Eftersom själva företeelsen - att vara utlokaliserad - 
förefaller vara likartad , oavsett syftet m ed lokaliseringen, kan m an u tgå ifrån att 
studen ternas erfarenheter är generella.

Bortfallet låg, efter en skriftlig påm innelse, på närm are 40% - en procentsats som 
m inskats tack vare te lefonpåm innelser, och vid  defin itiv  d ead lin e  s lu ta t vid 
34%. Detta bortfall betraktas som acceptabelt och det fanns vid telefonsam talen 
ingenting som tyder på system atik i bortfallet. Jag betraktar därför resultaten - i de 
fall de ska vara generella - som giltiga.

Vissa studenter har haft svårigheter att besvara frågor där de inte själva haft egen 
erfarenhet, t ex frågor som: "B edöm er du att u tb ildn ingen  i den u tlokaliserade 
u tb ildn ingen  m otsvarar den som ges i U m eå", till s tudenter som inte själva varit 
u tlokaliserade. De flesta har em ellertid  spekulerat kring frågeställningen, utifrån  
de in form ationer de fått av sina u tlokaliserade kam rater - v ilket g ivetvis var 
m eningen m ed frågan.

I den följande presentationen kom m er jag att koncentrera m ig på de resu ltat som 
kan hänföras till rubriken: "D en goda utb ildningsm iljön", som  alltså här kan få 
underrubriken: "v id  p rak tisk t inrik tade stud ier på annan o rt än U m eå".

N är den ak tuella sam m anställn ingen  gjordes, hade  65% av svaren kom m it in. 
Då pågick  telefonpåm innelser, för a tt öka svarsfrekvensen . Jag har fö rh o p p 
n ingen att få in c:a 70% av enkäterna.

Resultat

Jag väljer att inte näm na någon enskild  institu tion  eller klinik i den här u p p sa t
sen. D ärem ot redovisas sådana enskilda resultat givetvis i u tvä rderingsrapport 2.

D en u tlokaliserade u tb ild n in g en s kvalitet

M ycket få s tuden ter anser att den u tlokaliserade u tb ildn ingen  är säm re än den 
m an får i Um eå (12 av 138 - 14 avstod ifrån att göra någon bedöm ning). Av dessa 
u tgörs en stor g rupp  av de studen ter som inte själva varit u tlokaliserade (5). De 
övriga 112 anser alltså att den u tb ildn ing  m an får vid u tlokalisering är m inst lika 
god som den som ges i Umeå. M otiven varierar givetvis , t ex:

"Som läkarstud blev man emottagen på annat sätt. Framför allt så tog sig 
avdelningsläkarna mer tid för oss och förklarade "
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"Man får göra mer och se en mer blandad patientskara. På utlokaliseringsorten är 
personalen i regel mycket mer positiva till kandidater, vilket leder till en 
trevligare placering."

"Färre kandidater mer möjligheter till reell patientkontakt. Fler operationer 
där du deltar. M indre kandidattrötthet bland läkare på orten. A t t  komma 
hemifrån frigör tid till studier!"

"Handledaren och övrig personal är oftast mer entusiastiska vilket gör att de 
kommer och visar kandidaten intressanta patientfall."

"Fler jour tillfällen. Mer personlig handledning. Man hinner träffa fler patienter 
= mindre "dötid". Man är färre kandidater på utlokaliseringsorterna -> större 
möjlighet att aktivt delta i ronder, mottagningsverksamhet etc."

M an kan sam m anfatta de positiva studenternas svar i fyra grupper:

1 M an blir m er positiv t bem ött vid and ra  sjukhus än universite tssjukhuset. 
"K an d id a ttrö tth e t"  är ett begrepp  som  ofta återkom m er för att benäm na 
vårdpersonalens attityd  till läkarstuderande i Umeå.

2 L äkarna v id  u tlo k a lise rin g ssju k h u sen  är o fta m er en tu s ia s tisk a  i sin 
hand ledn ing  än läkarna på universitetsklin ikerna. H and ledn ingen  har inte 
b liv it slentrianm ässig , eftersom  de inte m öter så m ånga s tuden te r u tanför 
u tb ildn ingso rten .

3 M ed det m in d re  an ta le t s tu d e n te r  som  finns på  varje  av d e ln in g  v id  
u tloka liseringarna , får varje s tu d e n t fler tillfällen  a tt se och själv göra 
viktiga delar av den dagliga vården.

4 Slutligen är vården  m er näraliggande den  m an själv fö rvän tar sig stöta på 
som  färdig  läkare. (Vid universitetsk lin ikerna vårdas ju ofta de specialfall, 
som  rem itterats d it från de m indre sjukhusen).

En m indre  g rupp  studen ter nyanserar sitt, ofta positiva, svar genom  att m otivera 
sina svar i sam m a anda som följande citat:

"Självfallet HELT beroende vem man får som handledare."

Av flera svar fram går tyd lig t att engagem anget i k and ida te rna , kunn ighe t att 
hand leda  sam t engagem ang i den  arbetsuppgiften  varierar påtag lig t från klinik 
till k linik och från hand ledare  till handledare . Sam tidigt betonar de flesta som  
påpekat dessa brister att de vägs upp  av tidigare näm nda fördelar.
Ett fåtal s tu d en te r (9%) anser a tt den  u tlokaliserade u tb ild n in g en  har säm re 
kvalite t än den som  erbjuds i Umeå. De redov isade bristerna är desam m a som 
för den g rupp  som  näm nts ovan, m en m an har inte k u n n a t se att nackdelarna 
vägts upp  av fördelar. Exempel på svar:

"Nej undervisningen var bristande. Det var ingen som riktigt engagerade sig och 
tog ansvar för kandidaterna."
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Handledarnas kvalitet

S tudenternas (OBS att här svarar endast de studen ter som  varit utlokaliserade) 
bedöm ning  av h an d led arn as kom petens varie ra r avsevärt i enkäten . F lertalet 
studen ter m enar att kom petensen är tillräcklig (81 av 99 - 3 avstod från att göra 
en bedöm ning), m en av kom m en tarerna fram går det a tt det v arie ra r högst 
påtagligt. En s tuden t m enade att en fråga av detta  slag är omöjlig att besvara: 
"Egentligen går det ej att svara på så här grovt generaliserande frågor, men...

De flesta kom m entarerna rör egentligen inte hand ledarnas kom petens, u tan  m er 
h an s /h en n e s  m öjligheter att fungera som handledare:

"Vilken handledare? Har aldrig haft någon speciell!

"Mycket kan bero på att mottagningar och liknande ej avpassats så att det finns  
tillräcklig tid till undervisning. Samma problem på alla orter."

"Kompetensen finns nog, det som saknas är organisation, "kandidatpatienter" 
t ex. Brister finns på de flesta orter."

"På sätt och vis. Dom har sällan fått direktiv från Umeå vederbörande klinik vad
som gäller, samt sällan betalt för att handleda."

Också i denna fråga kan olika grupperingar av svar utkristalliseras:

1 S tudenterna har aldrig uppfatta t att de haft en handledare vid den m ottagan
de kliniken. De har inte u p p fa tta t att u tlokaliseringsklin iken u tse tt någon 
hand ledare  för de kandidater som  placerats på kliniken eller också har den 
u tsed d a  hand ledaren  in te "v isa t u pp  sig" för kand idaterna . De studen te r 
som kom m enterat detta visar också sin otillfredställelese m ed förhållandet.

2 K liniken har in te  b ra y ttre  fö ru tsä ttn in g ar för a tt ta em ot och in stru e ra
kandidater. Lokalerna är inte läm pliga eller personalens tid  är otillräcklig
för att visa, instruera och "undervisa".

3 K linikernas in form ation från  un iversite tsinstitu tionen  är otillräcklig ,v ilket 
får till följd att handledaren  inte vet vad kand idaterna redan  kan och inte 
heller vad de bör få vara m ed om och göra under tiden vid kliniken.

G ivetvis återkom m er här också svar som  pekar på behovet av h and ledarens 
intresse och engagem ang i kandidaterna och i uppgiften  att delge dessa så m ycket 
som  möjligt.

Tendenserna i det ovanstående förstärks i de kom m entarer som  gjorts angående 
vilka kliniker som givit det bästa respektive säm sta u tby te t vid utlokalisering. 
Först har studen terna fått ange vilka kliniker m an avser (vilket jag alltså i det här 
arbetet helt bortser ifrån) och därefter m otivera sitt svar.
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Klinikernas bidrag till kunskapsutvecklingen

D et som , enligt studenterna, gjort att m an fått det bästa u tby te t av den utlokalise
rade utb ildningen, är ungefär sam m a saker som gjort att m an bedöm er utlokalise
rad  u tb ildn ing  som lika bra som eller bättre än m otsvarande i Umeå:

"Engagerade och undervisningsintresserade doktorer, mycket handledning och 
mycket stora möjligheter till egna aktiviteter och egna initiativ."

"Väl planerade dagar, jouren. Möjligheter till självständigt arbete, läkare som 
bemötte en normalt "civiliserat". Bra handledning/möjligheter att se mycket.."

På m otsvarande sä tt förhåller d e t sig m ed kom m entarerna till bedöm ningarna 
av vilka kliniker som givit det säm sta u tbytet vid utlokalisering. Det som orsakat 
det dåliga utbytet är faktorer som:

1 Bristande tid  för handledning  och uppföljn ingssam tal

2 Bristande engagem ang

3 O intresse för kandidaterna

4 Dålig organisation av kandidaternas verksam het

5 M an fick inte agera själv

Vad som  är slående i de här svaren och i enkäten  i stort, är att m ånga studenter 
känner sig tråk ig t bem ötta  vid u tb ild n in g sav sn itt som  förläggs till k lin iker i 
Umeå. M an talar om  "kand ida ttrö tthe t" både b land läkare och annan vårdperso 
nal i U m eå, m an återkom m er ofta till, vad  som  kan tolkas som, förvånade u trop  
över de  sm å sjukhusens "v än lig a " , "p o s itiv a"  och ren t av "en tu s ia s tisk a"  
personal när m an beskriver hur m an som kand idat blir m ottagen på utlokalise- 
ringssjukhusen:

"Möjlighet gavs att jobba ganska självständigt, tack vare god handledning. Blev 
väl omhändertagen och fick en inblick i hela verksamheten. Skillnaden jämfört 
med dom som var i Umeå var milsvid!!"

Studenternas syn på förbättringar av den utlokaliserade utbildningen 

Förslag till institutionerna

S tu d en te rn a  fick i enkäten  m öjlighet att ge förslag  till fö rb ä ttr in g ar av den 
u tlo k a liserad e  u tb ild n in g en  - både  till ansvarig  in stitu tio n  och m o ttag an d e  
klinik. Svaren (öppna svarsalterantiv) gick i m ånga avseenden rad ikalt isär och 
kan egentligen inte sam m anfattas. H är tas i stället upp  några olika exem pel, för 
att visa på spridningen:

"Informera tidigt helst i början av terminen vilka veckor som gäller. Dela upp 4 
veckors pass i 2 st 2 -veckorspass, så kan man göra 2 veckor i Umeå och 2 veckor
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på annan ort."
"Ge bättre information om vad utlokaliseringen syftar till åt utlokaliseringskli- 
niken. Förbereda kliniken bättre, i god tid."

Inform ationen till studen terna och de m ottagande klinikerna var något som ofta 
återkom  i studen ternas svar. Likaledes var om fattn ingen  av u tlokaliseringarna 
någo t som  tycks engagera m ånga. De sociala aspek terna både  i U m eå och på 
u tlokaliseringsorten  är faktorer som  påverkar benägenheten  att vilja vara borta 
från "hem m aplan". H är bör påpekas att önskem ålen om kortare perioder inte är 
helt en tydiga - m er än en studen t har önskat "längre perioder" , eller "flera och 
m era" av utlokalisering. N är längden på u tlokaliseringen varar m er än en vecka, 
har det i flera enkäter fram kom m it önskem ål om fria hem resor vid helgerna.

K ontak ten  m ellan  in s titu tio n  och klin ik  har i m ånga fall fu n g era t alldeles 
utm ärkt, m en i de fall den inte gjort det, fram kom m er det i svaren  önskem ål om 
fö rbä ttringar. In fo rm ationen  ska gälla alltifrån  att k an d id a te n  kom m er, n ä r 
h a n /h o n  kom m er och vad  h a n /h o n  kan förväntas kunna, till m era långsiktiga 
d idak tiska  frågor (om m ålsättn ing  m ed utlokaliseringen, vad  som  bör tas upp , 
hu r mm). I det här sam m anhanget fram kom m er i flera enkäter också ett behov 
av att det finns en  ansvarig läkare som handledare , m en dessu tom  att klinikens 
övriga personal är väl in form erad  om  vad  som  är på gång. Den a n sv a r ig e /a  
hand ledaren  bör dessutom  vara u tb ildad  för ändam ålet.

O rganiseringen  av underv isn ingen  under u tlokaliseringen  är ett annat om råde 
som gett upphov  till förslag:

"Bättre teoretisk undervisning "borta" - helst samma som i Umeå under  
motsvarande tid."
"Väl genomarbetat självstudiematerial."
"Handledare "på besök" - t ex som kirurgen!"
"Vissa föreläsningar/duggor är under dessa veckor - man kommer efter teore
tiskt."

För att jäm ställa u tby te t för de studen ter som utlokaliseras m ed deras som finns 
kvar i U m eå ges ett antal olika förslag till åtgärder. M an föreslår att kom pendier 
trycks u pp  på de föreläsningar som ges i U m eå, kom pendier som  delas u t innan 
stu d en te rn a  läm nar U m eå. V ideobandade fö re läsn ingar (som läggs u p p  i e tt 
"bibliotek" i Umeå), och väl genom arbetade självstudiem aterial är and ra  förslag, 
m en också, som  fram går av citaten ovan, a tt lärare ("hand ledare") från  U m eå 
besöker k lin ikerna för att ge lokal underv isn ing . A tt ge klin iken ekonom iska 
resurser för att själv kunna ge regelrätt undervisning, är ytterligare en idé för att 
fö rbättra u tby te t vid  u tlokalisering. H är kan också näm nas att några studen ter 
föreslår att all underv isn ing  ställs in under den tid  som utlokalisering sker.

S lutligen kan i detta  sam m anhang  näm nas a tt flera sy n p u n k te r kom m it fram  
även här, som  v isar att s tu d en te r har ö vervägande  positiva  erfarenhe ter av 
u tb ildn ing  som förlagts u tanför Um eå, m en också exem pel på hu r m an önskar ge 
fler studen ter m öjligheter att tillgodogöra sig dessa erfarenheter:

"Fungerat perfekt."
"Bara öka möjligheterna till utlokalisering."
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"Jag tyckte allt var bra ."
''Behåll/utöka utlok."
"Utnyttja  de större sjukhusen nära Umeå för att öka pendlings- och sociala 
möjligheter. Större frihet att välja tid o plats o typ av placering."
"Öppnare för utplaceringar över hela Sverige."

Förslag till k lin ik ern a

H är återges exem pel på  de förslag som läm nats till de m ottagande klinikerna, för 
att den utlokaliserade utb ildningen ska y tterligare förbättras:

"Planera in kandisveckorna så att det finns scheman. Det är så här de bäst värvar 
AT-läkare, så de gör sig en björntjänst om de ger dålig handledning. Man åker ju 
inte tillbaks till ett sjukhus som var dåligt."

Ett m ycket tydlig t önskem ål från studen ternas sida är a tt de får en  läkare att 
vända sig till på kliniken. D e n n e /a  behöver in te vara h an d led are  u nder hela 
perioden , m en får inte vara bortrest under hela u tlokaliseringen  och helst inte 
ens u n d er del av den. Förslagen här går isär något: vissa önskar att det finns en 
person lig  h an d led are  som  m an får följa hela tiden , m edan  an d ra  fö redrar att 
m an by ter m ellan olika läkare i den faktiska vårdsituationen . N ågon tendens i 
ena eller andra  rik tn ingen kan inte utläsas, u tan  önskem ålen fördelar sig ganska 
jäm nt. Det som är genom gående är att hand ledaren  och den  som  ansvarar för 
k an d id a te rn a  m åste vara engagerade i sin u p pg ift och att de m åste få tid för 
h an d led n in g en .

S ynp u n k tern a  på  h u r h årt p lan erad  verksam heten  ska vara  går isär. N åg ra  
m enar att det ska  finnas en p lan  - endera klar att p resentera för studen terna när 
de kom m er till k liniken, eller att d isku teras fram  som  det fö rsta m an gör vid 
u tlokaliseringen. N ågon påpekar risken m ed att m an är alltför am bitiös när m an 
p lanerar och tror att s tudenterna ska hinna m ed så m ånga olika saker under den 
tid som  står till förfogande. Det här kan vara en svår avvägning, eftersom  både 
hand ledare  och studenter som regel är ambitiösa:

"Planera in att kandidater kommer. Välj lämpliga patienter med massor av 
nödvändiga undersökningar från väntelistan. Ordna läkemedelsinfo. Informera 
alla läkarna att ta emot oss och berätta att vi vill göra så mycket som möjligt."

De p rak tiska frågorna tycks i det hela fungera bra, eftersom  det förekom m er få 
förslag till å tgärder på det om rådet. Em ellertid behöver ett exem pel fram hävas:

"A llt id  ha bostad + praktiska ting lösta - en bra början... Detta gällde inte xx. A tt  
veta att man kommer."

En annan  stu d en t näm ner att landstingens bostäder, som  ofta u tny ttjas till logi 
för studenterna, bör ses över. H a n /h o n  anser att de är d irek t underm åliga.

I den  fråga där studen te rna  fick fria händer att ge synpunk ter på u tb ildn ingen  
som  ej kom m it fram  tid igare  i enkäten , kom  de verk lig t positiva om döm ena 
fram , v ilket kan illustreras i följande exempel:

216



"Ett synnerligen bra sätt att lära sig läkaryrket. Man kommer nära verkligheten 
och ställs inför ställningstaganden och beslutsprocesser som man helt missar i 
Umeå."

"Jag vill gärna vara utlokaliserad - men tre veckor i taget är för länge! Det går inte 
att vara borta från (små) barn så länge. Den praktiska undervisningen bra "ute" - 
men sämre med den teoretiska."

"Jag anser att mycket större del av den praktiska utbildningen skulle kunna  
förläggas på mindre sjukhus. Där finns bredare patienturval - mindre specialise
ring, man har möjlighet att följa patienter från början, utredningsgång osv, vid 
Umeå sjukhus är oftast diagnosen redan ställd och patienten placerad i ett 
specialfack. Utlokalisera kand till alla sjukhus i regionen."

"Jag är nöjd o ser fram emot flera utlokaliseringar "

Em ellertid kom  här också väsentliga invändningar och ifrågasättanden  fram , t ex 
att m an saknar en tydlig  m ålsättn ing i utlokaliseringsverksam heten. V erksam he
ten m åste bygga på frivillig g rund  även fortsättn ingsvis, och om  m an m åste ge 
avkall på frivilligheten, m åste inform ationen vara tydlig  redan  vid  antagningen. 
Eventuellt kan m an tänka sig att studen te r söker till läkarlinjen i U m eå /Ö ste r
sund  (som exem pel, förslår någon student. V erksam heten får inte användas för 
att legitim era ett ökat s tuden tin tag  på läkaru tb ildn ingen , understryks av några 
s tuden ter.

Den goda utbildningsmiljön - diskussion

Resultatet ovan och de slutsatser m an kan d ra  av det, är på  in tet sätt sensationel
la, u tan  snarast ganska självklara. Jag bedöm er ändå att det finns skäl att redovisa 
dessa "s jä lvk larheter"  i e tt såd an t h ä r d o kum en t.A tt u tifrån  resu lta tred o v is
n ingen  beskriva  h u r "d e n  goda u tb ildn ingsm iljön" ser u t v id  u tloka liserad  
u tb ild n in g , sku lle  k u n n a  ge fö ljande re su lta t (m in b esk riv n in g  kan  verka 
överdriven  i vissa detaljer, m en jag vill skissera en idealsituation):

Psykosocial miljö

Det är betydelsefu llt a tt s tuden ten  känner sig "v ik tig" - h a n /h o n  får in te bli 
b o rtg lö m d  i h an te rin g en . In s titu tio n en  m åste  in fo rm era  den  m o ttag a n d e  
kliniken om  att h a n /h o n  kom m er och kliniken m åste ta em ot på e tt sä tt som 
visar att de vän ta t sig att h a n /h o n  ska kom m a och att m an sett fram  em ot det. 
K linikchefen eller någon annan bör hälsa välkom m en och kand idaten  presen te
ras för d e n /d e m  som h a n /h o n  ska följa under den aktuella perioden. T illsam 
m ans lägger m an upp  ett grovt program  för vad som bör hinnas m ed och vad 
kand ida ten  ska få tillfälle att själv prak tisera. Det här k räver g ivetvis en god 
k o m m u n ik a tio n  m ellan  an sv arig  in s titu tio n  och m o ttag a n d e  k lin ik , så att 
hand ledaren  är klar över dels vilka mål som gäller för det aktuella u tbildningsav- 
sn itte t och dels vad  k an d id a ten  b o rd e  ha m ed sig i form  av teo re tiska  och 
prak tiska kunskaper.
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Vid varje u tlokaliseringssjukhus ska det finnas m inst två kand idate r, så att de 
kan berika fritiden, som  kan bli ensam  för en läkarkandidat på en främ m ande ort 
sam t att stödja varann  i de stud ier som  förekom m er även un d er utlokaliserings- 
avsnitt. Läm pligen följer de var sin läkare på olika avdelningar för att kom m a så 
n ära  v å rd e n  som  m öjlig t - a tt få följa y rk esu tö v an d e t och få m öjlighet att 
tilläm pa de lärdom ar h a n /h o n  har m ed sig från de m er teoretiska avsnitten  av 
u tb ildn ingen . A tt själv få agera läkare är en viktig  del i den prak tiska u tb ild 
ningen. De läkare som  fungerar som  hand ledare  behöver bara fortsätta som de 
gör i dag  (praktisk t taget undantagslöst) och m ed glädje, intresse och entusiasm  
in s tru e ra  och in fo rm era  sina unga, b livande  ko llegor om  sitt sä tt a tt vara  
"doktor" .

O m  un d erv isn in g  m åste bedrivas v id  un iversite tssjukhuse t (vilket tycks vara 
oundviklig t), m åste de s tuden ter som  inte kan följa denna, beredas m öjligheter 
a tt få del av k unskapen . F ö re läsn ingskom pend ier m åste  skickas u t till de 
utlokaliserade studenterna, eller än hellre: delas u t till dem  innan de far. A tt låta 
kursam anuensen  besöka de utlokaliserade studen terna för att ge m inisem inarier, 
som en institution redan  gör, tycks vara ett fram gångsrikt sätt.

F ritiden på en främ m ande ort blir lätt dyster. H är är det bra om  det går att berika 
den, m ed inb judningar till aktiviteter som pågår , t ex läkem edelspresentationer, 
m öjligheter till sk idåkning och andra m er eller m indre sociala aktiviteter.

Fysisk miljö

Resan till u tlokaliseringsorten  betalas (som nu) av universitetet. Bostaden är en 
lägenhet som  delas m ellan två till tre stu d eran d en  eller e tt enkelrum  i någon 
form  av s tu d e ran d eb o stad . V iktigt är a tt m an  har tillgång  till kök, san itä ra  
u trym m en, telefon, rad io  och TV.
På sjukhuset är det viktigt att m an snabbt och enkelt får tillgång till den u tru s t
n ing m an ska ha, att m an blir orienterad  i de lokaliteter som  är aktuella och att 
m an p resen teras för den personal m an ska fungera tillsam m ans m ed. Vid något 
tillfälle har m an låtit s tuden terna ägna en dag åt att själva klara u t dessa frågor 
och om  det används som en m edveten strategi, kan det faktiskt ge bättre kunska
per om  sjukhuset i fråga. I så fall m åste det m eddelas studenterna.

Fria hem resor u n d er helgerna, är önskem ål som  återkom m er i enkäten . Det 
skulle öka studen ternas benägenhet att söka sig ut, m enar m an och åtm instone 
om u tlokaliseringen  blir längre än två veckor är det rim lig t a tt studen te rna  får 
m öjligheter att åka hem  till Umeå.
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D ISTA N SSTU D IEM ILJÖ N
Margareta Gisselberg, Distansrådet vid Umeå universitet

Det är sen onsdagkväll i februari 2000 och Kalle 
Svensson i Latikberg lägger sista handen vid den 
arbetsuppgift han bör ha klar för att kunna delta i 
lördagens seminarium. Han har suttit  vid datorn 
och gått  igenom simuleringsprogrammet flera 
gånger och börjar känna sig rätt säker på att ha 
förs tå tt  sambanden. Den videoinspelning av  
laborationen han fått låna från institutionen, har 
också varit till stor hjälp. Under seminariet, som 
han och kollegorna i Vilhelmina deltar i genom 
videokonferens i studion i Folkets hus, skall han 
visa sin lösning av ett likartat problem och leda 
diskussionen kring denna lösning. Eftersom den 
avslutande tentamen bygger på liknande prob
lemlösningar, fast då genomförda på ins t i tu t i
onens laboratorium, tycker Kalle a tt  dessa dis
kussioner känns mycket motiverade och missar 
dem ogärna.

Innan han stänger av datorn kollar han sin 
elektroniska brevlåda och finner bland annat ett 
meddelande om att seminariet är framflyttat en 
timme (- bra, då hinner han ta en motionsrunda 
på skidorna innan!) Den pågående diskussionen 
om kurslitteraturen har på senare tid nästan fyllt  
kursens utvärderingskon ferens, men i kväll orkar 
han inte göra något inlägg. Han kopplar in 
faxmodemet och skickar över den lösta uppgiften 
till läraren innan han slutar s itt  arbetspass och 
tar en kvällsmacka som belöning innan han går 
till sängs.

Scenariot med Kalle Svensson är ingen utopi. Det kan genomföras
idag. Att det ändå är framflyttat till år 2000, beror på att det
sannolikt kommer att ta ett antal år innan datorn blivit det vanliga
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arbetsredskapet och distributionsmediet för distansstuderande. Ett 
decennium är en rimlig tidsrymd för denna utveckling. Samma 
gäller moderniseringen av telekommunikationerna och utbyggna
den av telenätet. Samtidigt som Sverige på så sätt "rundas av”, 
ökar också förutsättningarna för att klara av distansstudier, obe
roende av tid och rum.

I "den tredje generationens”distansutbildning, med utnyttjandet av 
teknikstödd interaktion1, är denna förändring en stark motor i 
utvecklingen av metodik och pedagogik inom högskolans distans
undervisning. Den ger också nya möjligheter att skapa en aktive
rande studiemiljö utanför högskolans murar och höja kvaliteten på 
det externa kursutbudet.

O lika studiem iljöer

Medan studenten vid universitetet lever i en campusmiljö, med 
universitetsbibliotek, laborationssalar, föreläsningssalar, student
kaféer och lärarrum som komplement till det egna studerande
rummet, består den distansstuderandes "campus" av t ex studiecen
ter, kommunbibliotek, skrivbordet på jobbet resp. hemma, faxen, 
videon, bilen mm. I en normal distanskursuppläggning kan dock 
den distansstuderande ta del av även universitetets miljö under de 
sammankomster som anordnas där. Å andra sidan drar de dagstu
derande också nytta av sådant kursmaterial som utvecklats för de 
distansstuderande, varför gränserna mellan olika studieformer blir 
alltmera flytande. Vid en och samma institution kan man ha både 
närundervisningens föreläsningsmodell, med direktkontakt lärare
studerande, och en helt individualiserad distansmodell, med enbart 
teknik/mediastödda kontakter mellan lärare och studerande. Det 
vanliga är en rad mellanformer.

Detta är den inom västvärlden idag prioriterade "dual-mode"- 
modellen, där när- resp. distansundervisning bedrives sida vid sida 
inom institutionen, av samma lärare och i levande kontakt med den 
forskning som bedrives. Formerna för undervisning väljes för att 
bäst passa de studerande och institutionens lärare, i nu nämnd 
ordning. Denna modell för distansundervisning är förhärskande i 
bl a Sverige och de nordiska länderna. Dess småskalighet passar 
dock inte för den massutbildning som bedrives på många håll i

1 Se bl a Bates A.W.: Third Generation Distance Education: The Challenge of New  
Technology, i Research in Distance Education, Vol.3 No.2
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världen inom "open universities", som byggts upp för att möta 
behovet av vidareutbildning för arbetsmarknaden samt ge tillgång 
till akademisk grundutbildning för de kategorier som ställts utanför 
det traditionella systemet.2

Att undervisningsformerna skall passa de studerande är en idé som 
är mera kontroversiell än den förefaller. Universitetssystemet 
bygger nämligen på förutsättningen att studenten är en ung 
person, kommen från gymnasiestudierna, ev. efter ett kortare 
uppehåll för arbete, resor etc., beredd att läsa på heltid och att följa 
program som universitetet tillhandahåller. Utvecklingen på andra 
håll i världen visar dock på samma tendenser som här hemma: 
kategorin 'universitetssstuderande' förändras i riktning mot allt 
fler med längre yrkeslivserf arenhet och /eller yrkesanknytning, 
familj och andra sociala åtaganden. Alltfler studerande vill ha 
möjlighet att gå ut och in i studierna, ibland kunna läsa på deltid, 
ibland på heltid, kunna välja individuella studieprogram osv. I det 
framtida samhället måste f lex ib ilite t, behovsanpassnitig och 
tillgänglighet vara utgångspunkter för all högre utbildning som  
vänder sig till kategorin 'äldrestuderande', den kategori som  
internationellt förutspås bli i majoritet inom högskolan in på 2000- 
talet.3

Den distansstuderandes miljö, så som den beskrevs inledningsvis, 
gör studierna både tillgängliga och flexibla. Modern mediateknik 
finns i flertalet hem. I en undersökning av tillgång till sådan teknik 
som nu är under bearbetning, finner vi t ex att 56 procent redan har 
möjlighet att se videofilm och 68 procent kan lyssna till ljudkassett. 
Tonvalstelefonen finns ännu inte överallt i Norrland, men dock i 58 
procent av hemmen.4

2 Exempel på storskalighet är Open University i England med c:a 95 000 studerande, franska 
FIED med c.a 30 000 och spanska UNED med c:a 45 000 studerande. Utanför Europa finns ännu 
större OU, som t ex thailändska STOU med ca  156 000 studerande. Desss universitet erbjuder 
hela universitetsutbildningar, men en stor del av kurserna ligger på collegenivå.
3. Bates A.W.: The Future of Distance Education: Opportunities and Challenges. Opublicerat 
manus för Journal of Distance Education, 10th Anniversary issue 1993.
4 Berglund S.: "Distansstuderandes tillgång till teknik", stencil, Umeå
universitet/Distansrådet 1992. Sifforna ovan är hämtade i en uppföljande studie som kommer
att redovisas under våren-93.
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Inlärningsmiljö på distans

Det speciella med distansutbildningens inlärningsmiljö, förklaras 
framför allt av tre faktorer med anknytning till, distansöverbrygg- 
ande teknik:

* bildmedier med dialogmöjlighet
* elektronisk kommunikation
* flexibilitet i dialogsituationen.

Tack vare den interaktiva tekniken kan den moderna distans
studenten sägas ha större kontroll över sin studiesituation - och 
dialog med läraren - än kollegorna vid universitetet. En video
kassett kan användas gång på gång, föreläsaren får hålla på och 
förklara till dess man begriper.5 En föreläsning på ljudkassett kan 
man lyssna till när och hur man vill - 1 ex i bilen på väg till jobbet - 
och kassetten kan också användas för "samtal" mellan lärare och 
studerande, om problemlösningar, personliga kommentar till ten- 
tamensresultat osv. Det elektroniskt förmedlade seminariet är 
öppet för alla på lika villkor och vid den tidpunkt man själv väljer. 
Det lika elektroniskt förmedlade biblioteket kan man söka i obero
ende av var man befinner sig. Faxen och telefonsvararen hjälper 
såväl lärare som studerande att hålla kontakt i avvaktan på lägligt 
tillfälle för direkt kommunikation.

Något mindre flexibilitet och tillgänglighet har telekonferensen, 
med ljud eller ljud/bild. Där krävs att den studerande befinner sig 
vid viss tid i närhet av apparaten. Telefonkonferensen kan man 
delta i varhelst det finns en telefon, men videokonferensen kräver 
att man dessutom inställer sig i en studio med den nödvändiga 
utrustningen. Trots detta finns det en vinst i att studion kan finnas 
nära eller på hemorten: man slipper köra till universitetet, eller 
alternativt, läraren slipper köra ut till kursorterna. I en framtid kan 
också en avancerad form av bildtelefoni, med mottagning över den 
egna datorn, komma att komplettera videokonferensen, som distri
butionsform. Utvecklingen går snabbt på detta område.

Ett ytterligare bildmedium, som hittills inte utvecklats så mycket i 
vårt land, är TV-sända föreläsningar med dialogmöjlighet över

5. I en utvärdering av en kurs i elektronik ht-92, fann Ulf Jonsson vid inst. för fysik vid Umeå 
universitet, att c:a 40% av de studerande repeterat de videoinspelade problemlösningarna 3 
ggr eller mer och c:a 10% fem ggr eller mer.
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telenätet. Även dessa kräver samtidighet, men har fördelen att var 
oeh en med dekoder kan följa föreläsningen.6

Den mest avancerade inlärningsmiljön är den "multi-mediala", en 
datoriserad mix av text, ljud och bild med möjlighet till interaktion 
genom spel, simuleringar, användning av olika gränssnitt och egna 
övningar i text och ljud. Såväl apparater som programvara ligger 
än så länge utanför de ekonomiska gränserna för vanlig distans
undervisning, men användes för utbildning av t ex flygare och viss 
militär personal. I projektform har man dock redan utvecklat 
inlärningssituationer för mellanstadiet; "Vikinga-byn", i samarbete 
med Skolverket och Historiska muséet, är exempel på ett avancerat 
simuleringsprogram i historia för den generation som vuxit upp i 
datoråldern.

Den distansöverbryggande tekniken kan ses ur två synvinklar. Dels 
hjälper den de studerande in i universitetsmiljön, genom att i prak
tiken överbrygga avståndet till institutionen, biblioteket, labora
toriet osv, dels hjälper den universitetet att komma ut i samhället, 
genom att göra dess undervisning, forskning och information till
gänglig i hem och på arbetsplatser.

Den distansöverbryggande texten har något hamnat i skymundan i 
all teknikutveckling under senare år, men det bör understrykas att 
studiehandledningar och kursbrev är den nödvändiga stommen i en 
väl strukturerad distanskurs. Studiehandledning på distans bör 
dock vara något mera än bara praktiska anvisningar. Dess uppgift 
är framför allt att aktivera den studerande, att vara det tysta 
lärarstödet och pådrivandet i självstudierna. Holmberg (1989) talar 
om"the guided didactic conversation" och menar att även den 
skrivna kontakten måste kännas personlig för att engagera den 
studerande och därmed stimulera inlärningen. Nödvändigheten av 
personligt engagemang från läraren gäller givetvis i all undervis
ning, men det ställs ännu större krav på den lärare som skall 
förmedla sitt engagemang via en text som trycks i stora upplagor 
och vänder sig till många olika kategorier studerande.7

6 Denna teknik användes bl a i massutbildningssammanhang, av multinationella företag för 
intemutbildning osv. Projekt "U-link" i Linköping, under ledning av Jan Erik Lundqvist, syftar 
till utveckling av tekniken i vårt land, liksom Utbildningsradions projekt 
"Kompetenskanalen".
7 Här finns en undervisningstradition av svenskt märke, härstammande från Hermods 
korrespondensinstitut och förmedlad inte bara av Börje Holmberg utan även John A. Bååth 
(1991) som både nationellt och internationellt i många sammanhang undervisat i konsten att
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Studiesocial miljö på distans

Den ovan beskrivna distansöverbryggande tekniken är utan tvivel 
motorn i utvecklingen av "tredje generationens" distansunder
visning och den skapar en inlärningsmiljö som både kan mäta sig 
med och i vissa fall vara överlägsen närundervisningens. Men - 
och detta bör understrykas - den kan inte helt ersätta den studie
miljö som skapas i samvaro med lärare och /eller studiekamrater. 
Sociala stödpunkter är oftast nödvändiga för god inlärning och i 
distansutbildningen måste därför dessa organiseras på lämpligt 
sätt. Enklaste sättet är att inom studerandegruppen bilda mindre 
grupper, kring tema, problem eller specialisering. Om den lilla 
gruppens medlemmar har träffats och blivit bekanta, kan också t ex 
en fortsatt elektronisk kontakt fungera bra. En så enkel åtgärd som 
att förse alla med en fotokarta över kursdeltagare och lärare är för 
övrigt till stor nytta här .'8

Lokala studiecentra av olika slag är också en bra modell för social 
studiekontakt. Det har tydligt visat sig att ett bra studiematerial 
inte är tillräckligt9 och även de stora distansuniversiteten  
kompletteras av organiserade nätverk av sådana centra, utrustade 
med teknik, mindre bibliotek, grupprum etc. Lokala studieledare 
och tutors kan också vara knutna till dessa centra. Inom den region 
som Umeå universitet verkar, finns redan ett nätverk av studie
centra och fler är under uppbyggnad. De varierar till storlek och 
form, men har detta gemensamt att de ger studerandeservice som 
"filialer" till institutionerna. Till en lång rad kommunala utbild
ningsenheter eller studiecentra i norra regionen, i skrivande stund 
19 stycken, förlägges nu också videokonferensutrustning av hög 
teknisk standard. Umeå universitet, som nod i det norrländska

undervisa skriftligt. Se t ex B ååth J.A.:"Att utveckla distanskurser", Distansrådet, Umeå 
universitet 1991

8 Det vi kallar "Ume-modellen" för distanskursuppläggning bygger också på att 
studerandegruppen träffas vid kursstarten och sedan ytterligare minst en gång under en 
termin. Modellen är dock inte unik, det som än så länge är unikt med den i vårt land, är att 
kurser i projektform anpassas med en distansöverbryggande metodik och teknik för resterande 
kontakter.

9 Bl. a. Open University har arbetat med utvcklingen av det lokala studiestödet, vilket stått 
modell för andra OU. Open Universiteit i Heerlen, NL, lade från början all vikt vid 
utvecklingen av materialet och erbjöd total individuell studiegång. Det har dock även där 
visat sig nödvändigt att bygga in sociala kontakter i studiestödet.
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nätverket, är också klassat som 'Eurostudy Centre' i det europeiska 
nätverket av distansutbildande universitet.10

M iljö på olika nivåer

Vi kan sammanfattningsvis reflektera över de universitets- och 
högskolestuderandes miljöer på olika nivåer:

- På makronivån .kan den studerande söka data, kunskap och kon
takter inom stora system och inom hela den internationella univer
sitetsvärlden. Här finns i princip ingen skillnad mellan närstude
rande och distansstuderande. Databaser av olika slag, liksom ex
terna forskningskontakter och bibliotek, är erbjuds, på lika villkor, 
alla som har tillgång till tekniken och systemet.

- 1 mellannivåns miljöer lever den studerande i direktkontakter av 
olika slag. Här finns de sociala stödpunkterna och dialogerna, mer 
eller mindre organiserade. Läraren/handledaren finns till hands 
såväl i när- som i distansundervisningen, ansikte mot ansikte eller 
via studiehandledning, telenät och/eller bild- resp. ljudkassett. Att 
dessa distansöverbryggande hjälpmedel också användes i dag
undervisningen inom institutionerna, visar bara på den alltmera 
flytande gränsen mellan undervisningsformerna. Det intressanta 
är inte via vilket medium dialogen förs, utan hur innehåll, dialog 
och medium samspelar för bästa inlärningsmiljön.

- På mikronivån är den studerande lämnad åt sig själv, i sin privata 
studiemiljö. Den avser inte bara ett tillräckligt stort och avskilt 
skrivbord, utan där gäller i första hand förståelse och uppmuntran 
från den nära omgivningen. Det gäller naturligtvis generellt, men i 
särskilt hög grad den distansstuderande. Hon eller han behöver 
arbetsgivarens förståelse samt uppmuntran från familj och vänner 
som oundvikligen försummas under studierna - ofta bedrivna 
under kvällar och helger. Det är på denna nivån, i den studiesociala 
miljön, som de flesta hindren för genomförandet av studierna finns

Den heltids- och dagstuderande har fördelen att i universitets
miljön få ägna sig helt åt studierna. Den som utbildar sig på distans 
har dock andra fördelar: ofta ett bagage av större motivation för 
studierna, tidigare utbildning på området och praktisk erfarenhet.

10 Detta nätverk , initierat av European Association of Distance Teaching Universities och 
finansierat av EG-medel, finns registrerat i en databas vid EADTU-sekretariatet i Heerlen.
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Möjligheten att bo kvar hemma och att behålla arbetet under 
studietiden är också en avgörande faktor i valet av denna 
studieform.

En pedagogisk  utm aning

Den mediateknologiska utvecklingen inom högre utbildning och 
vuxenutbildning har märkligt nog inte väckt något större intresse 
från pedagoger och forskare inom facket i vårt land. Internationellt 
är forskning och utveckling kring "tredje generationens" distansut
bildning också relativt liten, även om det finns ett antal rapport
serier och vetenskapliga tidskrifter att ta del avH.

De idoga framstötarna från tekniksidan borde snarast mötas på ett 
seriösare sätt från pedagoghåll än med likgiltighet eller irriterade 
utfall mot 'teknikraseriet'. I de akademiska studiemiljöerna blir 
snart den teknik vi nu finner så avancerad, naturliga arbetsredskap 
och stöd i inlärningssituationer. Hur miljöer och undervisning skall 
utformas för att framgångsrikt möta denna verklighet, är en av 
1990-talets stora utmaningar för högskolans lärare, i såväl när- 
som distansundervisning.

11. Även Distansrådet i Umeå bidrar till utbudet genom rapportserien: "Distansutbildning i 
utveckling"
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Åskådligt och konkret 
-  om konkretion och åskådlighet
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Temaförord
Torgny Domar

Åskådlighet och konkretion - om konkretion och åskådlighet, session 2

En av de mest klassiska undervisningsformerna i den akademiska världen har 
varit och är fortfarande föreläsningen. Förmodligen kommer det också i fram
tiden att vara på det sättet, trots all undervisningsteknologi och trots det ökade 
ansvar som vi hoppas att studenterna skall ta för sina egna studier. För att före
läsningen skall motivera sin plats vid universitetet krävs dock att föreläsarna 
mer än nu reflekterar över vad föreläsningen skall användas till (lära ut fakta, 
strukturer, idéer, behandla helheter, kritik av andra framställningar etc). Före
läsaren måste också arbeta mer medvetet med uppbyggnaden och genomföran
det av föreläsningen, om den skall kunna anses var en god undervisningsform.

Följande två uppsatser behandlar i stort föreläsningsformen, den första på ett 
mer övergripande sätt och den andra ur ett kroppsspråks- och klimatperspektiv.

Professor Anders Eriksson, institutionen för rättsmedicin, diskuterar i sin upp
sats "Föreläsningen  - synpunkter på  uppbyggnad och genom förande" hur en 
föreläsning bör vara för att vara optimal i den studerandes inlärningssituation.

Han poängterar att föreläsaren ordentligt måste tänka igenom målen för före
läsningen och att dessa bör framgå klart för auditoriet. Föreläsaren bör också 
noga tänka igenom introduktionen i föreläsningen. Den bör användas både för 
att presentera föreläsaren och ämnet samt för att fånga studenternas intresse. I 
övrigt betonar han att föreläsarens uppgift är att ge strukturer och helheter, 
liksom vikten av att i framställningen eftersträva att använda illustrationer. 
Han framhåller också att det är viktigt att bemöta studenterna på ett vuxet sätt.

Den efterföljande diskussionen kom till stor del att handla om illustrationens 
betydelse vid föreläsningen. I stort sett alla debattörer instämde i att bilden i 
kombination med det talade ordet är mycket viktig. Möjligen kunde man varna 
för att inte använda för mycket bilder. Man diskuterade också hur förhållandet 
mellan en föreläsning och en eventuell kursbok som behandlar samma stoff 
borde vara. Slutligen poängterade någon att det viktiga var att föreläsaren var 
engagerad av att lära ut det aktuella ämnet, vilket i och för sig inte behövde vara 
samma sak som att vara intresserad av ämnet i sig.

Ingela Valfridsson, institutionen för tyska, behandlar i sin uppsats "Du ger mig  
bra vibrationer - Om kom m unikationens betydelse för inlärningen"  olika for
mer av kommunikation. Utöver vad som sägs i en lektion/föreläsning är även 
sättet (tonfall, röstläge men också kroppsspråk) det sägs på av fundamental be
tydelse för hur budskapet uppfattas av åhörarna.

Hon betonar också vikten av att man i undervisningen bemödar sig om att skapa 
ett positivt och stödjande klimat i klassrummet/föreläsningssalen, ett klimat 
som bidrar till att studenterna uppmuntras till att kommunicera med varandra 
och med läraren. Hon redogör i detta sammanhang för hur man i Umeå börjar 
universitetskurserna i tyska med en s k immersionsvecka, där studenterna får 
ett "språkbad" både för att känna sig hemma i den tyska språkmiljön och för att 
skapa ett positivt klimat i gruppen.

I den efterföljande diskussionen nämndes också immersionsveckans betydelse 
för samarbetet lärarna emellan. Någon kommenterade det förbluffande i att 
studenterna efter tre års studier på universitetet ofta tycktes känna varandra 
mycket dåligt och hoppades att immersionsveckan skulle kunna ändra på detta 
faktum. Man kom även in på frågan om behovet av att lära känna andras 
kroppsspråk, eftersom detta varierar från individ till individ och framför allt 
mellan olika kulturer.
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Ingela Valfridsson 
Inst för tyska 
Umeå universitet

MDu ger mig bra vibrationer11 
Om kommunikationens betydelse för inlärningen

Verbal och icke-verbal kommunikation

I Grundbultens betänkande Frihet - Ansvar - Kompetens räknas sex kriterier för peda
gogisk skicklighet upp: breda, gedigna och aktuella kunskaper; förmåga att strukturera 
och organisera kunskapsmassan; förmåga att förmedla engagemang och intresse; förmåga 
att aktivera studenterna till egen inlärning; förmåga till kommunikation samt förmåga till 
helhetssyn (s 309-313). Jag tänkte här utveckla mina tankar kring kommunikationens 
betydelse. Detta innebär inte att jag tycker de andra är mindre viktiga, utan snarare att jag 
tycker att det är en aspekt som ofta glöms bort. Mitt bidrag behandlar alltså den psyko- 
sociala utbildningsmiljön och det sätt på vilket läraren -  en mycket viktig person i sam
manhanget -  kan påverka denna.

I samma betänkande sägs också att "klarhet i kommunikationen hört till de egenskaper 
som värderats högst" av studenter. Med kommunikation menas här inte bara att själv 
sända ett budskap, förmedla ett sakinnehåll, på ett för studenterna förståeligt sätt utan 
också att ta emot och adekvat besvara signaler från studenterna, att till exempel lägga 
märke till när de inte förstår och erbjuda en annan förklaring, att besvara frågor även om 
de ur ämnesexpertens synvinkel kan tyckas triviala.

Vad som inte berörs av Grundbulten är att kommunikationen består av både verbal 
och icke-verbal kommunikation. Den verbala är den som sker med hjälp av orden -  
alltså vad vi säger -  och den icke-verbala kan i sin tur delas upp i två delar: en som har 
med rösten att göra (tonfall, röstläge etc) och en som har med kroppen i övrigt att göra 
(gester, kroppshållning, kläder etc). Bara genom att se en person kan vi ofta göra ganska 
säkra uttalanden om dennes grupptillhörighet (punkare -  yuppie), sinnesstämning 
(nervös -  avslappnad, bedrövad -  glad etc) och om vi dessutom får höra rösten kan vi 
lägga till några attribut (man -  kvinna, ung -  gammal, norrlänning -  skåning).

Ofta stöder den icke-verbala kommunikationen den verbala. Vi gör en gest för att 
starkare betona något, 1er när vi uppskattar något, höjer på ögonbrynen när vi blir 
förvånade eller rynkar på näsan när något misshagar oss. Så är emellertid inte alltid fallet. 
Ibland sänder vi ett budskap med orden och ett annat med rösten, kroppen och mimiken. 
Eftersom en stor del av den icke-verbala kommunikationen försiggår på ett omedvetet 
plan kan vi oftast inte ljuga med kroppen -  om vi inte har tränat in ett visst beteende.
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Även mottagandet av dessa signaler görs ofta på ett omedvetet plan. Alla har väl upp
levt situationer där man haft en känsla av att en person inte tycker om en eller att någon 
varit upprörd. I affärsuppgörelser är nog det förtroendeingivande intryck en försäljare gör 
ofta av större vikt än de villkor som erbjuds. För det mesta litar vi alltså på vår känsla och 
bortser från det som sagts med orden i de fall när vår samtalspartner ger dubbla budskap. 
En slutsats man kan dra av detta är att det är minst lika viktigt hur man säger något som 
vad man säger. En annan slutsats är att det inte lönar sig att säga något om man inte 
verkligen menar det -  kroppen avslöjar lögnen.

Ofarligt klimat
En av universitetens viktigaste uppgifter är att utbilda studenter till självständigt tänkande 
människor. I många ämnen är det lika väsentligt att överhuvudtaget tänka och reflektera 
som att komma fram till ett visst svar. I andra, till exempel tysk grammatik, är vissa 
tankevägar mer framkomliga än andra. Oavsett vad som är målet för tänkandet måste en 
följd vara att även stapplande "tankeförsök" är tillåtna och måste uppmuntras. Att skapa 
ett positivt klimat vilket stimulerar till testning av hypoteser, teorier och tankar och i vilket 
det inte är "farligt" att göra fel är därmed en av lärarens huvuduppgifter.

Eva Falk-Nilsson berättade i sitt inledningsanförande till den här konferensen om en 
liten undersökning hon gjort bland studenter. Hon hade bett dem skriva upp sådant som 
kan vara ett hinder för inlärning. Det mest frekventa svaret var "överlägsen attityd från 
lärarens sida". Med det menas nog just att studenterna behandlats som om de vore 
dumma eller att deras frågor bemötts med en föraktfull fnysning.

För något år sedan deltog jag i en kurs för lärare där följande idé presenterades: Vår 
hjärna består egentligen av tre på varandra lagrade hjärnor, var och en med sin specifika 
uppgift. Den första är en medfödd "reptilhjäma". Den är i första hand ansvarig för spon
tana kroppsliga rörelser. Även om den inte är särskilt sofistikerad behövs den när en fara 
närmar sig och det är bäst att fly eller när man bränner sig och bör dra undan handen från 
den heta stekpannan. Den andra, som utvecklas under barnets uppväxt, är en "riddare 
med rustning". Den härdas alltmer och skyddar på så sätt mot känslomässiga skador. Har 
man rustning tränger inte de elaka pikarna så långt in i själen. Det tredje hjämlagret är 
"tänkaren". Den sköter om analyserande, slutsatsdragning och annan intellektuell verk
samhet. Dessa tre chaufförer (det var den bild som användes i kursen) kan inte alla sam
tidigt framföra fordonet, utan de turas om beroende på situationen. Så snart en reell fara 
hotar sätter sig reptilen vid ratten och trycker extra på adrenalinpedalen så att det går fort 
att avlägsna sig. Om det känslomässigt blir hotande står riddaren beredd att erbjuda sin 
skyddande klädsel. Jag tycker det är ganska lätt att se vem som bör ha kommandot i 
huvudet på våra studenter och alla andra inlärare. Här har sättet att kommunicera en 
avgörande betydelse. Blir ens svar och frågor bemötta med en fnysning eller en spydig 
kommentar är nog riddaren eller kanske till och med reptilen där och tar över rodret.
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Studenter i främmande språk
Många av nybörjarna på universitetet är mycket osäkra på sig själva och sin kapacitet. De 
vågar inte fråga utan tänker att de nog är de enda som inte förstår och att de antagligen är 
för dumma för att studera på universitetet. Med tiden brukar detta ge med sig. När man 
lär känna studiekamraterna inser man att de är lika osäkra. På längre utbildningar där 
studenterna följs åt under ett antal år kan man kanske låta detta lösa sig så småningom. I 
ett ämne där de flesta studerande kommer från olika håll för att ofta bara stanna en termin 
måste vi redan från böijan se till att alla utnyttjar sin kapacitet i så stor utsträckning som 
möjligt.

I undervisning i främmande språk är nog också vikten av ett "ofarligt" klimat större än 
i de flesta andra ämnen.1 När studenterna ska yttra sig muntligt på t ex tyska finns näm
ligen två hinder -  de måste våga visa sig och sina tankar inför gruppen och dessutom 
göra det på ett främmande språk. Bara att tvingas använda ett språk med vars hjälp man 
inte kan uttrycka allt man vill säga är för många väldigt frustrerande. Många kommer 
också till oss med en uppfattning att det är "förbjudet" att göra grammatiska fel när man 
talar tyska i en undervisningssituation. Som de flesta väl vet är det inte så lätt att prata 
grammatiskt korrekt tyska -  särkilt inte om "reptilen" ska böja alla artiklar, pronomen och 
verb. Det är helt enkelt inte hans starka sida.

En förutsättning för att "tänkaren" ska ha hand om framfarten är som sagts att ingen 
fara hotar. Om man efter ett tankeförsök i tysk grammatik får kommentaren, verbalt eller 
icke-verbalt, "otroligt att någon kan tänka så dumt" eller "det borde du väl kunna vid det 
här laget" tar nog någon annan av de tre chaufförerna över.

Im mersionsvecka
Faror lär man sig ganska snart undvika i en välbekant omgivning och i bästa fall finns de 
inte alls. I språkundervisning, både i skolan och på universitetet, är det alltså viktigt att 
lära känna varandra. Sedan några år tillbaka lär vi känna varandra mycket intensivt under 
en s k immersionsvecka med våra A-studenter.

Under denna vecka vistas alla studenter och de flesta lärare som har undervisning med 
dem från måndag morgon till fredag eftermiddag på intemat. Ett av huvudsyftena med 
veckan är att studenterna ska få ett språkbad i tyska språket. Det är under hela veckan det 
enda gångbara kommunikationsmedlet. Detta gör att tyska används i alla situationer, var
dagliga såväl som akademiska, och leder till att uppmärksamheten mera riktas på inne
hållet i kommunikationen än på formen. Detta är för en del studenter mycket betydelse
fullt som jag antydde tidigare.

1 Här tänker jag i första hand på de färdighetstränande m omenten. I våra kurser ingår ju  också kunskaper 
om  det tyska språket, de tyskspråkiga länderna och deras litteratur och kultur, men de liknar nog mera de 
flesta andra akademiska ämnen (se Astrid Stedjes bidrag i denna volym  för en översikt över fördelningen  
m ellan kunskapsm om ent och färdighetsm oment).
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Den täta kontakten leder naturligtvis också till att man lär känna varandra. Studenterna 
lär känna varandra och lärare och studenter lär känna varandra. För att uppnå detta andra 
huvudsyfte2 arbetar vi ofta i slumpvis sammansatta smågrupper med olika sorters öv
ningar. Studenterna har muntliga övningar av olika slag (spela sketcher, berätta sagor, 
prata om skillnader mellan de tyskspråkiga länderna och Sverige), skriftliga övningar, 
litteraturdiskussioner, realiainslag och en mängd annat. Vi försöker under veckan också 
uppmuntra deras kreativa sida. De får illustrera med bilder, skriva och framföra sketcher, 
vi jobbar en del med musik och vaije gång brukar vi ha en eftermiddag med ett ”projekt".

På höstarna brukar projektet utgöras av en skogspromenad med realiafrågor, språkliga 
uppgifter och som kröning att med hjälp av kottar, lingonris, kvistar, löv, papper och 
annat bygga upp en karta över Tyskland. Under vårterminerna har vi hittills gjort ett pro
jekt "Utopia” där varje studerandegrupp ska tänka ut och med ord, bild, musik etc pre
sentera ett idealsamhälle.

Studenterna har hittills varit mycket positivt inställda. Betydelsen av att studenterna 
känner varandra och att lärare och studenter känner varandra kan nog alla lärare som med
verkat i någon av dessa veckor intyga. Det är många lektionsplaneringar som spruckit 
därför att studenterna nu vågar ställa alla sina frågor! Vi är emellertid övertygade om att 
dessa frågor också bidrar till en bättre förståelse och därmed en fördjupad inlärning.

Slutord
Även om man inte har möjlighet att resa bort med studenterna en hel vecka där man lär 
känna varandra finns det en del sätt att skapa ett positivt och ofarligt klimat i undervis
ningssituationen.

Allra viktigast är nog kommunikationen, inte minst den omedvetna icke-verbala. Att vi 
reagerar på ett visst sätt kan vi nog inte ändra på, däremot kan vi bli medvetna om hur vi 
kommunicerar. Här har man god hjälp av videotekniken. Inspelningarna bör man titta på 
och diskutera med en eller flera personer som bara, och detta är viktigt, får ge positiv 
feedback. Både lärare och studenter måste fås att förstärka sina goda sidor så att dessa 
tränger undan det som är mindre bra.

Jag tror också att det är viktigt, till och med för studenter (!), att bli sedda -  att man 
tittar dem i ögonen och tilltalar dem med namn. Jag har av någon anledning mycket lätt 
för att lära mig namn och många studenter har spontant sagt att det känts bra att jag vet att 
de finns och vem de är. Att ha roligt och skratta tillsammans är också betydelsefullt. Att 
ha roligt kan också betyda att lära sig, att tillägna sig kunskap och att växa som människa. 
Har man en förtroendefullt och avspänt förhållande till studenterna kan man få dem att 
göra nästan vad som helst -  i detta fall betyder det: att lära sig enormt mycket.

2 S e även Astrid Stedjes bidrag i denna volym  där ett tredje syfte behandlas.
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Anders Eriksson 
Inst för rättsmedicin 
Umeå universitet

FÖRELÄSNINGEN 

synpunkter på uppbyggnad och genomförande

I takt med att studenterna tar ett allt större ansvar för sina studier har föreläsningarnas 

betydelse minskat, till förmån för mer elev- och problemorienterade undervisningsformer 

som exempelvis seminarier och handledning i mindre grupper. På många kurser är trots 

detta föreläsningen vanlig som kompletterande eller rentav som huvudsaklig under

visningsform. Även om tendensen nu är att den lärarledda undervisningen minskar så bör 

inte detta förhindra en kvalitativ utveckling även av dessa områden. Ett särskilt problem 

som jag själv noterat är att föreläsningen inte alltid utnyttjas optimalt, och att den i vissa 

fall behöver utvecklas och effektiviseras. Ytterst är det naturligtvis studenten själv som 

måste stå för uppgiften att ställa samman sina kunskaper, men detta står på intet sätt i 

motsatsförhållande till att läraren utnyttjar tid och resurser på bästa sätt.

Jag vill här ge några personliga reflektioner över ett antal "basala" områden där det 

förhållandevis ofta finns anledning till eftertanke, kanske inte bara avseende den enskilda 

föreläsningen utan också för kursen som helhet. I någon mån kan kanske synpunkterna 

även vara applicerbara på andra undervisningsformer. Jag vill i min framställning också 

lämna några enkla exempel på praktiska tillämpningar inom det egna fackområdet.

Introduktionen

Introduktionen av kursens/föreläsningens innehåll ger en viktig möjlighet att fokusera 

på ämnet, att fånga studenternas intresse, att väcka förväntningar, men också att ge en 

presentation av föreläsarens bakgrund och intresse.

Målen

Målen för kursen/föreläsningen måste vara tydliga och realistiska, adekvat anpassade till 

studentens behov och inte till specialistens! Det kan vara klokt att formulera målen 

skriftligt - detta blir gärna mer klargörande, kanske inte minst för läraren själv.
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Strukturen
Struktur och god organisation är enligt min uppfattning synnerligen viktiga för 

kunskapsförmedlandet - och för effektiviteten. Jag har också uppfattat att många 

studenter ser strukturen som en viktig hjälp att tillgodogöra sig kursinnehållet. Läraren 

har här en viktig uppgift att underlätta studenternas fortsatta arbete genom att ge 

helheten, att rita upp det "skelett" på vilket kunskaperna skall hängas upp och till vilket 

förståelsen skall fogas. Läraren får här rollen som en organisatör som skall synliggöra 

helheten på ett tidigt stadium så att onödiga upprepningar undviks och att studenten (och 

läraren!) snabbt kan återuppta en borttappad röd tråd. En tydlig helhet möjliggör också 

att exempel och "knäckfall" med fördel kan behandlas under föreläsningen utan att denna 

röda tråd tappas bort. Själv har jag goda erfarenheter av att tydliggöra strukturen i form 

av synopsis. Sådana synopsis möjliggör att man under lektionen kan ta ett par steg 

tillbaka för att illustrera, repetera, summera, diskutera och göra synteser - och att detta 

kan göras utan förlust av strukturen. Det ligger i sakens natur att sådana synopsis inte 

får vara alltför utförliga och därmed få lärobokskaraktär - de blir då gärna passiviserande 

och inte aktiverande.

Tempot
Tempot i föreläsningen bör enligt min uppfattning vara relativt hög för att behålla 

intresse, uppmärksamhet och effektivitet. Man bör inte vara alltför rädd att ställa krav 

på studenterna men ett bra flyt förutsätter en god struktur! Enstaka lärare kan 

naturligtvis ibland hålla ett alltför högt tempo, men förutsatt en god struktur har jag 

personligen snarare upplevt att ett alltför lågt tempo är vanligare förekommande. 

Struktur och tempo bidrar också till att ge möjligheter till aktivering och diskussion. Ett 

friskt (men något varierat) tempo skall inte förväxlas med det vanliga misstaget att 

inkludera ett övermått av stoff i framställningen.

Engagemang och bemötande
Lärarens engagemang och inlevelse skall inte underskattas. Intresse för ämnet och för 

undervisning parat med ett vuxet bemötande av studenterna inverkar entusiasmerande 

och ger möjlighet till en mer personlig påverkan som kan vara motivationsökande. 

Påtvingade närvarokontroller och andra begränsningar upplevs däremot ofta negativt
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vilket kan få återverkningar på inlärningen. Studenterna bör få känna sig välkomna och 

bör betraktas och behandlas som de individer de är. "Om läraren har rätt attityd 

tolereras det mesta". Humor är inte skadligt.

Lärarens kompetens
Lärarens kompetens i ämnet bör vara långt större än den nivå på vilken han/hon 

undervisar, samtidigt som läraren bör ge uttryck för viss ödmjukhet. Härigenom kan 

läraren bättre förmedla nyanser, betona väsentligheter, påpeka fallgropar och fungera 

som förebild. Läraren vågar också då uppmuntra till frågor och diskussion, alltså bidra 

till aktivering i en undervisningsform som annars gärna riskerar att vara passiviserande.

Illustrationer
Illustrationer är ett i många sammanhang underutnyttjat hjälpmedel, men jag tror att 

även (eller kanske särskilt) teoretiska resonemang och förlopp bör illustreras närhelst det 

är möjligt. I morfologiska ämnen är det naturligt att använda bilder för att appellera till 

synen på samma sätt som talet appellerar till hörseln, men sannolikt kan bilder i ökad 

omfattning användas även inom andra ämnesområden. Detta förutsätter naturligtvis 

fungerande AV-hjälpmedel.

Utvärdering och modifiering
Utvärdering och modifiering är självklara begrepp men tyvärr med begränsad tillämpning 

i den verkliga undervisningen. Själv har jag positiva erfarenheter av individuellt avgiven 

skriftlig kritik som sedan diskuteras i större grupp. Lyhördhet för förslag till förändringar 

och en egen ambition till utveckling är nödvändigt inte bara för att direkt förbättra 

föreläsandet, det behövs också för att bibehålla lärarens egen entusiasm!
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UMEÅ UNIVERSITET 
Undervisningscentret 10 januari 1993

Bilden i den muntliga presentationen 
Torgny Domar

I mitt arbete med att ur praktisk-pedagogisk synpunkt observera undervis
ningen vid Umeå Universitet har jag de senaste åren lyssnat till ett stort 
antal framföranden. Det har gällt lektioner, föreläsningar och föredrag 
både inom den reguljära utbildningen och forskningen samt mer populär
vetenskapliga föreläsningar och föredrag. Jag har därvid metodiskt fört 
anteckningar och reflekterat över de olika pedagogiska metoder som lära
ren/föreläsaren använt sig av för att framföra och klargöra sitt budskap och 
för att eventuellt lägga grunden för åhörarnas vidare studier eller verk
samhet.

En av de pedagogiska frågor som intresserat mig mycket på senare tid rör 
användningen av olika typer av bilder (illustrationer, text m m) vid munt
liga presentationer. Jag skall redan här säga att jag i min tankevärld arbe
tar med ett mycket omfattande bildbegrepp, ett begrepp som jag försöker 
definiera längre fram i detta paper.

Vad jag gärna skulle vilja veta är:
- I vilken omfattning används bilden vid muntlig presentation (semi

narier, lektioner, föreläsningar, föredrag) inom olika ämnen på 
universitetet?

- Hur används bilderna?
- Vilka pedagogiska överväganden ligger bakom skapandet och valet 

av bilder i presentationssituationerna?
- Vad skiljer, eller åtminstone borde skilja, en bild vid den muntliga 

presentationen från en bild i en bok eller i ett annat tryckt material?
- Vilka råd bör man kunna ge omkring användningen av bilder i

akademiska sammanhang, såväl inom grundutbildningen som på 
forskar- och forskarutbildningsnivå?

Avsikten med detta paper är inte att ge svar på någon av ovanstående 
frågor, utan mer att peka på ett praktiskt pedagogiskt problemområde, som
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jag tycker vore intressant att undersöka närmare. Jag vill också med detta 
papper börja strukturera de frågeställningar som jag vill ha svar på.

Jag besitter själv ingen stor överblick över eventuell litteratur som kan 
hjälpa till att ge mig svar på mina ovanstående fem frågor. Jag har dock 
via olika kanaler medvetet börjat söka efter vad som finns skrivet. Den 
litteratur som jag hittills på detta sätt stött på har dock, med några få 
undantag, inte gett särskilt mycket vad gäller bilden i just den muntliga 
presentationen. I stället har den huvudsakligen handlat om endera av 
följande tre områden:

- grundläggande påståenden och terminologi samt forskning kring 
bilden och bilduppfattningen som sådan, alltså inte insatt i ett 
muntligt eller skriftlig sammanhang.

- forskning kring bildens utformning och användning i tryckt material, 
t ex läroböcker och uppslagsverk, dvs inte heller här i kombination 
med ett muntligt framförande.

- enkla handgripliga råd (mediaval, bokstavsstorlekar, färger m m) 
i böcker om vad man brukar kalla "muntligt framförande".

Vad jag har funnit som ligger närmast mitt intresseområde är ett par 
rapporter från Gustafsson (1991) och Pettersson (1992), som gjort kvanti
tativa studier omkring användningen av bilder i vissa ämnen i skolan resp 
inom skola och universitet (Stockholms universitet, humanistisk och 
samhällsvetenskaplig fakultet).

Mina egna erfarenheter från undervisningen vid Umeå Universitetet och 
från olika symposier och konferenser visar mycket klart på att använd
ningen av bilder vid ett muntligt anförande skiljer sig oerhört mellan olika 
fakulteter och mellan olika ämnen. Bildanvändningen, både vad gäller 
frekvens, innehåll och mediaval, skiljer sig naturligtvis bl a mycket starkt 
åt på grund av ämnenas olika karaktär. Ett resonemang i ämnet litteratur
vetenskap kring Strindbergs Hemsöborna kräver kanske inte bilder på 
samma sätt som en genomgång i läkarutbildningen av människans 
matsmältningsapparat. Det framstår emellertid för mig som uppenbart att 
skillnaderna i bildanvändning också i stor utsträckning beror på en stark 
tradition och värdering av det lämpliga i att använda bilder i den akade
miska lektionen och föreläsningen.

Den ena ytterligheten kan t ex få representeras av vissa institutioner inom 
medicinsk och odontologisk fakultet. Där arbetar man ofta vid viktigare
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föreläsningar eller föredrag med dubbla projektorer och mängder av nog
grant genomarbetade bilder. Det handlar praktiskt taget alltid också om 
diabilder och inte t ex OH-bilder. Samtal med föreläsarna har också gett vid 
handen att det finns en sorts outtalad värdering av att denna typ av bild
material och bildvisning är det bästa, eller i vaije fall visar på den omsorgs
fullaste förberedelsen och därmed (anser man) den största professionali- 
teten.

Den andra extremen hittar man i många ämnen inom humanistisk eller 
samhällsvetenskaplig fakultet. Där är det ofta så, att man vid en lektion 
eller föreläsning inte använder sig av några bilder alls, inte ens text på en 
skrivtavla. Även detta tycks i stor utsträckning vara en tradition och delvis 
en värdering av bilder såsom ,'ointellektuella,, och därmed onödiga eller 
rent av tveksamma hjälpmedel.

Generellt kan det sägas att inom de naturvetenskapliga, medicinska och 
odontologiska fakulteterna spelar bilden en mycket stor roll för presenta- 
tören för att förklara komplicerade sammanhang i större eller mindre 
system. Detta som sagt både på grund av ämnenas karaktär och på grund 
av traditioner och värderingar. Också inom statistik och matematik eller i 
sammanhang där resultat och begrepp från dessa två ämnen utnyttjas, 
används bilder flitigt.

Vissa ämnen och utbildningar intar i det här sammanhanget en särställ
ning genom att deras studieobjekt är bl a just olika slags bilder. Det gäller t 
ex inom konsthögskolan, bildlärarutbildningen och ämnet konstveten
skap. För att inte gripa över för mycket så bortser jag i detta sammanhang 
från dessa utbildningar och institutioner.

Vad som är typiskt i en muntlig presentationssituation, där man använder 
sig av bilder, är att åhörarna både lyssnar och tittar. Man tar alltså emot 
talarens budskap på två olika vägar, med två olika sinnen. Termen tvåvägs- 
kommunikation är tyvärr genom en olycklig översättning från engelskan 
upptagen av det fenomen som jag anser borde kallas dubbelriktad kom
munikation. Termen tvåvägskommunikation, som eventuellt kan vara 
enkelriktad, tycker jag annars borde passa bra för situationen med sam
tidigt tal och bild som jag här talar om.
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Min grundläggande idé är i det h ä r  sam m anhanget a t t  göra en uppdelning 
av p resen tatö rens kom m unikation med sina åhörare med hänsyn  till med 
vilka sinnen budskapet ta s  emot av åhöraren. Det b lir då rim lig t a t t  med 
bild m ena det som åhöraren  ta r  emot med synen. Möjligen borde jag  därvid 
h itta  e tt  an n a t ord än  ordet bild för a t t  fånga in  vad jag  vill i m itt vida 
bildbegrepp. G rundläggande för m itt in tre sse  för bilden i den m untliga 
presentationen ä r  m in övertygelse a tt, r ä tt  u tny ttja t, denna dubbla påverkan 
av åhö rarna  m ed både hörsel- och synintryck ä r  m ycket s ta rk a re  än  om 
m an  b a ra  a rb e ta r  m ed de t ta lad e  ordet. D essutom  torde m an  i m ånga 
sam m anhang  u tn y ttja  olika sam verkande kognitiva processer hos åhöra
ren  genom a tt  som presentatör arbeta  paralle llt med båda m edierna ta l och 

bild.

En rim lig avgränsning av begreppet bild i p resen ta tionssitua tionen  skulle 

kunna vara
- varje från presentatörens sida för presentationen m edvetet fram ställt

eller u tv a lt pedagogiskt hjälpm edel, som visas för åhörarna under 
presentationen.

Med denna vida och kanske lite t luddiga definition kan  en bild t  ex bestå  av
- text
- formler (m atem atiska, s ta tistiska)
- noter
- tabeller, d iagram
- kurvor
- symboliska bilder och tecken
- karto r
- tecknade eller datorritade avbildningar
- fotografier (i olika förstoringsgrader)

För a t t  av p rak tiska  skäl in sk ränka lite t på definitionen av begreppet bild 
u teslu te r jag  i de tta  paper från det enkla bildbegreppet det som b ru k ar kal
las  kroppsspråk . D etta  tro ts  a t t  k roppssp råket i och för sig k a n  anses 
m ycket v ik tig t i den m untliga fram ställn ingen  och a t t  kroppen dessutom  
k an  u tn y ttja s  till något som k an  liknas vid e tt  m edvetet bildskapande. 
L ikaså begränsar jag  mig till a t t  syssla med den m er k lassiska p resen ta
tionssituationen  och in te ink ludera  rörliga bilder (från film, video, datorer 
m  m) i m itt intresseom råde.
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Med dessa begränsningar kan  bilder ändå p resen teras på en m ängd olika 
sä tt, t  ex med hjälp av

- väggkartor, planscher, affischer, posters
- skrivtavlor (svarta eller vita)
- blädderblock
- arbetsprojektorer (O H -apparater)
- diabildsprojektorer
- tredim ensionella "bilder” i form av verkliga föremål eller modeller.

S yftet med a t t  visa en bild i e tt  akadem isk t sam m anhang  kan  varie ra  
kraftigt. Det kan t  ex vara a tt

- fånga uppm ärksam heten för en fram ställn ing eller e tt  område
- påverka åhörarnas känsla  (något som ä r m era vanligt t  ex i reklam

eller e tt politiskt sam m anhang än  i en akadem isk föreläsning/lektion)
- få igång en diskussion omkring e tt problem eller problemområde
- s tru k tu re ra  e tt ämnes- eller problemområde
- s tru k tu re ra  den m untliga fram ställn ingen
- visa på en helhet i förhållande till de detaljer och m indre sam m an

hang m an presen terar
- visa e tt förlopp
- visa skillnader m ellan e tt p ar företeelser

I en presentationen används bilden ofta för a t t  förstärka eller förtydliga vad 
som sägs. Inom universite te ts grundutbildning ä r  det också vanlig t a t t  det 
sker för a t t  h jälpa åhörarna a t t  komma ihåg föreläsningen/lektionens inne
håll eller s truk tu r. I böcker om presentationsteknik  ä r det vanlig t a t t  refe
re ra  till olika undersökningar som anses faststä lla  a t t  kom binationen av ta l 
och bild ger en mycket förbättrad  m innesbild än  bara  talet.

Bilden m åste natu rlig tv is, om den används effektivt, sam verka med vad 
som sägs. I un iversite tsunderv isn ingen  får den in te , såsom  fallet ä r  vid 
m ånga av TV:s nyhetssändn ingar, överta eller försvaga in tre sse t för det 
in te llek tuella  budskapet. E tt  mycket typ isk t u ttryck  för h u r denna sta rk a  
sam verkan m ellan ta l och bild kommer till stånd  ä r  a t t  det ä r vanlig t a tt  
lä ra ren /fö re läsa ren  pekar på olika stä llen  i en bild och därm ed lo tsa r 
åh ö ra ren  genom bilden. B ilden avläses på d e tta  s ä tt  av åhö raren /åskå
daren  m er eller m indre sek v en tie llt, v ilket ju  in te ä r fallet med den "fria" 
bilden.
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Ofta ä r den bild som visas under en presen tation , t  ex m ed dia- eller OH- 
projektor, he lt färdig . Det ä r em ellertid heller in te ovanligt a t t  en bild kg; 
a rb e ta s  genom a t t  p resen ta tö ren  kom pletterar en förproducerad bild på 
olika sä tt. n ä r  han/hon visar den. Det kan  t  ex handla  om a t t  r ita  till olika 
detaljer på e tt OH-blad eller a t t  med olika OH-överlägg successivt förändra 
en bild. Jag  h a r  också se tt in tre ssa n ta  exempel på b land tekn ik , n ä r  en 
OH-bild visas på en vit skrivtavla och där bearbetas med spritpennor. Även 
via denna bearbetn ing  av bilden förs åhö rarna  i viss m ening en bestäm d 
väg genom bilden och fram  till den färdiga bilden.

E tt  tredje sätt, som t  ex ä r det vanligaste i m itt eget äm ne m atem atik, ä r a tt 
b ilden (form lerna, kurvan) skapas fram för åhörarna. P å de tta  s ä tt kan  en 
deta ljrik  bild eller e tt kom plicerat b ildsam m anhang byggas upp stegvis. 
Å hörarna b lir därm ed in te så frustrerade  som om de ser hela den komp
licerade bilden på en gång. A tt skapa en bild fram för åhö rarna  kan  ibland 
också vara  e tt m edvetet sä tt a t t  brom sa upp tem pot i bildavläsningen. Det 
kan  även vara  så a t t  den logiska gången i fram ställn ingen  eller argum en
tationen  gör det önskvärt a tt  avläsa bilden i en given logisk ordning och a tt 
det därför ä r rim ligt a t t  p resen tera  bilden genom en successiv bilduppbygg
nad ju s t  i denna ordning.

U r åhö rarnas synpunkt kan  det också vara  sto r sk illnad om bilden bara  
finns tillgänglig  under själva presen tationen  eller om de h a r  tillgång till 
bilden, eller en liknande bild, under eller efter lektionen/föreläsningen. Det 
senare fallet in träffar om bilden ta s  u r e tt befintligt tryck t m ateria l eller om 
läraren /fö re läsaren  delar u t b ildm ateria le t före eller efter presentationen. 
H är h an d la r det förstås m ycket om vilken effekt p resen ta tö ren  avser a tt  
upp n å  m ed sina  bilder. In lä rn in g ssitu a tio n en  i en g rundu tb ild n in g  ä r  
s jä lvk la rt he lt annorlunda än  en översiktlig  p resen ta tion  av de senaste  
forskningsrönen inom ett vetenskapsom råde. G enerellt k an  m an knappast 
säga huruvida det ä r läm pligt a t t  t  ex dela u t s itt b ildm aterial, och i så fall 
om det skall ske före eller efter en presentation. Olika p resen ta tö rer h a r  i 
de tta  hänseende valt olika lösningar.

Jag  skulle till slu t tro ts allt vilja göra några subjektiva påståenden  omkring 
k a ra k te r is tik a  för en god b ildanvändn ing  i en m u n tlig  p resen ta tio n . 
S jä lvk la rt ä r a t t  en bild skall vara  u tförd så (i sto rlek  på d e ta lje r och 
bokstäver och i färger) a tt  den verkligen kan  avläsas av åhörarna. Vi vet 
a lla  a t t  d e tta  syndas det m ot i m ängder av föreläsn ingar och föredrag. 
G enerellt bör m an också kunna säga a tt  en bild vid en m untlig  presentation
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in te  bör vara  lika faktaspäckad som en bild i en text. D et gäller speciellt 
b ilder som in te  delas u t eller på an n a t s ä tt finns tillgängliga för åhörarna. 
Dels kom pletteras ju  bilden med ta le t och den behöver därför in te  vara  lika 
inform ationsbärande som bilden i det tryck ta  m aterialet. Dels får åhöraren  
norm alt in te  så lång  tid  a t t  b e trak ta  bilden som de k an  ta  sig n ä r  bilden 
förekom m er i en bok eller vetenskaplig  artike l. Skulle bilden innehålla  
m ycket de ta lje r och visas under lång  tid  ä r  fö r  övrigt risk en  stor a t t  
åh ö ra ren  "drunknar" i b ilden och ta p p a r  tråd en  i den m un tliga  fram 
förandet. Det innebär t  ex a t t  bilder med ren  text i a llm änhet bör vara  av 
ru b rik k a rak tä r.

Personligen ä r  jag  t  ex också en varm  anhängare  av OH -bilder fram för 
diabilder. O H-bilder kan  ju  num era fram stä llas i n ä s ta n  sam m a kvalite t 
som diabilder och m edger en m ycket större varia tion  och im provisation i 
p resen tationssituationen . M an kan  enkelt backa i bildvisningen, u teslu ta  
v issa  bilder, bearbeta  bilderna. P resen ta tö ren  kan  också m ycket snabbt 
s trax  före e tt  fram förande kom plettera  e tt O H -m aterial m ed h andritade  
b ilder och tex ter. Speciellt i underv isn ingssituationerna, med in te  alltför 
sto ra  grupper, ä r  dessa k a rak te ris tik a  för m ig m ycket v ik tigare  än  den 
eventuella tekniska överlägsenheten hos en diabild.

B ilden bör en lig t m in m ening no rm alt v a ra  e tt stöd för den m untliga  
presen tationen , inget annat. D et finns natu rlig tv is  situ a tio n er d ä r denna 
a llm änna regel in te  gäller, t  ex n ä r  en bild v isas upp för a t t  föreläsaren/ 
lä ra ren  tillfälligt vill avbryta sin presentation  och i s tä lle t under en viss tid 
få igång en friare  diskussion m ellan åhö rarna  inbördes eller m ellan före
lä sa ren  och åhörarna.

Sam m anfattningsvis h a r jag  ovan velat redovisa en del in tryck om kring de 
olika trad itio n e rn a  om kring b ildanvändn ingen  i den akadem iska unde
rvisningen. Ja g  h a r  också velat m arkera  m itt in tresse  av a t t  undersöka 
h u r bilder k v an tita tiv t och kvalita tiv t används i lektioner och föreläsningar 
sam t h u r pass m edvetna pedagogiska överväganden som lä ra re  gör vid val 
och skapande av bilder. I slu tänden  skulle jag  naturlig tv is fram för a llt vilja 
veta något om vilka effekter på kognitiva processer som olika typer av bild
användning i en lektion/föreläsning h a r inom den högre utbildningen.
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OM UTLOKALISERING AV UNDERVISNING I ÖRON, NÄSA OCH 

HALS

Sten Hellström, Inst för öron-, näs- och halssjukdomar, Norrlands 

Universitetssjukhus, Umeå

I en av Povel Ramels många tänkvärda visor sägs att "Det är de små, små detaljerna 

som gör det". Detta beskriver utomordentligt väl de undervisningsinnovationer som 

kom till stånd inför en förväntad utökning av antalet studerande på öron-, näs- och 

hals (ÖNH)-kursen under grundutbildningen till läkare. I denna rapport berättas om 

de små ändringar i kursens uppläggning som vi tvingades göra - små ingrepp som 

visade sig bli mycket betydelsefulla för kursen i sin helhet.

ÖNH-kursens omfattning

ÖNH-kursen ligger under termin 10 och omfattar i praktiken 8 veckor eftersom ÖNH 

samundervisas med kursen i oftalmiatrik - ögonsjukdomar. ÖNH/ögonblocket ges 2 

gånger per termin. Innan vi startade försöksverksamheten innehöll kursen teori 

huvudsakligen i form av föreläsningar, men också praktisk tjänstgöring på såväl 

mottagning som avdelning.

Föreläsningsserien löpte över hela kursperioden, således även under veckorna med 

praktisk tjänstgöring.

Undervisningen sker i sin helhet inom öronklinikens lokaliteter eftersom vi 

disponerar över en egen föreläsningssal som också nyttjas för ögon-undervisningen. 

Den praktiska tjänstgöringen sker dels som en mottagningsverksamhet där 

remisspatienter kallas speciellt för s k kandidatmottagning dels genom 

avdelningsarbete när man gör inläggningsjoumal på patienter som skall opereras 

eller utredas och då man dessutom skall auskultera på operationsavdelningarna och 

få viss inblick ÖNH-områdets kirurgiska aktiviteter.
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Ett ökat antal läkarstuderande

Det var i den här situationen vi befann oss när beslutet om ett ökat antal studerande 

på läkarutbildningen kom 1989. Istället för 51 studerande per kurs skulle 62 

studerande per termin antas.

På de kliniska kurserna kunde man genast identifierabetydande problem med denna 

förhållandevis måttliga ökning. De flesta undervisningssalarna på 

universitetssjukhuset var designade för kurser om 50 elever och de nya 

kursstorlekarna skulle inte rymmas längre. Det här var emellertid problem som 

sjukvårdsledningen lovat lösa genom renovering och upprustning av 

undervisningslokalerna.

Vi såg emellertid också andra problem relaterade till den ökade studerandevolymen 

då 25 elever per kurshalva bedömdes vara det maximiantal som med bibehållen 

kvalitet kunde undervisas samtidigt under öronkursens praktiska tjänstgöring. Taket 

sattes med hänsyn till att grupperna på mottagnings-, avdelnings- och 

operationsenheterna inte skall bli för stora. Utrymmet begränsades ytterligare av 

närvaron av andra grupper vårdyrkesstuderande.

Vi anade också effekter av den omstrukturering som hade startats inom svensk 

sjukvård - en marknadsstyrd sjukvård resulterande i en minskad 

patienttillströmning inom slutenvården.

I direktiven för den ökade läkarutbildningen hade man tagit upp vissa av dessa 

aspekter och det fanns ideer om att grupper av studerande skulle göra delar av sin 

praktiska utbildning vid andra sjukhus i regionen. Som bakgrund till detta fanns en 

mera övergripande målsättning att man med ett ökat intag av läkarstuderande i 

Umeå skulle förbättra rekryteringen av läkare till inlandet. Från utbildningens 

synvinkel fanns också överväganden som motiverade att studerande under vissa
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perioder skulle fullgöra sin praktiska tjänstgöring utanför universitetssjukhuset - att 

till exempel se ett annat spektrum av slutenvårdspatienter än de som kommer till de 

högspecialiserade sjukvårdsenheterna vid universitetssjukhuset.

Försöksverksamhet med utlokalisering av läkarstuderande

Mot denna bakgrunden var det naturligt att vi höstterminen 1991 antog 

linjenämndens erbjudande om att delta i den försöksverksamhet med utlokalisering 

av studerande som startat. Linjenämnden hade redan engagerat några kliniker att 

delta i denna försöksverksamhet t ex den kirurgiska kliniken. De sjukhus med vilka 

kontakter hade knutits var sjukhusen i Gällivare, Sollefteå och Östersund. Vi kunde 

inte okritiskt anta dessa orter som samarbetspartners för utlokaliseringen av våra 

ÖNH-studerande då man t ex i Sollefteå enbart har öppenvårdsverksamhet. Vi kom 

således att rikta oss till Boden, Sundsvall och Östersund. Senare har Gällivare och 

Boden alternerat som mottagare av ÖNH-kandidater.

Sett mot den framtida utökningen av antalet läkarstuderande på ÖNH-kursen från 

25 per kurshalva till 31 per kurshalva kändes det naturligt att utlokalisera 6 

studerande, 2 till varje utlokaliseringsort. Med 6 studerande på 

utlokaliseringstjänstgöring skulle belastningen på hemmakliniken bli 25 studerande 

dvs samma antal som vi vet att vi klarar av idag.

Förändringsarbetet tar form

Vi startade förändringsarbetet med att se över vårt schema.

Ganska snart stod det klart att vi ville skapa en sammanhängande period av praktisk 

tjänstgöring - ÖNH och ögon - och att den skulle omfatta 3 veckor.

Det framstod också som ett viktigt krav att dessa 3 veckor skulle frigöras från 

föreläsningsaktiviteter.

Ett annat viktigt moment var hur kontakt/kommunikation med de utlokaliserade 

kandidaterna skulle lösas under deras bortavistelse.
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Vi hade delgetts erfarenheter från kirurgklinikens försöksverksamhet som hade löst 

kontakt/kommunikationsproblemet dels genom lärarbesök ute på 

utlokaliseringsorterna dels genom att nyttja modern kommunikationsteknik - 

exempelvis telefax.

Inga föreläsningar under den praktiska tjänstgöringsperioden

Skulle vi på den kurstid som finns till förfogande - med 3 veckor av kursens 8 veckor 

för praktisk tjänstgöring - kunna förmedla det kunskapsstoff som vi anser vara en 

nödvändighet för att passera kursen i ÖNH-sjukdomar.?

Vi satte oss ner och gick igenom vårt föreläsningsinnehåll - 55 undervisningstimmar. 

Ganska snart visade det sig att varje region inom ÖNH-området inleddes av ett 

relativt omfattande repetition av anatomin. Var detta något man kunde effektivisera 

genom att t ex låta studenterna hämta in dessa avsnitt själva?

Ganska snart hade vi identifierat 16 schemalagda timmar - nästan 30% - som vi ansåg 

att vi kunde ta bort och överlåta åt de studerande för självstudier. Det första 

problemet att göra de praktiska tjänsgöringsveckorna föreläsningsfria var löst.

Kontakt med de utlokaliserade

Hur åstadkomma god kontakt/kommunikation med de studerande på 

utlokaliseringsorten?

Efter visst funderande kom vi fram till att nyckeln till god kontakt med de 

studerande låg i god kontakt med den mottagande kliniken. Här såg vi väsentligt att 

inte bara samverka för kandidaternas räkning utan att också öka kontaktytorna mot 

de andra öronklinikerna i andra avseenden.

Innan första studentgrupp åkte ut inledde vi gedigna kontakter med 

mottagarklinikerna där vi drog upp riktlinjerna för samarbetet.

Lärare skulle åka ut till utlokaliseringklinikerna och samarbeta på tre nivåer: 

Kandidatmottagningar
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Seminarier

Uppföljning av vissa tumörpatienter 

Dessa arbetsuppgifter krävde att det var seniora lärare/läkare som besökte 

kandidaterna på respektive klinik. Besöken varade 1-2 dagar på respektive ort. 

Kandidatmottagningarna innebar att 6-8 "typiska" ÖNH-patienter bokats in och som 

kandidaten utan tidspress kunde intervjua och undersöka och sedan diskutera med 

handledaren/läraren.

Seminarieverksamheten omfattade 1-2 timmars genomgång och diskussion av 

intressant kliniskt arbetsområde.

Uppföljning av vissa tumörpatienter innefattade att man såg och diskuterade vissa 

behandlade patienter som redan haft ett par återbesök på universitetskliniken efter 

genomgången kirurgi. Detta besparade dessa patienter en lång återbesöksresa, 

landstinget en dyr räkning utan att kontinuiteten med universitetskliniken gick 

förlorad.

Nytt självstudiematerial

Vi kände också behov av att skapa ett bra arbetsmaterial för kandidaterna både för 

de som var utlokaiserade och de som var kvar på universitetskliniken. ÖNH- 

specialiteten är en specialitet där man med hjälp av ögat - inspektion - samlar 

information om patientens. Förutom olika typer av speglingar finns idag 

endoskopiutrustningar med vars hjälp man kan undersöka praktiskt taget alla delar 

av ÖNH-området t ex mellanöra, bihåla. Den information som man erhåller på detta 

sätt kan dokumenteras med kamera teknik - stillbild eller video. Vi bestämde oss 

således för att inleda ett projekt där vi med videokamerans hjälp skulle samla 

patientdata på vanliga åkommor inom ÖNH-området och som vi sedan kan 

komplettera med annan information i form av skrivna fallbeskrivningar. Som mål 

sattes att framställa videoband med ett tjugotal beskrivningar av vanliga tillstånd 

inom ÖNH-området. Dessa band skall sedan användas för självstudier under 

utlokaliseringsvistelsen. Naturligtvis kommer detta material också att nyttjas av de
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kandidater som får sin tjänstgöring på universitetskliniken.

Erfarenheter av försöksverksamheten

Vi har nu deltagit i utlokaliseringsverksamheten i 4 terminer och vilka är våra 

erfarenheter av denna försöksverksamhet?

Vi kan konstatera att alla studerande är utomordentligt nöjda med att inte ha någon 

föreläsningsaktivitet under den praktiska tjänstgöringsperioden.

Presterade man sämre på den skriftliga tentamen när att vi tog bort nästan 30% av 

föreläsningarna? Vi har emellertid under de terminer försöksverksamheten pågått 

inte sett någon tendens till sämre tentamensresultat.

Hur utföll kontakterna med utlokaliseringsklinikema? De beskrivna besöken har 

visat sig vara mycket uppskattade ur många synvinklar. Studenterna har uppskattat 

undervisningsmottagningarna och det ger besökande lärare en möjlighet att 

bedöm a/eventuellt korrigera undersökningsteknik. Seminarierna och 

tumörfallskonsulterna har fördjupat samarbetet mellan kliniken på länssjukhuset och 

universitetssjukhuset. Jag har fått känslan att man tidigare betraktat 

universitetskliniken med ett visst storebrorskomplex som man genom det uppkomna 

kontakterna har börjat arbeta bort.

Utlokaliseringsförsöket har också initierat produktion av nytt videobaserat 

läromedel.

Finns det då inga negativa erfarenheter från försöksverksamheten?

Egentligen är dessa ganska få men utomordentligt komplicerade. Det har visat sig 

vara svårt att rekrytera frivilliga studerande till utlokaliseringsverksamheten. Tre 

veckor är en lång period från familj, vänner och andra sociala aktiviteter särskilt om 

man deltagit i denna typ av försöksverksamhet under tidigare terminer. En annan 

faktor som skapat problem för utlokaliseringsverksamheten är huruvida mottagande 

klinik skall ha ekonomisk kompensation för att man tar emot studerande på detta 

sätt. Här tycker jag att de som hårdast stred för den ökade läkarutbildningen vid
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Umeå universitet dvs de politiska företrädarana i respektive landsting, inte uppfyllt 

de löften man ursprungligen gav och som innebar försäkringar om att de olika 

klinikerna ute i regionen skulle ta emot kandidater utan egentliga ekonomiska krav.

Slutet gott allting gott...

Avslutningsvis konstateras att försöksverksamheten med utlokalisering av 

studerande för den praktiska tjänstgöringsperioden varit positiv och säkert kan 

utvecklas ytterligare. Med de erfarenheter vi gjort kommer vi att vara väl förberedda 

på att ta emot det ökade antalet studerande från hösterminen 1994. Jag har också 

med min framställning velat belysa hur en förändring - ett ökat antal studerande - 

som i sig innebär en ökad arbetsbelastning på en institution/klinik kan vara ett 

incitament till en bättre och effektivare undervisning.
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Session H

Kvinnoperspektiv 
på utbildningen
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Temaförord

Lena Eskilsson

H. Kvinnoperspektiv på utbildningen
Session H 1
Å sa Bergenheim , Eva Erson och Eva M agnusson, Kvinnovetenskapligt 
fo ru m

H ela sessionen ägnades ett tema, ”Kvinnovetenskapliga studier: en 
em otionell resa: O m  fem inistisk pedagogik på distans". Å sa Bergenheim , 
idéhistoria, och Eva Erson, nordiska språk, talade om  sina erfarenheter 
och pedagogiska överväganden från ett projektet att utifrån 
K vinnovetenskapligt forums tvärvetenskapliga grundkurs "M akt och 
kön”, utveckla en kurs med likartat innehåll, men m ed färre centrala 
samlingar. "M akt och kön" är en m ycket populär kurs som engagerat 
kvinnor i alla åldrar och från alla yrkeskategorier, m iljöer och 
socialgrupper. K ursdeltagarna kommer från hela Sverige. K ursen har 
organiserats som  en distanskurs med samlingar i Um eå en helg i m ånaden 
- allt som  allt tio helger, vilket är kostsamt både för studenterna och 
enheten. D essa samlingarna har också varit mycket intensiva och ibland 
fyllda av rena föreläsningar, vilket i praktiken innebär en m er eller 
m indre tydlig, traditionellt akademisk, envägskom m unikation. T iden för 
handledning, diskussioner och sem inarier har därför varit m ycket 
begränsad. T rots detta är kursdeltagarna i sina utvärderingar m ycket 
positiva till vad de uppfattade som kursens gruppdynam iska karaktär. 
G ruppens fundam entala roll för insikter och tillägnelse av kunskap i den 
individuella inlärningsprocessen har framhållits. När alltså en ny kurs 
skulle planeras, med stöd av Distansrådets utvecklingsmedel, ställdes man 
inför problem et att ta tillvara de kvinnliga kursdeltagarnas pedagogiskt 
fruktbara behov av kontakter och samtal med varandra och lärarna, utan 
att alla skulle behöva samlas i Umeå. Kursen utformades m ed stor vikt 
lagd vid lokala studiegruppers aktivitet och täta handledarkontakter, 
m edan en stor del av den traditionella undervisningen, t ex föreläsningar, 
förm edlades m ed hjälp av distansöverbryggande tekniker som  ljudband, 
video, studiehandledningar etc.

D iskussionen som  följde tog upp frågan om  den traditionellt akadem iska 
(manliga) kunskapssynen - att kunskap är något teoretiskt, abstrakt som 
m an tar del av genom  att läsa böcker eller lyssna på någon auktoritet. 
D etta förefaller passa kvinnor dåligt. Kvinnor har större behov av en 
förståelse som  handlar om  att sätta in kunskapen i sin egen 
erfarenhetssfär, att se kunskap i ett socialt sammanhang, både ifråga om  
tillägnelsen och tillämpningen. Detta berör både form  och innehåll i 
undervisningen. För en effektiv inlärning fordras både en intellektuell 
och en  em otionell upplevelse - detta torde gälla all verklig 
kunskapstillägnelse, men kvinnor kritiserar oftare än män den 
traditionella undervisningens bristande känslom ässiga dimension.
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Den goda utbildningsmiljön 
Universitetspedagogisk konferens 
17-18 februari 1993 i Umeå

Kvinnovetenskapliga studier - en emotionell resa:
Om fem inistisk pedagogik på distans

Umeå var ett av de tre universitet som 1978 fick medel av UHA för att bedriva 
jämställdhetsforskning. Verksamheten knöts till Forum för tvärvetenskap och man 
inrättade en forskartjänst samt ett Jämställdhetsseminarium, vilket några år senare döpte 
om till Kvinnoforskningsseminariet. I juni 1982 genomfördes det s.k. 
Kvinnouniversitetet i Umeå med drygt 200 deltagare. Temat var ”Vetenskap- Patriarkat - 
Makt”, och föreläsningarna samlades i en bok som fick titeln Kvinnoperspektiv - teori 
och metod. Fem år senare, 1987, lyckades vi fa igenom våra önskemål om att bilda en 
egen arbetsenhet - det blev Kvinnovetenskapligt forum.

Kvinnovetenskapligt forum är en arbetsenhet som leds av en föreståndare samt en 
styrelse, bestående av åtta ledamöter från olika ämnes- och forskningsområden samt två 
representanter från studentkåren. Medlemskap i Kvinnovetenskapligt forum är öppet för 
alla som delar vår målsättning, nämligen för det första att verka för könsteoretisk 
kunskapsutveckling på tvärvetenskaplig grund och för det andra att stödja en kritiskt 
engagerad kvinnoforskning.

Kvinnoforum samlar alltså forskare, lärare och studerande från olika institutioner kring 
tvärvetenskaplig könsteoretisk kunskapsutveckling, forskning och undervisning. 
Verksamheten bedrivs i form av kurser, seminarier, föreläsningar, forskningsprojekt 
samt kontakt- och informationsverksamhet. Kursutbudet har varierat under årens lopp; i 
år ger vi, förutom en rad kortkurser och studiedagar, fem sammanhängande kurser på 
olika akademiska nivåer - här handlar det om allt från distanskursen ”Kvinnor och konst” 
10 poäng, till en relativt omfattande fortbildningskurs för samtliga förvaltningschefer i 
Umeå kommun - den s.k. ”Pampkursen”. Varje år ger vi också en tvärvetenskaplig 
grundkurs, Makt och Kön, som numera finns på både A- och B-nivå. I kursen belyses 
på olika sätt könsmaktsystemets samhälleliga utformning och effekter på individuell, 
social och symbolisk nivå, främst manifesterat i arbetsdelning och kontroll av 
sexualiteten. Kursen kan därmed ses som en introduktion till det könsteoretiska 
kunskapsfältet och det övergripande målet är att skapa förståelse för kvinnors villkor och 
ge redskap till förändring.
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Kursen Makt och Kön har blivit mycket populär, faktiskt en av de mest populära 
distanskurserna vid Umeå universitet om man ser till antalet ansökningar. Den har 
engagerat kvinnor (och nästan alla är av förklarliga skäl kvinnor) i alla åldrar - man kan 
säga från 20 till 70 år - och från alla yrkeskategorier, miljöer och socialgrupper. Kursen 
har organiserats antingen som en dagkurs med fördröjd studietakt, eller - vilket har varit 
fallet de senaste fyra åren - som en distanskurs med samlingar i Umeå en helg i månaden 
- allt som allt 10 laddade helger.

Vid alla samlingar gäller obligatorisk närvaro. Det gemensamma arbetet är nämligen 
oerhört viktigt - ja helt avgörande för att kursdeltagarna skall fa ut någonting av kursen. 
Detta beror på flera saker. För det första så har vi hittills inte haft något heltäckande och 
sammanhållet studiematerial - vi har alltså ingen ordentlig ”kursbok”. Till stor del består 
kursmaterialet av stenciler, artiklar, delar av böcker och avhandlingar, filmer - och 
föreläsningar. Det som sägs på föreläsningarna finns ofta inte nedskrivet och det kan vara 
mycket svårt att inhämta detta stoff på annat sätt. För det andra sker en stor del av 
kunskapsutvecklingen genom grupparbete; i seminarier och gruppdiskussioner bearbetas 
stoffet och kopplas till kursdeltagarnas egen verklighet. Könsmaktsystemet verkar också 
i vardagen. - i det egna livet - och därför är erfarenheten en viktig källa till kunskap. En 
del av den kunskap som deltagarna skall tillägna sig bygger alltså på deras egna 
personliga erfarenheter. Det handlar om att delge varandra dessa erfarenheter, att 
analysera och diskutera dem och se en struktur i alltsammans. För att detta skall bli 
möjligt, är det viktigt att alla kursdeltagare känner varandra och att gruppen fungerar som 
grupp. Detta är det tredje skälet till att träffarna är viktiga. Det fjärde skälet är att även en 
del av examinationen sker i grupp, vilket förutsätter att alla gruppmedlemmar deltar aktivt 
i arbetet. Samlingarna har varit extremt intensiva och ibland mer än lovligt fyllda med 
rena föreläsningar, vilket i praktiken betyder mer eller mindre tydlig en- 
vägskommunikation. Tiden för handledning, diskussioner och seminarier har därför varit 
mycket begränsad. Trots detta lovordar studenterna i sina kursutvärderingar just kursens 
gruppdynamiska karaktär. De framhåller gmppens betydelse för inlärningen, det 
kollektiva elementets fundamentala roll i den individuella kunskapsprocessen. De talar 
om gemenskap, stärkande kontakter, personlig utveckling och viktig praktisk kunskap.
De säger att kunskapen ”förändrar livet”.

Under årens lopp har vi noterat att en allt större del av våra studenter kommer från orter 
som ligger långt från Umeå, från Göteborg till Övertomeå. Skälet till detta är att kursen 
Makt och Kön i princip är unik i Sverige. Men medaljen har också en baksida, nämligen 
de många och långa resoma, som kräver både tid, kraft och pengar. Det har blivit allt mer 
uppenbart att det stora antalet kurssamlingar ställer till problem för många av våra
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studenter; utgifterna för resor och logi har inte sällan blivit orimliga. Om kursen Makt och 
Kön istället organiserades på ett sådant sätt att kostnaderna kunde sänkas avsevärt, så 
skulle vi med största sannolikhet nå betydligt fler kvinnor än vad som nu är fallet. Alltså - 
huvudproblemet för oss har varit: Skulle det vara möjligt att göra kursen Makt och Kön 
mindre intensiv och därför mindre kostsam för studenterna, utan att förlora de speciella 
dimensioner som studenterna har talat så mycket om? Med detta syfte sökte vi - och fick - 
projektpengar från Distansrådet.

Vi är alla sedan ett antal år lärare på kursen Makt och Kön, och detta arbete finner vi 
mycket stimulerande. Det är något alldeles särskilt med att undervisa vid 
Kvinnovetenskapligt forum. Kurserna - inte minst Makt och Kön - är i högsta grad 
resultat av ett kollektivt arbete där stor vikt har lagts vid pedagogiskt nytänkande, team
work, problemfokusering och tvärvetenskapligt samarbete - en välgörande motvikt till 
traditionell akademisk verksamhet. Med detta i åtanke satte vi sålunda igång vårt 
utvecklingsprojekt. Vi ställde oss frågan: Vad är det egentligen som är så speciellt med 
kursen Makt och Kön? Vad är det som gör att lärama njuter av att undervisa på kursen 
och att studenterna njuter av att gå den? Vad är det som tycks göra den här kursen till en 
så berikande och, framför allt, stärkande erfarenhet för våra studenter?

Vi gick återigen till kursvärderingarna och försökte läsa mellan raderna. Studenterna hade 
framför allt nämnt sådana saker som personligt engagemang hos lärama, solidaritet och 
stöd i gmppen, möjlighet att diskutera svåra frågor och, mycket ofta, personlig 
utveckling och ”växande”. De hade i och för sig utan tvekan uppskattat föreläsningarna 
och den direkta undervisningen som de ofta ansåg vara stimulerande och givande, men 
det var också något annat som uttrycktes i kursvärderingarna. För att överdriva lite; de 
tycktes prisa vår kurs i första hand för att den hade givit dem själva möjligheten att tala. 
Vad de tycktes uppskatta var i högre grad sina egna samtal och aktiviteter, än den direkta 
undervisning som på olika sätt kom från oss lärare. Det stod också klart att vad 
studenterna uppskattade mest var inte vilka samtal och diskussioner som helst utan 
sådana som var mycket svåra; samtal och diskussioner om kvinnoförtryck, 
kvinnomisshandel, sexualiserat våld mot kvinnor och barn, smärtsamma personliga 
erfarenheter, ilska, förtvivlan - att de tillåtits och uppmuntrats till att dela denna kunskap 
och denna erfarenhet med andra kvinnor för att utveckla och stärka förståelsen av sin 
egen situation, det var detta studenterna värderade högst i våra kurser.

Vi som arbetar vid Kvinnovetenskapligt forum har varit engagerade feminister under 
många år. Genom personlig erfarenhet vet vi hur viktigt det är för en kvinna som böljar 
se och ifrågasätta kvinnoförtrycket, att hennes omgivning på olika sätt stöder hennes
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process och bekräftar hennes upplevelser. Kvinnovetenskapliga studier är en i högsta 
grad emotionell resa - och under denna resa känner man sig ofta både arg och personligt 
sårbar på en och samma gång. Arg eftersom man blir medveten om allt förtryck och all 
orättvisa som världens kvinnor utsatts och fortfarande utsätts för; och sårbar eftersom
man tvingas inse att allt det där också gäller en själv Om du är kvinna i den här
världen, så är du - nästan per definition - mindre priviligierad än männen i din egen klass 
och etniska grupp. Du är helt enkelt mer fysiskt och ekonomiskt sårbar. Detta gäller såväl 
i industrialiserade länder som i tredje världen, vad som skiljer är graden och arten av 
förtryck. Dessa insikter är extremt smärtsamma, och det är en fråga om emotionell 
inlärning i lika hög grad som intellektuell inlärning. Många kvinnor, oavsett klass och 
etnisk grupp, väljer att i sitt dagliga liv skygga för sådana insikter; de väljer att inte se 
eftersom insikten vore en alltför tung börda för dem att bära. Till stor del beror detta på 
att ingen i dessa kvinnors omedelbara omgivning är beredd att möta och bekräfta vare sig 
deras eller sina egna erfarenheter och upplevelser av kvinnoförtryck. Ingen annan än de 
själva tycks se... och ingen annan lyssnar. Och där finns inget utrymme för samtal.

Vi vill uppenbarligen att kvinnor skall fa den här insikten, den här kunskapen, och vi vill 
att de skall använda sin kunskap på något sätt. Det är därför vi undervisar på 
Kvinnovetenskapligt forum. Vad vi sålunda gör i våra kurser, förutom att förse våra 
studenter med faktakunskap om makt och kön i samhället, är att bygga metaforiska 
samtalsrum - utrymmen där kvinnor kan samtala. Vi försöker skapa en psykologisk rymd 
där kvinnor kan analysera sina specifikt kvinnliga erfarenheter och insikter, mot en 
gedigen bakgrund av akademisk kunskap, utan risk för förlöjligande, och med stöd från 
lärare och kurskamrater. Detta är den viktigaste ingrediensen i det vi ser som vår 
akademiska form av feministisk pedagogik.

Kunskap är, så som vi ser det, mer än en fråga om fakta och siffror, mer än en fråga om 
både inlärning, undervisning och interaktion. Vi ser kunskapsprocessen som en 
personlig utvecklings- och förändringsprocess där hela människan är involverad - 
känslorna lika väl som intellektet. Det handlar om insikter och tillägnelse. Detta är vad vi 
vill att våra studenter skall uppleva, och i kursen Makt och Kön tycks vi i just detta 
avseende ha lyckats ganska bra. Men problemet var ju nu att vi ville göra en distanskurs 
som verkligen var på distans. Frågan var alltså: Vore det överhuvudtaget möjligt att 
applicera dessa idéer kring feministisk pedagogik på ”riktig” distansutbildning, där 
studenterna alltså skulle träffa varandra och lärarna ännu mer sällan än vad som hittills 
varit fallet? Skulle det vara möjligt att föra över det som var själva poängen med kursen - 
det där som gjorde Makt och Kön till något särskilt - eller skulle hela idén om den nära 
kontakten, gemenskapen, de stärkande diskussionerna, mötet mellan människor,
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gruppdynamiken och ”samtalsutrymmet” försvinna på kuppen? Vi visste inte, men vi var 
oroade. På något sätt måste vi komma förbi problemet - annars vore ju hela tanken 
förfelad.

Så vi vände upp och ner på alltsammans. I Makt och Kön hade vi fyllt varje samling 
nästan till brädden med föreläsningar och studenterna diskuterade under föreläsningarna, 
mellan föreläsningarna, efter föreläsningarna och långt in på nättema - i princip så snart 
det överhuvudtaget fanns något som helst utrymme. Detta blev vår utgångspunkt; 
studenterna behövde uppenbarligen varandra och lärama i första hand som 
diskussionspartners. Själva undervisningen i traditionell bemärkelse måste därför med 
nödvändighet bedrivas på annat sätt, någon annanstans. Vi bestämde oss alltså för att 
redan från början planera den nya kursen helt annorlunda, och det var till detta vi tänkte 
använda de medel vi fatt från Distansrådet. Vi jobbade på; skrev videomanus, 
ljudbandsföreläsningar och studiehandledningar. Vi diskuterade det vi skrivit - Är detta 
begripligt? Kommer studenterna att förstå vad vi menar? Är det verkligen rätt ord? Verkar 
inte detta för ”pekpinneaktigt”? - och så skrev vi om alltihop igen. Vi letade bilder,
terroriserade Mediateknik med våra ostrukturerade idéer, spelade in och spelade om ......
Så småningom var materialet klar för att testas.

Kursen - ”Kvinnors villkor: Könsperspektiv på samhället” - startade i augusti 1992 . Vi 
hade halverat antalet träffar och sänkt studietakten till 1/3.1 praktiken handlar det om 10 
poäng och tre helgsamlingar under en studieperiod på 8 månader. En samling äger rum i 
Umeå och två i Vilhelmina. Under samlingarna är den största delen av tiden reserverad 
för diskussioner och seminarier i olika former. När undervisar vi då? Ja, naturligtvis 
undervisar vi men inte på långa vägar så mycket, i traditionell bemärkelse, som vi tidigare 
var vana att göra. Vi har förstås en gedigen och varierad litteraturlista med en 
studiehandledning som lotsar studenten igenom materialet, men dessutom använder vi 
video och ljudband så mycket som möjligt.

Hela kursen introduceras med ett videoband som studenterna far ta del av innan de 
kommer till den första samlingen. På bandet presenterar vi oss själva samt 
Kvinnovetenskapligt foium, och vi pratar om kursinnehållet, uppläggningen samt allt det 
andra som på olika sätt kommer att ske under kursens gång. När kursdeltagarna så kom 
till oss visste de redan mycket om både kursen och oss vilket gjorde att de kände sig både 
välkomna och omhändertagna. En stor fördel var att den dyrbara tiden under själva 
samlingen inte behövde gå åt till allmän information utan att den istället kunde användas 
på ett betydligt mer konstruktivt sätt. En annan videoinspelning, ”Kvinnan och 
sexualiteten i historisk belysning”, ger en allmän historisk bas för diskussioner och

257



vidare studier kring sexualitetens roll i könsmaktsystemet. Filmen är en historisk exposé
- i bild och ljud - att titta på och titta på igen En ljudkassett ger en introduktion till
psykiatrin och psykologin ur ett kvinnligt perspektiv, även här med hjälp av historiens 
backspegel.

Såväl videofilmer som ljudband har vi gjort själva - naturligtvis med teknisk hjälp av 
Mediateknik. Det är alltså inte fråga om professionella produktioner i mediahänseende, 
långt därifrån. Men det är heller inte det som är vår avsikt. Vårt syfte har inte varit att 
göra högkvalitativa TV- eller Radio-program utan att skapa ett fungerande 
undervisningsmaterial. Detta betyder emellertid inte att ambitionsnivån har varit låg, 
snarare har den legat någonstans i ett mellanläge. Vi har inte nöjt oss med att filma 
föreläsningar rakt av - s.k. barfotavideo - utan vi har velat utnyttja mediets specifika 
möjligheter. När det gäller video handlar det framför allt om bilden - konstbilder, 
naturbilder och gestaltningar - men också om ljudet, ofta musik. Genom att arbeta med 
video som undervisningsmedium har vi alltså inte bara velat fånga en föreläsning - en 
föreläsning som egentligen skulle vara bättre 'live” - utan vi har velat fanga stämningar, 
ge upplevelser, väcka känslor på ett sätt som egentligen inte är möjligt under en vanlig 
föreläsning i ett klassrum. Videoföreläsningen är alltså för oss inte det näst bästa 
alternativet, utan ett helt annat alternativ med helt andra möjligheter. Vi har försökt 
utnyttja de specifika möjligheter mediet ger till individualisering och interaktion; 
möjligheten att för en stund stoppa föreläsandet - att stänga av flödet för att resonera och
fundera - fortsätta att se - stänga av igen för att på nytt gå in i programmet. Så har
också det här materialet fungerat och därmed har vi egentligen nått vårt syfte. Att 
programmen sedan inte kommer att nomineras för någon Oscars är en annan femma

Kurssamlingama har i sin tur haft två syften: För det första att - som vi talat om tidigare - 
skapa utrymme för samtal och diskussioner, och för det andra att ge undervisning kring 
ämnen som kräver direktkontakt mellan lärare och studenter. Vissa av de 
problemställningar som ingår i kursens kunskapsstoff är förstås mer delikata och 
känsliga än andra. Det är just dessa ämnen som vi medvetet har reserverat för de tillfallen 
då möjligheten till direkt och omedelbar interaktion är som störst. Ett sådant ämne är 
sexualiserat våld; många studenter upplever det som mycket smärtsamt att 
överhuvudtaget ta upp ämnet och för att de skall kunna smälta och ta till sig kunskapen 
måste de ges möjlighet att bearbeta den omedelbart tillsammans med läraren och 
kurskamraterna. Det går helt enkelt inte att föreläsa om våldtäkter och incest på ljudband 
 och än mindre på video.
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Så på våra kurssamlingar är det alltså en hel del diskussioner. Men vi har ju bara tre 
samlingar, och det är inte särskilt mycket. Inte så mycket tid och utrymme för samtal. Av 
detta skäl delar vi in våra studenter i små geografiska grupper, vilka möts några gånger 
mellan de större samlingarna. Det är här vi i praktiken ser de stora fördelarna med vår 
feministiska pedagogik. Som exempel kan vi ta den allra första gruppträffen som ägde 
rum en månad efter kursstarten. Studenterna i vaije grupp träffades och tittade 
tillsammans på videon om kvinnan och sexualiteten. Uppgiften var sedan att i gruppen 
bearbeta några övergripande diskussionsfrågor i direkt anslutning till filmen, och därefter 
redovisa diskussionens innehåll samt de individuella - och eventuellt gemensamma - 
slutsatserna. Redovisningarna gjordes på ljudband, varje liten grupp för sig. Så i slutet 
av oktober hade vi, lärarna, en hög med enormt intressanta och ofta underhållande band 
att lyssna på - istället för en bunt uppsatser eller hemskrivningar. Detta tillvägagångssätt 
var en synnerligen givande erfarenhet för alla inblandade, både studenter och lärare. 
Studenterna använde gruppträffen som en chans att lära känna varandra. Deras 
diskussioner var mycket öppna men samtidigt ovanligt analytiska - det stod fullt klart att 
inlärningsprocessen var i full gång. Studenterna själva verkade vara mycket nöjda med 
tillvägagångssättet och vi lärare var förtjusta över att de så villigt skötte så mycket av det 
som vi traditionellt sett som lärarens jobb - nämligen att uppmuntra varandra, leda 
diskussioner, finna exempel, dra slutsatser, binda samman o.s.v. Det behövdes inte ens 
någon studiehandledare; gruppdynamiken fungerade över förväntan. Och vi lärare fick 
ändå möjlighet att ta del av deras diskussioner. Naturligtvis hade vi en hel del frågor att 
besvara, kommentarer att göra och nya problemställningar att aktualisera; detta gjorde vi i 
personliga brev till studenterna omedelbart efter det att vi lyssnat på kassetterna.

Den nya kursen - Kvinnors villkor - rullar på och samtidigt ger vi den vanliga 
grandkursen Makt och Kön. Det är intressant att jämföra de båda kurserna. Fördelen med 
Makt och Kön är att studenterna far träffa varandra ofta, samt att de far uppleva många 
spännande föreläsningar och möta många kunniga och entusiastiska lärare öga mot öga.
Nackdelarna med kursen är lika uppenbara - tiden räcker inte till Det finns helt
enkelt för lite utrymme till samtal. Detta utrymme finns i vår nya kurs - både i storgrapp 
och i smågrupperna. Både i de lärarledda samlingarna och i de studentledda 
grappträffama. Och det tycks bli fler grappträffar än vad som egentligen var inplanerat.
Så - vi känner att vi är på v äg ..............

Åsa Bergenheim, Eva Erson, Eva Magnusson
Kvinnovetenskapligt forum
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