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Några ord om "Kvalitéer i studier och utbildning"

Den 1 5 - 1 6  februari 1995 anordnades den andra universitetspedagogiska 
konferensen i Umeå. Syftet med konferensen var dels att ge pedagogiskt 
verksam m a vid universitetet tillfälle att utbyta erfarenheter över institu
tions- och äm nesgränserna och dels att stimulera lärarna att dokumentera  
sina erfarenheter. D etta ser vi som ett viktigt led i att utveckla utbildning 
och undervisning. Slutligen ville vi få till stånd en diskussion av utbild
ning i ett vidare perspektiv  än vad som är vanligt.

Det vidare perspektivet denna gång var Kvalitéer i studier och utbildning  
Under konferensdagarna presenterades och diskuterades i parallella ses
sioner 34 papers, som belyste olika aspekter av kvalitetsbegreppet inom 
universitetsvärlden. De olika bidragen samlades under fem temaområden:

A. Den svårfångade kvaliteten (nio bidrag)
B. Steg på vägen. Att utveckla lärare och handledare (sex bidrag)
C. K önsm edvetenhet -  en kvalitet (två bidrag)
D. Konsten att skapa de goda studietillfällena (tolv bidrag)
E. Vad är värderingen värd -  om tentam ina, kursvärderingar och annan 
utvärdering (fem bidrag)

I föreliggande skrift återges sam tliga konferensbidrag, tematiskt ordnade 
och med ett inledande förord.

Umeå, april 1995

Personalutvecklingsgruppen och Undervisningscentret 
vid Umeå universitet
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A. Den svårfångade kvaliteten
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A. Den svårfångade kvaliteten

Av Ragnhild Nitzler, Undervisningscentret

Varje kvalitetsbedöm ning av den högre utbildningen vilar på en tanke om 
vilka faktorer det är som form ar god utbildningskvalitet. De nio uppsat
ser som inryms under huvudrubriken "Den svårfångade kvaliteten", talar 
sitt tydliga språk härvidlag. Författarna försöker på olika sätt fånga in 
kvalitetsbegreppet med ett studerande-, lärar-, kurs-, ämnes-, institutions- 
eller samhällsperspektiv.

Två uppsatser tar sin utgångspunkt i 1993 års utbildningsreform  och 
problem atiserar universitetens ansvar för kvalitetsutveckling och kvali
tetssäkring. I den ena uppsatsen diskuteras olika tankar och idéer som kan 
sättas i samband med reform en och de ”värden” som olika form er av 
utvärdering försöker fånga. I den andra uppsatsen fokuseras kvalitet och 
hur denna kan säkras med utgångspunkt tagen i studenten och dennes 
inlärning.

Studenten lyfts fram i ytterligare två uppsatser. Hur blivande läkare, 
psykologer, ekonom er, tekniker formas ideologiskt under sin högskoletid 
kan ses som en fråga om kvalitet. Vad betyder i det sammanhanget en 
hårdare ekonom istyrning för möjligheterna att bedriva en undervisning 
som syftar till annat än ytinlärning, är en fråga som behandlas i den ena 
uppsatsen. I den andra uppsatsen försöker kvalitet fångas genom att stude
ra och göra jäm förelser mellan am erikanska och svenska studenters fri
tidsvanor samt hur de bedriver sina studier.

Med fokus på läraren och tankar om hur han/hon påverkar kvaliteten i 
undervisningen, diskuteras i en uppsats vilka kunskaper en lärare har mest 
nytta av. Föreställningen om att ökad vetenskaplig kompetens eller peda
gogisk utbildning skulle vara någon garanti för god kvalitet i undervis
ningen ifrågasätts. En fråga som ställs är om inte ett ökat utbyte med 
näringslivet och olika utlandsvistelser kanske kan göra mera nytta.
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Relationen mellan utbildning och yrke uppmärksammas i en annan upp
sats. Problem et med hur väl läkarnas grundutbildning förbereder för den 
kommande AT-tjänstgöringen har studerats av författarna. De påtalar att 
utbildningskvalitet oftast värderas i relation till undervisningen och nästan 
aldrig till yrkesutövningen. En sådan utgångspunkt förutsätts kunna bidra 
till ökad kvalitet i utbildningen.

Att utveckla och utvärdera kurser efter samma mönster som forskning, är 
ett förslag som ges i en uppsats. Författaren menar att kvaliteten kan säk
ras genom att utgångspunkt tas i forskningsprocessens begrepp "problem
teori-m etod" och genom att dessa tillämpas på likartat sätt, oavsett om det 
gäller forskning eller utbildning.

Kvalitet i form  av laborativa arbetssätt, särskild utrustning och de speciel
la lokaler som finns att tillgå på den estetiska institutionen -  kan inte det 
vara kvaliteter som även andra institutioner kan ha glädje av, undrar 
författaren till en annan uppsats. I den sista uppsatsen betraktas bildunder
visningen i ett historiskt ljus.Tillbaka där vi började är rubriken på den 
avslutande delen, som talar om att bildundervisningens samhällsnytta nu 
åter lyfts fram. Detta leder osökt över till dagens kvalitetsansträngningar 
och tan-kar om hur dessa kommer att framstå i historiens ljus.
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Att sätta värden på kvalitet

Av Ragnhild Nitzler, Undervisningscentrum

Denna uppsats skall behandla frågan om hur det kommer sig att kvalitet 
har blivit ett så viktigt begrepp i högskolevärlden och fram för allt vilka 
kvaliteter de olika utvärderingar som nu blir aktuella är tänkta att "m äta” . 
Den senaste tidens myckna tal om kvalitet, kan ge intryck av att kvaliteten 
skulle vara låg och att det nu gäller att värna om det som finns och sätta 
till alla medel för att försöka höja den. Allt tal om kvalitet kan också ge 
intryck av det är något som inte har diskuterats särskilt m ycket tidigare. 
Så är naturligtvis inte fallet. Men diskussionen har tidigare kanske främ st 
förts internt och på de professionellas villkor. Idag är frågan om den 
högre utbildningens kvalitet en fråga som diskuteras såväl av samhället i 
stort som internationellt och inte minst i den europeiska gemenskapen. 
Flera anledningar finns till att frågor om högskolans värde har förts upp 
på agendan. Den viktigaste har kanske med kostnadsutvecklingen att göra. 
Sammanhängande med det är naturligtvis frågan om kvaliteten på de 
högutbildade mot bakgrund av att högre utbildning idag har blivit något 
av en massutbildning. M ed ett större utbud av utbildning blir det också 
svårare att avgöra värdet på den ena eller andra utbildningen. Vad vet 
egentligen studenterna och vad kan dom göra efter avslutad utbildning är 
frågor som många avnämare ställer. I ett samhälle i snabb omvandling 
där arbetslösheten ökar, blir kraven på utbildning och vad den ska kunna 
åstadkom ma större. Motsvaras inte förväntningarna börjar också den 
allmänna tilltron svikta och värdet ifrågasättas. I skenet av det blir det 
förståeligt varför grundutbildningens kvalitet nu också sätts under lupp. 
Det är i första hand de som inte går vidare till forskarutbildning, som 
samhället utanför högskolan möter. Och de är ju  ännu så länge den största 
gruppen.

Med begrepp som kvalitet och frihet har 1993 års utbildningsreform 
genomförts av den tidigare borgerliga regeringen. Med ökad konkurrens 
mellan lärosätena och större frihet att bestämma över sin framtida inrikt
ning och utveckling, förväntas den högre utbildningen bidra till samhäl-
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lets utveckling och välstånd. För en sådan målsättning behövs välutbilda
de, flexibla människor som snabbt kan ställa om i det kunskaps- eller 
informationssamhälle, som vi nu sägs vara inne i. Det livslånga lärandet 
står som en sinnebild för framtidsmänniskan. I det förändringsskede som 
högskoleväsendet nu är inne i med ökad internationalisering, decentrali
sering och ökat marknadsinflytande, ökar också antalet intressenter, som 
på olika sätt får möjlighet att påverka och utöva inflytande över högskole
världen. M ed denna utveckling tycks också följa en viss oro för kvalite
ten. Utvärdering och kvalitetssäkring blir i det sammanhanget viktiga 
instrum ent för att utröna hur det förhåller sig.

Vad är kvalitet?
Knappast någon kan väl vara emot begreppet kvalitet. Alla som vill få oss 
att köpa varor eller tjänster använder sig på ett eller annat sätt av begrep
pet kvalitet. Hög kvalitet förknippas ofta med ett högt pris. Att äga en 
Rolls Royce i stället för en Volkswagen, en Rolexklocka framför en 
Swatch ger status och dess ägare en känsla av exklusivitet och utvaldhet. 
Billiga varor och massproduktion förknippas sällan med hög kvalitet. Tag 
IKEA:s möbler. M arknadsförarna arbetar frenetiskt med att tala om att 
deras soffor inte skiljer sig från dem på "dyra gatan”. Men vad marknads
förarna egentligen arbetar med är att försöka ge IKEA en identitet eller 
en profil. De vill att vi som kunder ska uppfatta IKEA som ett företag 
med "kvalitet till lågpris". Ingen skulle väl heller drömma om att jäm föra 
en Rolls Royce och en Volkswagen efter samma kriterier.

Några paralleller kan göras med utbildning. De första universiteten, som 
var en värld för några få utvalda, omgärdades naturligt nog av en aura av 
hög kvalitet och status. Idag när massutbildningen är ett faktum, har hög
re utbildning också i stor utsträckning förlorat sitt särskiljande värde och 
kvaliteten börjar ifrågasättas. Med ökad konkurrens behöver olika hög
skolor också skaffa sig en identitet eller profil för att nå olika studerande
grupper. Den bild som ska underbyggas för Umeå universitet är "Det 
unga levande universitetet, som inte har stelnat i sina former". Vilka 
blivande studerande som tilltalas av detta budskap återstår att se. Men den 
som söker tradition och akademisk tyngd kanske inte tilltalas av innebör
den i ett sådant budskap. Vi kommer troligtvis också i framtiden att få se 
mer av särskiljande och även exklusiva utbildningar, som riktar sig till ett 
fåtal. Förmodligen kommer dessa mer exklusiva utbildningar att av 
många också tillskrivas en hög kvalitet, eftersom vem som helst inte kan
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ta sig in där. Av det följer inte att andra högskolor skulle ha säm re kvali
tet. Däremot att olika högskolor har olika kvaliteter. Det är m åhända 
liknande tankar som har fått resursberedningen att avstå från att ställa 
sig bakom någon form av nationellt utform ade kvalitetsindikatorer.

Olika sätt att "mäta" kvalitet
Decentralisering och marknadstänkande inom högskolevärlden innebär 
inte att behovet av uppföljning och utvärdering skulle minska. Tvärtom! 
Information efterfrågas nu på flera nivåer och för m ånga olika syften och 
behov. Statsm akterna har naturligtvis ett legitim t behov av att kontrollera 
hur högskolorna uppfyller samhälleligt uppställda mål. Resurser skall ges 
efter prestation. Kvalitet i detta avseende tycks vara detsam ma som pro
duktivitet och effektivitet. Inga kvaliteter tycks finnas i en kurs som inte 
är avslutad. Prof Urban D ahllöf har tidigare visat att den rationella syn 
som ett sådant resurstilldçlningssystem bygger på, inte motsvaras av 
många studerandes motiv för att delta i utbildning. Det gäller i hög grad 
äldre studerande som deltar i en kurs mer av personligt intresse än av 
behov av poäng och examina. Måhända gör det nya studiemedelssystemet 
att studerande "tvingas" bli mer rationella och målinriktade i sina s tu d ie r.. 
Det är i så fall en instrumenteil kvalitet som uppmuntras. Den enskilda 
institutionen m åste fortsättningsvis laborera med ett överintag för att 
kompensera eventuella bortfall. Den enskilde läraren måste också känna 
ett ansvar för resultaten. Det blir än viktigare att se till att få igenom alla 
och det utan att ribban sänks. Kvaliteten ska dessutom utvecklas.

I enlighet med tanken att kvalitet inte går att fastställa objektivt är det inte 
kvaliteten i sig, utan de kvalitetsutvecklingssystem som olika högskolor 
successivt bygger upp, som skall bedömas. Det handlar om att dem onst
rera och visa på vad den enskilda högskolan som helhet gör för att kvali- 
tetsutveckla sin verksamhet. Medan statsmakterna således bedömer kvali- 
tetsprocessen, är det upp till de närmast berörda i verksamheten att ge 
begreppet kvalitet en närmare innebörd. Bedömningssystem et är tänkt att 
träda i kraft verksam hetsåret 95/96 och fram till dess kommer Kanslers- 
ämbetet att genom föra några pilotprojekt.

Hur ska denna typ av utvärdering förstås? Vad skall den "mäta" för slags 
kvaliteter? Kanske inte så mycket "mäta" som fungera som pådrivare i 
förändringsprocessen. Blotta faktum att den centrala nivån uppmärksam
mar och efterfrågar den lokala nivåns framsteg, torde verka i utvecklande
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riktning. Sedan ligger det väl i sakens natur att en bedöm ning som vilar 
på ett tänkande om  en slags utvecklingsspiral, borde ham na tämligen lågt 
inledningsvis. M ånga har haft svårt att förstå hur en dylik bedömning 
skall genomföras. En lägesrapport av Kanslersäm betets första genomgång 
har redan överlämnats till utbildningsministern. M ed anledning av den 
konstaterar kanslern med glädje att det finns en betydande samsyn inom 
högskolevärlden rörande kvalitetsutveckling.

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring är häm tat från industrin och har släktskap med det man i 
företagsvärlden benämner "japanisering". Vad det handlar om är en ratio
nell ledningsstrategi, som går ut på att alla i företaget skall känna ansvar 
för företagets väl och ve. Total Quality M anagement" brukar det benäm 
nas. Nöjda kunder är huvudmålet och för att nå dit måste alla anställda 
vara mer eller minde ”besjälade” av att tänka i term er av service och 
kvalitet. Nöjda kunder innefattar också att alla produkter som lämnar 
företaget bör vara felfria. Kontrollen eller utvärderingen av produkten 
flyttas in i processen, från att tidigare ha legat i slutledet och utförts av 
särskilda kontrollörer. Från ”quality control” till ”quality assurance” . 
Kvalitetscirklar där företagets anställda lär sig några enkla företags
ekonom iska begrepp skall ideologiskt förbereda dem att tänka och handla 
med företagets bästa för ögonen. Belöningar i olika form er ingår också i 
konceptet. Kvalitet är så här beskrivet kanske fram för allt en ideologi för 
marknaden. När man försöker transform era in tankar av detta slag i hög
skolan och blir till olika sätt att tala om kvalitet kan ”kvalitetsdiskursen” i 
sig vara av intresse att närmare studera. Kom m er ett mer företagslikt 
synsätt att få fotfäste också inom universitet och högskolor? Vare sig 
ideologier eller synsätt kan få något fotfäste om de inte bärs upp av till
räckligt många.

Hur har då Um eå universitet svarat på statsmakternas signaler? Ett om 
fattande kvalitetsutvecklingsprogram  har bl a utformats. En viktig del i 
detta program  tillskriver U niversitetsstyrelsen området uppföljning, 
utvärdering och kvalitetssäkring. För detta område finns ett särskilt 
handlingsprogram  och en policykom m itté tillsatt. Handlingsprogrammet, 
som sträcker sig över sex år, utgår från att Umeå universitet i egenskap 
av decentraliserad organisation tillskriver varje nivå sitt särskilda ansvar 
för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Institutionsnivån har 
det direkta ansvaret för undervisning, inlärning och examination. Det är
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med andra ord de professionella lärarna, som kollegialt och tillsammans 
med de studerande, som kontinuerligt skall utvärdera sin undervisning 
och vidta nödvändiga förbättringar. Studenters kursvärderingar ingår 
som en viktig del i det totala utvärderingsprogram met.

Kursvärdering
Låt oss uppehålla oss ett slag vid kursvärderingarna. V ilka kvaliteter 
"m äter” dessa? Jo, vanligen de studerandes åsikter om form erna för 
undervisningen, exam inationsform er, litteraturens omfång eller relevans 
samt lärarens fram förande och agerande i övrigt. O fta utifrån attityd
skalor som kan vara mer eller mindre sofistikerade. I några fall värderar 
den studerande också sina egna insatser. Vanligtvis görs kursvärderingen i 
samband med att kursen avslutas. Ett omfattande arbete läggs idag ner på 
kursvärderingar. Inte sällan blir de studerande besvikna över att de för
ändringsförslag som ges sällan genomförs. Har det kanske att göra med 
kursvärderingens löfte om förbättring? En klok lärare gör självfallet vad 
han/hon kan för att lyssna på studenterna. Men många även väl genom
förda kursvärderingar erbjuder problem med förändringsaspekten som 
utgångspunkt. För det första är denna typ av information ofta svårtolkad. 
Den ger en beskrivning, men säger inget om hur det kommer sig att det 
fungerade dåligt respektive bra. Det är viktig information att ha för den 
som vill förändra. Den negativa bedömningen kan bygga på missförstånd 
eller helt enkelt att olika uppfattningar finns om sakernas tillstånd. För 
det andra var svaren kanske alltför få för att den tillhandahållna inform a
tionen ska kunna tas på allvar. För det tredje kan det handla om föränd
ringar som är av mer långsiktig eller svårpåverkbar karaktär.

Vad skulle det betyda att se studenten som en "kund" och låta kursvärde
ringen i huvudsak avse den service och det bemötande som den studerande 
fått? Skulle vi som lärare uppträda och förhålla oss annorlunda gentemot 
studenterna? Handlar det i så fall om fenomen som är lättare att åtgärda? 
Även om någon skulle tycka att det vore Önskvärt går det naturligtvis inte 
att fullt ut betrakta den studerande som kund. De är ju  dessutom inte de 
enda kunderna. Han/hon är dessutom medproducent och den som står för 
det m esta arbetet om någon bra inlärning ska komma till stånd. Men i det 
kontext som kvalitetssäkring är hämtat från skall ju utvärderingen "mäta" 
kundtillfredsställelse. Ibland undrar jag  om vi inte krånglar till kursvär
deringarna för m ycket och häm tar in för mycket information, som vi inte 
riktigt vet hur vi ska hantera. Inte blir det lättare heller när det, som i
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vissa fall, är studenterna själva som har ett stort ansvar för kursvärde
ringars utformning. Efter ett många gånger mycket am bitiöst arbete, där 
de intervjuat ett antal lärare från olika discipliner försöker de jäm ka ihop 
deras synpunkter. Frågorna i form uläret kan på så vis vara uttryck för 
olika grundantaganden eller "bilder" av undervisningen, vilket i sin tur 
kan betyda att man får ännu mera svårtolkad information. Ibland handlar 
missnöje kanske om så enkla saker som att vi lärare inte inledningsvis har 
motiverat varför vi gör det vi gör och varför vi har valt ett visst innehåll. 
Sedan är det kanske bättre att förändra så gott det går under den tid som 
kursen pågår i stället för att vänta tills den är slut.

Utbildningen ska svara mot den studerandes behov heter det ibland. Vad 
som är den studerandes behov kan dock studerande och lärare ha olika 
uppfattningar om. I kursvärderingen kan detta synas i form av att stude
rande och lärare har gjort olika bedöm ningar av exmpelvis begreppet 
”yrkesrelevans”. De studerande anser t ex att en viss m etodkurs är irrele
vant därför att den ligger för långt ifrån ”verkligheten” . M an anser sig 
inte behöva just den eller den m etodkursen ute i arbetslivet. Läraren har 
gett ”verkligheten” en vidare definition, då metodkursen behövs för en 
eventuell framtida ”forskningsverklighet” . Den kanske inte ter sig som ett 
attraktivt alternativ för den studerande förrän långt senare i utbildningen. 
En fråga att ställa sig är om det överhuvud går att säkra kvaliteter i den 
akadem iska utbildningen genom adm inistrativa beslut. Ligger det inte en 
spännande osäkerhet inbyggd i varje undervisningssituation? Även om vi 
är överens om skrivningar i kursplaner och innehåll samt hur vi ska ut
värdera, återstår många led. Kan resultaten säkras så länge de är en del av 
personlig förståelse, delaktighet och mening?

Peer review
Förutom  lärarnas ansvar att utvärdera undervisningen förväntas insti
tutionerna, åtminstone en gång under sexårsperioden men gärna oftare, 
göra en verksamhetsutvärdering. Denna utvärdering, som föreslås i form 
av en peer review, dvs själv värdering och kollegiebedömning, syftar till 
fortsatt förändring och förbättring av institutionernas verksamhet. Detta 
sätt att utvärdera har förts fram tidigare i högskolan. O lika form er av 
analysschem an finns i detta sammanhang utvecklade, vilka kan tjäna som 
hjälpmedel. Genom  att gemensamt reflektera över verksamheten och 
lyfta fram  dess starka och svaga sidor, är tanken att institutionen skall 
åstadkom m a en handlingsplan för den fram tida färdriktningen.
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Universitetets nyligen fram tagna policyprogram finns härvid som en 
övergripande ram och vägledning för målformulering och praktisk 
handling.

Vilka kvaliteter som "mäts" i en självvärdering, och kvaliteten på själv
värderingen som sådan, beror således på de yrkesverksam m a själva. En 
av poängerna med en sådan utvärdering är att all personal bör vara del
aktig. För vissa fram står en självvärdering som motiverande, intressant 
och meningsfull, om än tidsödande och svår att genomföra. M en man kan 
ju  fråga sig om det är m eningsfullheten eller tidsaspekten som ska priori
teras. Vem har glädje av en utvärdering som ingen tar på allvar? För 
andra är det kanske så att själ v värdering betraktas med skepsis och värdet 
av densamm a ifrågasätts på grund av att den inte skulle vara tillräckligt 
objektiv. M en poängen med själ v värdering är ju  att den är avsedd för 
institutionens interna utveckling och utgör ett led i universitetets själv
kontroll eller kvalitetssäkring om man så vill. Behöver ett visst mått av 
"institutionell subjektivitet" mot bakgrund härav vara fel?

Att utvärdering enligt peer-review nu införs på bredare front i den 
svenska högskolevärlden kan också ses i ljuset av den ökande inter
nationaliseringen. Det är en form av utvärdering som äger legitim itet i 
det internationella vetenskapssamfundet och de råd och synpunkter som 
olika ”peers” ger upplevs oftast relevanta och tas ad notam. Tanken att 
högskolelärare har någon form av gem ensam referensram  som grund för 
sina bedöm ningar talar för att också professionella kvaliteter uppmärk
sammas i utvärderingen. En peer-review kan också betraktas som ett 
medel att värna om autonomin i det internationella vetenskapssamfundet. 
En viktig fråga är om en peer review ger tillräcklig inform ation för 
andra intressenter i samhället. Ökar högskolans legitimitet genom denna 
form av intern utvärdering?

Några avslutande reflektioner
Att fånga kvalitet tycks vara svårt. Vad är det egentligen vi ”m äter” när 
vi försöker ”mäta” kvalitet? Det kanske är en bra fråga att ställa sig. Att 
kvalitet kan vara mycket kanske vi kan vara överens om. Men är det inte 
det som är högskolans ”varum ärke”, att där finns en mångfald av olika 
idéer, tänkesätt och inriktningar? Vad betyder det för tanken att på olika 
sätt försöka kontrollera olika högskolors standard? Upplever lärare några 
egna behov av utvärdering? Vilka i så fall? Vad som blir resultaten av den
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senaste utbildningsreformen vet vi inte så mycket om än. Ett är säkert och 
det är att den har bidragit till att vi fått en förnyad intern kvalitetsdiskus
sion. Ett snabbt synligt resultat av reform en är att högskolorna har bildat 
kvalitetsråd och kvalitetsgrupper på olika nivåer i högskolan. V ilka kvali
teter som blir följden härav kommer sannolikt fram tida utvärderingar att 
säga något om. Kvalitetsdiskussionen kommer förmodligen att fortgå 
länge än. Det kan bland annat avläsas genom att kvalitetsdiskursen nu 
snabbt ökar i omfång. En ström av ”kvalitetslitteratur” flödar in -  allt 
från böcker till nya tidskrifter som efterlyser bidrag. Vill man ta del av 
hur skolor i bl a USA blivit fram gångsrika genom att införa TQM, finns 
också sådan litteratur. Här berättas om viktiga ingredienser i kvalitets
arbetet. En viktig sådan är inform ationsteknologin. En annan att alla i 
skolan inklusive eleverna arbetar energiskt med att inhämta information 
om olika ”kundgruppers" behov och problem. Därefter åtgärdar man och 
utvärderar tillfredsställelsen. Man ser ingen ände på detta arbete eftersom 
både "kunder" och deras behov och önskemål ständigt växlar. En tredje 
ingrediens i det framgångsrika kvalitetsarbetet sägs vara att lokalsamhället 
och skolan och dess föräldrar arbetar för samma övergripande mål. 
Framgången säger man också består i att kunskapsstandarden höjts. Som 
alltid fungerar det bra om man tror på sina idéer och är beredd att arbeta 
för dem. Problemen kanske dyker upp, om inte förr, när en extern 
utvärderare lyfter fram andra, och m indre lyckade resultat, som kanske 
inte alls var avsedda.
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Universitetets kvalitetssäkring 
- en säkring av vad?

Av T o m a s  K r o k s m a r k  
G ä s t p r of es s or  i u n d e r v i s n i n g s v e t e n s k a p  

I ns t i tut ionen för  s ve ns ka  och  s a mh ä l l s v e t e n s k a p l i g a  ä m n e n

De senaste  a rens  i n te r na t ione l la  i nt resse  av att  g ra n s k a  un i ver s i t e tens  

a r be t e  oc h  ef fekt ivi t e t  ha r  nu nätt  o c k s å  Sver ige .  G r a n s k n i n g e n s  resu l ta t  

k o m m e r  att p å ve rk a  de  o l ika  un i ver s i t e te ns  m öj l i g he t e r  i f r a m t i d e n  

g e n o m  att  f ö r de ln in ge n  av mede l  k o m m e r  att ges  re la t ivt  h u r  e f fek t iv t  

o c h  dukt ig t  ett  univers i t e t  är. I d i sk u s s i o n e n  talas det  i t e r m e r  av kval i tet ,  

e n  t e r m s om  e x p a nd e r a t  snabbt  oc h  s o m  bl ivi t  h e m v i s t  fö r  al l sköns  

m å n g t y d i g h e t e r  i takt  me d  att de ba t ten  u t vecklas .  Inte säl lan r ö r s  

fo r s kn in gs -  och u t b i l d n i n gs or i en t e r ad e  k v a l i t e t sb e gr ep p  ihop  m e d  m e r a  

v a r d ag l i ga  kv al i te t sb eg repp ,  s o m  ha r  m e d  fys i ska  o b j ek t  e l l e r  med  

k va nt i t a t iv a  och e nk la  i n p u t - o u t p u t  r e l a t i o ne r  att  göra ,  t .ex.  kva l i t e t  på 

o l ika  m ö b l e r ,  k läder ,  bi lar ,  t i l l ve rkn i ng  etc.  F or s kn in g s -  oc h  b i ldn i ngs-  

kva l i te t  ä r  d oc k  av ett  annat  v ar as l ag  än vad t.ex.  b r u k s f ö r e m å l e n s ,  

t i l lv er k n i n gs in d us t r i ns  e l ler  vå rd en s  kva l i te t  är. De  t i l lhör  i g r u n d e n  ol ika  

v a r a - r e g i o n e r  och i n neh ål l e r  d ä r m e d  ski lda  k va l i t e t sbe gr epp  oc h  b ö r  

d ä r m e d  förs tås  s o m  i n k o m m e n s u r a b l a .

I t änka nde t  k r ing  f o r skn i ngs -  och u tb i l dn i ngskva l i te t  ha r  i s t or  

u t s t r äc k n i n g  de n  in te r na t ione l la  såväl  s o m  den sve nska  d i skuss ionen  

h u v u d s a k l i g e n  och s tundta i s  pä ett o r e l i ek t er at  sätt över tag i t  t i l l v e r k n i n g s 

i nd us t r i ns  a n a l y sm o de l l e r ,  s om  h uv ud s a k l i g e n  rö r  f ö rhå l l an de t  m el l an  å 

e n a  s idan f un k t i on e rn a  e k o n o m i s t y r n i n g ,  p r i s sä t tn i ng  och f inans ie r ing  och 

ä den  a n dr a  s idan m i k r o e k o n o m i s k  teor i ,  c o s t - b en e f i t - a n a l y s ,  bes lu t s t eor i ,
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s ys te mte or i ,  o p er a t i o n s a n a l y s  oc h  or ga ni sa t i ons t eo r i .  De t ta  är  et t  o l y ck l ig t  

och f ö g a  f r a m g å n g s r i k t  sät t  att f ö r sö ka  fö r s t å  sig p å  kva l i te t  i f o r s k n i n g  

oc h  utb i ldning.

1 f or sk ni ng s-  och  u t b i l d n i n g s s a m m a n h a n g  f inns  ur  k v a l i t e t s s y n p u n k t  

få v ik t iga  e k o n o m i s k a  r e la t i o ne r  me l lan  insat t  kapi t a l ,  v e r k s a m h e t e n s  

e f fekt iv i t e t  oc h  dess  resul ta t .  Hä r  ske r  sn a ra re  en k o m p l e x  o c h  k va l i ta t iv  

e n h e t s f ö r v a n d l i n g  mel lan  kapi ta l  och o l ika  s l ag av e p i s t e m e .  I n o m  

univers i t e te t  bör  kva l i te t saspek ten  d ä r f ö r  k u n n a  f o r m u l e r a s  i f ö r h å l l a n d e  

till t re sk i lda  ent i teter :  p r o d u k t io n ,  r e p r o d u k t i o n  o c h  r e l a t i o n e n  m el l an  

dessa.  De n p r o d u c e r a n d e  v e r k s a m h e t e n s  kval i tet ,  d vs  f o r s k n i n g e n s  

kval i tet ,  bl i r  e n  f råga  o m  va d  s o m  ski l je r  bra  f o r s k n i n g  f rån  m is s ly ck ad ,  

de n  g od a  f rån  de n  o nda .  de n  nyt t iga  f rån den ony t t ig a  osv.  F o r s k n i n g e n s  

kval i t e t  å t e r f inns  inte i och  fö l je r  kn appas t  nå gr a  m o d e r n i s t i s k a  kv al i te t s 

kr i ter ier .  De n  är sn a ra re  r e la te r ad  till s å da na  k o m p o n e n t e r  s o m  i nnehål l ,  

k on tex t  och histor ia .  U t bi ldn in ge ns  kval i tet  är  å sin s ida  a v h ä n g i g  f o r s k 

n i ngens  kval i tet .  O m  inte de m o d er n i s t i sk a  k a t e g o r i e r n a  r ä c k e r  för  att 

d ef in i er a  oc h  vär der a  kva l i te t en  i f o r s k n i n g e n  r ä ck e r  d e  he l l er  i n te  fö r  att 

k v a l i t e t sb e s t äm ma  de n  r e p r o d u k t i v a  de len  av f o r sk n i n g e n s  resul ta t .  F ö r  

att få tag i ett a l t e rna t iv t  k va l i t e t sk r i t e r i um,  s o m  kan  leda till e t t  r i m l i g t  

o ch  me ra  fö l j samt  sätt att k v a l i t e t sb e s t äm ma  f o rs k n i n g  oc h  u t b i l dn i ng ,  ä r  

det  t ro l ig tv is  n ö dv än di g t  att söka  u tveck l a  en k o m p l e x  oc h  kval i tat iv  

kva l i te t sd i skurs .  en d i skur s  s o m  tar  h ä n s y n  till och  h a n t e r a r  bl .a.  

d i sk on j un k t i v a  och ö p p n a  f or me r ,  ett  k o m p l e x t  oc h  kval i t a t ivt  e pi s teme  

m e d  l ed b e g r e p p  s o m  s ök er  e f t e r  bl .a.  synteser ,  po l y  f o r m a  och 

p r o c e s s o r i e n t e r a d e  k u n s k a p s m u t a t i o n e r  ( i n o m  f o r sk n i n g e n ,  i n o m 

u t b i ld n in g en  och i ö v e r fö r i n ge n  mel lan  fo r s kn i ng  oc h  u tb i ldning) .

T r o t s  att vi inte pä  ett t i l l f redss tä l l ande  sät t  löst  p r o b l e m e t  med  

b e g r e p p s l ä g g n i n g e n  kr ing  f o r sk n i n ge n s  och  u t b i ld ni ngens  kvali tet .
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k o m m e r  det  att sät tas ett pris pä d e  o l ika  u ni ver s i t e tens  kval i tet .  1 Sve r i ge  

l igger  det  myck et  p e n g a r  i pot ten ,  s o m  un i ver s i t e ten  skall  t ävla  om.  O m  

nu un i ver s i t e ten  skall  tävla m e d  v a r a n d r a  i Sv e r i g e  - h u r  k o m m e r  det  att 

se  ut i en f ramt id  då D u m p a s  uni ver s i t e t  skal l  tävla  m e d  v a r a n d r a 0 I den 

hä r  a r t ikeln  skal l  jag f o r m u l e r a  nå gr a  f r å g o r  s o m  ha r  m e d  u ni ver s i t e tens  

k va l i t e t sv ä rd er i ng  att göra .  M i n a  r e s o n e m a n g  u t går  i nd i r ek t  i f rån den  

f o r sk n in g  s om  ut för t s  i n om  d e n  sk M a r t o n - g r u p p e n  vid G ö t e b o r g s  

uni vers i t e t  (jfr Ma r t on .  Sv e n s s o n ,  Säl jö.  P r a m l i n g  oc h  K r ok s ma r k) .

Va d  skall  vi m e n a  me d  d i s t ink t i onen  kva l i te t  vid ett u ni ve r s i t e t?  

1’rägan är  tveklöst  cent ral .  1 det  i n te rna t ione l la  s a m m a n h a n g e t  kan  vi 

notera ,  att k v a l i t e t sb e s t äm n in g ar  av f o r skn in g o ch  u t b i ldn i ng  of tas t  k ä n n e 

t ecknas  av att a dmi n i s t r a t i va  r u t in e r  ut veckl as  f ö r  nå go n f o r m  av 

k v a n t i ta t i v  v ä r de r i ng  i h u v u d s a k  utan att kv a l i t e t sb e gr ep pe t  bl i r  s ä r 

ski l t  väl de f in iera t  e l l er  ens  p r o b l e m at i s e r a t .  1 g r u n d  oc h  bot ten  t ycks  det  

d o c k  ställt  u t om  var je  tvivel ,  att  det  h a n d l a r  o m  att  i n åg on  f o r m  v a ra  

bäst .  O m  nu alla skal l  f örsöka  att bli bäst .  e l l er  å t m i n s t o n e  s t räva  e f t e r  att 

bli bä t t re  än alla andra ,  är  det  ingen  m e n i n g  för  det  e ns k i ld a  u ni ver s i t e te t  

att  gö r a  något  s o m  al la a nd ra  gör .  Det  t ycks  vara  avgjor t  m y c k e t  b ä t t r e  

att  u t vec kl a  något  i l inje me d  vad un i ver s i t e te t  r e dan  ä r  bäst  på  och dä  ä r  

det  inte t rol igt  att vi skal l  s t räva  e f te r  att u t vec kl a  a d m i n i s t r a t i va  r u t i n e r  

för kvan t i ta t iv  u t vä rd e r i ng  av kval i tet .  Un ive rs i te te t  skal l  vara  bäst  pä  att 

p r o d u c e r a  ny k unska p ,  va r fö r  det  t ycks  mig  na tur l igt  att det  är  en sådan 

i n r ik t ni ng  s om  k v a l i t e t sv ä rd er i ng  vid sve nska  univers i t e t  b o r d e  häl la  sig 

med .  lait m ig  d ä r f ö r  fa l ämn a ett f ör s l ag  till ett a l t e rna t ivt  sät t  att t änka  

k r in g  k v a l i t e t sv ä r de r i ng  av un i ve r s i t e te ts  v e r k s a m h e t  oc h  d ä r m e d  också  

e n  i ndi rekt  b e s t ä m n i n g  av b e g r ep p e t  kval i tet .



Uni ver si te t et  ha r  två  g r u n d l ä g g a n d e  uppgi f t e r .  De n  e n a  ä r  att p r o d u c e r a  

k u n sk a p ,  d e n  a nd r a  är  att r e p r o d u c e r a  det  p r o d u c e r a d e .  G e n o m  f o r s k n i n g  

skal l  ny k u n s k a p  - på ko l lek t iv  nivå - l äggas  till e l l er  f ö r ä n d r a  g a m m a l  

k un sk ap .  De t  g ä l l e r  såväl  kvant i t a t iv  s o m  kva l i t a t iv  k u n sk a p .  D e n  n y a  

k u n s k a p e n  skal l  på  indiv i due l l  n ivå  e l l er  på  a n n a t  sät t  f ö r m e d l a s  till oc h  

f r a m f ö r  all t  o m h ä n d e r t a s  oc h  b eg r i pa s  i t an ke  oc h  h a n d l i n g  av s tude nte n .  

De n  k ol le kt iva  k u n s k a p s p r o d u k t i o n e n  skal l  m e d  a n d r a  o r d  s m å n i n g o m  

e r ö vr as  oc h  e t a b l e r as  av de n  e ns k i ld e  s t u de n te n  s o m  ny t eo re t i sk  o c h / e l l e r  

p ra kt i sk  e r fa re nh et .  R e p r o d u k t i o n e n  av k u n s k a p  ä r  e n  f råga  s o m  r ö r  de n  

e ns k i ld e  s t uden tens  i n l ä r n i ng  av något  o c h  b ö r  k u n n a  u t t r yc kas  i nå g on  

el l er  nå g ra  av de  a r i s to t e l i ska  ku nsk a ps kv a l i t e t e r na :  r a t ionel l t ,  p r ak t i s k t  

oc h  t eore t i sk t  t ä nka nd e,  v e tande ,  k u nn i gh et ,  k l okhe t ,  insikt  och  fö r s t åe l se ,  

v i sd om ,  rå d igh et ,  m e d ve t e nh e t ,  sk ickl ighe t ,  k u n n a n d e . 1 Där t i l l  k o m m e r  

k u n s k a p s k v a l i t e t e r  s o m  g e n e r a l i s e r b a r  k u n s k a p  ( t vä r v e t e n s k a p l i g  k u n 

1 Sc  Aris tote les Den N ika n ia eh iska  E tiken , Sjätte hok en ,  sid. 157-181.  G ö teborg :  

Daidalos  lo rlag I9XX. Alt jämföras  m ed  l.cx. kapitel 2 (K u n s k a p  och  lä rande) i S O U  

I W 2 :9 4  där det talas om fyra kunskapskval i te ter  (s idan 65).  Note rhart är att säväl 

Aristo te les som SO U -tex len  fö rsum m at kvaliteterna ^eneraliserbae ku n sk a p  

i tv ä n r te n s k tip li^  ku n sk a p )  och este tisk  k u n sk a p  ( jlr H e id eg g e r .  M er leau-P on ty  och 

Ingarden) .  Det fö rs tnäm nda  innehär  all viss k u n s k ap  (eller kvaliteter  av sädan )  är giltig 

öve r  olika ä m nesg ränse r  och/e ller  temaiiserad just i tvä räm neskom bina l ione r .  Den senare  

kunskapskva l i le ten  definie ra r k u n s k ap  som  liar m ed  upp leve lse r  av de l sk ö n a  och dess  

m od if ika t ione r  all göra (dvs det k om iska ,  det su b l im a ,  det tragiska etc) liksom förm ägan  

till k o n s tu p p le v e ls e r  ( to lkning  av dikte r,  kons tverk ,  m us ik  etc).
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skap) ,  es tet i sk k u n sk a p  samt  det  k o m p l e x  av k u n s k a p s k a t e g o r i e r  s om  

u t ve ck l as  i n o m  p o s t m o d e r n i s m e n . 2

Det  vi ha r  att h an te ra  ä r  d ä r f ö r  å e n a  s idan f r å g o r  som:  v a d  ä r  det

fö r  sor t s  ny k u ns k a p  s om  f o r s kn i ng e n  vid uni vers i t e te t  p r o d u c e r a r  och

h u r  p r o d u c e r a s  d e n n a  kunskap .  Å d e n  a n dr a  s idan är  det  f r å go r  som:  vad

är  det  för  sor t s  k un s k a p  s o m  s tude nte n r e p r o d u c e r a r  oc h  h u r

r e p r o d u c e r a s  denna .  Vi d a r e  hör  f r åg a n  o m  re l a t ione n  mel lan  de  b åd a  

förs ta  ställas.  D ä  må s te  vi b es va ra  f r å g o r  o m  h u r  u n d e r v i s n i n g e n  vid 

un iver s i t e te t  är  o r g a n i s e r a d  oc h  o r d n a d  m e n  f r a m f ö r  allt  k an sk e  o m  h u r  

u ni ver s i t e te t s  lärare  a nta r  att ny.  ko l lek t iv  oc h  ve t en sk ap l i g  k un sk a p  

t ra n s f o r me r a s  till i ndividuel l  k u n s k a p  och hur  d e n n a  k u n s k a p  u p p s t å r  som 

ett  t a n k e g o d s  e l l er  s o m  en m e d v e t e n  h a n d l i n g  hos  s tudenten .

2 Del pos tm ode rna  projekiel g rundades  av Federico  de Oni/, i verket A n to lo g ia  de  la 

p o esia  espanola  e liispoam ericana  som gavs  ut i Madrid  1934. I den ang loam er ikanska  

kul turkre tsen  p lockades  termen upp av Dudley  Fi lts 1942 (A n th o lo g y  o f  C on tem porary  

L a tin -A m erica n  Poetry). Num era  har p os tm ode rn ism en  munga  företrädare  inom ett licitai 

discip liner .  Delta har lett till att p o s tm o d ern ism  inte är nägol en tydig t begrepp .  Den 

kanske  mest u tveekalde  his toriska  studien av p o s tm o d e rn is m en  t inns hos  M ichae l Köhler:  

Po s lm o d e rn ism u s :  Ein begr i l isgeseh ich t l iehe r  Überbl ick .  A m e r ik a s tn d ie n , vol 22, nr 1 

( 1977). Utan en dist inkt defin ition  blir begreppet tafatt och klumpig t;  det f ram m anar  den 

företeelse som det vill övert rä ffa  eller under trycka ,  s jälva m ode rn ism en .  T e n n e n  rym m er 

sin egen  fiende,  till skil lnad Iran sadana  te rmer som  rom an tik ,  k la ss ic ism ,  ba rooek och 

rokoko .  Den denotera i d e ssu tom  linjär tid och ko n n o lc ra r  fö rsen ing ,  som  ingen äkta 

pos tm odern is t  skulle  kännas  vid. I denna  korta artikel är det omöjl ig t att reda ut det 

pos tm ode rna  projkete ls  innebörd  och be tydelse  för utvärdering  av fo rskn ing  och 

u tb ildning .  Jag anse r  dock att p o s tm o d e rn is m en s  förhal lande till fo rsk n in g en s  och 

u tb i ldn ingens  kvali te t bör  g enom lysas ,  e f te rsom  fo r skn ingens  och u tb i ldn ingens  varaslag 

berör  processaci  la öve rg ä n g ar  och k o n s ek v e n s e r ,  som  knappas t  låter s ig  langa s  i det 

moderna  projektet.  För  vidare  lä sning kring p o s tm o d e rn i s m ,  se l.e.x. Lö fg ren ,  M. &  

M olander .  A. ( 19X6): P o stm o d ern a  tider. S tockholm : Nors tedts .
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H u r  f o r s k n i n g e n s  innehal l  oc h  m e t o d e r  skal l  k v a l i t e t s b e d ö m a s  h a r  

m å n g a  o l ika  s idor ,  s o m  inte mins t  är  r e l a t e r ad e  till ve te ns ka ps f i lo s o f i s ka  

a n ta g a n d e n  och f ö r u t s ä t t n i n g a r  och s t r u k t u r e r  i n o m  va r je  f akul te t s -  

o m r å d e .  Det  s o m  anses  s o m  u t mä r k t  f o r s k n i n g  vid et t  un i ver s i t e t ,  e l l e r  

i n o m  ett givet  p a r a d i g m ,  kan anses  s om  i det  n ä r m a s t e  v är de l ös t  vid et t  

a n na t  univers i t e t ,  e l ler  i n o m  ett  k o n k u r r e r a n d e  p a r a d i g m .  Ett  f o r s k n i n g s 

pr oj ek t ,  s o m  e f t e r  a n m ä r k n i n g s v ä r d  m ö d a  oc h  m e d  s tora  k o s t n a d e r ,  inte  

k o m m e r  f r a m  till n åg o n  t ing - e l l e r  s o m  k o m m e r  f r a m  till att  de t  inte 

k o m m i t  f r am  till nå g on  t ing.  kan utan v i da r e  b e t r a k t as  s o m  ett  

k u n s k a p s i n b r i n g a n d e  projekt .  M e t o d e r  i n o m  n a t u r v e t e n s k a p e n  kan 

k n a p pa s t  j ä m f ö r a s  m e d  m e t o d e r  i n o m h u m a n i o r a .  Det  i n n e b ä r  inte att det  

e n a  ha r  h ög r e  a l l m än  kval i t et  än det  andra .  Ett  f o r s k n i n g s p r o j e k t  e l l e r  en 

d o k t o r s a v h a n d l i n g  s o m  av f o r s ka r sa mh ä l l e t  in te rn t  häl l s  s o m  f ö r e b i l d l i g t  

ka n  av ex te rn  praxis ,  i en b e p r ö v a d  e r fa re nhe t ,  u ppf a t t a s  s o m  a l l m än g od s .  

En f or ska re  kan  i ett  s a k k u n n i g u t l å t a n d e  hö j as  till s k y a r n a  oc h  i ett  annat  

- m e d  a n dr a  s a k k u nn i g a  - sänkas  till bot ten .  K v a l i t e t s b e d ö m n i n g  av 

f o r s k n i n g  oc h /e l l e r  av f o r s k a r e  fö l je r  inte nå gr a  a n d r a  m a l l a r  än de  s om  

un i ver s i t e te n  s j ä lva  u tvec kl a t  u n d e r  å r h u n d ra d e n .  D ä r fö r  g å r  det  kna pp as t  

att a n v ä n d a  m o d er n i s t i sk  u t v ä r d e r i n g s m e t o d i k  för  att fas t s t äl l a  k va l i te t en  i 

f o r s kn i n g e n .

F o r s k n i n g e n s  kval i t et  kan  b eh an d la s  fö r  sig själv e l l er  i n d i r e k t  

g e n o m  att be lys a  den  u t b i lda nd e  v e rk s a mh e t e n .  Det  i n n e b ä r  att o m  vi vill 

g r a n s k a  kva l i te t en  i det  s o m  p r o d u c e r a s  gå r  det  att g r a n s k a  de  kval i t a t iva  

a s pe k t e r n a  av de  k u n s k a p e r  s o m  s t u de n te r na  o m f a t t a r  oc h  u t veck l ar .  I 

vår t  t ä n k a n d e  kr ing  kva l i te t saspekten  skul le  det  d ä r f ö r  m y ck e t  väl gä att 

fästa  s tor  u p p m ä r k s a m h e t  pä kval i t e ten av s tude nt en s  lärande.  Den  

kva l i te t en  t or de  k u n n a  u t gör a  en i nd i r ek t  k va l i t e t s m ät n i n g  p ä  den  

p r o d u c e r a n d e  v e r k s a m h e t e n .  At t  d en  bl i r  i n di re k t  b ö r  inte u tg ör a  något
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p r o b l e m  i s a m m a n h a n g e t ,  e f t e r so m  g r a n s k n i n g  av kval i tet  t rad i t ione l l t  ä r  

indi rekt  g e n o m  att de n  ofta r iktar  sök l juse t  mot  de kv an t i ta t iva  oc h  enkel t  

a v l ä s b a r a  r esur se rna  hos  t. ex.  en ins t i tut ion.

L ä ra n de t s  kval i tet  ha r  å tm in s t o ne  två  i n t eg r er a de  m en  var  för  sig 

p å v e r k b a r a  inslag.  Det  e na  r e fe r e r a r  till va d  l ära ren  u n d e r v i s a r  o m  och 

v a d  s t u de n te n  lär sig ( so m en ef fekt  av u n d er v is n in g ) .  Det  a nd r a  r ö r  h u r  

l ä r ar en  u n d e r v i s a r  och lu ir  s t ude nt en  lär  sig ( s o m  en e f fe k t  av 

u nd e rv i s n i n g ) .  I all u n de r v i sn in g  oc h  i all i n lä rn i ng  ä r  det  al l t id något  

s o m  be ha nd la s .  Innehål let  väljs med  u t g å ng s pu n kt  i vad s o m  p r o d u c e r a s  (i 

i m pe r f e k t  oc h  presens ) ,  det  s a mma ns tä l l s  av den s o m  f o r m u l e r a r  k u r s 

pl an en  oc h  omsä t t s  i sin tur  av den s o m  u n d e r v i s a r  till något  s o m  n ågon  

a n na n  skal l  lära sig.  Va d  i nnehå l ls as pek t en  b e t r ä f f a r  b ö r  kva l i te t s

u t ve ck l in g  i nn eb är a  att k ur sm äl .  syf ten,  a rbe t s-  oc h  e x a m i n a t i o n s f o r m e r  

a n a l y s e r a s  m e d  a v s e e n d e  pä f ö l ja nde  f rå go r  t. ex:

• v i lken är  " p o ä n g e n "  m e d  k ur se n?

• vad ( vi lken  kvali tet  av k u n s k a p e n )  är  det  s o m  s tude nte n skal l  lära s ig?

• v i lka  k va l i te t er  i de n  s t ud e ra nd e s  l ä r and e  a vs e r  ku rse n  att u t veckla?

• h ur  skal l  s tude nte n lära sig i nnehå l l e t?

• hu r  s tyr  e x a m i n a t i o n s f o r m e n  k ur s i n ne h å l l e t ?

• h ur  p å v e r k a r  e x a m i n a t i o n s f o r m e n  re t roakt i vt  de n  s tu d e r a n d e s  sätt  att 

p r io r i t era  och  förstå  i nnehå l le t?

L är a rn as  sätt  att förstå u n d e rv i s n in g s i nn e hå l l e t  i k om b i n a t i o n  m e d  ä mne t s  

egen - i den t i t e t  ( s j ä lvsyn)  och det  sätt  v ar på  de t t a  innehål l  p r es en te ras ,  

b ehan dl as ,  e r f a r s  av läraren i akt iv u n d e r v i s n i n g s h a n d l i n g  är  g r u n d 

l äg ga n de  f ör  hu r  den s t u de r an d e  k o m m e r  att u tveck l a  ett e ge t  f ör hä l l -
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ningssä t t  till k u n s k a p e n  och till vad  den s t u d e r a n d e  lär sig.  L ä r a r e n  h a r  i 

de  f lesta  fall  k un sk a p s ö v e r l ä g e .  G e n o m  f o r s k n i n g  h a r  l ä r ar en  på  k o l l e k t i v  

nivå t i l l skansat  sig sitt sätt  att förs tå  u nd e rv i s n in g s i n n e h å l l e t ,  u n d e r  

f ör u t sä t t n i ng  att u n d e rv i s n in g s i nn e hå l l e t  är  ident i sk t  m e d  i n n e hå l le t  i 

f or skn in ge n .  O m  i n nehå l l en  ä r  o l ika  mås te  vi s täl la f r åg a n  o m  det  g å r  att  

l ära n åg on  något  s o m  ma n  själv inte kan e l l er  exp l i c i t  f ör s tå r .  O m  

i nnehå l len  är  i dent i ska  b ö r  f råga n ställas h u r  ve r t i ka l  ö v e r k u n s k a p  hos  

l är ar en  är  r e la te ra d  till s tude nte ns  ini t iala k u n s k a p e r  oc h  e r f a r e n h e t e r  av 

innehål le t .  Det  t ycks  m ig  s o m  o m  den kr i t i ska  f r ågan  i b å d a  fa l l en l igg er  i 

ö v e r g å n g e n  mel lan  vad m a n  själv s o m  f o r sk a re  lär  sig i sin e g e n  v e r k 

s a m he t  och  h u r / o m  det t a  k o m m e r  till u t t r yc k  i en  ins t i tut ionel l  u n d e r v i s 

ni ngss i tua t ion .  De n  kr i t i ska  p un k t en  t ycks  va r a  av u n d e r v i s n i n gs v e t e ns -  

kap l i g  ( d i dak t i sk)  karaktär .

M e t o d e n  att u n d erv isa , dvs  att på något  sätt  ö v e r f ö r a  ett  i nnehå l l  f r å n  

n ågo n till n åg on  a nnan ,  be sk r i vs  of tas t  i a l l m ä n n a  t e r m e r  i en k u r sp l an .  

Me t o d e n  att lära, dvs  det  sätt  va rpå  e le v en  skal l  u tveck l a  sin e gen  

k un sk ap ,  f inns  säl lan e l l e r  a ld r ig  be sk r iven .  L är a n d e t s  m e t o d e r  ä r  

e me l l e r t i d  nära  r e la te ra de  till de  m e t o d e r  s o m  lär aren  a n v ä n d e r  sig av i 

sin u n d e r v i s a n de  handl ing .

L ä r a r en s  k o nk r e t a  ha nd la nde ,  dvs  den  syn l iga  ( k o n kr e t a )  u n d e r 

v i s n i n gs m et o de n .  är  of tas t  i d en t i f i e r ba r  för  s t uden ten .  Me n u n de r v i s -  

n i n g s h a n d l i n g a r  h a r  o ck så  e n impl ic i t  e l l er  o sy n l i g  s ida ,  s o m  ha r  att  g ö r a  

m e d  de a n t a g an de n  s o m  l ära ren  g ö r  o m  vi lka  sy nl i ga  m e t o d e r  s o m  ä r  

mes t  l äm pl ig a  och f ö l j s a m m a  mot  det  ak tue l la  u nd e rv i s n in g s i nn e hå l l e t  och  

mot  h ur  l äraren  a nta r  att s t uden ten  u tv ec kl a r  ol ika  k va l i te t er  av ku ns ka p  

och h andl i ng .  Den  osy nl iga  s idan har  s t uden ten  inte t i l lgäng till i u n d e r 

vi sni ngs-  oc h  i nlä r ni ngss i tua t ionen .  Det ta  h ä n g e r  bl.  a. s a m m a n  m e d  att 

l ä r a r na  inte p r e s e n t e r a r  sina a n t ag an d en  o m  u n d e r v i s n i n g  och i n l ä r n i n g
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t o r  s tud en te rna .  A n l e dn in ge n  härt i l l  kan  vara,  att d e n n a  sida  i u n i v e r 

si tetets v e r k s a m h e t  säl lan t ema t i se ras  expl ic i t  u t an f ö r  de  p e d a g o g i s k a  och 

u n d e r v i s n in g sv e t e ns k ap l i g a  ins t i t ut ionerna .  O r s a k e n  till att  s t ud e n t e r n a  

inte ha r  t i l lgäng till de n  osy nl iga  m e t o d i k e n  t or de  vara ,  att de  säl lan 

b e g r u n d a r  o r s a k e r n a  till i n lä rn i ng  ( e l l er  br i s t  p å  s ådan)  s o m  et t  re sul ta t  

av  u n d e r v i s n i n g e n s  u pp l äg g n i n g  och  kvali tet .

Un ive rs i te te t s  lärare  ha r  endas t  i r inga  g ra d  n åg on  p e d a go g i sk  e l l e r  

u n d e r v i s n i n g s m e t o d i s k  u tb i ldning.  Det ta  f ör hå l l an de  på pek as  å t e r k o m 

m a n d e  i o l ika  of fent l i ga  s a m m a n h a n g  i Sve r i ge ,  utan nå gon  s y n b a r  

k on se k ve n s .  Un de r v i s n i n gs sk i ck l i g he t  och ins ikten i u n de r v i s n i n g e n s  och 

i n l ä rn i ng en s  m y s t e r i u m  tycks  vara  pr ivat ,  den  vi la r  (e f t e r  h a n d)  på 

e r f a r e n h e t s g r u n d  oc h  är  endas!  ( o m  ens )  t e ma t i se r ad  i en talad d i skur s .  

T r o t s  att u n i ve r s i t e t s lä ra r e  a rbe ta r  s o m  i n d i v i d e r  i u n de r v i s n i n g s s i t u a 

t ionen oc h  t rots  att de  i bland b e h a n d l a r  väsensski lda  innehål l  ä r  l ikhe ten 

me l l an  d e m  p åf al l a nd e  i den  u n d e r v i s a n d e  h a nd l i nge n .  Få ytan t ycks  det  

f innas  vissa g i vn a  a n ta g an de n  o m  vi lka  s yn l iga  ( prak t i ska  och  k o nk r e t a )  

u n d e r v i s n i n g s m e t o d e r  s o m  l ä m pa r  sig bäs t  för  att k u ns ka p su t v e c k l i n g  och 

i n lä rn i ng  skal l  ske  hos  s t uden ten .  E f t e r s o m  en m e r  d j u p lo d a d  k un s k a p  o m  

u n d e r v i s n i n g e n s  och i n lä rn i ngens  v i l lkor  och  r e la t i onen  mel lan  d es sa  i all t  

väsent l ig t  s aknas  s o m  kol lekt ivt  k u nska ps i nne hå l l  i un ivers i t e te t s  u n d e r 

vi sning.  kan vi anta  att den  o m e d v e t n a  t r ad e r i ng e n  i b e t y d a nd e  g ra d  ä r  

v ä g l e d a n d e  för  un iv er s i t e t s lä ra r ens  val  av u n d e r v i s n i n g s m e t o d e r .  Det  

i n n e b ä r  att uni vers i t e te t  sa kn a r  expl ic i t  k u n s k a p  o m  re l a t io ne n  mel lan  

u n d e r v i s n in g ss i da ns  i nnehål l s l iga  val och  b e h a n d l i n g  och  i n lä r ni ngss i dans  

di to.

Det ta  f ö rh å l l an de  skul le  i sin tur  k u n n a  i n ne bä r a  att uni vers i t e te t s  

r e p r o d u c e r a n d e  akt ivi te t  inte i r iml ig  e l l e r  ö n s k v ä r d  grad  k o r r e s p o n d e r a r  

d en  p r o d u c e r a n d e  de len och  att o r s a k e n  ka n  va ra  br i s t en  på  kol l ek t iv
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u n de r vi sn i ngs  ve t en ska pl ig  k o m p e t e n s  i n o m  uni vers i t e te t .  De t  b l i r  d ä r f ö r  

vikt igt  att s t ud e ra  och att kva l i t e t sv ä rd er a  t. ex:

• h ur  v e te n sk a p l ig  k u n s k a p  f o r mu le r as  d å  de n  ö ve r fö r s  till att  bli 

u n de r v i sn in g s i nn e hå l l  oc h  indiv i due l l  k u n s k a p  ( i n l ä r n i ng  hos  d e n  

s t u de r an d e)

• v i lka  u n d e r v i s n i n g s m e t o d e r  s o m  är häs t  a n p a s s a d e  till k u r sm å l e t ,  till 

innehå l le t s  s t ruktur ,  till de n  s o m  skal l  lära sig,  u t b i l d n i n gs n i v å ,  

p r o g r a m  etc.
• v i lka  m e t o d e r  den  l ä r ande  a n v ä n d e r  för  att o r g a n i se ra  k u r s i n ne h å l l e t  

och för att u t vec kl a  k u n s k a p  oc h  h a n d l a n d e  i n o m  r a m e n  för  en kurs

Uni vers i te t et  är  häs t  pä f or skn i ng .  P ed a g o g i k  oc h  u nd e rv i s n i n g s v e t e n s k a p  

är  bäs t  pä  f o r sk n in g  o m  u n de r v i s n i n g  o c h  in lä rn i ng .  D ä r f ö r  h ö r  f o r s k 

n i n gs k om p e t e n s e n  i n o m  dessa  o m r å d e n  speciel l t  ut nyt t jas  för  att u tveck l a  

ett  a l t e rna t iv t  sät ta att ha n t e r a  f o r sk n in g en s  oc h  u n d e r v i s n i n g e n s  kval i tet  

vid ett univers i t e t .  Vi dar e ,  och s o m  en g r u n d l ä g g a n d e  m öj l i g he t  för  det  

f ö r eg å en d e ,  h ö r  den  ve te nska pl i ga  e r f a r e n h e t e n  i n o m  dessa  ä m n e s 

o m r å d e n  a n vä nd a s  för  att vinna  k u n s k a p  o m  i n l ä rn i ng en s  utfal l  i no m 

ol ika  f a ku l t e t s o m r å d e n  och d isc ip l i ne r  o c h  f o r m u l e r a s  i t e r m e r  av k va l i t a 

t iva  sk i l ln ad er  i vad oc h  hur  s tu de n t en  r e p r o d u c e r a r  ve t en ska pl ig  k unska p 

och  med v e t e t  h a nd la nde .  G e n o m  sädan k u n s k a ps u t v e ck l i n g  v i n n er  man 

inte ba r a  k u n s k a p e r  o m  det  ma n  s t uderar .  Ma n  v i n n er  oc ks å  k u n s ka p er  

o m  h u r  ma n  v i nn er  k u ns ka pe r .  Pä så vis är  det  t än kba r t  att  var je  

f a k u l t e t s o mr ä de  och d i sc ipl in  skul l e  k u n n a  nå  k u ns k a p  o m  f lera  

f ör hå l l an de n:

• o m  i n lä r n i nge ns  i nnehål l  och  kval i t et  oc h  d ä r m e d  indi rekt  o m  

f or sk n in g en s  innehal l  och  kval i tet  oc h  r e la t i onen  mel lan  dessa.

• o m  i n lä r n i nge ns  m e t o d e r  och kval i t et  och d ä r m e d  ind i r ek t  o m  

u n d e r v i s n i n g e n s  m e t o d e r  och kval i t et  och r e la t i onen  mel lan  dessa .
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• o m  h ur  var je ä m n e  v i nn er  k u n sk a p  m o m  de två ov a n  a n g i v n a  

p u n k t e r n a  oeh h u r  man  kan utnyt t ja  d e n n a  för  att  hö j a  un i ver s i t e te t s  

kval i tet .

K u n s k a p  o m  univers i t e te t s  kval i tet  mås te  s ys te mat i se ras  oc h  d o k u m e n t e r a s

på  sedvanl i gt  ve te nska pl i gt  vis. D o k u m e n t a t i o n e n  b ö r  å t mi n s t o ne  o m f a t t a

b e s k r i v n i n g a r  av:

• måle t  m e d  var je  kurs  ut t ryckt  i t e r mer  av det  l å rande  s o m  ku rse n  

syf ta r  till.
• vi lka ö v e r v ä g a n d e n  s o m  l igger  b a k o m  de  i nnehå l ls l i ga  valen oc h  h u r  

de ssa  k o r r e s p o n d e r a r  f o r skn in ge n  och s t ud e n t en s  i nd iv i due l l a  

b e g r e p p s b i l d n i n g .

• vi lka a n t a g a n d e n  ( o m  lärandet )  s o m  l igger  b a k o m  val av u nd e r v i s n i n g s  

m e t o d i k  oeh  a r b e t s f o r m e r  och

• vi lka a n t a g a n d e n  s o m  l igger  b a k o m  l i t tera turval ,  e x a m i n a t i o n s f o r m  etc.

L i l t  e r a  t ii r f  ii r s  I a g  :
R o l f .  B . ,  b k s i o d l .  b .  N  B a i n o l i .  K.  I l lW ) :  Kvalitet och k u n sk a p s p ro ce ss  i högre  

utbildning.  N o i a :  N y a  l ) ( ) X A .
S O L I  I W 2 : I .  Frihet. ansviir , kompetens .  ( in i iu h a h th ln in g cn s  vil lkor i högsko lan .

B c i ä n k a i u l e  a v  h ö i i s k o l o u t r o d m n e o n .  S i o c k h o l m :  A l l m ä n n a  l o r l a g e l .  ( S ä r s k i l t
k a p i l o l  S ,  s  I 1 0 - 1  2 5 ) .
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TILL FRÅGAN OM DEN HÖGRE UTBILDNINGENS
KVALITET

Anders Olofsson, Pedagogiska institutionen

Att universitetens och de högre utbildningarnas grundutbildningar skall genom 
föras u tifrån  h ög t s tä llda  krav  på kvalite t har vi, som  lärare, s tudenter, 
u tb ildningspolitiker och andra intressenter, knappast skilda uppfattningar om i 
modern tid. Det är först när vi närmare börjar precisera vad vi avser med kvalitet 
vi upptäcker att utbildningskvalitet inte självklart enkelt går att definiera i term er 
av honnörsord som  "undervisning på vetenskaplig  g rund".1 Vidare är det inte 
självklart vad en målsättning som, "förmåga till självständig och kritisk bedömning, 
förm åga till att självständigt lösa problem  består i. I och med vetenskaps
samhällets allt m er fördjupade självförståelse över att vetenskapen självt inte kan 
förstås entydigt har förutsättningar skapats för att undervisare ska kunna synliggöra 
och problem atisera vad en undervisning på vetenskaplig grund är och kan vara. 
Vilket innehåll och med vilka undervisningsform er kan vi då befrämja "förmåga till 
självständig och kritisk bedöm ning, förm åga till att självständigt lösa problem  .." ? 
För att m edvetet kunna besvara en sådan fråga m åste vi utveckla en tydligt syn på 
vilka föreställningar och färdigheter vi vill utveckla hos studenterna. Att fokusera 
kvalitet till dessa två aspekter, undervisningens innehåll och studentens före
ställningar och färdigheter är alltfort sam hällets övergripande mål med den högre 
grundutb ildn ingen  i vårt sam hälle. S am tidig t är frågor om  kvalite t i dessa 
avseenden problem atiska och borde därför utgöra självklara utgångspunkter för en 
diskussion om den högre utbildningens kvalitet. Men...

U nder 80- och 90-talet har den högre utbildningen i vårt land, liksom  i andra 
västländer, varit förem ål för grundläggande förändringar. Under 80-talet inriktade 
sig statens styrning över våra grundutbildningar på en tänkt arbetsm arknads- 
anpassning. - U tbildningslinjernas årtionde. 90-talet stora reform, förutom försöken 
att lösa upp 80-talets linjesystem , är en anpassning till en ny tänkt m arknad av 
kunder som  bäst kan känna av vilka kunskaper som behövs i det m oderna s k 
inform ationssam hället. Den kunskapstörstande studenten har omvandlats till ”kund” 
och röstar m ed fotterna via sin studentpeng. Antalet ”röster” som en utbildning 
erhåller är därigenom  högt korrelerat m ed de resurser som  aktuell utbildning 
erhåller för att planera, genom föra och följa upp sin grundutbildning. System et

1 se U tb ild n in g sv ä se n d e ts  fö r fa ttn in g sb ö c k e r  1 993 /94 . U n iv e r s ite t  och  h ö g sk o lo r .
sid 11-12.
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syftar till att tv inga fram kostnadseffektiva utbildningar som efterfrågas av den 
tänkta marknaden.

Parallellt m ed denna utveckling kan vi notera en förskjutning i uppmärksamheten 
på vad kvalitet är och hur kvalitet skall undersökas. I och med linjernas intåg kom 
kursutvärderingar att uppmärksammas av såväl utbildningsansvariga som studenter 
och lärare. M ed de senaste reform erna av våra un iversitet och högskolor 
uppm ärksam m as allt oftare olika typer av verksam hetsvärderingar. Den nya 
ekonom istyrningen har tillsammans med flera skärpa krav på universitetens och 
h ö g sk o lo rn as  p e rso n a l to ta lt u töka t och fö rän d ra t k ravb ilden  på  våra 
grundutbildningar. Ekonom istyrningen innebär att vi numer skall konkurrera om 
studenterna. En konkurrens som borrar sig rakt in i våra universitet och högskolor 
och tar sig konkreta  uttryck i olika konflikter m ellan och inom  fakulteter vid 
sam m a m yndighet. De olika un iversiteten  och högskolorna förväntas öppet 
konkurrera om  de nya kunderna. Förutom  att försöka tillgodose denna "nya" 
m arknads behov skall lärarna i snabbare takt än förut disputera och/eller bli 
docenter sam t internationalisera sig mer än förut. M ot en sådan bakgrund kan 
förskjutningen av intresset från vad vi gör med våra studenter till vad vi gör med 
oss själva och hur vi skall kunna behålla och eller utöka våra verksam heter bli 
begripliga. Jag m enar dock att vad vi gör med studenterna alltid måste stå i fokus då 
förändringar av arbetsvillkoren inom  universitetet kommer att påverka kvaliteten 
på våra utbildningar.2

Via att presentera huvudresultaten från en kvalitativ utvärderingsstudie av hur 
studenter kan förändras av universitets- och högskolestudier vill jag  rikta uppmärk
samheten på förhållandet mellan en grundutbildnings grundläggande organisering 
av innehåll och undervisning och på vilket sätt studenter förändras under sin 
utbildningstid. O lika förändringsm önster diskuterar jag  därefter i relation till målen 
för och de nuvarande förändringstendenserna av universitets- och högskole
utbildningar i vårt land.

Kvalitativa förändringar av studentens föreställningar om 
äm nesinnehåll.

Inom ram en för det så kallade Long-projektet studeras kvalitativa förändringar 
av studenters föreställningar om yrke, utbildning och samhälle. Forskningsansatsen 
är k v a lita tiv .3 Vi studerar därm ed studenters stabilisering och förändring av

2 För sta tsm aktens intentioner med förändringarna av våra universitet och högskolor se t ex, Ds 
1992:1. F ria  un iversite t och högskolor. SO U  1992:1 F rihet A nsvar K om petens. 
G rundutbildningens villkor i högskolan.

3 Long stär för Långsiktiga effekter av högre utbildning - en longitudinell studie av de studerandes 
föreställningsvärld relaterad till olika utbildningslinjer.
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föreställningar i term er av kvalitativt skilda sätt att föreställa sig sin utbildning, sitt 
fram tida yrke och sin samtids samhälle. Det em piriska grundm aterialet härrör sig 
från intervjuer m ed studenter vid fyra yrkesinriktade högskoleutbildningar som 
genomfördes vid studiestarten och i anslutning till studiernas avslutning. Totalt 103 
studenter vid en civ ilingen jö rsu tb ildn ing  i L uleå sam t ekonom -, läkar- och 
psykologstudenter vid Um eå universitet intervjuades.

Vi valde att fö lja  ju s t dessa studentgrupper därför att deras u tb ildningar är 
elitutbildningar i vårt samhälle. Att ha vunnit tillträde till någon av utbildningarna 
uppfattas ofta som  en prestation  u töver vad "Svensson" k larar av. Än mer 
p restigefu llt är det att ha avlagt exam en vid någon av utbildningarna. Efter 
genom gången utbildning kom m er de, före detta, studenterna att uppfattas som 
professionella inom  sin specialitet och därm ed kunna ange de fram gångsrika 
lösn ingarna inom  sitt arbetsfält. Att inneha exam en från någon av de fyra 
utbildningarna innebär även att förutsättningarna för att erhålla en arbetsledande 
befattning är sannolik. Läkare och psykologer återfinner vi främ st inom  offentlig 
sektor, ekonom er och tekniker erhåller ofta arbetsledande befattningar inom såväl 
o ffen tlig  som  privat verksam het. Att studera hur fram tida m akthavare och 
professionella  förändras av sam hällets elitu tb ildn ingar torde fram stå som ett 
legitimt kunskapsintresse i sig. I ljuset av att de blir m akthavare och professionella 
är det än m er intressant att försöka kom m a långsik tiga utbildningseffekter på 
spåren, d v s  förändringar av individen som även på sikt kan antas influera 
individens sätt att föreställa sig utbildning, yrke och samhälle.

Då studien är en utvärderingsstudie är långsiktiga effekter på blivande tekniker, 
ekonomer, läkare och psykologer, dessutom, självklart intressant att relatera till den 
högre utbildningens m ålsättning.4

I den fortsatta fram ställningen ger jag  exem pel på hur studenter vid de fyra 
u tb ildn ingarna till civilingenjör, ekonom , läkare och psykolog förändrar sina 
föreställningar om äm nesinnehållet i sina utbildningar under studietiden.5 Analysen 
genom förs även på om och hur sättet att föreställa sig äm nesinnehåll kan relateras 
till två o lik a  g rund läggande  p rin c ip er för o rgan isering  av innehåll och 
undervisning. Resultatet av denna analys använder jag  till sist för en diskussion av 
de fö rändringar jag  in ledningsv is pekat på att un iversiteten  och de högre 
grundutbildningarna nu genomgår.

Begreppet föreställningar är centralt. Med föreställningar avses:

"de aspek ter  som  stå r  i fo k u s  ses som  ideo log isk t betingade. Ind ividens  
förestä lln ingar antas fungera  som ett fil te r  eller m atris fö r  hur omvärlden tolkas 
och värderas. De består av olika förhandsantaganden om verklighetens beskaffenhet

4 sc fotnot 1
5 1 den fortsatta fram ställningen kallar jag  dem tekniker.
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och bygger på kunskapssystem  om omvärlden. De avgör både vad individen ser i 
sin omvärld, hur denna uppfattas liksom individens handlingsberedskap inför 
om världen. F öres tä lln ingar kan rela teras till värderingar och a ttityd er  i 
dimensionerna abstrakt-konkret, generell-specifik och permanent-momentan. " 6

Individens föreställningar utgör den ideologiskt betingade länkningen mellan 
samhället och individens tankeinnehåll.

Analysen av teknikstudenternas föreställningar visar att de uttryckte följande tre 
föreställningar när de påbörjade sina studier.

B:7 Föreställningar om teknikens samhällsförbättrande möjligheter

C: Föreställningar om teknikens produktionsavpassade möjligheter

D: Föreställningar om teknikens produktionsskapande möjligheter

Vid slutet av utbildningen har uttryck för en fjärde föreställning tillkommit.

A: Föreställningar om teknikens behovsstyrda möjligheter

Vid studiestarten uttrycker ekonom studenterna tre kvalitativt skilda föreställ
ningar om äm nesinnehållet i sin utbildning.

A: Föreställningar om ekonom ins ekonom ikritiska möjligheter

C: Föreställningar om ekonomins företagsbetjänande möjligheter

D: Föreställningar om ekonom ins företagsdrivande m öjligheter

Ekonom studenterna uttrycker en föreställningstyp till vid slutet av studierna.

B: Föreställningar om ekonomins samhällsutvecklande möjligheter

Läkarstudenterna uttrycker tre föreställningar vid studiestarten.

6 Franke-W ikberg, S., & Zetterström , B-O. (1979) Tekniker om teknik. Intervjuer med studerande 
och lärare, s 1.

7 Versalen m arkerar att föreställningen kan jämföras med de föreställningar som har sam m a versai vid 
andra utbildningar.
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B: Föreställningar om medicinens hälso- och sjukvårds- 
förbättrande m öjligheter

C: Föreställningar om medicinens hälso- och sjukvårdsanpassade möjligheter 

D: Föreställningar om medicinens individrelaterade hälso- och sjukvårdsmöjligheter

Vid studiernas avslutning uttrycker ingen läkarstudent en förestä lln ing  om 
medicinens hälso- och sjukvårdsförbättrande möjligheter. Studentgruppen uttrycker 
därmed endast två skilda kategorier av föreställningar vid studiernas avslutning.

Psykologstudenterna uttrycker såväl i början som vid slutet av studierna fem olika 
föreställningar om ämnesinnehållet i sin utbildning.

A: Föreställningar om psykologins systemutmanande möjligheter

B: Föreställningar om psykologins m iljöförbättrande möjligheter

C: Föreställningar om psykologins återanpassande möjligheter

D: Föreställningar om psykologins förståelseskapande möjligheter

E: Föreställningar om psykologins självutvecklande m öjligheter

Föreställningstyperna A -  E varierar, till sitt innehåll, från sam hälleliga bestäm 
ningar av äm nesinnehållet i u tbildningen till att äm nesinnehållet i grunden är 
bestämt av individuella faktorer.8

Den vanligaste föreställn ingstypen som studenterna uttryckte, oberoende av 
utbildning, var C-föreställningar. En föreställningstyp som till sitt innehåll karak
täriseras av anpassning till rådande förhållanden. Bilden är den sam m a såväl vid 
studiestarten som vid studiernas avslutning.

8 Med hjälp av en modell för analys av föreställningar är studenternas föreställningar möjliga att 
jäm föra oberoende av inriktning på utbildning. Ovan m arkerat med A, B, C, D, E. Modellen bidrar 
till analysarbetet på så sätt att den analytiskt utpekar fem skilda lokaliseringar av makt och kontroll i 
föreställningar till de tre nivåerna sam hällssystem , verksam heter sam t till individuella skillnader.För 
den som vill bekanta sig närm are med m odellen hänvisas till Zetterström , B-O. (1988). Sam hället 
som  förestä lln in g . Om  stu d eran d es id eo log isk a  form n in g  i fyra  
h ögskoleutb ildn ingar där m odellen först presenterades. Den återfinns även i Hult, A.
(1 9 9 0 ).Y rk et som  förestä lln in g . En analys av förestä lln in gar hos stu d eran d e inom  
fyra h ögsk o leu tb ild n in g a r  sam t i O lofsson, A. (1993). H ögsk o leb ild n in g en s fem  
an sik ten . S tu d era n d es fö restä lln in g a r  om  k u n sk a p sp o ten tia ler  i tek n ik , m ed icin , 
ekonom i och psykolog i. En k valita tiv  u tvärderingsstud ie. M odellen återfinns grafisk t i 
bilaga 1.
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För att m öjliggöra en analys av hur och varför studenternas föreställningar 
förändras eller stab iliseras övergår jag  till en d iskussion om på vilket sätt 
grundläggande principer för organisering av innehåll och undervisning kan påverka 
studenternas sätt att föreställa sig äm nesinnehåll. Analysen sker utifrån Bernsteins 
arbeten om pedagog isk  överfö ring .9 L äkarutbildningen och utb ildningen till 
civilingenjör dom ineras av en grundläggande princip för organisering av innehåll 
och undervisning, d v s en läroplanskod, som Bernstein benäm ner samlingskod. 
Gränserna mellan o lika innehåll i utbildningarna är skarpa. Kriterierna för vad det 
är för kunskaper som  de studerande förväntas förvärva är tydliga. Kunskaper 
uppfattas som fakta och inlärningen av dessa betraktas som en fråga om att välja rätt 
undervisningssätt. Studenternas inflytande över utbildningarnas innehåll, upplägg
ning och former för utvärdering är i regel m ycket ringa. Enligt Bernstein ger ett 
sådant sätt att organisera utbildning specifika socialisationseffekter.
Studenten lär sig att uppfatta sig som en individ som är på väg att bli läkare, 
ingenjör etc. Ä m neslojalitet utvecklas under studietiden och vad ämnet är och kan 
vara uppfattas som relativt entydigt.

Ekonom- och psykologutbildningarna är dominerade av en annan grundläggande 
princip för organisering av innehåll och undervisning, en s k in tegrerad kod. 
G ränserna m ellan o lika innehåll i u tb ildn ingarna tenderar att upplösas eller 
försvagas. S tudenterna erhåller ett större inflytande över utbildningens innehåll, 
arbetsform er och utvärderingsprinciper. K riterierna för vad som  skall läras 
framstår som otydliga för den enskilde studenten. Lärandeprocessen uppfattas som 
en fråga om grupp- eller självreglering. Studenten antas tvinga visa upp sin person i 
denna form  av utb ildning. N är u tbildningar förändras mot en in tegrerad kod 
uppstår vanligtvis ansenliga värderingskonflikter. U tbildningar som domineras av 
en integrerad kod ger andra socialisationseffekter än utbildningar som domineras av 
en samlingskod. Studenten antas lära sig att uppfatta sig som en person, d v s det 
blir viktigt att fram häva det unika med sig själv och sina egna kunskapssträvanden.

I förhållande till vilken läroplanskod som dom inerar visar det sig att studenterna 
vid psykologutbildningen, som kraftigast tenderar att förändras mot en integrerad 
kod, också uppvisar den bredaste variationen av föreställningar om ämnesinnehållet 
i utbildningen. Läkarutbildningen som är den utbildning där kännetecknen på en 
samlingskod är tydligast uppvisar det motsatta mönstret. Antalet föreställningar om 
medicinen som äm ne m inskar från tre till två kvalitativt skilda föreställningar om 
ämnesinnehållet.

Vidare visar det sig att de som studerar vid de utbildningar som domineras av en 
in tegrerad  kod tenderar att u tveck la en repertoar av fö restä lln ingar under

9 Se B ernstein , B. (1977). C lass, C odes and C ontrol. V olym e 3. T ow ards a T heory o f  
E ducational T ran sm ission  (2nd ed ition ), s 85-110 , sam t B ernstein , B, (1990). T h e  
S tru ctu rin g  o f  P ed a g o g ic  D isco u rse , V olym e IV, C lass, cod es and con tro l, s 63-93.
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studietiden. En utbildningseffekt som hos studenterna skapar en form av m edveten
het om att flera o lika föreställningar om äm nesinnehållet är m öjliga och rimliga. 
S tudenterna gör åtskillnad m ellan olika föreställningar. Sam m a tydliga tendens 
återfinns ej vid de två utbildningar som domineras av en samlingskod. En rimlig 
to lkning är att studen te rna vid ekonom - och psyko log lin jen  studerar vid 
utbildningar där värderingskonflikterna om vad äm net är och bör vara är ansenliga. 
Vidare kan den integrerade kodens osynliga kriterier på vad som är den giltiga 
(valida) kunskapen bidra till att förklara att studenterna tvingas reflektera sina egna 
ståndpunkter i relation till andras. Synliga värderingskonflikter i kom bination med 
otydliga kriterier för fram gångsrika studiebeteenden bidrar till att skapa förutsätt
ningar för studenten att se skillnaden mellan sina och andras föreställningar om 
ämnet samt en legitim itet åt förekom sten av olika föreställningar om äm nesinne
hållet.

Vid en analys av studenternas föreställningar i relation till social bakgrund, 
framskymtar ett par intressanta resultat. Studenter från övre medelklass tenderar att 
i större utsträckning stabilisera sina föreställningar i jäm förelse med studenter från 
lägre medelklass och arbetarklass. Vidare är det främst studenter från lägre m edel
klass och arbetarklass som förvärvar en repertoar av föreställningar under utbild
ningstiden. S tudenterna från övre m edelklass har oftare en sådan redan inför 
studiestarten.10

Att studenter, vid psykolog- och ekonom utbildningen samt studenter med lägre 
m edelklass- och arbetarklassbakgrund, ofta förvärvar en repertoar av föreställ
ningar om äm net i sina utbildningar är synnerligen intressant i relation till den 
högre utbildningens mål. En positiv tolkning av dessa resultat är att utbildningar 
som dom ineras av en integrerad kod kraftfullt bidrar till att studenterna förvärvar 
förm åga att k ritisk t bedöm a företeelser av skilda slag då dessa studenter 
m edreflekterar förekom sten av olika föreställn ingar om sin egen utbildnings 
äm nesinnehåll.11 Att studenter från lägre medelklass och arbetarklass förvärvar en 
repertoar av fö restä lln ingar under u tb ildn ingstiden  kan betrak tas i sam m a 
perspektiv.

Vad kan vi då lära av redovisade resultat i förhållande till m ina inledande 
reflexioner över de nuvarande förändringstendenserna av våra universitet och 
högskolor? V ilka konsekvenser kan den nya ekonom istyrningen av våra grund
utbildningar kom m a att innebära för grundutbildningarnas grundläggande organi
sering av innehåll och undervisning?

10 Studenterna kan även utveckla eller stabilisera en annan form av föreställningsrepertoar. Studenten 
relaterar då olika föreställningar till olika sammanhang.

11 1 Franke-W ikberg, S, m fl (1994). V etandets vägar, s 283-284, för Franke-W ikberg en 
liknande diksusssion.
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En effekt, av förskjutningen av uppm ärksam heten från vad vi gör med våra 
studenter till allt m er övergripande verksam hetsvärderingar, kan bli att frågor om 
effekterna av den nya ekonom istyrningen på studenterna riskerar att ham na i 
skym undan för andra "resultatm ått" som antalet disputationer, antalet kurser på 
engelska, antalet visiting professors m m.

V ilka konsekvenser får då den nya ekonom istyrningen? Studentpengen är inte 
enhetlig  över faku lte tsom rådena och torde därför innebära o lika typer av 
förändringar. För de fakultetsom råden där studentpengen inneburit s k kostnads- 
effektiviseringar kom m er effekterna snart att tydligt synas. Av ekonom iska skäl 
m åste undervisningen ske i stora grupper med synliga kriterier på vilka svar som 
förväntas av studenten på tentan. Vi ser en ny form av samlingskod växa fram. Den 
nya samlingskoden har ett annat ursprung än den gamla. U rsprunget är inte längre 
ämnenas egen kunskapsutveckling. Studentpengen kommer att tvinga fram en analys 
av förväntade m arknadskrav på vad som av m arknaden uppfattas som  valida 
kunskaper. U niversiteten och högskolorna kom m er att om orientera sig mot de 
kunskapsom råden som efterfrågas. En utvecklingstendens som enligt min mening 
bär på både faror och förtjänster. Att universitetens forskning och därmed grund
utbildningarnas innehåll skall svara mot samhällsbehov torde fram stå som legitimt. 
Faran enligt min uppfattning består i att undervisningen tvingas bedrivas i enlighet 
med den gam la samlingskodens kännetecken: föreläsningar som utpekar den valida 
kunskapen för studenterna följt av rationella salskrivningar där den konsum ent
m edvetne studenten redan vet vilka svar som kom m er att avkrävas honom/henne. 
Den individuella och kollektiva bearbetningen av vetenskapliga problem och texter i 
eget tal och skrift får träda tillbaka av ekonom iska skäl. S tudenternas egna 
reflex ioner över kunskapsproduk tionens fö ränderlighe t och fö ru tsättn ingar 
minskar. Samhällets behov av kritiskt skolade intellektuella kan därmed snarare öka 
än minska. En av am bitionerna med expansionen av antalet utbildningsplatser de 
senaste åren kan därm ed omvandlas från kraftfull satsning på högre utbildning till 
nedm ontering av under decennier uppbyggd utbildningskvalitet. V idare finns det 
risker med m arknadsanpassning av kunskapsproduktionen. Den för ämnesutveck- 
lingen så väsentliga grundforskningen riskerar att få träda tillbaka till förmån 
m arknadsdefinierade problem.
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Svårigheter i arbetet, 
relaterat till grundutbildningsämnena 

på läkarlinjen
Gunnar Kaati Lars Olov Bygren

Institutionen fö r  socialmedicin

Inledning

Läkarutbildningen syftar till att steg för steg utveckla dugligheten hos den 
enskilde studeranden. Formellt är det fråga om tre steg:
1 ) den form ella läkarutbildningen som avslutas med läkarexamen (220 
veckor), 2) allm äntjänstgöring (AT) under 21 månader som avslutas med 
legitim ation, och 3) 4-5 års tjänstgöring och ett antal kurser som leder till 
specialistkompetens. Efter varje etapp förväntas läkaren kunna utföra allt 
mer avancerade uppgifter, i allmänhet också inom allt snävare områden.

Direkt efter läkarutbildningen ska man kunna utföra medicinska uppgif
ter, d v s  fungera som läkare, och oskicklighet i yrkesutövningen kan leda 
till rättsligt ansvar.1

Den fråga som diskuteras i denna uppsats är hur väl förberedda de stude
rande är för detta.

Ett mera generellt problem som är relaterat till den diskussion som förs i 
denna uppsats har att göra med de problem  som alla professionella yrkes
utövare2 har i sitt beslutsfattande där de ställs inför kom plexa problem  
som saknar givna lösningar.

Läkarutbildningen kan ses som en kombination av kunskapsinhäm tning 
och färdighetsträning, dvs det praktiska arbetet ska baseras på teoretiska 
insikter, de teoretiska kunskaperna ska utgöra underlaget för praktiken. 
Tre frågor kan form uleras här:
(1) är den teoretiska grunden adekvat,
(2) kombineras teori och praktik på ett fruktbart sätt, och
(3) har man under utbildningen lärt sig den "rätta" praktiken.

1 D etta förhållande gäller redan under utbildningen.
2 Donald A. Schön har diskuterat problem atiken i bl a Educating the 
Reflective Practitioner, San Franscisco: Jossey-Bass, 1987
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Som läkarstuderande utbildas man för ett arbete i vilket man förväntas 
fungera direkt efter examen. Det unika med detta är att man förväntas 
handla korrekt redan från första början. Fel begånget under yrkesutöv
ningen kan leda till disciplinär åtgärd.

Förutsättningarna för en oproblem atisk övergång till det praktiska arbetet 
är naturligtvis att det finns en perfekt kongruens mellan innehavd och 
efterfrågad kompetens. Eftersom variationerna här kan vara betydande 
måste problemets lösning i första hand diskuteras inom  den formella 
utbildningen. Det vill säga att man utbildar en person som har en viss 
dokum enterad duglighet och därför kan anförtros vissa uppgifter.

Det är naturligtvis viktigt att fråga sig vad som är absolut grundläggande 
och beständigt i detta arbete, och vilka krav som ställs på läkaren någon 
gång i framtiden när han/hon ska börja verka. Vissa grundläggande saker 
är mer eller mindre beständiga medan andra förändras. Så är det med t ex 
sjukdom spanoram a och behandlingsteknologier.

Bland de problem  man ställs inför här är den snabba tillväxten av kun
skap och accelererande teknologi. Det är inte längre m öjligt att hinna lära 
sig all relevant kunskap, det är inte heller möjligt att tveklöst avgöra vad 
som kan anses vara absoluta krav i olika avseenden någon gång i fram 
tiden. Behandlingsm etodernas livslängd minskar, vad som är vetenskap 
och beprövad erfarenhet i dag är inte nödvändigtvis det i morgon.

Man kan här skönja två mycket grundläggande problem  i läkarutbild
ningen: 1) hur ska läkarutbildningen anpassas till en snabbt föränderlig 
omvärld, och 2) hur ska läkarutbildningen utformas för att garantera en 
viss duglighet hos de studerande så att de är väl förberedda för den första 
tjänstgöringen.

Utbildningen förväntas alltså utexaminera personer som kan fungera på 
en viss duglighetsnivå, de ska kunna genom föra handlingar som ofta är 
sam m ansatta och komplexa och baserade på teoretiska insikter.

Man skulle kunna säga att problem et är att mer eller mindre noggrant 
specificera vilka uppgifter som man efter läkarexamen ska kunna klara 
och därefter specificera de kunskaper som är nödvändiga för att utföra 
dessa uppgifter på ett adekvat sätt.

Problemen är olika i de olika faserna i utbildningen. Efter läkarexamen 
ska man fungera som AT-läkare eller som vikarierande underläkare. AT- 
tjänstgöringen (allm äntjänstgöringen) syftar till att inhäm ta de färdig
heter som krävs av en legitim erad läkare, man ska uppfylla vissa krav 
som prim ärt form uleras i kvantitativa termer, d v s h a  arbetet inom olika 
specialiteter ett visst antal månader, totalt 21.
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Efter AT-perioden vidtar specialistutbildningen som i dag kan sägas vara 
inriktad på att man efter avslutad specialistutbildning (4-5 år) ska uppvisa 
en definierad och befäst duglighet inom specialiteten.

Den diskussion som följer avser övergången från den form ella utbild
ningen till AT-tjänstgöringen.

M etoder

Det em piriska underlaget för diskussion i detta papper bygger på två 
undersökningar.

Via enkäter och intervjuer till läkare (n=70) har ett antal "critical 
incidents" identifierats och klassificerats; med utgångspunkt i detta m a
terial har ett form ulär om hur väl den m edicinska utbildningen förbered
de dem för den första praktiska tjänstgöringen utarbetats och besvarats av 
en annan grupp läkare (n=76).

Frågorna syftade till att belysa läkararbetets två dimensioner: den tekniska 
komponenten d v s  diagnostik och behandling, t ex teknisk diagnostik av 
svåra fall, akut livräddning; upptäcka depression, och den interpersonella 
komponenten, d v s  relationerna med patienter och anhöriga samt samar
beta med andra personalgrupper.

De personer som  deltagit i undersökningen kommer till största delen från 
de nordiska länderna.

Resultat

Hur väl förberedda är de som efter avslutad utbildning går till den första 
praktiska tjänstgöringen? Som framgått ovan var syftet med undersök
ningen att belysa hur väl förberedd man var i relation till läkararbetets 
tekniska och interpersonella dimensioner. När det gäller teknisk kom pe
tens stadgar norm en3 att arbetet ska utföras i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet, en standard som definieras indirekt av "the best in 
practice". Normen innebär inte att man efter läkarexamen t ex ska kunna 
jäm föras med the "best in practice" utan i relation till vad som är "best in 
practice" på den aktuella nivån, d v s en, oftast, im plicit norm för vad en 
läkare på respektive nivå ska kunna klara av. Det finns inga formella 
dokument såvitt känt som beskriver vad man ska kunna utföra efter 
läkarexamen.

3 stadgandet återfinns i Åliggandelagen §2
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I kursplanen för läkarutbildningen uttrycks detta på det sättet att m an ska 
ha "förvärvat kunskaper och färdigheter som utgör grund för läkaryrket 
och för att fullgöra den allmäntjänstgöring som krävs för att få obegrän
sad behörighet som läkare". Vilka dessa kunskaper och färdigheter är 
definieras inte närmare än så.

Vad är det man konkret förväntas utföra direkt efter läkarexam en? Hur 
väl förberedd var man för de arbetsuppgifter som ingick allm äntjänst
göringen?

Teknisk kompetens

Hur väl ansåg sig de som genom gått den formella läkarutbildningen vara 
rustade att ta itu med det praktiska läkararbetet, särskilt dess tekniska 
aspekter, d v s att kunna välja adekvata strategier för behandling och att 
kunna verkställa dessa strategier.

Ytterst få - m ellan 2.6-3.9 % - anser att utbildningen utgjorde en direkt 
dålig grund för det. M ellan 32 och 43 procent ansåg att utbildningen gav 
en liten grund för yrkesarbetet. M ajoriteten ansåg att utbildningen gav en 
bra eller mycket bra grund för utförandet av de tekniska uppgifterna i 
läkararbetet. M en frågar man om konkreta tekniska uppgifter som  intuba
tion4 blir missnöjet m ed utbildningen hög, 35 procent anser att utbild
ningen lade en dålig grund, ytterligare 25 procent en liten grund. D v s  
att mer än hälften ansåg att grundutbildningen inte förberedde dem  väl 
för konkreta tekniska uppgifter.

Hur väl är man förberedd att arbeta förebyggande när man läm nar den 
formella utbildningen? Närm are 50 % anser att utbildningen förberedde 
dem dåligt eller inget vidare för det. Att hjälpa rökare att sluta var när
mare 55 procent dåligt förberedda för, över 60 procent ansåg sig dåligt 
förberedda att tackla alkoholmissbrukare. Även här uttrycker man sig 
mera positivt generellt än i konkreta termer.

Hur väl förberedd var man att klara vården av gravt handikappad, patien
ter som ville dö eller sköra gamla? Återigen är det mer än hälften som 
anser sig ha varit dåligt rustade.

Interpersonell kompetens

Hur väl kunde man handskas med relationerna till patienterna och till 
patientens anhöriga?

4 att säkra fri luftväg med en tub
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Hälften ansåg att grundutbildningen förberedde dem bra eller mycket bra 
för det.

Något färre ansåg sig förberedda att sam arbeta med andra yrkesgrupper 
såsom sjuksköterskor, sjukgym naster, arbetsterapeuter och kuratorer.

Hur värderar man då allmäntjänstgöringen och specialistutbildningen? Vi 
ska bara antyda hur man värderar dessa etapper i utbildningen.

AT-tjänstgöring eller m otsvarande tjänstgöring i andra länder förefaller 
inte på sam m a sätt som grundutbildningen m otsvara förväntningarna. 
Andelen som  anser att tjänstgöringen förberedde dåligt för det fram tida 
arbetet ökar till mellan 4 och 11 % och andelen som anser att tjänst
göringen förberedde dem mycket bra utgör 10-26 %.

Inte heller specialistutbildningen upplevs som en utbildning som istånd- 
sätter en till att göra ett mycket bra jobb. M en andelen som anser att 
specialisttjänstgöringen var en plattform som lade grunden till att utföra 
ett bra eller m ycket bra jobb är hög, kring 60 procent.

D iskussion

Det är självklart att målet för läkarutbildningen ska vara att förbereda de 
studerande för yrkesrollen. Det kan noteras att en minoritet, ofta uppåt 
hälften, i vissa fall en majoritet, är mer eller mindre m issnöjda med 
förberedelserna. Vad beror detta på? En m öjlighet är att de medicinskt 
ansvariga på klinikerna under allmän tjänstgöringen kräver mer än vad 
man rim ligen kan förberedas för under grundutbildningen. En annan 
möjlighet är man faktiskt är dåligt förberedd för den kliniska tjänst
göringen. Vi kan inte utifrån vårt material avgöra var problem et sitter. 
Men det står klart att det generella problem et är den bristande kongruen
sen mellan den formella utbildningen och praktiken.

Sannolikt är det inte möjligt, med hänsyn tagen till själva medicinens 
karaktär, att uppnå en perfekt kongruens mellan formell utbildning och 
praktisk tjänstgöring, men man kan eftersträva en fortlöpande analys av 
vilken duglighet som den formella utbildningen ska leda till och hur väl 
den överensstäm m er med de förväntningar som finns ute i verksam heter
na.

Detta förutsätter dock att man vet vilken duglighetsnivå man i dagsläget 
utbildar för. Och det i sin tur kräver att man är klar över vilka teoretiska 
moment som krävs för uppnåendet av den definierade dugligheten.

Den form ella läkarutbildningen borde alltså mynna ut i en relativt 
homogen "produkt", d v s  vid avgången borde de nyexaminerade uppvisa
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en viss duglighetsnivå, d v s  kunna utföra grundläggande kliniskt arbete. 
Denna prestationsnivå borde i stort kunna definieras även om detta inte 
hittills gjorts, i varje fall inte explicit. På samma sätt borde den duglig
hetsnivå - kunskaper och färdigheter - som utbildningen ska leda till 
kunna definieras. Det är inte nödvändigt, även om det vore möjligt, att i 
detalj specificera dessa nivåer men en rimlig kongruens bör dock finnas. 
Om gapet m ellan uppnådd duglighet och efterfrågad duglighet är alltför 
stort uppstår frustation för att inte tala om det som kan drabba patienter
na. Ett felgrepp kan få ödesdigra konsekvenser. Därför kan patienten 
begära att varje vårdepisod utsätts för en kvalitetskontroll.

Det kommer alltid att finnas ett visst gap mellan vad man borde kunna 
uträtta och vad man faktiskt kan bl a på grund av den biologiska varia
tionen. Att kunna hantera frustrationer är en del av en läkares problem 
hanteringsförm åga. Vad vi talat om här handlar em ellertid inte om detta 
utan om den grundläggande plattform  som alla bör stå på.

Det är anmärkningsvärt att denna problem atik så sällan diskuteras och 
analyseras.

Direkt efter läkarexam en förväntas den nyutexaminerade läkaren fungera 
i många avseenden som en självständig "doktor", beredd att ofta självstän
digt fatta för patienterna livsavgörande beslut.

Det är intressant att konstatera att utbildningar sällan eller aldrig utvär
deras i relation till dugligheten i det avsedda arbetet utan främ st i för
hållande till hur undervisningen bedrivits eller i någon mån om man 
inhämtat teoretiska kunskaper. Utbildningens kvalitet värderas i allmän
het i termer av "kvalitet" i den formella undervisningen, nästan aldrig i 
termer av "kvalitet" i yrkesutövningen eller prestationsnivåer i yrket. Vi 
har velat aktualisera denna sällan diskuterade dimension av kvalitet.

Sammanfattningsvis visade det sig värdefullt att undersöka läkares upp
fattning om hur väl grundutbildningen förberedde dem för "gesälltiden" i 
yrket. Det är ett sällan utnyttjat mått på resultatet av läkarutbildningen. 
Kompletterat med överordnades och patienters m otsvarande värderingar 
skulle väsentliga bidrag kunna ges till läkarutbildningens utveckling.
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HIGHER EDUCATION, STUDY CULTURES 
AND LEISURE ACTIVITIES

A Programm e for a Comparative Analysis of Undergraduate Students 
at Um eå University, Sweden and the University of Wisconsin, Madison,

United States. 1

Författare: M artin Johansson, Christer Jonsson och Kent Löfgren, pedago
giska institutionen, Umeå universitet

There are big changes within Higher Education in Sweden these days. New 
dem ands for efficiency and quality are put forward. Such demands mainly 
come from  outside the universities and have a functionalistic view of the 
role o f the universities in Swedish society. One basic idea in our research 
program m e is that such a view must be balanced by signals from within the 
system, from the students themselves. The overall aim of our programme is 
to try to understand what such a student perspective could be and what it 
means to the students to be studying at a university.
One source of inspiration has been a classical study by Becker et al, 
M aking the grade (1968), which shows that the needs of the average 
student goes beyond what the faculty can offer.
The faculty view is also m isleading if it sees student perform ance as a 
simple response to the professor's output rather than as the construction of 
a com plex line of action in a com plicated and demanding social setting. 
Student life is related to academic work, leisure/campus activities, personal 
relations and more. Our study seeks to promote better understanding of the 
s tuden ts ' study-related activities as well as of their spare time activities. 
Am ong the leisure time activities we are especially interested in what 
physical activities (body culture) mean to students.

Another classic which has inspired us, is by C. P. Snow ("Two Cultures", 
1959), where he discusses the differences and conflicts in society between 
a N atural Sciences perspective and a hum anistic perspective. W ithin a 
university, study courses differ from one academic field to another, not just 
in term s o f content, but also in terms of overall policy and conception of

1 This research project is funded by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.
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w hat could be described as the norm ative academ ic study. In this 
programme, we want to investigate the student cultures in three different 
fields: the Hum anities, Natural Sciences and Teacher Education. In this 
respect, it is a com parative study, but it also focuses on the situation of 
undergraduate students at two universities in two different countries. This 
implies that differences and sim ilarities will be analysed and interpreted 
with regard to the institutional, social and cultural fram ew ork in either 
country. The overall aim  of our project is to generate knowledge of the 
students' perspectives to their lives, issues related to study and leisure, and 
university policies at the two universities.

Scope and direction

M ost research on students in higher education tries to relate study habits 
and leisure activities to study efficiency (E.g. Michels & Miete, 1991; Otto, 
1987 ). The aim is thus prim arily instrum ental. In this study, it will be 
possible to m ake some com parisons with such studies, but the focus is 
different. Here the students' notions of their situation and w hat it means to 
be a university student will be analyzed. Such an analysis is o f course not 
an end in itself. On the basis o f such an understanding, this study could 
contribute in  a rew arding way to the discussion o f the advantageous 
learning environment.

How could we then theoretically understand how students form their lives 
at a university? It is likely that fam ily background still is im portant, but 
also that experiences from  the faculties and the new social networks at the 
university have a strong impact. Do these different faculty cultures differ 
or is there actually a more hom ogenous student culture? To deal with such 
questions we have partly been influenced by Bourdieu. The concept of 
habitus  is im portant in B ourdieu 's work. Habitus has been described in 
various w ays, but in essence it m eans the patterns, strategies and 
preferences which affect individual behaviour, perceptions and values. 
Habitus developes differently in different social classes but the agreement 
between class and behaviour is not complete.

Several of B ourdieu 's studies focus on em pirical analyses of lifestyles in 
France. He has also been interested in sports cultures. An interesting study 
o f upper secondary school children in Sweden has been conducted by
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Jönsson et al (1993). Jönsson shows how young people and their leisure 
habits, way o f reasoning, education and sport habits are linked to the 
lifestyles o f their parents and social class. Palme (1989) has also used 
Bourdieu in a study of higher education and students" background.

However, we will also try other theories than those of Bourdieu. His theory 
has often been seen as a reproduction theory. How, then, could we 
understand it, if  the relationship between students and parents seems to be 
weak, with respect to status, study interest, leisure activities etc? Such data 
could be discussed in accordance to Z iehe's concept o f "cultural release 
from tradition" (Ziehe, 1994). Other theories of body cultures could also be 
helpful (Frank, 1991).

Some main issues

1) Background: fam ily background, schooling, adm ission to university, 
etc?

2) Study related issues: W hat are the students" study habits? How do they 
view the education offered by the departments, the academic demands 
of the departments, the quality of the education and the teachers, etc?

3) Leisure oriented issues: W hat are the frequencies and preferences of 
various leisure activities? Is there a body culture among students and if 
so, what does it mean to the students?

4) W hat are the relationships between study and leisure activities? Are 
there any conflicts or do the various activities support each other, etc?

5) Differences and similarities between male and female students; between 
those studying at the faculty of Art (Humanities), Natural Sciences and 
Teacher Education; between the two universities in terms of questions 1
- 4 ?
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Scope and direction of this paper

The investigation includes a questionnaire, distributed to students in 
Humanities, Natural Sciences and Teacher Education at U m eå university 
and to sim ilar student groups at the University o f W isconsin-M adison. 
D ifferent subgroups will be selected for interviews. The w ork has just 
started and this paper is a preliminary presentation of some results o f the 
study-oriented parts in the Swedish questionnaire, distributed in the spring 
of 1994.

In total, 395 students (230 wom en and 165 men) have returned the 
questionnaire . 108 students in the N atural Sciences (C hem istry , 
B iochem istry, B iology and Com puter Science). 107 in the Humanities 
(English, N ordic Languages, H istory and Ethnology). 132 students in 
Teacher Education and 48 students in Physical Education.
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Results

Study related issues

Our data show that the students on the Teacher Education program  have 
the least of academ ic background tradition (about 25% of their parents 
have a university degree. In the Natural Sciences, Humanities and Physical 
Education the percentage is around or over 40% ). This is also in 
accordance w ith other reports, w here 41% of the students in the 
Hum anities have parents belonging to the highest social strata. The 
corresponding figure for the Teacher Education students is 25% (SCB 
1993:14).

Table 1. A ssessm ent o f study difficulty on a five grade scale. "Very 
difficult" coded as 1 and "Not at all difficult" coded as 5. Average sums 
and frequencies.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Teacher Ed Natural Sci Humanities Physical Ed_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3,36  2,01 3,08 3,09
132 108 107 47

As indicated above it is mostly the students in the Natural Sciences training 
programmes who find their studies difficult. The figures of the students in 
the Teacher Education training programmes show that they regard their 
studies as rather easy. The findings are not surprising: they are more or less 
congruent with what is rumoured about the different departments, and also 
in accordance with research results (E.g. Jonsson, 1989) where Teacher 
Education students assess their education as an education m aking low 
demands.

Table 2. Assessment o f the workload on a five grade scale. "Very heavy" 
coded as 1 and "Not at all heavy" coded as 5. Average sums and 
frequencies.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teacher Ed Naturai Sci Humanities Physical Ed_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3,26  1,98 2,91 3,13
132 108 107 47

Obviously, m any of the students studying Natural Sciences experience 
their workload as very heavy. On the other hand one might interpret the
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figures regarding Teacher and Physical Education students as if  they do not 
work, or do not need to work especially hard.

Tabel 3. Assessment of scheduled study time (Hours/week). Average sums 
and frequencies.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teacher Ed Natural Sci Humonities Physical Ed_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18,44  2 7 ,63  8,83 20 ,44
131 108 107 46

That the Natural Science students do long hours, is of course due to the fact 
that a great portion of their studies is laboratory work. They often spend 
whole days in the laboratory doing experiments. The hum anities students 
seem to be able to use their study time in a very free way.

Table 4. Assessment of total study time. Percentage of column totals.
H ours/w eek Teacher Ed Natural Sci Humanities Physical Ed
1-10 1 0 8 0
11-20 19 5 42 9
21-30 51 11 38 58
31-40 27 37 12 29
41- 2 47 0 4

The same picture again. W ith regard to study time and study effort, it is 
clear that the N atural Sciences education is the m ost dem anding. The 
figures of the humanities students are surprisingly low. H alf of them  study 
less then 20 hours per week. W hat do they do the rest of the time?

Table 5. Assessment of study quality on a five grade scale. "Very high" 
coded as 1 and "Very low" coded as 5. Average sums and frequencies.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teacher Ed Natural Sci Humanities Physical Ed_ _ _ _ _ _ _ _ _
2,98 2,77 2,63 2,72
132 108 107 47

Even if we cannot see how the students interpret the concept “quality“, it is 
evident that their assessments are rather alike. Quality is judged as being
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neither high nor low, even if there is a slight tendency that Teacher 
Education students have a lower opinion about their study quality than the 
other students. The students who devote the least time to their studies, the 
humanities students, assess study quality in the most positive way. Could it 
be that relatively few lectures, mean high quality? Is it so, that lecturers 
have more tim e/opportunity to prepare their teaching in a way that gives 
high quality? Quality is, however, also a a concept of relativity. W hat do 
the students assess when they assess quality?

When the students are asked to assess their own individual study quality, 
quality is also placed in an average position. The concept o f quality is 
assessed, by the students on the Teacher Education training program, as a 
little bit better com pared to the quality o f lectures. It could perhaps be 
interpreted as if the Teacher Education students think that their own studies 
give a better quality than the teaching at the department?

Table 6. Assessment of factors of importance for high quality o f studies 
on a five grade scale “Great im portance“ is coded as 1 and and “Little 
im portance“ is coded as 5. Average sums.
Factors_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teacher Ed Naturai Sci Humanities Physical Ed_ _ _ _ _ _ _ _ _
Teach.pedag.ability 1,21 1,25 1,27 1,27
Individual effort 1,31 1,36 1,58 1,67
Teacher subj.knowledge 1,91 1,60 1,60 1,63
Org. of the course 1,92 1,94 2,03 1,83
Texts and readings 2,02 1,70 1,82 2,06
Classmates 2,49 3,05 2,96 2,67
Students taking part 2,71 3,10 3,03 2.73
in the planning of courses
Building facilities 2,89 3,21 3,23 2,92

The teachers 'pedagogical ability is regarded as crucial to high study 
quality. This could be interpreted as an individualistic way o f looking at 
the sources of quality. If the teacher is pedagogically not very prominent, 
then does he or she lower the study quality? Obviously, it puts a pressure 
on the te ac h ers  w hen  they  rea lise  th a t s tu d en ts  fin d  the 
teachers^ pedagogical abilities very important for education quality. But the 
students also put pressure on them selves when they say that their own 
individual efforts also contribute much to quality. All in all, the figures 
indicate that the students look individualistically at quality. The same
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tendency can also be found in Swedish official reports, where it is claimed 
that poor quality can best be improved by supporting the individual teacher 
to make him /her better m otivated and trainined (SOU 1992:1). Dahlöf 
(1991), rejects this idea and claim s instead that quality in education 
originates in the departm ent and teacher team work, not in individual 
teachers.

Another noticable difference, is students" attitudes towards texts/literature. 
Students in the Natural Sciences and Humanités program m es stress the 
im portance of literature more than other students as contributing to high 
quality. Do they read more literature? Is this obligatory or voluntary? Why 
is it that the humanities students, who spend the least time studying, stress 
literature/texts as m ost contributing to quality? Do they read much 
literature that is only indirectly linked to their subject studies?

There is perhaps also a tendency, looking at the factors of “classm ates“ and 
“students taking part in the planning of courses“, that the students in the 
Teacher Education and Physical Education programmes stress relational 
factors more as contributing to quality. Are they more interested in what 
you may call the pedagogical process?

One should also observe that, more than other students, the students in 
Teacher Education think that the teachers" subject knowledge is of less 
importance to high quality.

Are these indications of different study climates/cultures?

Table 7. Assessment of factors of teaching of importance for good study 
quality on a five grade scale, “contributes very much“ coded as 1 and 
“contributes very little“ coded as 5. Average sums.

Teaching-foctors_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teacher Ed Natural Sci Humnities Physical Ed
Holistic understanding 1,26 1,24 1,35 1,40
Relates to occupation 1,34 2,24 2,46 1,40
Theor/abstract underst. 2,13 1,79 2,10 2,22
Critically based 2,21 2,36 1,94 2,32
Relates to experience 2,00 2,83 2,51 2,15
Factual knowledge 2,63 2,51 2,52 2,32
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Students of all faculties seem to agree that holistic understanding is most 
important for good quality. However, we are not quite sure what they mean 
by holistic understanding. W ith regard to the relations to quality of other 
factors, we see disagreem ents. Students in the Teacher Education and 
Physical Education program m es think that “teaching relates to future 
occupation“ is an important factor for high quality. The same factor seem 
to be o f less im portance for students in the H um anities and Natural 
Sciences programmes. The differences can probably be explained by the 
fact that Teacher and Physical Education students are more occupationally 
oriented (They know what they are going to do) than the Natural Sciences 
and H um anities students. N oticable is also that “factual know ledge“ is 
considered to be the factor that contributes least to study quality.

When students are asked to judge their present education in relation to the 
above m entioned teaching factors, som e differences are noticable, 
compared to when they are only asked to state what factors they think give 
high quality. The students in the Natural Science programme point out that 
the teaching they get is based very much on factual knowledge and much 
less on experience. They would probably like more. The figures could be 
interpret as if  they want less of factual knowledge and more of the other 
factors. The students in the Teacher and Physical Education programmes 
seem to think that the relations of study to experience and occupation, 
which they believe to contribute to high quality, should be increased. They 
want more of that. That is also in accordance with research results (E.g. 
Jonsson, 1989) where Teacher Education students say that the m ost 
important factor for becoming a good teacher is teaching experience.

All students agree that the education they get is not very critically based, 
and that is especially true of the Natural Sciences students.

Leisure oriented issues

It is com m only  believed that undergraduate students are prim arely 
interested in academ ic studies. W e have asked the students to assess the 
relationship between studies and leisure tim e, as indicated by table 8 
below.
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Table 8. Studies and leisure time. "Agree totally" coded as 1 and "Disagree 
totally" as 5.

Reoson_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teacher Ed. Natural Sci. Humanities Physical Ed. Totals n
Stodies are much more 
important than leisure time 2,7 2,9 3 ,0 2,9 2,9 392

It is hard to combine studies 
and leisure time 4 ,0 2,4 3,6 3,9 3,4 390

Studies take too much of my time 4,1 2,9 3,6 3,8 3,6 392

The instructional staff do not under
stand the importance of leisure time 3.9 3,2 3.8 3.7 3.7 384

Our findings suggest that students indeed find studying more im portant 
than leisure time. However, the students neither strongly agree nor strongly 
disagree with the statement "studies are more important than leisure time". 
This could m ean that studying, com pared to leisure activities, is not 
automatically priori ted as number one among the undergraduates. A rather 
perplexing result. W e found no significant differences between women and 
men, when the data was further divided by sex. The table above also ind i
cates that the Natural Science students find it harder to com bine studies 
and leisure tim e activities, com pared to the students in the other three 
groups.

Starting university studies means changes in the leisure time activities of 
the students. Out of the 395 students in our investigation, more than half of 
them had changed their exercise habits one way or another (Not in table). 
In table 9, the directions of these changes are indicated.

Table 9. Change of sports- and exercise habits after beginning university. 
Percents of column totals.

ResDons Teacher Ed. Natural Sci. Humanities Physical Ed. Totals n
My exercising has been reduced 51 40 39 22 41 90
My exercising has been increased 31 24 26 37 28 63
Sam e level as  befo re /new  content 18 36 35 41 31 67

n 72 67 54 27 220 220
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For many students, the exercise habits have been reduced as a result of 
beginning university studies, whereas many students have increased their 
exercising. W hat do these changes mean to the students? We will try to 
answer that question in our further investigation.

Table 10. Physical exercises or sport activities, with respect to tim e spent. 
Percents of column totals.

Hours
Der w eek Teacher Ed. Natural Sci. Humanities Physical Ed. Totals n
0 5 4 10 0 5 21
0 - 3 47 41 46 4 41 156
3 - 5 18 24 19 17 20 78
5 - 1 1 27 27 20 62 29 111
1 1 - 5 5 5 17 6 24
n 130 108 105 47 390 390

The term  "Physical exercises or sport activities" is defined as activities 
where students have to change into another outfit and take a show er 
afterwards. Physical Education students spend more time doing exercises 
than other students. W e also found that men spent more time on sports and 
exercises per week, com pared to women and that this was true for all four 
groups (Not in table). If this pattern is a result o f the sports facilities being 
m ore easily accessible for men than for women, or because o f other 
reasons, is im possib le to say from  our data. It is obvious that doing 
exercises or sports are popular pastimes for the undergraduate students. 
This has been verified by other researcher as well (M årtensson, 1987). If 
the students in Um eå exercise to a less or greater extent, com pared to 
people in the same age groups at other universities or colleges or com pared 
to the population at large, is not yet established. We will com pare our 
findings with that of other researchers, through a comprehensive littérature 
review.
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Table 11. Leisure time -activities. "Very great importance" coded as 1 a
"Very little importance' ' as 5.

Reason Teacher Ed. Natural Sci. Humanities Phvsical Ed. Totals n
Outdoor activities, being out

in the nature 1,9 2,0 2,8 2,2 2,2 395
Practice sport/exercise activities 2,4 2,1 2,7 1,2 2,3 394
Listening to rock /pop  music 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4 395
Going to cafés, restaurant, disco, pub 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 395
Reading literature 2,6 2,8 2,4 3,2 2,6 394
Working with social issues,

peace movem ent etc 4,3 4,5 4,4 4,7 4,4 395
Political work 4,8 4,9 4,8 4 ,9 4,8 394

The students were asked to rank 20 different leisure activities with regard 
to individual preferences. The five m ost popular activities are: outdoor 
activities/being out in the nature, physical exercises, listening to music, 
being w ith friends and reading littérature. The two least favoured 
alternatives are also listed  in the table above ("Political work" and 
"Working with social issues, peace movement etc").

An interesting issue is: Do the students have different exercise or leisure 
habits depending on faculty or departm ent? In this respect, the student 
body in our investigation is both similar and not so similar. On one hand, 
there seems to exist a hom ogenous student culture, in terms of preferred 
leisure tim e activities. A lm ost all students enjoy "listening to rock/pop 
music" and "going to cafés, restaurant, disco, pub" to the same extent. On 
the other hand, students in the Humanities indicated less strongly to "Out
door activities/being out in the nature" and "Practise sport/exercises", 
com pared to the other three groups. The students in the Humanities also 
have a deeper interest in classical music, compared with the other students 
and Physical Education students are more interested in watching sports 
compared to the others (Not in table).

Summary
W e have obviously been able to trace both sim ilarities and differences 
among the student groups. W hat are the reasons for this? Are attitudes and 
behaviours already there when the students enter university or are they 
more or less shaped during the time at the university?Are the similarities
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and differences that we have found due to factors as social background and 
sex or are they due to the educational context which the students are 
meeting? Or is it a combination? These are interesting questions, which we 
w ill try to penetrate  further. A nd w hat about the sim ilarities and 
differences between the two universities? W e will be able to interpret our 
findings in new ways, as we compare data from the two universities.
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Modell för kursutveckling -  
Problem -  Teori -  Metod

Håkan Boter

Handelshögskolan i Umeå 
Institutionen fö r  företagsekonom i

1. Inledning
Utbildning är en av universitetets främ sta uppgifter. Genom ett om fattande 
kursutbud förmedlas kunskap som vilar på vetenskaplig grund. G rundutbildning, 
forskarutbildning, enstaka kurser och utbildningsprogram är alla uppbyggda av ett 
stort antal enskilda kurser. Dessa kurser måste fungera tillsammans, de m åste stän
digt förändras och ofta krävs det helt nya kurser för att möta förändringskrav i 
samhället. Syftet med denna uppsats är att presentera en övergripande modell för 
kursutveckling.

Det finns ingen ensartad och allmänt accepterad modell för kursutveckling. Varje 
ämne, institution, utbildningsprogram  etc har sina egna modeller eller riktlinjer 
vilka successivt har utvecklats under en lång tid. Kurserna vid ett universitet går 
dock att likna med utveckling av produkter eller tjänster i ett företag. Produkt
utveckling kan ses som en rationell process där man startar m ed en produktidé som 
via ett stegvist förfarande utvecklas till en färdig produkt. Andra m enar att pro
duktutveckling bäst beskrivs genom att indela denna verksamhet i olika funktioner. 
Exempel på detta är idégenerering, prototyparbete, marknadsföring etc men 
vanligtvis finns det inga tydliga sekventiella förlopp vad gäller dessa funktioner. I 
stället kan de olika formerna av produktutvecklingsarbete ske sida vid sida och 
långsamma utvecklingsperioder varvas med tider då utvecklingen tar djärva språng. 
Ytterligare perspektiv på produktutveckling tar fasta på olika form er av resurser 
som finns internt i en organisation, som fysiska och personella resurser, och vilken 
betydelse handlingsmiljön har för att effektivt kunna utveckla och im plem enterà nya 
produkter. Inom entreprenörsinriktad litteratur framhävs betydelsen av enskilda 
individer som har kraft, intresse och beslutsamhet att starta och utveckla produkt- 
ideer.

Inom företagsekonomin finns det en relativt väletablerad indelning i delområden 
för ekonom istyrning, marknadsföring, organisationsfrågor m m. Runt dessa 
delområden har det alltid funnits en uppsättning grundkurser. Den enighet som 
råder inom ämnet om vad som skall innefattas i sådana baskurser leder till att 
utvecklingsprocessen vanligtvis kännetecknas av ett rationellt och stegvist förfaran
de. På fördjupningsnivå kan däremot utvecklingsprocesserna vara betydligt mer
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turbulenta till sin natur. Lugna perioder avbryts av kraftiga radikala förändringar 
där gamla kurser försvinner och ersätts av ett helt nytt kursinnehåll.

Rent allmänt kan man observera att långsamma utvecklingsperioder ibland blir 
avbrutna av ett m er intensivt utvecklingsarbete. Detta kan bero på att ny typ av 
kunskap är på väg att växa fram inom  ämnet och att det krävs någon sorts 
”revolution” för att denna kunskap skall tränga undan ett gammalt och etablerat 
kursinnehåll. Förutom att utvecklingsarbetet vanligtvis tar sin utgångspunkt i den 
kunskap som skall förmedlas under en kurs kan ett nytänkande vad gäller olika 
pedagogiska form er också leda till förändringar. Ett nytänkande beträffande 
föreläsningsformen, undervisning i mindre grupper, användningen av praktikfall, 
inform ationsteknologins inverkan etc får naturliga effekter på kursernas 
uppläggning och innehåll.

Y tterligare förklaringar till tem poväxlingar vad gäller kursutveckling är att 
intensivt utvecklingsarbete kan vara mycket ansträngande för personalen. Det är 
därför naturligt att en intensiv period övergår till en period där am bitionen i första 
hand är att använda de utvecklade nya kursmodulerna för effektiv kunskapspro
duktion. Efter en tid växer sedan kraven på att löpande underhållsarbete av kur
serna inte längre är tillräckligt varför en mer radikal översyn måste genomföras.

2. Forskning och dess premisser
Forskningsfrågor står ofta i förgrunden när man diskuterar kvalitetskrav. 
Forskningen skall vila på vetenskaplig grund. M ed detta avses att det skall finnas 
vissa övergripande kriterier och principer som avgör vad som är god forskning. 
Exempel på sådana kriterier kan vara att forskningsresultat skall utsättas för 
granskning internt såväl som externt och att man bör relatera ett forskningsarbete 
till tidigare fram tagna resultat inom samma område. Även utbildningen skall 
naturligtvis ha samma seriösa förankring till det vetenskapliga samhället. Forskning 
och utbildning representerar egentligen var sin sida på samma m ynt och i en god 
universitetsmiljö skall de båda delarna fungera interaktivt. En aktiv dialog skall äga 
rum och personalen ska arbeta med både forskning och utbildning. Detta innebär att 
de krav som ställs p4 god forskning också ska ställas på utbildning.

Forskningsprocessen kan diskuteras i termer av tre olika grundstenar. Forskning
en måste utgå ifrån ett problem, den skall teoretisera sitt problem område och den 
ska kunna hantera m etodfrågor för perspektivval, datainsamling och dataanalys.

Problem atisering
”Att problem atisera verkligheten är det första steget på vägen till kunskap och det 
är ett steg som omöjligt kan överhoppas.” (Asplund, s 117, 1970)

Grundläggande för all forskning är att denna utgår från ett specifikt problem 
eller ett definierat problem område. Inom samhällsvetenskapen innebär detta att 
fältet för forskning gäller samhället med dess problem och villkor. Spännvidden är
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därvid stor m ellan projekt som handlar om övergripande områden på nations- eller 
global nivå och frågeställningar som t ex avser enskilda individer.

Inom mer tilläm pade forskningsansatser blir kopplingen mellan ett sam hälls
fenomen och forskning tydlig. Forskningsprocessens olika faser knyter hela tiden an 
till ett definierat problem område och arbetet avslutas ofta med norm ativt inriktade 
lösningsförslag. Om ansatsen å andra sidan utgår från teoretiskt grundade fråge
ställningar avspeglas detta i otydliga och m ånga gånger indirekta kopplingar mellan 
forskningsresultat och det specifika samhällsproblemet.

Vikten av att medvetet utgå från ett problem accentueras vid forskningens olika 
faser. Det är inte bara problem uppställandet som har denna anknytning utan de 
teorier man därefter går igenom /bygger upp har en mycket tydlig koppling till 
problemfältet. Teorierna är i slutändan modeller över problemet. Dessutom  är de 
m etoder man nyttjar för forskningsansatsen i stort och för egen em pirisk insamling 
och analys kopplade till problemområdet. M ånga metodologiska överväganden man 
som forskare har att ta ställning till har att göra med ”operationaliseringar” av 
forskningsproblem en.

T eoretisering
”1 varje vetenskapligt arbete finns en central önskan att utveckla en ständigt bättre 
uppfattning om de företeelser man arbetar med. I det arbetet är man beroende av 
teorier och teoriutveckling” . (Holme och Solvang, s 51, 1991)

Begreppet teori är liksom begreppet forskningsproblem på m ånga sätt diffust. 
Ibland associerar man till konkreta och kvantifierbara forskningsresultat medan 
övergripande modellresonemang åsyftas i andra sammanhang. Är ansatsen deduktiv 
ställer detta speciella krav på att utförligt behandla etablerade teorier och utifrån 
dessa härleda hypoteser som genom egna empiriska studier kan prövas. En induktiv 
ansats utgår å andra sidan från olika fenomen som finns i praktiken vilka man sedan 
genom em piriska studier ökar kunskapen om och utvecklar nya teorier.

Oberoende av om forskningstraditionen är positivistiskt eller humanistiskt 
orienterad fyller teorierna den centrala rollen av att ge en modell för att kunna 
beskriva, förklara, förutsäga och/eller förstå förhållanden i det studerade fältet.

M etodanvändning
Man kan skilja på mer övergripande metodfrågor, speciella tillvägagångssätt och 
metodteknik för konkreta forskningssituationer. Övergripande frågor rör det 
perspektivval som forskaren gör i samband med problem atiseringen av ett projekt. 
Vilken bakgrund och övertygelse har den enskilde forskaren som formar dennes 
synsättet. Ligger en objektivistisk vetenskapssyn närmast eller betraktas problemet 
som beroende av enskilda individers subjektiva tolkningar - en humanistisk veten
skapssyn. Denna typ av diskussion är direkt kopplad till problemet men likaså till 
den typ av teorier man har anknytning till.
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Den metodteknik som forskaren använder formas också utifrån den ansats som 
arbetet har tagit i term er av problem atisering, teorikoppling och perspektivval. 
Datainsamling kan ske genom intervjuer, observationer, enkäter, användning av 
sekundärdata etc och analysformerna av data kan uppdelas i kvalitativa respektive 
kvantitativa metoder.

Till metodfrågor räknas även hur vetenskapen uppfyller kriterierna om tillför
litlighet och precision i studierna. Den vanligaste definitionen på validitet är frågan 
om man i en studie m äter det man avsett att mäta. För att överhuvudtaget kunna 
avgöra denna fråga ställer detta långtgående krav på att man definierat och proble- 
matiserat studieområdet. Hög validitet innebär vidare att överensstämmelsen mellan 
de teoretiska och de em piriska begreppen är god. Kopplingen mellan teori och 
metod är uppenbar.

3. Utbildning - forskningens avbild
Det är svårt att i alla bem ärkelser jäm föra forskningens prem isser med de bas
villkor som gäller för utbildning. De båda delarna utgör dock tillsammans en enhet 
och de krav som kan ställas på forskning skall i princip även gälla för undervisning. 
Ovan har forskningen diskuterats utifrån de basförutsättningar som bestäm mer dess 
villkor. Nedan fortsätter denna diskussion med undervisning och kursutveckling i 
fokus.

Problemkopplat kursinnehåll
På samma sätt som forskningen är nära kopplad till ett problem om råde bör ut
bildningsmoment inom  samhällsvetenskapen problem atisera kurssyfte och kurs
innehåll. Problem baserad inlärning är en viktig pedagogisk ansats där kunskapen i 
sig och sättet att inhäm ta kunskap vilar på en koppling till problem situationer inom 
kursens ämnesområde. Genom att tidigt på en kurs ge problem anknytningar kan 
man väsentligt öka förståelsen för det ämnesområde som utbildningsmom entet 
innefattar. Sådana anknytningar kan ske genom att ge praktiskt orienterade exempel 
inom ämnesområdet eller att låta den studerande redan vid kursstarten insamla och 
bearbeta material. Det bör sedan resultera i att de mer teoretiska och/eller teknik- 
orienterade inslagen lättare kan kopplas till en verklig företagsm iljö eller motsva
rande. Under kursen kan problem atiseringen bygga på case med olika inriktningar 
och omfattning men där det centrala är att åstadkomma levande exempel till vilka 
teori, metod och problem  kan sammanföras.

Förutom att problem anknytningen kan ske genom självständiga uppgifter för de 
studerande kan kursm aterialet kompletteras med artiklar om aktuell debatt eller 
gästföreläsningar av personer som har direkta erfarenheter från ämnesområdet.

Teorier i akademiska studier
Akademiska studier skall utveckla individens förmåga att studera teoretisk text och 
bygga egna teoretiska modeller. Under utvecklingen av en kurs m åste man ta
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ställning till vilka teoretiska områden som skall behandlas. Sådana teoriblock är 
relativt självklara vad gäller flertalet områden. Ibland kan det dock föreligga vissa 
svårigheter att koppla en viss kurs till något specifikt teoretiskt fält. Även om detta 
är möjligt har vissa läroböcker en tendens att ligga på alltför praktisk/teknisk nivå. 
Sålunda måste läroböckerna ”granskas" så att den teoretiska ambitionen uppfylls. 
Finns det inga läm pliga läroböcker att tillgå måste det ingå i arbetet med att utveck
la kursen att kom plettera med artiklar, pågående forskning och gästföreläsningar 
där teorier och em piriska resultat diskuteras.

Vidare utgör publicerade artiklar viktigt kursmaterial i och med att dessa på ett 
begränsat utrymme presenterar ett aktuellt fenomen på ett vetenskapligt sätt. M ate
rial och inslag från pågående forskningsprojekt bör betraktas som mycket relevant 
kursinnehåll. Därigenom  ges de studerande ett kursinnehåll som behandlar kunska
pens frontlinje samt blir, genom diskussioner av fallstudier och annat projektm a
terial, delaktiga i ett levande och pågående forskningsarbete.

Metod och tekniker som kursinnehåll
Forskningens m etodfrågor motsvaras inom undervisningen av de tekniker som 
utvecklats inom äm net för att hantera olika rutiner eller funktioner i en organisa
tion. Vår uppgift är inte att utbilda specialister med en djupgående metodkunskap 
inom olika delområden. Vi bör dock ge de studerande en orientering om gängse 
verktyg. Undervisningen bör ge en bred förståelse för teknikens användning. Inom 
t ex redovisning och kalkylering finns det ett stort antal tekniker, rutiner och 
modeller vilka hör hem m a både på grund- och fördjupningskurser.

Eftersom många av de utvecklade metoderna är anpassade till ny teknologi har 
datoriseringen en självklar plats på flertalet av kursmomenten. Datoriserade inslag 
måste löpande integreras i utbildningen. Genom användandet av praktiska exempel, 
praktikfall o dyl bör de studerande stimuleras att omsätta m etoder och modeller i 
praktisk handling.

4. Diskussion
Denna uppsats diskuterar en modell för kursutveckling. Vi har funnit att prob-lem, 

teori och m etodfrågor som utgör centrala elem ent inom forskningen även går att 
applicera på arbete med kursutveckling och kvalitetsfrågor inom utbildningen. 
Nedan konkretiseras denna övergripande struktur med avsikt att ge exempel och 
verktyg för det operativa utvecklingsarbetet.

Checklistor för kursutveckling kan vara systematiserade efter en indelning som 
bygger på problem, teori och metod. Sådana checklistor kan därvid fungera som 
instrum ent för att dels inventera att alla delar finns med på en kurs, dels för att 
vägleda de diskussioner som kontinuerligt pågår och som utgör kärnan i arbetet 
med att utveckla kurser. I uppställningen nedan har litteratur, undervisningsformer, 
gäster och case på den vertikala axeln tagits som exempel på former i undervisning
en till vilka man kan relatera problem , teori och metod.
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Område Problem T eori Metod
Litteratur 1 5 9
U ndervisn ings
form er

2 6 10

Gäster 3 7 11
Case 4 8 12

Matrisen bildar tolv rutor utifrån vilka man kan ge följande tentativa exempel. 
Inför uppgiften att utveckla en specifik kurs måste självfallet checklistans innehåll 
anpassas till de förutsättningar och förväntningar som råder för ju st denna kurs.

1. Problem /kurslitteraturen. Hur väl beaktar kurslitteraturen problem atiseringar 
av ämnesområdet? Finns det problemexempel i litteraturen?

2. Problem /undervisningsform er. Ingår det uppgifter för de studerande med 
syftet att självständigt inhäm ta material och genomföra en fördjupad problema- 
tisering inom äm nesom rådet?

3. Problem/gäster. Har lärarna på kursen tillräckliga erfarenheter från äm nes
området eller skall gästföreläsare från näringslivet inbjudas?

4. Problem/case. Ett för kursen specifikt praktikfall bör utvecklas för att för
bättra förutsättningarna att ge problem bakgrund och problem kopplingar.

5. Teori/kurslitteraturen. Litteraturens förm åga att fånga teoretiska modeller? 
M åste de böcker som finns som kurslitteratur kompletteras med några välkända 
vetenskapliga artiklar?

6 . Teori/undervisningsform er. Är de föreläsningar som ingår tillräckligt 
teoretiserande?

7. Teori/gäster. Skall institutionens forskare inom kursområdet föreläsa om 
aktuell forskning?

8 . Teori/case. Ett case måste eventuellt införskaffas vilket skall innehålla en 
uppsättning kopplingar mellan olika teoretiska fält.

9. M etod/kurslitteraturen. Innehåller litteraturen läm pliga exem pel för att lära ut 
de m etoder och tekniker som kursen bör innehålla?

10. M etod/undervisningsform er. Vilka former för undervisning av ämnets 
metod/teknik skall användas? Utveckling av självständiga datoriserade övningar 
vilka inlämnas via e-mail eller genomgående direkt lärarledd undervisning?

11. M etod/gäster. Förmår litteraturen, föreläsningarna, självständiga övningar 
förm edla teknikkunskapen på kursen eller skall extern expert inbjudas?

12. M etod/case. De tekniker och arbetsrutiner som lärs ut under kursen bör knyta 
an till ett utvecklat case. M ed fördel kan samma case användas under under hela 
kursen.
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Ett annat sätt att använda problem, teori och metod för kursutveckling är att 
placera de tre dim ensionerna i var sitt hörn på en triangel. M ed hjälp av en 
checklista enligt ovan får man en uppfattning om hur ”starka” dessa dim ensioner är 
i relation till varandra. V issa typer av kurser har naturliga förutsättningar till en 
tydlig anknytning av en viss aspekt men samtidigt endast svaga band till någon 
annan dimension. Inom äm net företagsekonomi är administration ett teoritungt 
område vilket m edför att kurser med detta innehåll har omfattande inslag (i form 
att litteratur, lärarinsatser och självständiga uppgifter) som understryker denna 
profil. Genom att koppla en sådan teoritung kurs till en modell enligt nedan kan 
man åskådliggöra den situation som råder. Samtidigt finner man eventuellt det 
nödvändigt att införa nya moment på en sådan kurs. T ex moment som bättre 
förmedlar kunskaper om teknik och praktiska metoder inom 
adm inistrationsområdet.

Inom redovisningsom rådet finns det en stor uppsättning tekniker som är fram 
trädande. Dessutom  finns det starka utom vetenskapliga krafter i form av bransch
organisationer vilka betonar vikten av att undervisningen koncentreras på redo- 
visningsteknik. De akadem iska motkrafterna bör därvid understryka kopplingen till 
teoretiska modeller och förmågan hos den studerande att problem atisera äm nes
området.

Alla kurser har ett exklusivt innehåll. Detta medför därmed att kursens ”förhål
lande” till de tre dim ensionerna problem, teori och metod är specifikt. Så bör också 
en kurs där innehållet har en stark koppling till teorigenomgång och teorimodeller 
få en annan inplacering i triangeln än en kurs där praktiska problem  och viktiga 
tekniker dominerar. U tvecklingsarbetet bör dock undvika att en kurs får en extrem 
slagsida åt något håll. I triangeln nedan är en cirkel inritad vilken syftar till att 
m arkera det ideala om rådet där alla typer av kurser bör hamna.

PROBLEM

TEORI METOD
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Vilka kunskaper har m an störst n y tta  av 
som undervisare

Anders Barrlund

P å  universitet sysslar vi med forskning och undervisning. Tanken med denna 
kom bination är a t t  kunniga forskare ska undervisa studenterna. Men frågan 
är om det alltid  är sam m a typer av kunskaper m an behöver som undervisare 
och som forskare. O fta hör m an studenter som u tta la r  sig negativ t om mycket 
erkända forskares opedagogiska undervisning, och m ånga gånger kan de tycka 
a tt  doktorander kan vara b ä ttre  undervisare. Vi ska också kom m a ihåg a tt 
m ånga erkänt skickliga undervisare är mycket allm änintresserade, men inte 
alltid  några sto ra  nam n i forskarvärlden. Min tes är a tt  m an som undervisare 
har stö rre  n y tta  av breda kunskaper än kunskaper på d jupet.

Eftersom  de åsik ter jag  här för fram  är delvis ganska kontroversiella, vill jag  
påpeka a t t  de är alltigenom  m ina egna åsikter, som jag  få tt efter tio år som 
unversitetslärare. D et är exempelvis inte någon officiell s tåndpunk t från min 
institu tion .

Låt oss börja med a tt  t i t ta  på vilka kunskaper m an behöver som forskare. 
M ånga fram gångsrika forskare är extrem t specialiserade. D et är i s to rt se tt 
alltid nödvändigt a tt  ha kunskaper inom det om råde m an forskar på som 
ligger långt över den nivå som tas upp i undervisningen. Sådant som tas 
upp i en vetenskaplig uppsats eller en doktorsavhandling är m ånga gånger 
obegripligt för en student. Dessa kunskaper har m an endast liten fördel av 
som undervisare.

Som exem pel kan jag  näm na min egen doktorsavhandling [2]. Den handlar 
om differential-algebraiska system . Det är endast en liten del av vår befolk
ning som vet vad e tt differential-algebraiskt system  är. Annu färre är det som 
verkligen använder sig av differential-algebraiska system . P å  kurser på högre 
nivå kan det hända a tt m an ta r  upp m etoder a tt  lösa styva differentialekva
tioner vilka också kan användas för differential-algebraiska system . D et skulle



i så fall vara  där jag  haft lite n y tta  av forskningen, men det rör sig i de fallen 
om  kunskaper jag  hade redan efter några m ånaders studier av om rådet. I en 
undersökning i [6] var det endast å t ta  (8) av 89 professorer som indikerade 
något sam band m ellan undervisning och forskning, vilket tyder på a t t  m an 
inte alltför ofta undervisar på s itt intresseom råde. Betydligt oftare får m an 
undervisa på kurser som ligger en b it ifrån sitt specialistom råde. D et kan röra 
sig om grundkurser som ska spänna över e tt mycket v itt om råde.

Som undervisare har m an därför n y tta  av kunskaper inom e tt mycket vidare 
om råde. N ågot som  är absolut nödvändigt är självklart a tt  m an kan det m an 
undervisar om. I sam m anhanget ska vi kom m a ihåg a tt  en person som är 
specialist på  e tt om råde ofta blir sa tt  a tt  undervisa om något som ligger en 
bit i från dennes specialistom råde. Det handlar i så fall om saker som den 
personen kan lite grann om. Det kan gå a tt  hålla en 40 m inuters lektion eller 
en hel kurs om något m an bara  kan lite grann om, men det är inte b ra  om 
m an b ara  kan lite grann. Det blir lä tt så a tt  m an m issförstår betydelsen av 
vissa m om ent. M an blir också mycket lä tt ställd om m an får frågor, vilket 
upplevs som mycket otillfredsställande för studenten ter om det sker ofta. De 
frågor m an kan få av studenter ligger ofta i närheten av det m an undervisar 
om. K an m an göra så här i stället? Du sa a tt  den där approxim ativa likheten 
gäller för sm å vinklar, hur sm å vinklar behövs? K an m an inte använda A* 
istället för A H? H ur fungerar det in tern t inne i m askinen? Sådana frågor gör 
a t t  den undervisare som bara  kan lite grann blir ställd. D etta  gäller även en 
som är specialist på  e tt om råde som ligger en bit ifrån. Det är sådana gånger 
det kan vara  bra  a t t  ha breda kunskaper. Men det rör sig sällan eller aldrig 
om frågor som kräver expertkunskap. D ärem ot är det en klar fördel om m an 
kan se saker ur flera olika infallsvinklar. Det kan ge m öjligheter a tt  förklara 
saker och ting  på m er än e tt sä tt, vilket är en klar fördel för förståelsen. Vi 
ska i sam m anhanget kom m a ihåg a t t  inlärning ofta har sin grund i en fråga 

[9]-D et är mycket vanligt a tt  personer från en institu tion  har klagom ål på an
d ra  institu tioners undervisning. A lltid handlar det då om beröringspunkter 
med det egna äm net. M atem atik  får ofta klagomål på a tt  de inte undervisar 
den m atem atik  som studen terna  i exempelvis fysik, inform ationsbehandling, 
biologi behöver. V år avdelning har ibland få tt klagom ål på de inledande pro
gram m eringskurserna, av and ra  äm nen. Sådana problem  kan säkert undvikas
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om lä ra rna  kunde m er av varandras äm nen, och då m enar jag  i b åd a  r ik t
ningarna. Ib land tycker då folk från det andra  äm net a t t  det är b ä ttre  de ger 
undervisningen själva. Det tro r jag  inte på. Jag  tro r a t t  den b äs ta  underv is
ningen ges av den som håller på med om rådet i vardagslag men även kan lite 
grann om det and ra  äm net.

Inom  pedagogiken används begreppet pedagogisk ämneskunskap  [3]. Hit 
hör idéer om äm nets undervisningsbarhet, kunskap om studerandes förståelse 
av äm nesinnehållet, kunskap om lärom edelsm aterialet, kunskap om g ru n d 
utbildningsinnehållet. Sådana kunskaper är viktiga. Speciellt v ik tig t tro r  jag  
det är a tt  m an vet vad de studerande har för bakgrund. D et är inte alls 
ovanligt a t t  studen ter får dålig undervisning därför a tt  lärare fö ru tsä tte r  a tt  
de har kunskaper de aldrig haft eller har glömt bort. Ibland händer det också 
a tt  studen terna  kan det, men lite dolt. De kan ha lä rt sig med delvis an d ra  
beteckningar eller i e tt annat sam m anhang och ser inte sam bandet. D et här 
med a tt  s tuden terna  ibland upplever unga odisputerade lärare  som b ä ttre  
pedagoger än m er erkända forskare, tro r jag  delvis kan bero på a t t  de har 
b ä ttre  kontroll på de studerandes förkunskaper och b ä ttre  förståelse för deras 
situation .

D et finns också en risk a t t  specialistens intresseom råde är e tt, undervis
ningen handlar om  något annat, men studenternas intresse är e tt tredje. Om 
skillnaderna m ellan dessa tre  om råden är sto ra  blir det lä tt dålig undervisning.

Jag  tänker exemplifiera med m ina egna erfarenheter. Jag  har jo b b a t som 
universitetslärare sedan 1984. Jag  jobbar på institu tionen för datavetenskap 
och håller på med num erisk analys, vilket lite förenklat handlar om hur m an 
ska göra m atem atiska beräkningar med datorer. Vid e tt tio ta l tillfällen har 
jag  haft kurser i num erisk analys för fysiker. De gångerna hävdar jag  bestäm t 
a tt  jag  haft mycket större n y tta  av a tt jag  själv läst 50 poäng fysik än av a tt 
jag  doktorerat på  differential-algebraiska system. Något som också är vik tig t 
är a tt  stim ulera studenterna. Det är inte alltför svårt a tt  konstruera exem pel 
och laborationsuppgifter inom num erisk analys, med fysikaliska tilläm pningar, 
där svårigheterna är numeriska. Jag  har på senare år g jort allt fler sådana 
uppgifter och m ärk t a tt  det är något de fysikstuderande uppskattar. De 
känner sig m otiverade a tt lära sig num erisk analys. M an slipper också alla 
frågor i stil med, ”varför ska vi lära oss det här” . Men jag  hade aldrig k larat 
av a tt  konstruera  sådana uppgifter om jag  inte kunnat lite fysik.
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U nder en term in jobbade jag  som universitetslärare i m atem atik  i Luleå. 
D å undervisade jag  de första tio  poängen m atem atik  på en tvåårig  d a ta u t
bildning. P å  den tiden hade jag  själv endast läst 85 poäng m atem atik  och 
var endast fil lic inom  num erisk analys. Men m ina kunskaper i m atem atik  var 
definitivt tillräckliga för deras kurser. H är hade jag  n y tta  av a t t  jag  jo b b a t på 
datavetenskap i Umeå. Jag  visste vad m an har för användning av m atem atik  
inom deras intresseom råde som ju  var data .

D et är också skillnad på olika kurser hur mycket n y tta  m an har av ex
pertkunskaper. En kurs på C- eller D-nivån kräver i regel m er specialistkun
skap än en A-kurs. Jag  har varit ansvarig för tv å  olika kurser på C-nivån. 
I det ena fallet var det en kurs i kom pilatorteknik. Det är e tt om råde som 
ligger långt u tanför m itt specialistom råde. Jag  var året innan jag  licade. Jag  
hade läst kursen tv å  år tidigare som student och hade endast på egen hand 
läst in mig på om rådet under som m aren före. Det gick än d å  ganska bra, ex
em pelvis hände det bara  en gång på hela kursen a tt  jag  fick en fråga jag  inte 
kunde svara på. Men i kursutvärderingen näm nde enstaka s tuden ter a tt  vid 
vissa m om ent verkade jag  inte fö rs tå tt allt. Den andra  C-kursen handlade om 
differentialekvationer. Aven här fanns det vissa m om ent som jag  inte kunde 
före tro ts  a tt  jag  d ispu tera t på e tt delom råde. Min slu tsa ts  är a t t  visst har 
jag  saknat kunskaper, men det är inte den ex trem a expertkunskapen  m an får 
på forskningsnivån som saknats.

F rån fakulteten  ta las det o fta  om hur viktigt det är med d ispu terade  lärare, 
[5], N är m an från regeringshåll u tta la r  sig om kvalitet på högskolan handlar 
det nästan  u teslu tande om forskning och an ta le t d isputerade personer [4], 
För forskningen är det självklart jä ttev ik tig t med d isputerade personer, men 
frågan är om det är lika viktig t för undervisningen. För a t t  få u t en doktors
exam en krävs a tt  m an fullföljer dels en uppsatsdel och dels en kursdel. I 
m itt äm ne ska de vara på 80 poäng vardera. H är anses a llm än t uppsatsdelen 
som den viktigaste, men för undervisningen kan kursdelen vara  viktigare. 
N ågra doktorandkurser som ger lite större bredd i det egna äm net är b ra  för 
undervisningen. Jag  tro r till och med a tt  den delen kan få vara  lite större 
än idag. Forskningen kan säkert också ha n y tta  av personer med lite större 
bredd.

D et ta las  också om hur viktig t det är med a tt  alla på un iversite te t forskar 
och undervisar [5,7], Det är något jag  delvis ifrågasätter, eftersom  jag  m enar
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a tt  forskning och undervisning delvis kräver olika kunskaper. D et är också 
tveksam t om det är b ra  a tt  tv inga på personer som enbart är intresserade 
av forskning m er undervisning. D et blir lä tt en undervisning som saknar 
entusiasm . Aven om m an har massor av kunskaper både på bredden, d jupet, 
känner till studen ternas förkunskaper och har läst m assor av pedagogik blir 
undervisningen dålig om  m an helt saknar entusiasm , [1, p. 44].

N är m an frågar lärare om den nuvarande fördelningen m ellan undervisning 
och forskning och hur de skulle vilja ha det, får m an som resu lta t a t t  i genom 
sn itt vill lä ra rn a  ha m er forskningstid, men det beror i första hand inte på 
ointresse för undervisning [l, p. 38]. I både [l] och [8] har m an funnit a tt  
de flesta är positiva till a t t  undervisa. D et finns lärare som vill ha  mer un
dervisningstid  [1, p. 47], [8, p. 159], Frågan är om inte de personerna är 
några m an borde försöka ta  vara på, med tanke på entusiasm ens betydelse 
för god undervisning. Något som m ånga lärare vill d ra  ner på är undervis- 
n ingsadm instrationen , och inte undervisningen [l]. I [8] gjorde m ånga också 
den reservationen a t t  undervisningen är positiv i nuvarande om fattn ing, men 
a t t  det inte får bli en större undervisningsbörda än idag.

Nu har jag  tid igare ta la t m est om äm nena inform ationsbehandling, fysik och 
m atem atik . D e tta  beror naturlig tv is på a t t  det är de om rådena jag  hållit på 
med. Men jag  tro r a tt  det här med breddens betydelse kan vara tilläm pbart 
på  an d ra  om råden. Exem pelvis tro r jag  a tt  en kemist som undervisar biologer 
kan ha n y tta  av a tt  kunna en del biologi, eller a tt  en läkare som undervisar 
om  en kroppsdel har n y tta  av a t t  kunna angränsande kroppsdelar, eller a tt  
h istoriker kan ha n y tta  av religionskunskap och sam hällsvetenskap eller a tt  en 
sta tis tik er kan olika tilläm pningsom råden. Men när det gäller andra  om råden 
än m itt eget så kan jag  naturlig tv is bara  spekulera.

D et ta las också om hur viktig t det är med pedagogiska kunskaper på uni
versite te t [7], [l, p. 60]. D et kan nog vara en riktig strävan  a t t  få alla univer
site tslärare  a t t  läsa lite pedagogik, men jag  tro r inte det är något underm edel 
som kan förvandla värdelösa lärare till superundervisare. D et är nog istället 
så a t t  m an b a ra  blir lite b ä ttre  som undervisare av a t t  läsa pedagogik. Hur 
v ik tiga pedagogiska kunskaper är jäm fört and ra  kunskaper är svårt a tt  svara 
på.

A ndra typer av kunskaper som m an också kan d iskutera  värdet av är kun
skaper från näringslivet, u tlandserfarenheter med m era. Jag  tro r ingen kun

72



I

skap är negativ för undervisningen. Men jag  tro r det finns vissa typer av 
kunskaper m an kan ha större n y tta  av än andra, och a t t  goda vetenskapliga 
m eriter inte nödvändigtvis behöver vara de bästa.

T illk ä n n a g iv a n d en :
Jag  vill tacka E thel D ahlgren för hennes kom m entarer till den första versionen 
av m anusk rip te t, sam t hennes hjälp med referenser.
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Det unika i den estetiska institutionen

Britt-M arie Lindström, institutionen för estetiska ämnen 

Bakgrund
Vid omorganisationen av lärarutbildningarna vid Umeå universitet 1992 
sammanfördes utbildningarna i bild, idrott, musik och slöjd (textil och 
trä/metall) till Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.

I syfte att hantera varje ämnesområde med precision och kontinuitet är 
institutionens formella ledning, prefekt och studierektor förstärkt till en 
ledningsgrupp, där en företrädare ingår från vart och ett av de tre ansvars
områdena. I denna gemenskap (utan beslutsrätt) förbereds respektive följs 
upp ärenden som rör utbildnings- och forskningsnämnden, institutions
styrelsen och personalkonferenserna. Där förs samtal om problem i den 
löpande verksamheten, om utvecklingsmöjligheter.

Den informella ledningsgruppen underlättar även sammanhållning på in
stitutionen, vilken försvåras av att institutionen är mycket utspridd. U tbild
ningen bedrivs i åtta skilda fastigheter från Östra paviljongen och ner till 
Västra Strandgatan 9 (Tullkammaren) i centmm.

Institutionen är unik i det att den med sina ämnen medverkar i utbildning 
av lärare för både grund- och gymnasieskolan, förskollärare och fritids
pedagoger. Den är också unik i den meningen att den strävar efter att fylla 
det under några årtionden i skolsammanhang nästan bortglömda begreppet 
"estetik" med ett modernt och forskningsanknutet innehåll. Bl a innebär 
detta att de estetiska aktiviteternas både em otionella och kognitiva sidor 
beaktas. De fyra utbildningsområdenas särart beskrivs kortfattat i det 
följande.

Bild
Vägledande för lärarutbildningen i bild är skolans bildämne, som sedan 60- 
talet utvecklats i en i vid mening bildkommunikativ ansats. Läroplanerna 
talar om bilden som ett språk med generell användbarhet och vid sidan av 
tala, läsa och skriva. I denna anda studeras bildframställning, både som fritt 
konstnärligt uttryck och som visualisering. Vidare studeras grafisk 
formgivning och utställningsteknik, där även bild och text samverkar. 
Institutionen månar i detta även om kalligrafi och handskrivning. 
Bildframställning studeras också i teknikerna foto, film, video och
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datorgrafik, dvs tekniska medier som ofta samverkar i vad man kallar 
inform ationsteknologi.

I utbildningen om bilder ingår konstvetenskap men även studier av sam
hällets insatser i kulturfrågor (kulturpolitik). I förlängningen av konstveten
skapen studeras bebyggelse och formgivning i vår tid. En viktig grund för 
verksamhet som lärare i bild är kunskaper i form- och färgfrågor samt 
kommunikationsteori, vilket motiverar inslag av tillämpad psykologi och 
sociologi i ämnesutbildningen. Under gångna årtionden har bildskapandets 
och bildupplevelsen em otionella sidor nästan överbetonats och på bekost
nad av bildförmågans och det visuella tänkandets kognitiva sidor. Med stöd 
från pedagogiska institutionen utvecklas i stegrande grad utbildningen i 
bild mot balans i detta.

Musik
Musikundervisningens särart kan beskrivas med utgångspunkt i de skäl 
som motiverar ämnen som sådant. Ett av skälen för en musikundervisning i 
skolan är synen på musik som en av många mänskliga kulturyttringar.
Sång, dans, rörelse och instrumentalspel studeras. Musiken kan ses som ett 
tecken på människans vilja att uttrycka sig eller hennes önskan till skapan
de aktiviteter. Att komponera, arrangera eller att på olika sätt tolka redan 
skriven musik är viktiga inslag i undervisningen. Dessa aktiviteter är intimt 
förbundna med att på olika sätt spela eller sjunga, men också med att 
lyssna på, uppleva och tolka musik.

Att kunna tolka, förstå och framföra musik innebär att kunna delta i en del 
av samhällets kultur. Detta socialt fostrande motiv för musikundervisning 
påverkar innehållet i de musikaliska aktiviteterna. Idag lever vi i ett så 
kallat informationssamhälle, några vill kalla det kommunikations- eller 
kultursamhälle, där musik spelar stor roll för barn och ungdomar och fyller 
en mängd olika funktioner. Uppmärksamheten riktas idag mer än tidigare 
mot olika former av populärmusik och användning av musikteknologi som 
synthesizers, sequencers och datorbaserade musikprogram.

Några menar att musik tillsammans med andra praktiskt estetiska ämnen är 
nödvändiga för barnets utveckling till en hel människa. Detta argument 
tillsammans med tanken om ämnets kompensatoriska funktioner (musiken 
behövs för utveckling av kognitiva, motoriska och emotionella kunskaper 
och färdigheter, som nödvändig motvikt till andra skolämnen eller som 
komplement till dessa) gör att många musikaktiviteter förbinds med dans, 
rörelse och skapande aktiviteter. Dessa är särskilt framträdande i undervis
ningen som berör förskola och de lägre årskurserna i grundskolan.
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Att kunna tolka, förstå och fram föra musik innebär samtidigt att här finns 
estetiska motiv som får konsekvenser för innehållet i undervisningen. 
Upplevelsen av musik, förståelsen av de egna upplevelserna, frågor om hur 
dessa upplevelser och kunskaper formas av individ och samhälle samt 
förmågan att kunna göra estetiska val och bedömningar är viktiga inslag i 
undervisningen.

Rörelse och dans
I rörelse och dans arbetar man med kroppsliga uttryck, improvisationer, 
folklig dans och modedanser förr och nu. Dansen och rörelsens historiska 
ursprung ur rituell dans till nutida användning i socialt umgänge och este
tisk fostran analyseras tillsammans med kroppsträningens betydelse under 
olika tidsepoker.

Sambandet mellan barns motoriska och perceptuella utveckling bearbetas 
teoretiskt och praktiskt liksom lekens betydelse för barnens spontana dans 
och rörelseglädje.

Rörelsen är det mest ursprungliga uttryckssättet för människor. Så länge 
socialt liv har funnits har kroppsuttryck och dans fyllt en viktig kom m uni
kativ funktion. Barns första intryck av livet tolkas genom rörelse. Som 
vuxna uttrycker vi relationer och känslor genom kroppens eget språk. Våra 
tidigare erfarenheter, goda som dåliga, registreras och lagras i m uskel- 
minnet och ger oss förutsättningar för vidare inlärning eller blockerar oss 
genom spänningar.

Rörelseglädjen och danslusten är omedelbar och påtaglig hos det lilla 
barnet. I rörelse och dans lär barnet känna sin kropp. Genom beröring och 
kroppsdelarnas användning förnimmer barnet sin fysiska kropp. Genom 
ord som bekräftar kroppsliga begrepp växer en kroppsmedvetenhet fram 
som är grunden till jaguppfattningen. Barnet blir bejakat, barnet gläds över 
sin egen förm åga när hon prövar världen med sina sinnen och med hela sin 
kropp. Från att ha varit en religiös nödvändig handling för människors 
överlevnad har dansen och rörelsen i vår moderna tid utvecklats till under
hållning och fritidsaktivitet med kulturella förtecken. I ungdomskulturen 
skapar idag många ungdomar sin identitet med hjälp av dans och rörelse 
som uttryckande handling.

Slöjd
Slöjd är ett av skolans populäraste ämnen, där eleverna får omsätta egna 
idéer i handling och se konkreta resultat av sitt arbete. Slöjden bidrar till 
elevernas allsidiga utveckling genom att träna motorik, problemlösning och 
kreativt tänkande. Den ger inblick i kultur- och konsumentfrågor och har 
betydelse för att levandegöra innehållet i andra ämnen i skolan. Genom
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slöjdprocessen -  idé -  planering -  genomförande -  värdering -  blir in 
lärningen och behovet att inhämta kunskaper konkret. Eleverna får m öjlig
het att se sina egna idéer ta form och på så sätt stärks tilltron till den egna 
förmågan.

Genom att man i slöjden ställs inför praktiska problem som skall lösas, ges 
en handlingsberedskap för vardagslivet, i både traditionellt manliga och 
kvinnliga uppgifter. I slöjden tränas även funktionella, ekonomiska, este
tiska och m iljöm edvetna bedöm ningar vid planering av ett arbete.

Slöjden inriktas mot antingen textilslöjd eller trä- och metallslöjd. I textil
slöjd arbetar m an med olika material och tekniker som tillsammans med 
färg och form är slöjdens uttrycksmedel. Handen och tanken samarbetar 
och inlärningen har på så sätt alla förutsättningar att bli effektiv. I trä- och 
metallslöjd ges kunskaper i hantverksmetoder, maskinanvändning, slöjd
konstruktioner, formgivning, slöjdtraditioner samt återbruk av varor och 
material.

Gemensamt
Man kan både se sådant som binder samman och sådant som är särskiljan
de. Ämnena avser förmåga att såväl producera som att uppleva och gran
ska, och i båda fallen är den konstnärliga kvaliteten, den estetiska aspekten, 
en påtaglig faktor. Ämnena är i en kreativ aspekt "open ended" och komp
letterar därvid andra skolämnen, där många uppgifter konvergerar mot ett 
riktigt svar. De är lika också i det att forskare frilagt deras betydelse för 
utveckling av kognitiva funktioner vid sidan av de gängse av skolan priori
terade verbala och matematiska.

Utanför lärarutbildning och skola motsvaras ämnena av synnerligen kraft
fulla applikationer såväl inom musiken som på bild- och formområdet. 
Även detta är gemensamt, samtidigt som det pekar på sådant som är sär
skiljande. M usiken liksom dans/rörelse lever i sina olika både fria och 
kommersiella uttrycksformer.

Bilden tjänar oss både som konst och verktyg för omvärldsorientering, 
underhållning och propaganda. I slöjden ryms både konsthantverket och 
upptakten till den formgivning, som vi sedan möter som industriell design.

En sammanhållen institution
Det särskiljande står att finna i ämnenas kärnor, och utifrån dessa kan 
samverkan sökas i det som är gemensamt. För de studerande gäller det 
främst utbildningarna i bild och slöjd där en baskurs om 5 poäng genom 
förts under hösten 94. Denna baskurs har behandlat kunskapsbegreppet och 
lärarrollen ur ett estetiskt perspektiv och fältstudier ur ett didaktiskt synsätt.
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Utvärderingen av denna kurs har varit mycket positiv. För att ge de 
studerande information om vad som pågår och vad som planeras samt ge 
möjligheter till diskussioner i aktuella frågor har ett par stormöten per 
termin genomförts från och med höstterminen 1993.

För lärarna gäller det främst personalmöten som regelbundet hållits en 
gång i månaden med information och diskussioner. Dessutom har en 
presentation av varje ämnes innehåll och särart gjorts för att få kunskaper 
om varandras kompetensområden. Vid två tillfällen har utbildningsdagar 
för hela institutionen genomförts. Den första under två dagar i januari 1994 
i Olofsfors samt två dagar i början av juni 1994 i Vasa. Dessa 
utbildningsdagar har sammansvetsat institutionen mer och arbetsklimatet 
har förbättrats.

Ett resultat av arbetet med institutionen under utbildningsdagar, personal - 
möten och med ledningsgruppen har blivit att kompetenshöjande åtgärder 
påbörjats både för grupper av lärare och individer, som exempel Estetisk 
kurs om 10 poäng där merparten av institutionens lärare deltar, Didaktisk 
kurs för estetiska ämnen om 20 poäng har påbörjats av ett tiotal lärare. De 
individuella åtgärderna för kompetenshöjning är i första hand A - C studier, 
projektstudier av olika slag. En lärare har disputerat under våren -94 och 
två lärare har fått medel för sina doktorsavhandlingar.

Visioner
Utvecklingen av estetiska institutionen beror på flera saker. Den estetiska 
kursen är mycket positiv på så sätt att den ger oss en gemensam plattform 
att stå på och dessutom ökar kvalitén i utbildningarna. Tanken i utbildning
arna är att den estetiska kursen i vissa delar skall ges till de studerande och 
som enstaka kurs för andra inom och utanför universitetet. Ämnenas för
utsättningar att medverka till kognitiv utveckling och kreativitet i generell 
mening är stor anser vi. Den kompetenshöjning mot en doktorsgrad som är 
på gång kommer att ge disputerade lärare framöver.

Utbildningsdagar för personalen för att utveckla kursplaner, fristående kur
ser och påbyggnadskurser kommer att fortsätta. I januari 1995 skall en 
utbildningsdag angående utvärdering och kvalitetssäkring genomföras samt 
en eller två dagar i slutet av terminen (1995) där innehållet ännu ej är 
fastställt.

För studerande fortsätter också samverkan över ämnesgränserna i form av 
temakurser och kortare kurser. Exempel på sådan samverkan är invandrar
frågor, handikappfrågor och perceptionspsykologi. Dessutom kommer en 
gemensam kurs som är inriktad mot kultur att genomföras under våren -95. 
Problemen är av två slag. Det ena att i nuläget är institutionen lokalmässigt
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splittrad, men detta kommer naturligtvis att bli ett lyft när flytten till cam 
pus blir aktuell i frågan om samverkan mellan såväl lärare som studerande. 
Det andra är att universitetet ej satsar tillräckligt på konstnärligt utveck
lingsarbete i våra ämnen. Konstnärligt utvecklingsarbete skulle vara 
naturligare för ämnen inom vår institution än forskning i strikt mening. 
Enligt högskoleförordningen skall grundutbildning vila på vetenskaplig 
grund, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.
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BILDUNDERVISNINGENS TRENDER 
Några nedslag i bildämnets utveckling

Stig E k lun d
Institutionen f ö r  estetiska ämnen i lärarutbildningen

Skolverkets nationella utvärdering har i bilddelen (Skolverket, 1993) visat att 
uppfattningen av skolans bildundervisning kan variera avsevärt. Undervisning kan 
därm ed förekom m a, som  m er ansluter till tidigare läroplaner än den gällande. 
Förhållandet m otiverar en beskrivning av de m est påtagliga trender och därm ed  
begrepp, som dominerat bildundervisningen genom tiderna.

I  ett större sam m anhang
Följande beskrivning avser några företeelser i skolans bildundervisning under 

snart 200 år. Sverige har under den tiden genom gått stora förändringar. I skolan 
har förändringarna tydligast kom m it till uttryck i de stora reform erna och främ st i 
kam pen om en för alla gem ensam  bottenskola fram till vår nioåriga grundskola. 
M indre tydligt fram träder växelspelet i ett enskilt ämnes förändringar. D ärför är 
det viktigt, att de bildfrågor som aktualiseras förstås i ett större sam m anhang, 
främ st allmän skolhistoria.

F rågorna gäller i huvdsak fo lksko la /g rundsko la  och hänv isar främ st till 
u tredningar, läroplaner och lärom edel. D ärm ed kom m er u tvecklingens front i 
fokus, sam tidigt som vi måste inse, att nya och gam la mål, innehåll och m etoder 
ibland överlappar varandra med decenniers m arginaler. A cceptans för en idé 
betyder dessutom  inte alltid att den tillämpas, varför vi måste inse att det även finns 
”dolda läroplaner” och inte minst i skolans bildundervisning.

Tre tid lösa  aspek ter
D å vi först möter skoläm net teckning är det i läroverket. 1820 års skolförordning 

gav m öjligheter till enskild  handledning i de lägsta klasserna, främ st som ett 
kom plem ent till geom etri, även kallad linearritning på fri hand. Den tekniska 
u tveck lingen  i landet hade g jort kunskaper i ritn ing och frihandsteckn ing  
värdefulla. Samhällsnytta  bidrog alltså till ämnets etablering.

O fficiella granskare av gällande skolstadga hävdade på 1850-talet, att teckningen 
inte bara var nyttig, utan så nödvändig att den nästan kunde jäm stä llas m ed 
färdigheten att skriva. I läroverket tilldelades äm net fyra tim m ar i veckan på den 
reala avdelningen och tre på den klassiska. I folkskolan blev äm net obligatoriskt 
m ed den första folkskolestadgan (1842).

Trots ett växande intresse var em ellertid teckningen ännu vid sekelskiftet 1900 
undanskym t i m ånga skolor. Sam ordning efterfrågades, och en kom m itté för 
planering av landets teckningsundervisning (1879) formulerade det bildpedagogiskt 
nya: ”att lära ögat se riktigt, fö r  a tt fö rs tå n d e t riktigt må uppfatta  fo rm ens
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egendomligheter, skillnaden mellan det i detta avseende väsentliga och oväsentliga ” 
(Ibid, s 12). Vi ser här ett klart uttalat kognitivt synsätt i uppfattningen av ämnet.

Teckningen skulle vidare bidra till personlighetsutvecklingen och på ett högre 
plan utveckla fantasin och lägga grunden till estetisk omdömesförm åga. Vid sidan 
av den sam hällsnytta och det kognitiva synsätt, vi redan konstaterat, kan vi med 
detta också läsa av en individuell nytta  med ämnet, tre tidlöst viktiga aspekter i 
bedömningen av ämnet.

En enda m etod
T eckningsäm nets u tveckling återspeglar även den pedagogiska teorins och 

undervisningsm etodikens utveckling. V ilja att strukturera och att sekvensera 
undervisningens innehåll i förhållande till elevernas utveckling ledde till beslut om 
en enda m etod, en norm för teckningen i hela landet. M etoden gällde såväl 
folkskola och läroverk som lärarutbildning. Den var utm ejslad av tysken A dolf 
Stuhlmann (1878). Figur 1 visar några av Stuhlmanns förlagor.

Något direkt avbrott i 1800-talets strängt auktoritära teckningsundervisning kan 
man inte tala om. Införandet av Stuhlm anns idéer uttryckte m era en vilja till 
sam ordning i ett läge där en mängd ritkurser och planschverk florerade. Barnen 
fann sådan innehållsligt och metodiskt bunden teckning  tråkig. Den var tröttande, 
och det påstods t o m att den var skadlig för ögonen. Vi kan em ellertid konstatera, 
att det sena 1800-talets b ildundervisning på sin tids villkor strävade efter att 
tillgodose både individens och samhällets behov och att den var utform at efter sin 
tids pedagogiska tänkande.

E tt  barn psyko log isk t  synsä t t  växer f ra m
Vid sekelskiftet studerades internationellt hur barns spontana förm åga att uttrycka 
sig i bild utvecklas. Detta ledde till kritik för brist på överensstäm m else mellan de 
metoder som användes i skolorna och barns beteende, då de skapar bilder fria från 
pedagogiskt tvång. Man ansåg att en anpassning av barnens skapande till de vuxnas 
naturalistiska bildsyn är ödesdiger för lusten att skapa och uttrycka sig. Kritikerna 
kunde också  ta stöd  i p rak tiska  försök, där barn fick  g esta lta  fritt. D et 
barnpsykologiska synsättet ledde till att teckningar, som tidigare bedöm ts från yttre, 
objektiva kriterier, nu bedöm des som individuella uttryck (Pettersson & Asén, 
1989)
D et in te rnationellt utbredda synsättet påverkade också svenskt tänkande. Här 
p läderade Hugo Segerborg (1911) för, att m ålet ska vara, att nära, stärka och 
utveckla barnets ”underbara fantasi l iv ” och föra det fram åt genom åldrarna. Om 
m etoden frågade och svarade han själv: ”Vilken är då den rätta metoden här? Det  
är  den, som barn et sjä lvt anger. Vilken m ening ligger h ä r i? Jo den, att  
undervisningen  skall  ansluta til l barnets egen tankegång. Den ska ll rätta  
sig  e fte r  b a rn e ts  ege t s jä ls liv : B arn e ts  egn a  te c k n in g a r  sk a l l  vara  
utgångspunkten  f ö r  all teckningsundervisning. ” (Ibid, s 2)
Även konstundervisningens teori utvecklas omkring sekelskiftet. L indgren-Fridell 
(1984) berättar om engelska och tyska idéer och om svenska förespråkare för 
konstfostran som Ellen Key. Hon utpekar den tyska ”K unsterziehungssbew egung” 
som idégivare och med ledmotivet: Konsten åt folket! Skolan behövdes i detta, men 
inte för konsth isto ria  utan för en frågor-och-svar-m etod, som skulle leda till 
uppm ärksam t beskådande.
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F igur 1. Ur S tuh lm anns (1878) L ärobok  i 
frihandsteckning fö r  e le m e n ta r lä ro v e rk ,  
sem ina rier och fo lksko lo r. V ar och en av 
m aterialets fyra delar består av en inledande 
text, som  följs av planscher. B ilderna på denna 
sida är förm inskningar (50% ) av plascherna 4, 
14 och 18 ur del 1.
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I sam m anfattning kan vi konstatera, att bildundervisning vid 1900-talets början 
uppfattas som nödvändig för individ och sam hälle. Den om fattar i hög grad 
avb ildn ing  och ritn ing , avser k o n stn ärlig a  u ttrycksm edel och m otiveras 
vetenskapligt. Samtidigt växer en ny och även den forskningsanknuten trend fram. 
Den vill frigöra barnen från tvång och står i opposition m ot den äldre, bundna 
teckningen. Den skall em ellertid inte få något allm änt genomslag i vårt land förrän 
e fte r an d ra  v ä rld sk rig e t. U nder m e llan k rig sp erio d en  inordnas näm ligen  
bildundervisningen i strävan mot en i sin helhet ny skola.

Bilden i en ny skola - arbetsskolan
Vid 1900-talets början talades det om en ny skola, där läxläsning, förhör och 

oreflekterade kunskaper skulle ersättas med något bättre. Begreppen arbetsskola, 
arbetsövningar och självverksam het stod i centrum . I de bärande tankarna på 
äm nesintegration och ett humant sätt att se på barn anknöt företrädarna för detta till 
internationella företeelser, som vanligen sammanfattas i begreppet progressivism . 
B ildundervisningen är nära kopplad till äm nesinnehållet i vad vi ofta sam m anfattar 
med begreppet orienteringsäm nen. Elevernas bildproduktion omfattar både sakliga 
beskrivningar och mera fritt associerade framställningar.

Arbetsskoleidéerna omsattes tidigt i metodik, t ex ”Blombergs R itkurs” (1915 del 
I; 1916 del II), en lärarhandledning som anger såväl teckningsundervisningens 
syften och innehåll som skolans då kristna, fosterländska och patriarkaliska mål. 
Tekniskt förekom m er stickläggning, modellering, vikning, klippning, friarms- och 
frih a n d ste ck n in g , pense lteckn ing , s treck fig u re r, avb ildn ing , m innes- och 
fantasiteckning. Hem uppgifter ges. Figur 2 visar ett exempel gällande andra klass. 
Fr o m fjärde klass intensifieras teckningsläran och i sjätte klass ställs mycket höga 
krav både i perspektivlära och m önsterkom position. F igur 3 ger ett exem pel på 
detta.

E ste tisk  fo s tra n  in troduceras
U nder 40- och 50-talen  förbereddes en nioårig  skola för alla. 1940 års 

skolberedning avlöstes av 1946 års skolkom m ission (SOU, 1948:27). M an ville 
u tveck la skolan i takt m ed sam hällets fram åtskridande och in te rna tione lla  
pedagogiska rön.
D em okratiseringen av skolväsendet var det mest angelägna, och i m otsats till en 
äldre skola, som i både religiös och profan mening auktoritärt fostrade till lydnad 
och därm ed osjälvständighet, placerade kom m issionen eleven i centrum. Skolans 
mål behandlades med hänsyn till de förändringar, som man fäste störst vikt vid. 
Skolans m edverkan till fostran av fria och ansvarstagande medborgare krävde både 
allsidig utveckling av elevens personlighet och att det för individen egenartade och 
speciella tillgodosågs. De kulturella am bitionerna m arkerades på följande sätt. 
”Skolan m åste m eddela lärjungarna estetisk fos tran  (vår kurs.), som  ger dem  
m öjlighet att tillgodogöra sig kulturlivets skatter och därigenom leva ett rikare liv. 
Större utrym me bör ges åt elevernas egen skapande verksamhet, varigenom det 
estetiska sinnet uppodlas. ” (Ibid, s 7)

B egreppet estetisk fostran  är kopplat till litteratur, konst, musik och film  och 
visar, att man var följsam en allmänpolitisk strävan, att göra folket delaktigt inte
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V

Figur 2. En sida av fyra om  sam färdsm edel ut Blom bergs ritkurs del 1(1915). Sidan är ett exempel 
på hur handledningen gav läraren idéer om  hem bygdskunskap och teckning i sm åskolans första och 
andra klass (s 65).



Figur 3. En sida ur B lom bergs ritkurs del II (1916). Ett exem pel på anvisningar gällande sjätte klass 
(s 101).
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bara m ateriella resurser utan också kulturella värden. Estetisk fostran beskrevs som 
en stor uppgift att "lära de unga att efter måttet av sin förm åga uppfatta och njuta  
av det sköna i olika form er: litteratur, sång och musik, skön konst, n a tu r” (Ibid, s 
31 ). M öjligheterna för detta ansågs större i en nioårig skola än i en sjuårig, bl a 
därför att eleverna finns där under den betydelsefulla puberteten.

Elevens eget skapande angavs som metod för att nå det kulturella målet, men även 
vikten av att se  god konst betonades. M an anslö t till det ovan beskrivna 
barnpsykologiska synsättet och formulerade sig bl a på följande sätt: ”1 de ämnen 
som avser att ge estetisk fostran, bör man lägga vikt vid att barnen få r  tillfälle till 
aktivitetsglädje och fr itt  skapande verksamhet. Eleverna bör fr itt  få  ge uttryck fö r  
sina känslor, ge uttryck fö r  sina egna idéer. ” (Ibid s 182)

D et f r ia  skapan det
Sedan sekelskiftet pågick en kam p mellan en inriktning mot fr i t t  skapande  som 

metod och en innehållsligt och metodiskt bunden undervisning. Vi har sett hur ett 
barnpsykologiskt synsätt tog fasta på barnets spontana lust att uttrycka sig i bild. 
Y tterligare im pulser kom  m ed främ st österrikarna V iktor L ow enfeld  (1947) 
Creative and M ental Growth  och engelsm annen Herbert Read (1943) E ducation  
through Art. samt Richard Rothe (1921) D en fr ia  barnteckningen

Fram förallt Lowenfeld och Read åberopade psykologi och konstvetenskap och 
beskrev sam band m ellan bildstilar och personlighet. Lowenfelds erfarenheter var 
d irek t tilläm p b ara  på sko lans sk ilda  stad ier, liksom  hans b e to n in g  av 
arbetsprocessen, t ex att själva målandet var viktigare än den färdiga produkten.

En för den tiden gängse uppfattning av stadier i den växande elevens bildskapande 
redovisas av Strandman (1952). Efter en engelsk förebild delar han in utvecklingen 
i sju faser. Före 13-årsåldern ansågs skapandet relativt spontant, ohäm m at och 
barnsligt. Perioden 13-15 år betraktades som tämligen ofruktbar. D ärefter fanns, 
menade man, möjligheter till konstnärligt uppvaknande.

Orsaken till den s k häm mningsperioden 13 - 15 år berodde enligt som liga på inre 
psykologiska krafter, medan andra pekade på yttre påverkan. De senare betraktade 
perioden som pedagogiskt synnerligen betydelsefull och hade givetv is stora 
förväntningar på en kommande, reform erad skola. Man diskuterar em ellertid inte 
längre individens behov av bildundervisning relativt bildens funktioner i samhället, 
utan det fria bildskapandets möjligheter att bidra till främst elevens känslomässiga 
utveckling. Det nödvändiga fick en ny innebörd. Den ändamålsenliga teckning vars 
utveckling vi följt sedan 1800-talet, ibland sammanfattad som praktisk teckning, får 
allt svårare att hävda sig.

M yten om det fr ia  skapandet
I Sverige beskrevs och kommenterades det fria skapandet av bl a den ovan nämnde 
Strandm an (1952) och Larsson (1956). Larsson definierade begreppet som ” --- 
beteckning fö r  barnens konstnärliga verksamhet, när denna ger äkta, personligt 
uttryck fö r  deras känslor, tankar och uppfattning” (5 12). Han såg fri teckning som 
ett sub jek tiv t u ttrycksm edel och praktisk  teckning som  ett läroäm ne. Med 
hänvisning till sam hället tog Larsson också ställning för ett bibehållande av den 
praktiska teckningen vid sidan av det fria. Han ansåg ett fritt skapande berättigat 
genom  dess betydelse för allsid ig  växt och m ognad sam t este tisk  fostran. 
K onstnärligt skapande kan ta i anspråk alla själsliga funktioner, bilderna blir ett
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sp rå k  (!), där tanke, förnim m ande, in tu ition  och känsla bestäm m er form en, 
hävdade Larsson.
D et fria skapandet avsåg en pedagogiskt avancerad undervisning, m ed eleven i 
centrum  och i syfte att m edverka till dennes allsidiga - även in te llek tuella  - 
utveckling. Teorin förenklades em ellertid inte sällan till något av en paroll. Lärare 
kunde också gå m ycket långt i sin strävan att låta barnen växa fritt och opåverkat. 
D et fria skapandet, då långt ifrån idealen, drog därför på sig nedgörande kritik 
under 60-talet, en kritik som negligerade dess kom plexitet och de ofta välgrundade 
tankar, som utgjorde dess kärna. D ärigenom  m edverkade kritikerna till att 
företeelsen fick en negativ historisk identitet och blev för många en motbild till vad 
en ny bildpedagogisk situation tycktes kräva. I uppfattningen av det fria skapandet 
blandar sig därför uppgifter och omdömen till en ofta mera värdeladdad än saklig 
b ild  och till den grad, att man i dag kan tala om ”myten om det fr ia  skapandet"  
(Ragne rstam, 1984).

K on stb ildn in gen  och skolan
Skolans kulturella strävan harm onierade med m ålen för o rganisationer som 

Riksförbundet för bildande konst, Folkrörelsernas konstfräm jande och Föreningen 
Konst i skolan. I liknande anda utreddes också hur svenskt konstliv kunde främjas 
och inte m inst genom  skolan (SOU, 1956:13). På det konsth istoriska om rådet 
aktualiserades på nytt de tyska idéerna om åskådningsundervisning. Sam tidigt 
m enade man i likhet med Ellen Key, att uppgiften i första hand är att förankra 
konsten i elevernas känsloliv. I andra hand skulle eleverna lära sig att se konsten 
h is to risk t. F ö rb in d e lse rn a  m ed fo lk rö re lse id é e r, re fo rm p ed ag o g ik  och 
kulturradikalism  är tydliga.

U tredarna anslöt till Reads (1943) uppfattning, att det konstnärliga m åste få 
utgöra grunden för all uppfostran och det nödvändiga i att tillfredställa barnets 
behov av aktivitet och utlevelse av känslor i en mångfald material. Sinnesträning, 
skapande arbete och övning att se och uppleva konstnärlig kvalité är grundläggande, 
ty inte med intellektuella utan endast med bilder/sym boler kan barnet uttrycka 
känslor och stämningar, enligt Read.
Det bör em ellertid observeras, att Reads teori gäller ett allsidigt konstbegrepp och 
om fattar hela skolan. Den är därm ed en utopi. Den skola helt på estetisk grund, 
som Reads och utredningens tankar förutsätter, fanns ju  inte, och man kan fråga om 
den ens är önskvärd. E ller som G ardner (1989) uttrycker det: ”It w ould be as 
wrong to say that development ought to be studied exclusively from  the perspective  
o f  the artist, as it is to contend that only the end-state o f  scientific com petence is 
worth taking seriously” (s 7).

T eckning i gru ndskolans fö rs ta  läroplan
G rundskolans första läroplan, Lgr 62 (SÖ, 1962), beskriver äm nen för estetisk- 

praktisk och fysisk fostran som en viktig grupp bland de allm änna äm nen som är 
ob ligatoriska för alla. Ä m nena ska  sam verka, men anvisningar om m öjliga 
kopp lingar m ellan äm nena saknas. T värtom  anger lä roplanen, att äm nenas 
förutsättningar för estetisk fostran är mycket olika. Ämnet kallas åter Teckning och 
skall bl a ”tillvarata elevernas spontana lust att att uttrycka sig i bild och p lastisk  
fo rm  sam t söka utveckla deras skapande förmåga. (Ibid, s 307)
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Kursplanen är i hög grad en kompromiss mellan idén om ett fritt skapande och den 
s k bundna teckningen. Undervisningen gäller därför även ”sakligt åskådliggörande 
teckning, teknisk ritning sam t textning, fä rg - och form lära, materialkännedom  och  
fackinriktad  teckning. Aven konstbildningen får sitt i o m att undervisningen skall 
”stimulera till bild- och konstupplevelse och leda till förståelse fö r  estetiska värden i 
den privata och samhälleliga miljön...ge viss bakgrund till aktuella företeelser inom  
konst och ku lturliv” (Ibid, s 307). Allm änt gällde om aktiviteterna i äm net ”att de 
m ed bilden som kommunikationsmedel befäster, klargör och överför erfarenheter, 
som  ej kan gestaltas lika fu llständig t på  annat s ä tt” (Ibid, s 309). V idare avsåg 
äm net både individuellt arbete och grupparbete. Det senare skulle även verka socialt 
fostrande.

L iksom  i försöksverksam heten saknas m åldelar, som rör foto och film . T rots 
denna b rist i fö rhållande till b ildm ediernas u tveckling , fanns det i 62 års 
teckningsämne en progressivitet, som em ellertid fick små m öjligheter att utvecklas. 
D els u tsa ttes äm net för kritik , dels fö rbereddes från m itten av 60 -ta le t en 
revidering av läroplanen.

K ritik  och  m o tkr itik
Den teckningsundervisning, som växte fram  med grundskolan, utsattes för hård 
kritik  redan under 60-talet. Den upplevdes av kritikerna som en blockering av 
utvecklingsm öjligheterna. Så skriver t ex N ordström  & Rom ilson (1970): ”D et är  
naturligt att många i den ökande medvetenhetens 60-tal ställt sig kritiska till den typ 
av fr i  m etodik som inte tar hänsyn till den helhet som elevernas vardag utgör utan 
isolerar sig i detaljer. ” (s 47)
D et föreföll dem bl a absurt att begränsa sig till konstbilden, och som en prövning 
av undervisningen i stort, tycktes kritiken befogad. U tvecklingen m edförde stor 
risk för överbetoning av skapandets och upplevelsernas em otionella sidor. M en den 
del av kritiken, som drabbade den psykologiskt och konstpedagogiskt orienterade 
undervisningen, var kanske inte alltid välgrundad. Det riktades också kritik mot 
kritikerna, och för att illustrera det m otkritikerna försvarade vill vi exem plifiera 
m ed S andberg (1979). E rfaret och från psykologiska u tgångspunkter hävdar 
Sandberg barnens rätt att form a b ilder på sina egna v illkor och därm ed det 
konstnärliga skapandet i undervisningen som både personligt uttryck och språklig 
kom m unikation. Sandberg slår därm ed en brygga mellan ett progressivt 40-tal och 
vår tid.

B ilden s fu n k tio n er  i sk ilda  sam m anhang
I grundskolans nästa läroplan, Lgr 69 (SÖ, 1969), är skolans mål i stort de 

sam m a som i förgående läroplan. I Mål och riktlinjer konstateras, att estetisk
praktiska ämnen utgör väsentliga inslag i skolans utbildning, och vidare:

”Skolan bör ta vara på  alla m öjligheter att berika och utveckla elevernas 
känsloliv. B land annat måste skolan söka lära dem uppfatta och njuta av konst, 
litteratur, m usik och natur, sam t att frigöra  deras personliga uttrycksm öjligheter 
och på  olika sätt låta dem få  ge utlopp åt fan tasi och spontan skaparlust. ” (Ibid, s 

13)Ämnets mål breddades med uppgiften att ”söka klarlägga bildens funktioner i skilda 
sam m anhang” (Ibid, s 151). D et m edförde bl a att den påverkan vi utsätts för 
genom  bildkom m unikation kom i fokus. M en attackerna mot det fria skapandet



följdes snarare av en skärpning än en necltoivng;. Lgr 69 säger, att undervisningen 
sk a ll ge m öjlighet att fritt gestalta. Bild; n beskrivs em ellertid  som ett viktigt 
kom m unikationsm edel i det moderna samb,ibef . Ett brett register av bilder anges. 
På samtliga stadier lyfts bildens funktioner fram. Foto och filmkunskap kopplas till 
såväl bildfram ställning som bildtolkning och estetisk orientering (Lgr 69 II: Te). 
Tekniskt sett talas det om fotograferingsförsök redan på lågstadiet. I miljökunskap 
ska teckningen bidra huvudsakligen utifrån estetiska, funktionella och praktiska 
synpunkter.

Från teckn ing  till B ild
In troduktionen av Lgr 69 följdes av lärop lansuppfö ljn ing , ett arbete som 

utm ynnade i R iktlin jer fö r  läroplansöversyn (SÖ, 1976). Där sägs bl a att en 
individanpassad skola ska utveckla eleven till självständigt och kritiskt tänkande, till 
sam arbete, till handlingslust och vilja att engagera sig. Med hänvisning till den 
am erikanske psykologen Bruner sägs, att undervisningen bör bygga på tre steg. 
”...att låta eleven med sina sinnen uppleva undervisningsobjektet eller skeendet, 
b ildm ässig t redovisa  sina iak ttagelser (vår kurs) och m ed språkets hjälp  
form ulera slutsatser. ” (Ibid, s 11)

Kunskaper och färdigheter på bildområdet ses som en väsentlig del av elevernas 
allm änna kom m unikationsförm åga, och barns bildarbete beskrivs som ett led i en 
strävan att utveckla kontakten med den omgivande verkligheten. Slutsatsen blev, att 
läroplansöversynen måste beakta både undervisning, som ska utveckla bildförmåga, 
och bildproduktion som en metod i övrig undervisning. B ildäm net går m ot en 
förnyelse, som signaleras genom byte av äm nesbeteckning. Vi går från Teckning 
till Bild.

U nder den period lärop lansarbetet pågick, fastställde R iksdagen  m ål för 
samhällets insatser på kulturområdet. Målen avsåg även barn- och ungdomskulturen 
(K ulturrådet 1977, 1990). I den nya läroplanen, Lgr 80 (SÖ, 1980), kopplades 
bildfrågorna till de kulturpolitiska uppgifterna och bildäm net tillskrivs bl a ansvar 
för att ”alla elever få r  grundläggande insikter i olika uttryck fö r  m änskliga  
känslor, stäm ningar och erfarenheter” (Ibid, s 26) samt träning i eget skapande. De 
konstnärliga utrycksm edlen ses här vidare som ”viktiga medel fö r  att göra stoffet 
levande i olika ämnen och fö r  att redovisa arbetsresultat och uttrycka op in ioner” 
(Ibid, s 26). Om än lite försiktigare uttryckta överlevde riktlinjernas intentioner.

B ildunderv isn ingens mål var enligt Lgr 80 (Ibid, s 26) i sam m anfattning: 
Utveckling av elevens förmåga att självständigt kom m unicera med bilder, att tolka 
och kritiskt granska bilder samt att utveckla m edvetenhet om och vana vid att 
använda bildspråket som ett viktigt kommunikationsmedel vid sidan av tala, läsa och 
skriva. Vidare skall ämnet leda till medvetenhet om bildernas påverkan; stärka lust 
att till b ildarbete; m öta behov att bearbeta och uttrycka; u tveckla form - och 
färgsinne; väcka intresse och respekt för värden i konst och kulturmönster. 
B ildäm nets innehåll angavs med de fem huvudm om enten B ildfram ställn ing , 
Bildanalys, Bildkommunikation, Estetisk orientering samt Bild och miljö.

M ed skolkom m issionens krav på anpassning till sam hället i m innet, kan vi 
konstatera att äm nets kursplan med Lgr 80 fick en m ålsättning, som i flera 
avseenden kan kopplas till bruket av bilder och bildm edier i samhället. Kursplanen 
p lacerar b ild fö rm ågan  vid sidan av verbal fö rm åga. I k onsekvens m ed



bildm ediernas u tveckling  betonas b ildförm ågans recep tiva sida. V idare går 
målskrivningen mycket långt i fråga om träning av ett kritiskt förhållningssätt.

På rik tig t a llvar
Bildundervisningen m otsvaras av m ycket kraftfulla tilläm pningar i sam hället, och 
v isuella kognitiva funktioner är en viktig del av vår intelligens. D et är därför 
angeläget, att bildundervisningen utvecklas till en mer verkningsfull del av skolans 
innehåll, än vad som varit m öjligt i förlängningen av en estetisk-praktisk tradition 
och m ed ringa eller ingen forskningsanknytning. Förhållandet kräver att såväl 
läram a som beslutsfattarna kring ämnet inser både det önskvärda och det m öjliga i 
detta. M en som Husén (1988) påpekat, har nya läroplaner tagits fram , ”utan att 
viktiga målfrågor kan ha diskuterats på  riktigt a llvar” (s 19).
I förhållande till bildm ediernas betydelse och kognitionsforskningens syn på vår 
b ild fö rm åga är b ildäm net en sådan viktig  m ålfråga. B ildunderv isn ingen  har 
em ellertid inte diskuterats lika allm änt och genom gripande som en gång det för 
m ånga fortfarande så levande estetiska äm net enligt Lgr 62. E tablerandet av en 
modern bildpedagogik är därför fortfarande en utmaning, som borde tas på riktigt 
allvar, ty nya läroplaner för den obligatoriska grundskolan respektive den frivilliga 
gym nasieskolan har öppnat m öjligheter för förnyelse.

B ild u n d erv isn in g en  in för sek e lsk ifte t 2000
Begreppsm ässigt skiljde tidigare läroplaner på kunskaper och färdigheter. En ny 

läroplan, Lpo 94 (Utb-dep, 1994), använder ett samlande kunskapsbegrepp, enligt 
vilket ”kunskap kom m er till u ttryck i olika fo rm e r  - såsom  fakta , fö rs tåe lse , 
fä rd ighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. ” (Ibid, s 
8). Om kunskaper, säger så läroplanen: ”Skolan skall förm edla  sådana kunskaper 
som  är nödvän diga  (vår kurs) fö r  varje individ och sam hällsm edlem .” (Ibid, s 9) 
D å man läser grundskolans senaste kursplan i bild, skall man alltså ha m ed sig 
uppfattningen, att skrivningen avser det som skall kom m a alla elever till del i form 
av nödvändiga kunskaper på bildområdet.

Läroplanen anger två typer av mål. Mål att sträva mot gäller undervisningen, och 
m ål att uppnå gäller vad eleverna skall uppnå. På något undantag när berörs 
bildundervisningen av sam tliga strävansmål. Flera av uppnåendem ålen berör direkt 
bildundervisningen med centrala form uleringar som . ..”grundläggande begrepp och 
sam m anhang”, "kreativt skapande", ”samhällets kulturutbud”, ”kulturarv”, ”andra 
kulturer”, ”medierna och deras ro ll” (Ibid, s 10).

Det kan em ellertid finnas några för bildpedagogiken underförstådda, besvärande 
reservationer inbyggda i denna text. Främ st ligger detta i kopplingen m ellan 
kreativt skapande och kulturutbud i en och samma måldel. K onstruktionen kan  
uppfattas så, att uppgiften begränsas till estetisk kreativitet i snäv mening. Utvecklad 
fö rm åga till v isu e llt tän k an d e  m ö jlig g ö r in te lle k tu e ll f le x ib ilite t, och 
b ildunderv isn ingens verkningsgrad ökar om ”kreativite t ses som ett kognitivt 
beteende som kan, men inte nödvändigtvis måste, vara relaterat till kreativitet i 
estetisk m en ing” (Backman & Eklund, 1988). Ett obligatoriskt bildämne försvarar 
sin p la ts i skolan i k raft av b ildens m ånga funktioner i sam hället och en 
vetenskapligt grundad uppfattning av visuell förm åga som en specifik, generellt 
användbar intellektuell resurs.
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Bortom  gym nsieskolan finns både konstnärliga och tilläm pat konstnärliga högre 
utbildningar. Inom  flera äm nesom råden utanför det konstnärliga, såsom medicin, 
naturvetenskap och teknologi, dokumenteras och kommuniceras viktiga kunskaper i 
form av bilder. U tvecklad kunskap att såväl tolka bilder som att visuellt föreställa 
sig och uttrycka sig i bild - kort sagt bildförm åga - är i och med detta en tillgång 
generellt sett. G rundskolans bildundervisning har följaktligen ett värde både som 
del av allmän bildning och som grund för fortsatta studier. I detta är förhållandet 
m ellan  b ild u n d e rv isn in g en  och in fo rm ationstekno log in  (IT) värd  särsk ild  
uppm ärksam het. Lpo 94 är em ellertid m ycket ordknapp, varför man m åste gå 
vidare i sökandet efter officiella formuleringar, som kan vara vägledande.

IT -k o m m iss io n en  och L ärop lan skom m ittén
Enlig t IT-kom m issionen (SOU 1994.118) är ”skolan och undervisningen en 

förstahandsuppgift i en gemensam strävan att göra Sverige till en fram trädande IT- 
a n v ä n d a r e ” (s 8). D e tta  k räv e r  d a to rk u n sk a p  och här k o n s ta te ra r  
L ärop lanskom m ittén  (SOU 1992:94) det v ik tiga i "att da torer kom m er till 
användning som verktyg i skolarbetet, dvs på i princip samma sätt som datorer  
används i arbetslivet och samhällslivet. ” (Ibid, s 95)

Av de i princip tre områden som datorn används på i arbets- och sam hällslivet, 
har skolan mer fullständigt tagit till sig två, ordbehandling och kalkyl. Den tredje 
form en, grafik (bild) tillgodoses inte m otsvarande sätt. I såväl produktion som 
utb ildn ing  och forskning används alla tre uttrycksform erna och m ycket ofta 
in tegrerat. K unskapsbehoven blir, som IT -kom m issionen konstaterar, alltm er 
komplexa. Gamla gränser mellan etablerade ämnesområden rivs ner.

Det sam m a gäller skolans bildundervisning. Bild är inte längre det för enbart 
estetisk fostran avsedda skolämne, som en gång skapades för grundskolans räkning 
och i en b ild fa ttig  kontext. L äroplanskom m ittén insåg detta och tillsk river 
b ildäm net ”en nyckelroll när det gäller att fö rstå  och tolka bilder m. m. (SOU  
1992:94, s 99). Kommittén menar att eleverna i grundskolan bör få både teoretisk 
kunskap om  m edierna och praktisk kunskap att använda medier. IT-kom m issionen 
poängterar, att teknologin är ett redskap och pekar på det för skolan uppfordrande 
k ravet, att den ger individen... ”tillgång till en ny, m er p rob lem o rien tera d  
u tb ild n in g sp ed a g o g ik , som  in tegrerar b ild  (vår kurs), ljud, text i elevens  
ind iv iduella  takt och som m öjliggör m er flex ib la , stim ulerande och effektiva  
undervisn ings- och u tb ildn ingsform er i skola och högre u tb ild n in g ” (SO U  
1994.118, s 29). Såväl allm änna form uleringar i Lpo 94 som IT-kom m issionens 
och L äroplanskom m itténs uppfattning om m edieutvecklingen stä ller krav på 
bildundervisning i inform ationsteknologiska frågor. Liknande tendenser finner man 
vid internationella jäm förelser,

En en gelsk  ansats och ett am erikanskt synsätt
D en engelska N ational C urriculum  (DES, 1992) lägger i delen A rt fast att 

eleverna i ”Com pulsory School” på alla ”key stages” skall ha möjligheter ”to make 
appropriate use o f  information technology" (Ibid, s 3). Läroplanen betonar IT:s 
betydelse genom att placera detta allmänna krav som en punkt före de som avser 
mer traditionellt konstnärliga tekniker.

Internationellt pågår sedan årtionden en debatt om nyttan med ”art education” i 
relation till utveckling av tänkande och intelligens. I USA har debatten förts ända
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upp i kongressen och har i hög grad kretsat kring bildundervisningens roll i skolan 
och relativt inlärning (Brademas, 1990) En framträdande roll i detta har The Getty 
Center for Education in the Arts och utifrån uppfattningen att ”art education” är 
grundläggande för varje elevs utveckling. En rad kända aktörer agerar i detta  
(Dobbs, 1992).

A rnheim  (1989) sam m anfattar m ycket av en livslång bevisföring, som  från 
psykologiska och filosofiska utgångspunkter gäller bildundervisningens i kognitiv 
m ening betydelse för ökningen av skolans pedagogiska kvalité. Broudy (1988) 
behandlar bildens funktioner både generellt och som konst såväl i vårt dagliga liv 
som vad gäller vår bildning i djupare mening. Eisner (1988) behandlar frågor om 
bildundervisningens roll och status i skolan och ser stora m öjligheter i s k 
”D iscipline Based Art Education” . G ardner (1990) belyser med sin teori om en 
”multiple intelligence” mentala visuella processer, som traditionellt inte tillskrivits 
något större kognitivt värde. Han har med detta medverkat till om fattande em pirisk 
verksamhet, ”Arts Propel, A Developmentally Based Educational Experim ent” .

Även kopplingen mellan bild och inform ationsteknologi återfinns i USA och på 
hög nivå. The P residen t's Com m itté on the Arts and the H um anities redovisar 
genom W illiam s (1991) behovet av förm åga att i yrkeslivet hantera snabbgående 
system av symboler och bilder. ”To cope and compete in these surroundings, young  
people m ust become visually literate, versed in the language o f  the a r ts .” (Ibid, s 
10) Både jäm förelsen med hur engelsk läroplan hanterar bildundervisningen, vad 
gäller inform ationsteknologi, och iakttagelserna av hur am erikanska forskare och 
politiker d iskuterar bildundervisningens m öjligheter visar, att krav på en m er 
kognitivt grundad svensk bildundervisning, som även om fattar tekniska medier, är 
motiverad också utifrån internationella jämförelser.

Tillbaka där vi började
Vi började denna översikt över trender i bildämnets utveckling i en undervisning, 

som under 1800-talet kom att stå allt starkare i kraft av dess nytta för individ och 
samhälle samt erkänt intellektuella betydelse. Arbetsskolem etoder stod för en tid i 
fokus. Ett barnpsykologiskt grundad undervisning vann allt m er insteg  och 
överflyglade i praxis den s k praktiska teckning, som den tänktes komplettera. En i 
hög grad kom m unikativt och kulturkritiskt inriktad undervisning avsågs så ersätta 
det gam la. Ändå utvecklades bildundervisningen mot osynlighet (Pettersson & 
Åsén, 1989) och hotades av marginalisering.

Då vi slutar vår översikt är det inför en ny läroplan, som åter ställer krav på det 
för individ och samhälle nödvändiga och därm ed ett bildpedagogiskt kognitivt 
förhållningssätt. Vi är i princip tillbaka där vi började, men i en annan tid, i en 
annan skola och med erfarenheter av b ildunderv isn ing  i o lika  avseenden. 
Erfarenheterna visar bl a, att polariseringen mellan å ena sidan ett fritt konstnärligt 
skapande och å andra sidan en praktisk teckning har varit förödande.På liknande 
sätt kan överbetoning av traditionellt konstnärliga tekniker respektive tekniska 
medier vara besvärande. Det samma gäller bildförmågans produktiva och receptiva 
sidor. O nekligen finns det m ycket att forska i och utveckla vad gäller svensk 
bildpedagogik. Låt oss göra det!
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B. Steg på vägen.
Att utveckla lärare och handledare
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B. Steg på vägen. Att utveckla lärare
och handledare

Av Torgny Domar, Undervisningscentret

De senaste åren har en markant ökning skett i den verksamhet vid univer
sitet och högskolor som kan karakteriseras som handledar- och lärarut
bildning. Antalet form ella kurser, men även seminarier, diskussioner och 
undersökningar på fakultets- och institutionsnivå omkring desssa frågor 
har ökat påtagligt. De uppsatser som samlats under rubriken ovan har just 
denna karaktär av funderingar, beskrivningar och erfarenheter omkring 
lärar/handledarrollen och behovet av mer formell utbildning och organi
serad reflexion över denna.

I den första uppsatsen av Eva Carlsson och Lisbeth Lundahl pre
senteras en undersökning av hur den kliniska handledningen bedrivs inom 
kliniska kurser i läkarutbildningen. Den kliniska delen utgör sex av 
utbildningens elva terminer. Författarna konstaterar att handledningen 
normalt bedrivs som en klassisk m ästar-lärlingssituation där de synliga 
handlingarna hos läkarkandidaterna kommenteras och diskuteras. Där
emot handlar det mindre om att synliggöra de bakom liggande över
väganden, det som brukar kallas läkaren/handledarens och läkarkan
didatens "praktiska yrkesteori". De kliniska-praktiska m omenten upplevs 
av läkarkandidaterna som något av det mest värdefulla i utbildningen, 
samtidigt som man dock anser att tiden utnyttjas ineffektivt. I uppsatsen 
fram går t ex också att kandidaterna efterlyser en handledare som de kan 
ha kontakt med under en längre period. Likaså har man sett att den stora 
rotationen av studenter ofta gör att läkare och annan sjukvårdspersonal 
blir alltför "kandidattrötta".

Det andra bidraget av C-G Mälck, U Högberg, B Hansson och L  
Lundahl rör också handledningen vid läkarutbildningen, men vid en 
distinkt kurs, kursen i obstetrik och gynekologi. Tidigare har man som 
medicine studerande i denna kurs kunnat möta upp till nio olika barn
morskor under den 14-dagarsperiod man varit placerad på institutionen. 
Första steget till en förändring av denna situation var en handledar
utbildning våren 1994 av såväl lärarna som de barnm orskor som var 
engagerade i utbildningen. Man diskuterade och definierade en klarare 
uppdelning av arbetsuppgifter och ansvarsförhållanden för olika person
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kategorier. L ikaså eftersträvade man att läkarkandidaterna bara skulle ha 
en handledare under denna sin kliniska placering. Utvärderingen visar på 
positiv respons på förändringarna, både från läkarkandidaterna, barn
morskorna och läkarna.

I bidraget av Torgny Domar beskrivs innehållet i och fram växten av 
de kurser i m untlig presentation som startade våren 1991 och som från 
hösten 1993 ingår i universitetets officiella universitetspedagogiska 
program. Hittills har 177 deltagare följt kurserna och de har fördelat sig 
någorlunda jäm nt både könsmässigt och fakultetsmässigt. Kursernas 
närmare inriktning och tidsm ässiga uppläggning beskrivs. Ett par prob
lem som tas upp är bristen på handledare vid kursdeltagarnas egen prak
tik och likaså att kursdeltagarna, ofta doktorander, ibland har ytterst få 
naturliga undervisningstillfällen, som kan utnyttjas för en handledning.

Den fjärde uppsatsen av U Pääjärvi och Bernt Äm ting  beskriver 
erfarenheterna från en av dessa kurser i muntlig presentation. Man har 
därvid gjort längre intervjuer med tolv doktorander och lärare som varit 
deltagare i kursen. Frågor som man försökt få svar på är hur 
kursdeltagarna vill beskriva sin syn på lärande, vad de överhuvudtaget 
har lärt sig genom  kursen och hur de har lärt sig detta. I den avslutande 
diskussionen tar författarna upp fördelarna med att kursdeltagarna genom 
kursen tvingas reflektera över t ex sina attityder till studenter och sin 
lärarroll samt sitt synsätt på lärande. Vidare också att det upplevs positivt 
att kurserna går över fakultetsgränserna.

Den femte uppsatsen, av Ethel Dahlgren  , behandlar universitets
lärarnas lärande utifrån en speciell synvinkel. Här handlar det om lärare 
som bedrivit utvecklingsarbete omkring distansutbildning. Hon ställer sig 
frågan om utvecklandet och genom förandet av en distanskurs kan vara 
viktigt som ett led i form andet av en god universitetslärare. Genom 
intervjuer har Ethel Dahlgren funnit det lämpligt att kategorisera svaren 
omkring lärarnas ökade kompetens i åtta olika grupper. Som exempel på 
dessa kan näm nas svar som handlar om att läraren genom arbetet med 
distansutveckling tvingats definiera en tydligare äm neskärna och fått en 
fördjupad kunskap om studenternas förståelse. Men det finns också 
kom m entarer om kring det tunga och besvärliga att vara kursutvecklare 
och lärare i distanssam m anhang, "man måste vara eldsjäl", och att man 
kan sakna stim ulansen (endorfinkicken) av att möta studenterna face-to-  
face.

Slutligen handlar den sista uppsatsen under rubriken "Steg på vägen" 
om risken med m etaforer hos universitetsläraren. P -0  Ågren  propagerar
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i sitt bidrag för att den enskilde universitetsläraren mer medvetet bör 
fundera över sitt ordval och sina älsklingsm etaforer, eftersom  det finns 
risker för att ordvalen ger om edvetna och felaktiga signaler till studen
terna. Som exempel näm ner han ord som skola -  elev -  klassrum  (kontra 
universitet -  student -  lärosal), föreläsning, lärarroll, rätt/fel, utbild- 
ningsindustri m ed input-outputmodell.
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"Att se en doktor i vården"
Handledningen inom läkarutbildningen: 

hur den ser ut och hur den formas1

Eva Carlsson, 
in s tfö r  anatomi/personalutv. gruppen 

Lisbeth Lundahl, 
pedagogik/personalutv. gruppen

Sam m anfattning
Uppsatsen grundar sig på en undersökning av hur den kliniska handledningen bedrivs 
inom sju kliniska kurser på läkarutbildningen. 25 handledare och kursledare inter
vjuades om hur handledningen faktiskt läggs upp och hur man definierar skicklig 
handledning. Den bild som kommer fram  är att den kliniska handledningen främst 
bygger på en hantverkstradition, d v s  handledningen avser primärt läkarens och kan
didatens synliga handlingar, och m indre de bakom liggande övervägandena, "den 
praktiska yrkesteorin". Till skillnad från det traditionella mäster-lärlingsförhållandet 
är det em ellertid ovanligt med ett varaktigt, personligt handledningsförhållande inom 
den grundläggande läkarutbildningen. Flera förutsättningar för en handledning för 
professionell yrkesutövning saknas därmed. Vi diskuterar vilka faktorer som främst 
begränsar och styr uppläggningen av den kliniska handledningen idag. Vi drar slut
satsen att styrningen så gott som helt sker på institutions- och kursnivå och främst 
avser den kliniska praktikens form  och tidsåtgång, mera sällan dess mål och am bi
tionsnivå. Ledningens stöd för och aktiva engagemang i den kliniska undervisningen 
framstår som centrala. Yttre faktorer, främst tiden, upplevs som mest begränsande av 
handledarna själva. Därtill tycks traditionsberoende och brist på egna handlednings- 
förebilder utgöra starkt begränsande faktorer. Det är emellertid ytterligt få kurs- och 
handledare som tar upp dessa sistnämnda aspekter.

Inledning
En väsentlig del av läkarutbildningen äger rum ute på avdelningar och mottagningar. 
Under sex av utbildningens elva terminer är merparten av undervisningen förlagd dit, 
och läkarna, de kliniska handledarna, har ett centralt undervisningsansvar. Samtidigt 
är detta en del av utbildningen som hittills varit ganska litet uppmärksammad av de 
utbildningsansvariga. De avgående studenterna anser att de kliniskt-praktiska mo-

1 Citat från en  av intervjuerna om  m ålet för handledningen.
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menten tillhör de mest värdefulla, men har också kritiserat dem för ineffektivt tidsut- 
nyttjande och brist på personlig handledning och feed-back2. M edicine Studerandes 
Förenings (MSF) handledningsenkät till studenter på medicin- och kirurg i term inerna 
pekar i samma riktning:

”..de allra flesta  anser att handledning bedrivs i alltför liten omfattning och 
att kvaliteten inte är optimal. Vid en jäm förelse med andra vårdutbildningar är  
handledningen på läkarlinjen lågt prioriterad, särskilt på det kliniska stadiet" 3. 

Studien grundar sig på intervjuer med 25 handledare och kursledare på 7 av de kli
niska kurserna inom läkarutbildningen, samt på skriftligt material om dessa kurser4. 
Här belyser vi främst hur den kliniska handledningen faktiskt bedrivs, och diskuterar 
vilka förhållanden som styr och begränsar denna uppläggning.

Tidigare studier
Studier av handledningen i praktiken saknas förvisso inte. Enbart under perioden 
1988-94 har exempelvis dryga hundratalet internationella avhandlingar producerats 
med anknytning till detta tem a5. Am erikansk forskning och då främ st på lärarut- 
bildningsområdet dominerar, även om forskning om handledning inom  studie- och 
yrkesvägledning, om vårdnad och psykoterapi är relativt vanligt förekom m ande6. 
Också i Skandinavien har viss forskning om handledning, främst med koppling till lä
rarutbildningar, bedrivits7. I detta sam m anhang kan nämnas de norska forskarna 
Handal, Lauvås och Hofgaard-Lycke, som bland annat behandlar handledning inom 
utbildningen av läkare8.

En specifik handledningsfunktion, som vi dock inte kommer att gå in på här, är tutor- 
rollen i läkarutbildning med inriktning mot problembaserad inlärning, PBI. Åtskilliga 
arbeten om PBI-baserad utbildning kommer in på eller behandlar specifikt denna 
form av handledning9. Ett antal artiklar om handledning i läkarutbildningen, främst 
baserade på mer begränsade undersökningar och utvecklingsprojekt , återfinns i de 
medicinskt-pedagogiska tidskrifterna10. Till stor del är dessa senare arbeten beskri
vande och/eller föreskrivande: hur uppfattar studenter och handledare olika aspekter 
av den kliniska undervisningen, och hur bör denna idealt försiggå? Hur har nya

2 Linjevärderingar från de avgåen d e läkarstudentem a 1991-94.
3 MSFs h and ledningsprogram  (odat).
4 Carlsson, E & Lundahl, L (1994).
5 D issertation Abstracts 1988-94.
6G enom gån g av ERIC 1982-94 , M edline 1989-94 och D issertation Abstracts 1988-94. Se Franke (1990) och 
G lickm an & Bey (1990) för forskningsöversikter.
7 Jfr Franke (1990).
8 H ofgaard Lycke, H andal & Lauvås (1992) är inriktad på h an d led n in g  inom  specia listutb ildn ingen  av  
läkare. Se också H andal & Lauvås (1983) och Lauvås & Handal (1993),
9 Se t ex M oust m fl (1990), Kjellgren m fl (1993).
10 E xem pelvis innehåller M edical Education ett 15-tal artiklar på detta tema u nder åren 1989-1994.
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metoder för instruktion och handledning förts in och fungerat?11 M era sällan försöker 
man kritiskt belysa handledningens förutsättningar och funktioner. Detta är delvis vår 
ambition med föreliggande artikel.

Kort om undersökningen och underlaget
Undersökningen genom fördes vt 1994. Den omfattar 7 kliniska kurser om samman
lagt drygt 70 poäng. Kurserna är jäm nt fördelade över de sex sista term inerna av 
läkarutbildningen som totalt omspänner 220 poäng eller 11 terminer.

Sammanlagt intervjuades 7 kursledare (samtliga män) och 18 kliniska handledare 
(5 kvinnor och 13 män). Begreppen handledare och handledning har här definierats 
rent operationellt. Som handledare avses läkare m ed undervisningsuppgifter fö r  
medicine studerande på den del av grundutbildningen som är förlagd till avdelningar 
och mottagningar, och handledningen är det handledaren fö re ta r  sig gentemot 
kandidaterna i pedagogiskt syfte. M ellan 2 och 4 handledare per kurs intervjuades, 
och urvalet baserades på kursledarnas förslag. Kursplaner, scheman och annan infor
mation om de sju kurserna utgjorde ett kompletterande underlag.

Två av kursledarna hade långvarig erfarenhet av att vara kursansvariga (5 år eller 
mer), lika m ånga hade haft kursledaruppgiften 1 år eller mindre. Av de 18 kliniska 
handledarna befann sig 3 i egen utbildning (specialistutb). En merpart av handledarna 
(10 st), hade långvarig erfarenhet av att handleda läkarkandidater (5 år eller mer). 6 
hade haft kandidater i handledning 1-5 år, och 2 kortare tid än 1 år. Drygt hälften, 10 
st, hade någon form av m era uttalat handledar- eller undervisningansvar (klinisk 
assistent, kursamanuens, undervisningsansvarig läkare). En handledare hade genom
gått en handledarutbildning.

Hur går den kliniska handledningen faktiskt till?

En avgränsning: handledning i ämnet
Det kan noteras, att vi helt uppehåller oss vid den kliniska handledning som för
medlas inom  ämnets/kursens ram, helt enkelt därför att detta idag är den enda före
kom m ande. I fo rtsättn ingen kom m er det, fram för allt inom  "doktorsskolan" 
(arbetsnam n) att ges handledning över äm nesgränserna. Båda form erna av hand
ledning kan ses som viktiga och kompletterande redskap för att underlätta studenter
nas integration av stoff och erfarenheter.

11 Se Crandall (1993), Harth m fl (1992), H ew sen  & Jensen (1990), M cLeod, James & A braham ow icz (1993), 
Price & M itchell (1993)



Den yttre ramen
Handledningen ute på avdelningen sker i regel i grupper om 2-4 kandidater. Den 
praktiska undervisningen kan vara varvad med teoretiska avsnitt, eller ligga åtskild. I 
det senare fallet är det vanligt att teorin koncentreras till någon/några inledande 
veckor och till en fast föreläsningsdag varje vecka. Oftast tillbringar studenterna 
ganska kort tid, 1-2 veckor, på den enskilda avdelningen eller mottagningen. Bakom 
denna uppläggning kan ses en strävan att täcka av alla eller flertalet delområden av 
det aktuella äm nesom rådet. I ett par fall förekommer dock långplaceringar om 4-6 
veckor. I fem av de sju kurserna finns inslag av praktisk undervisning som är förlagd 
till sjukhus utanför Umeå och som kan avse hela eller delar av kandidatgruppen. I så 
gott som sam tliga fall finns inslag av särskilt tillrättalagd gruppundervisning/grupp- 
handledning någon timma per vecka med tillfälle till träning av vissa metoder, fallge
nomgångar m m.

Handledning i små doser
H uvuddelen av tiden kom m er kandidaten i kontakt m ed ett antal o lika lä
kare/handledare, som är kopplade till de patienter som kandidaten tilldelas, oftast ge
nom att han/hon skall svara för inskrivningar. Bara i ett fall (en delkurs) finns per
sonliga handledare i m eningen att kandidat har kontinuerlig kontakt med en och 
samma handledare över en längre tid.

"Kandidaterna har ingen personlig handledare, utan de få r  vända sig till den 
läkare som hanterar den aktuella patienten. Vid problem  vänder de sig till mig"
(H 3).
De kortvariga kontakterna m ellan student och handledare är säkerligen den 

främsta anledningen till att den återkoppling som ges är av starkt beskuret slag. Den 
gäller inskrivningar och andra avgränsade prestationer, och ofta ger man synpunkter 
bara på de punkter det brister. Någon allsidig bild av var man har sina starka och 
svaga sidor får studenten sällan.

"Jag ger feed-back på journalskrivningen. (— ) Feed-back på kandidatens fö rhå ll
ningssätt i patientkontakten ger jag  bara i ringa omfattning, eftersom placeringen 
är så kort, och endast där det handlar om de få  som är direkt olämpliga" (H 18).

I linjevärderingarna har de avgående studenterna genomgående uttryckt önskemål om 
mer kontinuerlig , personlig  handledning för en höjd kvalitet på den kliniska 
utbildningen. De ständiga rotationerna av handledare och praktikplatser har också av 
en del setts som orsaker till "kandidattrötthet" - bristande engagem ang och ibland 
t o m en nedlåtande attityd till studenterna - bland läkare och övrig personal. De 
sistaterm insstuderande på läkarutbildningen vid Karolinska Institutet i Stockholm 
som DalUAlba (1994) intervjuade, kom till liknande slutsatser. Studenterna ansåg att 
de täta avdelningsbytena försvårade en önskvärd träning i sam arbete med läkar-
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kollegor och andra yrkeskategorier, och att de kortvariga kontakterna med 
handledarna utgjorde hinder för att definiera och utveckla den egna läkarrollen12.

Studentens ansvar och handledarens
"Läkarlinjen består i att man är ute och övningskör helt på egen hand, eller sitter i 
högersätet och åker med passivt "13.

Begreppet ansvar används m ed olika betydelser i handledarintervjuerna. Det är 
mycket vanligt att säga, att "Studenterna har ansvar fö r  att hålla sig framme". Man 
erbjuder ett smörgåsbord av möjligheter, men det är upp till studenten att ta initiativ 
och ta för sig. Här avser vi i stället i vilken mån det ingår i kursfordringarna att stud
enten, d v s  alla studenter, relativt självständigt skall kunna undersöka och samtala 
med patienten och resonera kring sina fynd.

Det ansvar som läggs på studenten kan förhålla sig till handledarens grad av 
ansvarstagande på flera sätt. Förenklat kan följande kombinationer tänkas:

grad av lågt 

handle

dar an

svar högt

grad av studentansvar

lågt_______ högt_______

1 2

3 4

Vi har sett exempel på flertalet av dessa fyra kombinationer. I fall 1 tar handledaren 
ringa ansvar för att en lärorik kontakt m ellan kandidat och patient skall komma till 
stånd. M an säger ofta att kandidaten får hålla sig framme, men ingriper inte om 
kandidaten undlåter att ta några initiativ. Å terkopplingen på det kandidaten gör i 
patientkontakten är sparsam.

"Kandidaten skriver in patienten och går med på ronder. Jag diskuterar deras 
insatser i samband med direkta frågor. Det krävs att studenten tar direkt initiativ. 
Det är ont om tid vilket leder till att undervisningen blir lidande. Min handledning 
består mest i att instruera" (H 7).
I fall 2 läggs ett stort ansvar på kandidaten att göra en självständig bedömning, 

men handledaren sätter av ringa tid för planering och uppföljning av kandidat- 
patientkontakten.

12 D all'A lba (1994), s 10-11.
12 Citat från linjevärdering jan 94.
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Fall 3 kännetecknas av att handledaren i hög grad tar ansvar för vad som händer i 
patientkontakten, medan kandidaten får få tillfällen att "pröva vingarna", och/eller 
det endast är de duktigaste kandidaterna som får ta ett större ansvar.

"Jag håller i trådarna, men kandidaten är delaktig. Jag tar anamnes, kand ger 
förslag på diagnos och behandling" (H 5).
Fall 4 . som utgör det bästa inlärningstillfället, kännetecknas av att studenten får ta 

ett betydande självständigt ansvar, men detta är kopplat till ett aktivt handledarskap. 
H andledaren väljer t ex ut läm pliga kandidatpatienter, gör en kom pletterande 
bedöm ning och har ordentliga uppföljningssam tal med kandidaten. Vi har sett 
kom binationen högt studentansvar - hög grad av ansvarstagande från handledaren 
bara hos ett fåtal handledare i vår studie.

"Jag väljer ut patienter som jag  bedömer är lämpliga fö r  kandidatundervisning  
och talar med dessa patienter i förväg (— ). Kandidaten och ja g  går in på ett av 
läkarrummen, och kand få r  vissa grunddata. Sedan få r  patienten komma in och 
berätta sin sjukhistoria. Ofta är ja g  helt tyst. Patienten få r  finna  sina ord, kan
d idaten får initiativet och få r  fråga. Till sist få r  kandidaten undersöka patienten. 
Kandidaten har initiativet. Jag uppmuntrar till aktivitet. Jag uppmuntrar också 
kand att gå in till patienten efteråt, läsa journaler, m m. Jag ser det som viktigt att 
ha en respektfull inställning till kandidaterna. De är yngre kollegor, som man inte 
få r  mästra. De måste få  luft under vingarna. " (H 4).
Avslutningsvis bör tilläggas, att utrymmet för kandidaternas ansvarstagande själv

fallet är mindre på de första än under de sista kliniska terminerna, och att detta måste 
få återspeglas i kursmål och faktiskt genomförande.

Demonstration, övning, korrektion
I handledarintervjuerna fram kom m er, att absoluta m erparten av den tid som kan
didaten tillbringar på avdelningen ägnas åt att observera  patienter, läkare och annan 
personal, sam t att p ra k tise ra . Blott en m indre del av tiden går åt för samtal, då 
studenten får tillfälle att re flek te ra  över vad han eller hon sett och gjort, och 
handledaren kan ge respons på studentens insatser. Handledningen följer i hög grad 
ett mönster från lärlingsutbildnngen inom hantverket:

"Mäster har visat och instruerat hur ett riktigt utförande av en uppgift ska se ut, 
lärlingen har sedan få tt öva sig på detta och mästaren har sedan rättat och 
korrigerat beteendet tills det blivit godkänt" (Lauvås & Handal 1993, s 45-46).

En sådan modell har em ellertid klara brister: den förutsätter att det finns ett bästa 
tillvägagångssätt som bör användas, och den bygger på det som görs och syns. Men 
läkararbetet bygger inte på en serie givna handgrepp, och det är inte statiskt. 
Verksam hetens kom plexitet och utveckling kräver professionella yrkesutövare, 
förmögna att göra självständiga och flexibla bedöm ningar. Då blir det också centralt 
att i handledningen resonera om varför man valt att göra på ett visst sätt i en bestämd
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Situation, att med Handal och Lauvås begrepp göra den praktiska yrkesteorin tydlig. 
Vidare kan noteras, att den långvariga relation som utmärker mäster-lärlingsmodellen 
helt saknas i handledningen i läkarutbildningen.

Handledningens styrning
Någon specifik styrning av den praktisk-kliniska undervisningen förekom m er inte i 
utbildningsplanen eller den lokala planen för läkarutbildningen, och inte heller i 
några andra rik tlin jer från grundutbildningsnäm nden eller annan övergripande 
instans. Den styrning som kan förekom m a ligger det därför helt på institutions- och 
kursnivån att utöva. I vilken mån styrning av handledningen faktiskt förekommer och 
hur denna styrning sker varierar mellan de sju kurserna, och även inom dessa.

Den i särklass vanligaste formen av styrning är den som sker genom scheman, 
anvisningar om vilka aktiviteter kandidaten skall delta i och regler för närvaro. "Flit-" 
eller checklistor kan förekomma. Det bör framhållas, att nivån eller kvaliteten på det 
studenten förväntas kunna eller utföra är oklar i denna form av styrning.

Kursmål finns visserligen genom gående skriftligt formulerade, i några fall t o m 
mycket detaljerat, m en det hör till ovanligheterna att målen är "levande", d v s att de 
diskuteras inom lärarkåren, aktivt förmedlas till studenterna och övrig personal och 
återspeglas i uppläggningen. Speciellt ovanligt är att kursmålen delges övrig p e r
sonal. V idare är ofta målen så övergripande hållna, att det inte går att se vilka mål 
som gäller för den praktiska, avdelningsförlagda delen.

Det ovan sagda kan jäm föras med resultaten från en tidigare undersökning av nio 
större kurser inom läkarutbildningen i Umeå. Endast två av nio kursledare menade att 
kursmålen i hög grad påverkade kursens uppläggning, medan två tredjedelar (6 pers) 
av dem ansåg att m ålen föga påverkade kursuppläggningen14. Att döma av dessa två 
studier tillmäter alltså många kursansvariga inom läkarutbildningen kursmålen ringa 
praktiskt värde.

M ånga studier har visat, att provets utformning är en av de starkaste styrfaktorerna 
för studenternas inlärning. Prövning av de studerandes kliniska kunnande, t ex genom 
tentamenspatient, förekom m er emellertid bara i ett par fall.

Några kurser kännetecknas av att det jäm te en innehålls- och tidsstyrning finns en 
undervisningstradition som tydligt sätter sin prägel både på den teoretiska undervis
ningen och avdelningsförlagda praktiken. Inriktningen och ambitionsnivån för den 
kliniska handledningen är kända och om fattade av lärare, handledare och annan 
personal utan att för den skull behöva vara formali sera de. Ämnesföreträdaren har en 
aktiv del i utform andet av denna tradition och i kursens genomförande. Ledningens 
betydelse för hur väl handledningen fungerar blir inte minst synlig här.

14 Lundahl, 1993.
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I en kurs slutligen, lämnas ansvaret för vad som skall ske under den avdelningsför- 
lagda perioden så gott som helt till den enskilde läkaren. Den kliniska utbildningens 
innehåll och kvalitet kan därför variera mycket starkt.

En fråga för ledningen och arbetslaget
När vi frågade vad som bidrog till ett gott resultat av handledningen, fram hölls i 
första hand den egna inställningen till handledning och attityderna hos ledning, läkar- 
kollegor och övrig personal. 62% av alla intervjuade tog upp sådana attitydfaktorer.

Det finns en tydlig koppling mellan framgångsrik handledning och förekomsten av 
en institutions- och klinikledning som intresserar sig för och stöder undervisningen, 
samt en positiv anda på avdelningen i stort. De handledare som har har den mest 
genom tänkta uppläggningen av och mest positiva inställningen till sina kliniska 
handledning beskriver också en aktiv och engagerad institutions- och klinikledning. 

"Min egen inställning och gruppundervisningen ja g  håller i. Respektfullheten mot 
kandidaterna. B ra feed -back  från  kollegorna p å  avdelningen. Professorn och  
studierektorn har ge tt a llt s töd  fö r  m itt pedagogiska  utvecklingsarbete"  (H 4). 

Klinik- och institutionsledningen spelar följaktligen en central roll för den kliniska 
undervisningen på flera plan. Det handlar dels om det stöd i form av organisation, tid, 
uppmuntran, mm som  man ger den kliniska handledningen - till läkare och annan 
personal som förväntas handleda studenterna. Dels handlar det i hög grad om det 
arbetsklimat ledningen bidrar till att skapa.

"På x -avd  har v i m ycket bra person a l (— ) Den längre p laceringen vid  avde l
ningen b idrar till en m er p o sitiv  inställning. Men det finns en p o sitiv  anda ö h t  a tt ta 
hand om varann ( — ) D essutom  ä r  överläkarna inte så noga m ed distansen som på  
andra avdeln ingar. P ersonalen  känner a tt de kan tala m ed dem om  vad som  helst"  
(H 3).
Vi har här kunnat konstatera, att övrig avdelningspersonal alltför sällan är informerad 
om vad den kliniska undervisningen förväntas leda fram till. Vi har däremot inte 
samlat in uppgifter om hur m ycket den övriga personalen i övrigt involveras i pla
nering, genom förande och uppföljning av den kliniskt-praktiska undervisningen.

Att den övriga avdelningspersonalens insatser och attityder är mycket betydelse
fulla för utfallet av den kliniska undervisningen fram går inte m inst av studenternas 
linjevärderingar. Jäm för också med Biggs & Prices (1992) konstaterande:

"The non-university s ta ffa re  im portant as clin ical teachers; they are generally  
good  com m unicators and p rovide  inform ed access to pa tien ts under their care. 
These teachers often report having little involvem ent in the planning, assessm ent 
and review  o f  undergraduate teaching and little w ay o f  recognition. Their services  
are often poorly  acknow ledged and inadequately su pported".15

15 Biggs & Price (1992), s 264.
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En verksamhet med klara begränsningar
Vi har av kursledar- och handledarintervjuerna dragit slutsatsen, att den kliniska 
handledningen i regel är klart begränsad till sin inriktning och ambitionsnivå. Den 
domineras av observation och tillämpning, medan tillfällena till handledningssamtal 
och återkoppling är relativt få och beskurna.

En klart begränsande faktor är tiden som avsätts fö r  handledning, och hur denna 
tid  används. Tiden som  tillbringas på den enskilda avdelningen i regel kort. Denna 
tid splittras upp på en serie möten med olika läkare och annan personal. Slutligen är 
den tid som står till förfogande i den enskilda kontakten mellan kandidat och läkare 
begränsad. Tio av de arton handledarna ser bristen på tid som den faktor som starkast 
förhindrar att en god handledning skall komma till stånd, och lika många ser en 
utökning av tiden som den främ sta kvalitetshöjande åtgärden.

"Tiden är avgörande. Om man hade mer tid skulle mötet mellan kandidat och 
handledare kunna schemaläggas. M en vi få r  ingen mer tid fö r  att vi har kandi
dater" (H 17).

Andra yttre begränsande faktorer nämns, speciellt bristen på ändamålsenliga lokaler 
och brist på  patienter. Ca 1/3 av de intervjuade tar upp var och en av dessa faktorer.

Vi vill em ellertid också peka på att den existerande traditionen  inom läkarutbild
ningen och läkarnas/lärarnas egna erfarenheter, kunskaper och attityder  är faktorer 
som kraftfullt både styr och begränsar vad som sker i handledningen. Här kan 
jäm föras med den tidigare näm nda kursledarundersökningen där kursledarens egna 
kunskaper och attityder, kollegornas attityder och den rådande undervisningstraditio
nen angavs som de viktigaste faktorerna för hur kursen faktiskt lades upp16.

I de flesta kurs- och handledarintervjuerna framstår hantverksm odellen (demon
stration - övning - korrektion) som tämligen självklar, och de förändringar man vill 
göra ligger i regel inom  den rådande traditionen. När vi ställde frågan "Hur lär sig 
studenterna bäst i den kliniska undervisningen?", betonades således främ st den 
praktiska träningen och därnäst m öjligheten att observera förebilder och patienter, 
medan bara ett fåtal näm nde reflektion och samtal med handledaren som viktiga 
inlärningsmöjligheter. V idare var målen för det man ville åstadkom m a i den kliniska 
utbildningen ofta begränsade till kliniska färdigheter och kunskaper, medan man 
mera sällan hade en am bition att påverka studentens attityder och ställningstaganden. 
Totalt tog knappt hälften av de intervjuade upp någon form av attitydm ål för den 
kliniska handledningen. En fjärdedel såg det som väsentlig t att förm edla ett 
respektfullt bem ötande av patienten, och endast en sjättedel berörde studentens 
förmåga att göra etiska ställningstaganden.

Vi noterar, att praktiskt taget ingen intervjuperson nämnde förebildliga handledare 
från den egna grundutbildningen, men väl en del från AT- och annan utbildning.

16 Lundahl, 1993.
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"Jag minns ingen speciell handledare, minns knappt att ja g  hade någon handle- 
dare"{ H 16).
"Handledningen var dålig  under kandidattiden. D et blev något bättre därefter"
(H 18).

Därtill är det bara en enda person av de intervjuade handledarna som genom gått 
handledarutbildning. Det vill säga: man har få direkta modeller att gå till när man 
skall utform a sin egen handledarroll inom den grundläggande läkarutbildningen. 
Tradition och brist på förebilder kan därför antas bidra till den begränsade handled- 
ningsstrategin.
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LÄRO- OCH FÖRLOSSNINGSKONST - BÄTTRE 
HANDLEDNING PÅ FÖRLOSSNINGSAVDELNING.

Av Carl-Gustav M ählck ^  , U lf Högberg ^  , Barbro Hansson ^  , Lisbeth 
Lundahl ^  .

1) H ögskolelektorer vid Institutionen för Obstetrik och G ynekologi, Um eå Universitet;

2) Barnm orska vid Förlossningsavdelningen, Norrlands U niversitetssjukhus, Umeå;

3) Pedagogisk konsult vid M edicinska Fakulteten, Um eå Universitet.

Bakgrund:
Kursen i Obstetrik och Gynekologi (eller ”Förlossningskonst och Kvinnosjuk
domar” , som det skulle heta enligt svensk terminologi) är i Sverige förlagd till 
11 :e och sista terminen i läkarutbildningen.

Enligt Äm nesbeskrivningen, fastställd av dåvarande Linjenämnden för läkar
linjen 1987 05 07, skall den studerande bl a ”kunna redogöra för huvuddragen 
i graviditetens, förlossningens och efterbördets fysiologi, klinik och terapi ... 
och ha kännedom om den normala förlossningens förlopp, samt om smärt
lindring och vanliga kom plikationer.”

Enligt Institutionens för Obstetrik och Gynekologi M ålbeskrivning  beträffande 
praktiskt kliniska undervisningsm om ent för grundundervisningen (1991 12 16) 
skall den studerande självständigt bl a kunna bedöma livmoderns storlek i såväl 
tidig som sen graviditet, kunna utföra såväl yttre som inre undersökning av 
den gravida kvinnan med avseende att fastställa fosterläge, föregående foster
del samt bedöm a förlossningens fortskridande utifrån livmoderhalsens öpp- 
ningsgrad. Vidare, den studerande skall under handledning ha övervakat 
normala förlossningsförlopp och assisterat vid barns framfödande och ha 
utfört rutinundersökning av nyfött barn omedelbart efter förlossningen.

Även om förlossningsplaceringen under kursen i Obstetrik och Gynekologi 
alltid lovordats av de medicine studerande, har det under senare år framkom
mit allt större krav på reform ering av den kliniska handledningen på förloss
ningsavdelningen. I de skriftliga kursvärderingarna, som göres efter varje 
kurs, får visserligen barnm orskorna vid förlossningsavdelningen generellt
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mycket höga poäng för sin kliniska handledning, men återkommande har också 
varit, att den kliniska handledningen kunde vara mycket varierande.

Exempel på omdömen från samma kurs:

- Barnm orskorna var suveräna!....Bra undervisning!...De släppte till mycket, 
och jag fick göra många moment självständigt!
- Barnm orskorna var negativa!...O intresserade!...Vi kandidater fick inte 
undersöka patienterna!

Vid samtal med förlossningsbarnm orskorna framgick att dessa ofta kände den 
kliniska handledningen som en belastning i arbetet, att de kände sig splittrade 
mellan olika krav; krav på professionellt omhändertagande av och omsorg om 
det blivande föräldraparet å ena sidan, och å andra sidan krav på klinisk hand
ledning av såväl läkarstuderande som sjuksköterskeelever.

Bland kandidaternas egna förslag till konkreta förslag till förbättringar har 
återkommande nämnts schemaförändringar; att varje kandidat fick sin ”egen” 
barnmorska. En svårighet att genomföra en sådan schemaändring har em eller
tid varit att medan studenterna går sin utbildning på ”heltid”, arbetar de flesta 
barnm orskorna deltid (halvtid eller 75%). Detta kunde i extrem fall medföra 
att den medicine studerande under sin 14-dagars förlossningsplacering kunde 
möta 8-9 olika barnmorskor.

Genomförande:
Förändringsarbetet av den kliniska handledningen av de medicine studerande 
vid Förlossningsavdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå startade 
under våren 1993.

För att förbättra undervisningsklim atet enades man från Basenheten/Institu- 
tionen/Vårdskolan om att söka ordna utbildning i klinisk handledning av för
lossningsbarnmorskorna. Handledarutbildningen leddes av två pedagoger, Nils- 
Erik W edman och Lisbeth Lundahl från undervisningscentrat. Vid tre 
sammankomster om vardera tre timmar, framförde barnm orskorna många 
synpunkter. Som tidigare nämnts, kände man sig ofta splittrade mellan olika 
krav. Man önskade att barnmorskornas bedömningar av kandidaterna skulle 
efterfrågas och värderas. Man framhöll att ”man ofta kände sig bedömd men 
inte lika ofta beröm d” . Man efterlyste vidare en ordentlig målbeskrivning och 
ifrågasatte om det var nödvändigt att kandidaterna så detaljerat skulle deltaga i
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förlossningsarbetet, när det stora flertalet av dem ändå aldrig skulle komma att 
handlägga förlossningsfall.

Från lärarhåll framhölls syftet med undervisningen av de blivande läkarna: 
"Graviditet och förlossning är skeenden i en fcvinnas liv, som påverkar hennes 

fram tida sätt att förhålla  sig till hälsa och sjukdom. Avgörande fö r  barna
födande t som livserfarenhet är den attityd och empati, som kvinnan möter på  
förlossningsavdelningen. Oavsett fram tida yrkesinriktning är det därför av 
mycket stor betydelse att den blivande läkaren få r  god insikt i och förståelse av 
arbetet på  en förlossningsavdelning”.

Under den fortsatta handledarutbildningen definierades arbetsuppgifter och 
ansvarsom råden för barnm orskor, tjänstgörande förlossningsläkare, kurs
ledning och övriga lärare. Den process, som handledarutbildningen innebar, 
utmynnade i ett förslag till förändrad tjänstgöring för de m edicine kandi
daterna under förlossningsplaceringen. Viktigt att notera i detta sammanhang, 
är att förslagen har fram sprungit ur barnm orskornas egna synpunkter och 
ideer; en förutsättning för ett lyckat förändringsarbete.

Huvudprincipen var kontinuitet barnmorska - läkarstuderande. Någon full
ständig kontinuitet med förhållandet 1:1 var ej alltid praktiskt genom förbart 
p g a de olika arbetstiderna, men däremot kunde antalet barnm orskor per 
kandidat reduceras till 2, där en fick beteckningen ”Huvudhandledare” (se 
bilaga 2). Ett annat förslag från barnm orskorna själva, var ett inledande samtal 
mellan kandidat och barnm orska/huvudhandledare, där kandidaten i förväg på 
ett form ulär (se bilaga 3) skulle ha skrivit ner sina förväntn ingar  på sin 
förlossningsplacering, på samma sätt som man i yrkeslivet annorstädes får 
försöka definiera vad man vill ha ut av sin kommande tjänstgöring. Förutom 
att barnm orskan på ett tidigt stadium kunde korrigera eventuella orealistiska 
förväntningar, bidrog detta inledande samtal också till att student och hand
ledare lärde känna varandra och att den handledande barnm orskan kände ett 
större personligt ansvar och engagem ang i den kliniska undervisningen. Vid 
den sista tjänstgöringsdagen hade man sedan ett avslutande samtal, varvid man 
tog upp dels om de inledande förväntningarna hade uppfyllts, dels kunde den 
handledande barnmorskan ge studenten tips och synpunkter på den framtida 
yrkesverksam heten. M allar utarbetades för det praktiska genom förandet, för 
handledande barnmorska, för den medicine studerande samt för utvärdering 
(se bilagor 1-5).
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Under våren 1994 genom fördes en försöksverksamhet, då hälften av en kurs 
fick pröva den nya verksamheten, medan resterande hälft fick försätta med det 
gamla systemet.

Utvärdering:
Någon kvantitativ utvärdering av materialet har ej gjorts, utan endast en 
kvalitativ bearbetning.

Försöksverksamheten uppfattades som en klar förbättring av inblandade 
parter. För de medicine studerande innebar förändringen ett underlättande av 
kunskapsinlärning och förhållningssätt. För barnmorskorna  underlättades 
handledningen och innebar större inlevelse och ansvar. För lärarna innebar 
nyordningen ett närmare deltagande i den kliniska handledningen med stora 
pedagogiska fördelar.

För att exem plifiera den process som varit, citeras här några uttalanden av 
såväl studenter som barnmorskehandledare.

Inför första tjänstgöringsdagen:
”Jag förväntar mig att få följa den normala förlossningens klinik och att få viss 
insikt i diagnosticerandet av avvikelser i förlossningen. Vidare förväntar jag 
mig att få vissa praktiska färdigheter i undersöknings- och förlossningsteknik. 
Vidare önskar undertecknad få kunskap om förhållningssätt till föräldrar i 
förlossningssituationer. Att för första gången få uppleva ett barns födelse är 
kanske det viktigaste, trots allt.”

Studentens bedöm ning av förlossninesplaceringen:
- Att följa en och samma barnmorska var bra, underlättade att stegvis få göra 
mer och mer.
- Josefin är en pärla! Kunde möjligen ställa mera krav på kandidaten och köra 
mer med en, berättar gärna mycket om man frågar.
- Personligen hade jag  fått turen att få en fantastiskt trevlig och kandidatvänlig 
barnm orska som jag  kom bra överens med.
- U tmärkt handledning, tyvärr lite få förlossningar men min barnm orska tog 
på sig bara arbete för att jag  skulle få vara med så mycket som möjligt. Fick 
pröva på det mesta, inklusive dela medicin och blanda infusion.
- Kontinuitet med samma barnmorska gör att egenaktivitet kan ökas.
- För att se variationer är det kanske bättre att gå med två olika barnmorskor, 
en huvudbarnmorska.
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- Tog alla tillfällen i akt till att undervisa. M ycket pedagogiskt. Mycket bra att 
gå med en barnm orska, man hade möjlighet att relatera till tidigare förloss
ningar som man hade haft tillsammans.
- Fortsätt med personbunden handledning. M ycket positivt för teamarbetet. 
Speciellt vid korta placeringar.

Handledarens bedöm ning av försöksverksamheten:
Tycker du detta sätt att handleda kandidater var bättre än tidigare? Vad var bra 
och vad var m indre bra ?
- Smidigare att gå vidare då jag vet vad vi hunnit med tidigare.
- Lättare med jäm förelser mellan olika förlossningar och diskussion varför jag 
gjorde si eller så.
- Det var roligt att handleda samma kandidat hela tiden. Det föll sig naturlig att 
släppa fram honom  eftersom  jag visste vad han varit med om tidigare.
- Känner personligen större ansvar  för att just min kandidat lär sig.
- Ställt större krav på mig, mitt ansvar mer betungande. Kräver totalt mer av 
mig därför bör m an ha paus mellan kandidaterna.
- Nästa period får jag  kandidatfritt. Passar mig bra att veta när jag har kandi
dat eller ej.

H ur tycker du att det har gått att arbeta efter riktlinjer fö r  den kliniska 
undervisningen av läkarkandidat vid förlossningsavdelningen?
- Har man för få patienter täcker man bara en viss del. Har i ärlighetens namn 
icke ägnat dessa riktlinjer några tankar under handledningstillfällena.
- Svårt att hinna med förväntningar och enskilt samtal första dagen om det är 
m ycket patienter. M an känner sig otillfredställd som handledare.

Skulle du vilja ha denna organisation i fortsättningen? I  så fa ll när, om inte 
varför?
- Känner större krav på mig under den här organisationen men handledningen 
blir bättre så detta är nog något att sträva efter.
- Hur byter man smidigt ut barnmorska eller kandidat, vem det nu gäller? 
Kanske är det bra att man delar på kandidat.
- Det vore bra att fortsätta med detta fram över - men det kräver mycket av 
oss. Därför kan m an inte ha kandidater i en obruten ström. Måste få paus 
ibland. Dessutom  bör de pengar som ges till kliniken för kandidaterna redo
visas och delges förlossningsbarnm orskorna med tanke på den handledning vi 
för.
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Avslutning:
Sedan vi haft försöksverksam heten i perioder under två terminer, genomfördes 
en prelim inär utvärdering. Lärarna och barnm orskorna diskuterade gem en
samt och vi kom fram till att den provade modellen innehöll betydande 
pedagogiska fördelar för den kliniska handledningen. Vi var eniga om att den 
kliniska handledningen bör vara personlig, om möjligt fortgå under längre tid 
och fortlöpande utvärderas.

Den ovan beskrivna modellen för klinisk handledning vid Förlossningsavdel
ningen vid Norrlands Universitetssjukhus har från vårterm inen 1995 införts 
stadigvarande. Nämnas kan också att studenterna under pågående försöks
verksamhet samfällt röstade fram förlossningsavdelningens barnm orskor till 
att få institutionens undervisningsdiplom ”M agistrae Optimae” för 1994.

B ilagor:

1. Riktlinjer för den kliniska undervisningen av läkarkandidater vid 
förlossningsavdelningen.
2. Schem a för Placering vid förlossningsavdelningen.
3. Mall inför Första Tjänstgöringsdagen.
4. M all för Handledarens bedöm ning av förlossningsplaceringen.
5. M all för Studentens bedömning av förlossningsplaceringen.
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1
UMEÅ UNIVERSITET RIKTLINJER
Inst för obstetrik och gynekologi dec 1993

Riktlinjer för den kliniska undervisningen av 
läisärkandidater vid förlossningsavdelningen

U r  k u r s p la n e n :
M å l o c h  in n e h å l l  fö r  hela  o b s te tr ik -  o ch  m ö d r a h ä l s o v å r d s a v s n i t t e t

" U n d erv isn in g en  sy fta r  t i l l  god  fö rståe lse  a v  g ra v id ite t  och barnafödandet 
som  n orm ala  och p sy k isk t o m vä lvan de livsh ä n d e lser  m ed g rä n s d ra g 
n in g  t il l  k o m plika tion er och sjukdom ar. D en stu d era n d e  ska ll kunna  
redogöra  fö r  h u vu d d ra g en  i g ra v id ite te n s , fö r lo ssn in g e n s och p u e rp e rie ts  
fy s io lo g i ,  k lin ik  och terap i Speciellt gä ller d e tta  g ra v id ite tsd ia g n o s tik , be
h a n d lin g  av van liga  sy m p to m  och kom plika tion er under sen  g r a v id ite t ,  
d ia g n o s tik  och beh an d lin g  v id  m edicinska och k iru rg iska  s ju k d o m a r hos 
g ra v id a . M an  skall ha kännedom  om prenata l d iagn ostik , den  norm ala  
fö r lo ss n in g e n s  fö r lo p p , in d ik a tio n er och m etoder fö r  ö v e rv a k n in g  av  
f o s tr e t  fö re , under och om edelbart efter fö rlo ssn in g en  sa m t om  o b ste tr isk  
sm ä r tl in d r in g  och va n lig a  puerpala  kom plika tion er. D en  s tu d e ra n d e  
ska ll d ä ru tö ve r  kunna redogöra fö r  m ödravården s org a n isa tio n  i S verige , 
s jä lv s tä n d ig t  kunna u tföra de van liga  k lin iska u n dersökn in gar som  görs  
a v  läkaren  eller barnm orskan på M V C , redogöra fö r  d ia g n o stik , behand
lin g  och rå d g iv n in g  v id  van liga  besvär och sy m p to m  som  u p p trä d er  u n 
d er g ra v id ite t, ange h u vu d lin jern a  fö r  d iagnos, u tred n in g  och vård  av  
s k h ö g risk g ra v id ite te r , ange de van ligaste  orsakerna till fo s te r sk a d o r  och 
m edfödda  m issb ild n in g a r . G od kännedom  i o b s te tr isk  ep id em io lo g i e r 

fo r d r a s , m ed k r itisk t fö rh å lln in g ssä tt t ill m ödra vå rd s- och fö r lo ss n in g sr u 
tin e r " ,

Undervisningens syfte:

G r a v id i t e t  o c h  fö r lo s s n in g  ä r  s k e e n d e n  i e n  k v in n a s  liv  so m  p å v e r k a r  h e n 
n e s  f r a m t id a  s ä t t  a t t  fö rh å l la  s ig  till h ä ls a  o ch  s ju k d o m . A v g ö r a n d e  fö r  b a r 
n a f ö d a n d e t  s o m  l iv s e r f a r e n h e t  ä r  d e n  a t t i ty d  o c h  e m p a t i  s o m  k v in n a n  m ö 
te r  p å  f ö r lo s s n in g s a v d e ln in g e n .  O a v s e tt  f ra m tid a  y r k e s in r ik tn in g  ä r  d e t  d ä r 
fö r  a v  m y c k e t  s to r  b e ty d e ls e  a t t  d e n  b l iv a n d e  lä k a re n  få r  g o d  in s ik t  i o c h  fö r
s tå e ls e  a v  a rb e te t  p å  f ö r lo s s n in g s a v d e ln in g e n .
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UMEÅ UNIVERSITET
Inst för obstetrik och gynekologi

2
R IK T L IN JE R  
d e c  1993

M å l  fö r  u n d e r v i s n i n g e n  

L ä k a rk a n d id a te n  s k a l l  få
- e r f a r e n h e te r  a v  d e n  n o r m a la  fö r lo s s n in g e n s  fö r lo p p  o c h  d e s s  v a r ia t io n e r ;
- fö rs tå e ls e  fö r  v ik te n  a v  a t t  v is a  r e s p e k t  o c h  ly h ö r d h e t  fö r  f ö r ä ld r a r n a s  
b e h o v  o c h  ö n s k e m å l;
- p r a k t i s k  t r ä n in g  i y t t r e  o c h  in r e  o b s te tr is k  u n d e r s ö k n in g  s a m t  i a t t  
u n d e r s ö k a  fo s te r l ju d .

Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning

L ä k a rk a n d id a te rn a
s k a ll  in fö r  p la c e r in g e n  p å  f ö r lo s s n in g s a v d e ln in g e n
- h a  g e n o m g å t t  m o m e n te n  k a te d r a la  f ö re lä s n in g a r  g r a v id i te t  I-II, m ö d r a 
v å r d ,  o b s te t r i s k  a n a lg e s i ,  o b s te tr ik  I-IV  ( in k l  o b s te tr is k  u n d e r s ö k n in g s te k 
n ik ) , e t ik  i o b s te t r ik  &  g y n e k o lo g i ,  g r u p p u n d e r v i s n in g  i g y n e k o lo g is k  u n 
d e r s ö k n in g  o c h  f ö rh å l ln in g s s ä t t ,
- s k r i f t l ig t  h a  f o r m u le r a t  s in a  b e h o v , ö n s k e m å l  o c h  f ö r v ä n tn in g a r  p å  d e n  
k l in is k t - p r a k t i s k a  u n d e r v i s n in g e n  (e tt u n d e r la g  d e la s  u t  s o m  h jä lp  fö r 
d e tta ) .

s k a l l  u n d e r  p l a c e r in g e n  p å  f ö r lo s s n in g s a v d e ln in g e n
- h a  e t t  in le d a n d e  s a m ta l  m e d  s in  h a n d le d a r e  u t i f r å n  b l  a d e t  sk r if t l ig a  
u n d e r la g e t ,
- a k t iv t  fö lja  a r b e te t  p å  fö r lo s s n in g s a v d e ln in g e n ,  a n t in g e n  t i l l s a m m a n s  m e d  
d e n  p e r s o n l ig a  h a n d le d a r e n  e lle r , d å  d e n n a  in te  k a n  n ä r v a r a ,  m e d  a n n a n  
b a r n m o r s k a ,
- v isa  r e s p e k t  o c h  ta k t  v id  m ö te t  m e d  fö r ä ld r a r n a  in fö r  o ch  u n d e r  f ö r lo s s -  
n in g s a rb e te t ,
- fö ra  lö p a n d e  a n te c k n in g a r  o m  s in a  e r f a r e n h e te r
- lä s a  in  r e le v a n ta  d e la r  av  k u r s l i t te r a tu r e n  (B ro d y , S: O b s te tr ik  o ch  
g y n e k o lo g i) ,
- h a  e t t  a v s lu ta n d e  s a m ta l  m e d  h a n d le d a r e n ,  d å  e n  ö m s e s id ig  b e d ö m n in g  
a v  k a n d id a te n s  s ä t t  a t t  f u n g e ra  u n d e r  d e t  k l in is k t-p ra k t is k a  m o m e n te t  sk e r ,  
l ik s o m  a v  h u r  p r a k t ik e n  o c h  h a n d le d n in g e n  fu n g e ra t.
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3
R IK T L IN JE R  
d ec  1993

B a r n m o r s k o r n a

V a rje  k a n d id a t  f å r  e n  b a r n m o r s k a  s o m  h u v u d h a n d le d a r e .  D e n n a  sk a ll
- h a  e t t  in le d a n d e  s a m ta l  m e d  s in  k a n d id a t  u t i f r å n  b l  a  d e t  sk r if t lig a  
u n d e r l a g  o m  b e h o v  o c h  f ö r v ä n tn in g a r  s o m  k a n d id a te n  g jo r t
- s v a r a  fö r  l ö p a n d e  h a n d le d n in g  a v  k a n d id a te n  s å  lå n g t  d e t  ä r  p r a k t i s k t  
m ö j l i g t
- h a  e t t  a v s lu ta n d e  s a m ta l  m e d  k a n d id a te n ,  d å  e n  ö m s e s id ig  b e d ö m n in g  a v  
k a n d id a te n s  s ä t t  a t t  f u n g e ra  u n d e r  d e t  k l in is k t-p ra k t is k a  m o m e n te t  sk e r ,  
l ik s o m  a v  h u r  p r a k t ik e n  o c h  h a n d le d n in g e n  fu n g e ra t .
- t ill  g r u p p l ä r a r e n  f ö rm e d la  s in  b e d ö m n in g  a v  k a n d id a te n  o ch  p r a k t ik e n .

B a rn m o r s k o r n a  s v a r a r  o c k s å  fö r
- g r u p p i n t r o d u k t i o n  p å  f ö r lo s s n in g s a v d e ln in g e n  (p re s e n ta t io n  a v  in n e h å l l ,  
p r e s e n t a t i o n  a v  g r u p p e n s  t jä n s tg ö r in g s s c h e m a , lo k a le r ) .

Läkare på fö r lo ssn in g sa v d e ln in g e n  sa m t B B -an svarig  läkare

- s v a r a r  fö r  h a n d le d n in g  a v  k a n d id a te n  i s a m b a n d  m e d  ro n d e r ,  L - tu r  o c h  
b e d s id e

G r u p p lä r a r e n

- t a r  d e l  a v  b a r n m o r s k o r n a s  b e d ö m n in g a r  a v  k a n d id a te r n a  i s in  g r u p p  o c h  
v ä g e r  in  d e n n a  i d e n  to ta la  b e d ö m n in g e n  a v  k a n d id a te r n a s  p r e s ta t io n e r  p å  
k u r s e n ,
- s v a r a r  fö r  u p p f ö l jn in g  a v  d e t  te o r e t is k a  in n e h å l le t  i t jä n s tg ö r in g e n  p å  
f ö r lo s s n in g s a v d e ln in g e n  m e d  o b s te t r ik f ö rh ö r  s a m t  ö v r ig  
g r u p p u n d e r v i s n i n g  v a r je  v e c k a .

K u r s le d n in g e n
- s v a r a r  fö r  a t t  k a n d id a te r n a  h a r  f å t t  e n  r e le v a n t  g r u n d  fö r  d e n  k lin isk a  
u n d e r v i s n i n g e n  e n l ig t  o v a n
- s v a r a r  fö r  ö v e r g r ip a n d e  e x a m in a t io n  o c h  k u r s v ä r d e r in g  a v  k u rs e n , 
i n k lu s iv e  m o m e n te t  p å  f ö r lo s s n in g s a v d e ln in g e n
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Till första tjänstgöringsdagen!

Namn:

Skriv här ner några rader om dina förväntningar inför förlossnings- 
placeringen. Formulera med egna ord utifrån kursens angivna mål och vad 
du hittills fått av föreläsningar om vad du vill lära dig under förlossnings- 
placeringen. (Denna din egen målbeskrivning tar du med till första samtalet 
med din barnmorskehandledare):

O bs. Vid avslutande sam tal m ed huvudhandledande barnm orska utvärderas 
tjänstgöringen . B arnm orskan  fyller i ” B edöm ning av förlossningsplaceringen” , 
kandidaten  fyller i ”S tu d en ten s bedöm ning av förlossningsp laceringen” sam t den 
vanliga kursvärderingen!
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BEDÖMNING AV FÖRLOSSNINGSPLACERINGEN

S tudent:_________

Huvudhandledare:. 

Grupplärare:_____

Datum:

Inlevelseförmåga och
förhållningsätt till barnaföderska/föräldrapar

Har erhållit erfarenheter under normala 
förlossningsförlopp och dess variationer. 
Värderar korrekt normala och avvikande 
förlopp, visar respekt och lyhördhet för 
föräldrarnas behov och önskemål

I
Handaskicklighet/praktisk färdighet,
yttre och inre undersökning samt auskultera
fosterljud

Värdering av obstetrisk historia, 
förvård och joum alföring

Samarbetsförmåga med övriga 
yrkesgrupper/personal

Närvaro

Kommentarer:
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Studentens bedöm ning av förlossningsplaceringen

H u v u d h an d led a re :______________________________  T jänstgöringstid:

S tu d e n t:________________________________________D a tu m :__________

B edöm  p laceringen  ur in läm ingssynpunkt utifrån nedanstående faktorer. M arkera på linjen 
m ed e tt k ryss Din uppfattn ing  och kom m entera nedanför, både positiv t och negativt, så 
konkret som  m öjligt.

+
I__________________________________ I
Introduktion

+
I__________________________________ I
H andledn ingens innehåll kvalitativ t

I__________________________________ I
H andledn ingens tidsm ässiga om fattning

+
I__________________________________ I
K rav på studenten

+
I__________________________________ I
H elhetsin tryck

K o m m e n ta re r

In troduk tion :_______________________

H andledning:_

T jänstgö ringens innehåll:

H elhetsin tryck:

Förslag  till förbättringar:



Erfarenheter av kurser i muntlig presentation

Torgny Domar, Undervisningscentret

Inledning
Vårterminen 1991 startade den första av de kurser i muntlig presentation som 
givits de senaste åren i samarbete mellan Undervisningscentret (UC) och 
Personalutbildningen (PU), num era Personalutvecklingsgruppen. I januari 
startade den tionde kursen i denna serie. Denna kurs är sam tidigt den tredje 
kursen detta läsår.

I de tio kurser som hittills givits, bar 177 personer vid universitetet deltagit. 
Deltagarna har fördelat sig på fakulteterna enligt följande:

Antal Fakultet
6 Odontologisk

31 M edicinsk
63 M atem atisk-naturvetenskaplig
46 Samhällsvetenskaplig
26 Humanistisk

5 Ö vriga

Fördelningen på kvinnor och män är ganska jäm n, 86 resp 91.

O m fattning
Kurserna i M untlig presentation om fattar 2,5 vecka, varav 6 dagar är kurs
bundna. Den övriga tiden är avsatt för inläsning av kurslitteratur, auskulta- 
tioner (lyssnande på andras föredrag/föreläsningar/lektioner) samt egna 
handledda föreläsningar/sem inarier/lektioner i kursdeltagarnas norm ala 
verksamhet på den egna institutionen.

Kursen m untlig presentation är numera att se som en del i den fastställda 
universitetspedagogiska utbildningen och avsikten är att deltagarna därefter 
skall gå kursen Lärarkunskap, som också om fattar 2,5 vecka. I den universi
tetspedagogiska utbildningen förutsätts även att man på de enskilda institutio
nerna ger en veckas pedagogisk introduktionskurs till de nyanställda. Det 
kanske också bör påpekas att man inom  de medicinska och odontologiska 
fakulteterna har en egen kortare pedagogisk kurs på en vecka, m ed innehåll av 
samma slag som i den fem veckors ordinarie universitetspedagogiska 
utbildningen.
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Vi inom  UC och PU har valt att i alla kurser i muntlig presentation ha en 
kursledning som består av en kvinnlig och en manlig lärare från universitetet. 
Själv har jag varit med i kursledningen i sex av de tio kurser som fram till nu 
har givits vid universitetet. De som utöver mig själv hittills varit med i 
kursledning för kurserna har varit Kerstin Kolam, Kerstin Lindgren och 
Bernt Ämting.

I allmänhet har kurserna ägt rum utanför universitetets lokaler, t ex på 
VAB, i Sparbankens konferenslokaler, på Patienthotellet (hotell Björken). Det 
har bl a inneburit att vi haft gemensamma luncher, något som uppenbarligen 
uppskattats av kursdeltagarna och som bidragit till fördjupade diskussioner 
om pedagogiska problem  över institutions- och fakultetsgränser.

Huvudsaklig inriktning av kurserna
Vid kontakter med de olika institutionerna och fakulteterna i förarbetet till 
den pedagogiska utbildningen betonade dessa vikten av att kursen gavs en 
mycket praktisk inriktning. Vi har följt dessa önskemål och kursen har därför 
kommit att inriktas m ycket på olika typer av presentationsövningar. De olika 
presentationerna som ingått har därefter diskuterats och givits direkt feed
back, men de har samtidigt också fått ligga till grund för diskussioner om 
olika principiella frågor i samband med muntliga presentationer.

Vi har t ex framhållit att man inför en presentation måste klargöra för sig 
själv vilket syfte man har med den, att man måste försöka identifiera sin 
målgrupp, bl a vilka förföreställningar och förkunskaper auditoriet har samt 
de uttalade eller outtalade frågor åhörarna kan tänkas ha eller få under 
presentationen. Vidare har vi diskuterat hur man förbereder en presentation 
genom faktasamlande, hur man kan disponera presentationen på olika sätt, 
vilka typer av manus man kan ha och vilka olika typer av hjälpmedel man kan 
använda sig av. Slutligen också själva framförandet, där vi poängterat vikten 
av respekten för åhörarna och kontakt med auditoriet samt behandlat olika 
frågor om kring rösten, kroppsspråket, förmedlandet av entusiasm, hanterande 
av tekniska hjälpmedel m m.

I kurserna i muntlig presentation har vi hela tiden strävat efter att undvika 
att ge färdiga svar och lösningar på olika frågor. Vi har i stället velat peka på 
de olika alternativ som finns. Vi har också betonat att varje individ måste 
finna sina egna lösningar på sättet att presentera ett ämne och, vare sig det 
gäller ren undervisning eller ett framförande i annat sammanhang, att man 
måste "vara trogen mot sin egen personlighet". Dessutom har vi velat 
framhålla att olika ämnen, olika sammanhang, olika målgrupper och olika 
traditioner också måste beaktas när man planerar sitt anförande.

Presentationsövningarna
I presentationsövningarna har vi i allmänhet delat in kursdeltagarna i mindre 
grupper på 6 - 8 personer. Sedan har en person i taget fått agera presentatör. 
Varje presentatör har blivit videoinspelad vid minst ett tillfälle (i en s k 
spegelvisning). Under de senare kurserna har vi valt att låta presentatören få 
ta hem  videobandet för att han/hon först skall kunna se på det hem ma i lugn
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och ro. Dagen därpå har sedan bandet spelats upp och först har presentatören 
själv fått kom m entera det, bl a genom att säga tre positiva saker om presen
tatören som han/hon ser på videon, d v s  om sig själv. Först därefter har de 
övriga i gruppen fått komma in med sina synpunkter och reflexioner.

Att få diskutera ett antal verkliga presentationer som alla sett, har visat sig 
mycket värdefullt. Detta gäller naturligtvis kanske främst för den agerande, 
som lär sig mycket både av att se sig själv och höra andras kritik och 
frågeställningar omkring stoffurval, disposition, manusbundenhet, kontakt 
med auditoriet, röst m m. M en också de övriga i lyssnargruppen har fått 
tillfälle att reflektera över de olika val som presentatören gjort i den muntliga 
presentationen. Även för de mer generella och principiella diskussionerna har 
det visat sig mycket berikande att ha ett antal gemensamma "fall" att utgå 
från. Utan sådana verkliga presentationssituationer blir annars utsagor om t ex 
föreläsningar lätt mycket förvirrande, eftersom var och en då tänker på sina 
erfarenhet av föreläsningar från sin utbildning och sin institution.

En av tankarna med dessa gruppdiskussioner har varit att kursdeltagarna, 
utgående från verkliga fall, skall lära sig att medvetet och ur olika perspektiv 
observera andra föreläsare/föredragshållare som de stöter på. Hur har dessa 
valt att disponera sina föreläsningar, vilken kontakt har de med auditoriet, 
hörs de, syns det vad de skrivit, arbetar de med manus eller inte, m m? För 
att ytterligare träna denna färdighet har vi också arbetat med olika typer av 
förtryckta s k observationsprotokoll.

Möten över institutions- och fakultetsgränser
Vid utvärderingarna har det relativt entydigt framkommit att kursdeltagarna 
sätter stort värde på att få träffas över institutions- och fakultetsgränser. 
Kombinationen av de olika erfarenheter kursdeltagarna för med sig från sina 
egna verksamhetsområden och de gemensamma erfarenheter man får i grup
pen genom att man ser och lyssnar till samma presentationer, tycks vara en 
bra utgångspunkt för m eningsfyllda diskussioner omkring olika presenta- 
tionsmodeller. Det har också visat sig att man ofta har lättare att ägna sig åt 
att reflektera över själva framförandet och inte så mycket ämnesinnehållet, 
när man hör på ett fram förande från ett ämnesområde, där man själv inte är 
expert.

Vi i kursledningarna har hållit vissa av de olika momenten själva. Men vi 
har också regelm ässigt haft gästlärare som behandlat ämnen som retorik, 
rösten, kroppsspråket, språk och kön, bilden i undervisningen, posterfram- 
ställning m m. För spegelvisningarna som oftast skett i tre grupper har vi 
lånat in ytterligare någon person som fått hålla i verksamheten i en av de 
m indre grupperna.

Litteratur
Det finns m ånga olika böcker som behandlar området muntlig presentation.
Vi har valt en bok av Bengt Hemlin, Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga
 Anledningen till detta val är dels att han ser på presentationen ur en
mycket praktisk synpunkt och har många direkta tips och dels att han har
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några intressanta huvudteser, som ifrågasätter en del av våra vanliga former 
av disposition av en muntlig presentation.

A uskultationer
En del av arbetet utanför den fasta kursdelen har varit att kursdeltagarna skall 
observera tre fram föranden, tagna från universitetets norm ala utbud av 
lektioner, föreläsningar och populärvetenskapliga föredrag. Framförandena 
skall helst också vara av olika karaktär och komma från olika ämnesområden. 
Vi har rekom m enderat att kursdeltagarna slår sig ihop t ex tre och tre, för att 
man efter att ha lyssnat till ett framförande skall kunna diskutera vad man sett 
och hört och vad man tyckte var bra eller dåligt och vilka alternativa 
lösningar på den aktuella presentationssituationen man skulle kunna tänka sig. 
Varje kursdeltagare skall därefter själv skriva ner sina bedöm ningar och 
reflexioner på cirka en A4-sida och skicka till kursledningen.

Det har varit m ycket intressant att läsa dessa rapporter, där kursdeltagarna 
har tvingats m etodiskt reflektera över vad som kan vara bra eller mindre bra 
ur olika aspekter i ett framförande. Resultatet i form av dessa rapporter visar 
att kursdeltagarna tillägnat sig ett "språk" som gjort det möjligt för dem att 
reflektera och bedöm a fram föranden ur många olika synpunkter. För övrigt 
kan sägas att innehållet i rapporterna naturligtvis behandlas konfidentiellt och 
att rapporterna i allm änhet är skrivna utan att man angett föreläsarens namn.

Egna presentationer
En annan uppgift under den icke kursbundna delen har varit att kursdeltagar
na själva skall handledas och observeras vid två egna presentationstillfällen. 
Dessa tillfällen skall helst vara i naturliga föreläsnings- eller undervisnings
situationer. För denna verksamhet har vi engagerat ett stort antal erfarna 
lärare vid universitetet, eftersom  detta är en tidsmässigt mycket omfattande 
verksamhet. Vi vill att handledaren vid varje presentationstillfälle förhand
leder kursdeltagaren, lyssnar på framförandet och efteråt diskuterar med 
honom /henne vad handledaren observerat och vilka alternativa vägar han/hon 
skulle kunnat välja.

Praktiska problem
Ett problem  som  dykt upp på sistone, när vi haft så mycket som tre kurser 
under läsåret 1994/95, är att det är brist på lämpliga handledare för denna 
sista verksamhet med de egna presentationerna. Den satsning på en 
M entorskurs mycket inriktad på handledning, som UC och PU gör, kan bl a 
ses som ett försök att få tag på nya handledare till våra kurser i Muntlig 
presentation. Ett annat problem  i samband med dess egna presentationer är 
för övrigt att m ånga av kursdeltagarna är doktorander med mycket få 
undervisnings- eller seminarietillfällen.

Behovet av kurser i universitetspedagogik
Klagomålen från studenterna på universitetslärarnas bristande pedagogiska 
m edvetenhet och förmåga har under årens lopp varit många. Olika under
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sökningar har visat att studenterna ofta ansett att lärarnas ämnesmässiga 
kunskaper varit helt tillfredsställande, medan man tyckt det var betydligt 
sämre med den pedagogiska förmågan. Samtidigt som dessa undersökningar 
visade studenternas missnöje med den pedagogiska standarden, bör det sägas 
att undersökningarna inte tydde på något totalt underkännande av univer- 
sitetslärarkårens pedagogiska insatser.

Behovet av en utökad pedagogisk utbildning fanns därför rätt klart doku
m enterat från studenthåll. Det fanns em ellertid också en efterfrågan på 
universitetspedagogisk utbildning både från institutioner och enskilda 
universitetslärare. Inom UC, som började arbeta 1988, tog vi därför som en 
av våra första uppgifter att försöka få till stånd en utökad universitets
pedagogisk utbildning. Tidigare fanns en formellt obligatorisk enveckas 
introduktionskurs för nyanställda, som vi emellertid knappast ansåg till fyllest 
för de utbildningsbehov som uppenbarligen fanns.

Tillsammans med PU agerade vi och började utreda frågan om en ny 
pedagogisk utbildning. I oktober 1988 inbjöds dekaner och linjenämnds- 
ordförande att diskutera frågan och i decem ber gick en formell remiss ut till 
linje- och fakultetsnämnder, i vilken en modell för en ny pedagogisk utbild
ning skisserades. De flesta remissinstanser ställde sig klart positiva till den av 
oss skisserade utbildningen, men föreslog en fem veckors utbildning i stället 
för den av oss föreslagna omfattningen på tio veckor.

Utredning av kursen Muntlig presentation
Inom UC fann vi snart att det både av innehållsliga skäl och med tanke på den 
tidsmässiga förläggningen av utbildningen, kunde vara lämpligt att dela upp 
utbildningen i två delar. Vi gjorde denna uppdelning så att den första kursen 
skulle inriktas mot vad som i mycket vid mening kunde kallas muntlig 
presentation. I detta begrepp lade vi då in verksamhet såsom föreläsningar, 
lektioner, seminarier, föredrag på symposier och kongresser m m. De 
presum tiva kursdeltagarna som vi inriktade oss på var doktorander och 
personer som redan disputerat.

Syftet med denna kurs bestäm des till att vara att förbereda deltagarna för 
verksamhet av typen föreläsning/föredrag inom universitet/högskola, både 
inom ren undervisning och inom  forskning (seminarier, föredrag på kon
ferenser etc). M en lika viktigt var att kursen skulle förbereda kursdeltagarna 
för presentationssituationer i arbetslivet efter det att de eventuellt lämnat 
universitetet, såsom t ex vid redovisningar/föredragningar inom  näringsliv 
och offentlig verksamhet. Kursen åsattes inget poängtal, men vi räknade med 
att den borde kunna ingå i doktorsexamen och därvad ges poäng, om exami- 
nator så bestämde.

En grupp på fem personer knöts till UC för att närmare utreda kursinne
hållet i kursen muntlig presentation. Jag, Torgny Domar var sammankallande 
och sekreterare i gruppen. Utformningen av den andra kursen, Lärarkunskap, 
utreddes på m otsvarande sätt av en grupp med Nils-Erik W edman från UC 
som sammankallande och sekreterare.
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Värdering av kurserna i muntlig presentation
Det är uppenbart att det funnits och finns ett stort behov av en kurs av 
ungefär den typ som kursen M untlig presentation utgör. Behovet finns 
dokum enterat både via undersökningar bland studenterna och i efterfrågan 
från blivande universitetslärare. I den allmänna offentliga debatten har också 
kravet på pedagogisk utbildning av universitetslärare ofta framkommit. Detta 
m anifesterades också tydligt i Högskoleutredningens (Grundbultens) förslag 
om universitetspedagogisk utbildning.

Jag tror att det var lyckligt att vi fick arbeta ut kursen Muntlig presentation 
genom ett antal "pilotkurser" innan det form ella obligatoriet av 
universitetspedagogisk utbildning lades fast vid Umeå Universitet. Det gav 
större m öjlighet till att pröva sig fram och risken för överkritiska 
kursdeltagare minskade.

Jag känner det som att dessa kurser nu har funnit sin form, även om vi 
tillåter oss mindre variationer från kurs till kurs. Avvikelser som dels beror 
på vilka gästlärare vi lyckas engagera, vilka som finns i kursledningen och 
vad utvärderingen av närm ast föregående kurs givit för resultat.

Blandningen av praktiska övningar och föreläsningar och diskussioner om 
mer generella problem  känns för mig riktig. Likaså balansen mellan den 
kursbundna och den icke kursbundna delen av kursen.

U tvärderingarna har överlag varit positiva till kursens uppläggning och 
innehåll. Att kurserna redan från början, innan obligatoriet kommit på tal 
attraherat m ånga sökande tar jag  också som en positiv utvärdering av 
kurserna.

Det skall slutligen sägas att det har varit en mycket stimulerande uppgift att 
få vara m ed och både utreda, skapa och genom föra dessa kurser. Jag hoppas 
att dessa kurser får fortleva.
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Universitetslärare lär. 
Deltagarnas uppfattningar om eget lärande 

vid en universitetspedagogisk kurs

Ulrika Pääjärvi, pedagogiska institutionen 
Bernt Ämting, personalutvecklingsgruppen

Bakgrund

Inledning

H ur ser un iversitetslärare på lärande? Vad lär de sig på pedagogiska 
kurser och hur lär de sig? Vad underlättar respektive förhindrar deras 
inlärning? Är deltagande i pedagogiska kurser ett sätt att form as som 
universitetslärare? Föreliggande paper belyser frågor som dessa genom 
att redovisa en intervjuundersökning bland tolv lärare och doktorander, 
som följde en universitetspedagogisk kurs i muntlig presentation under 
andra hälften av 1993.

Frågan om  universitetslärarnas kom petens, däribland den pedagogiska 
skickligheten, har under 1980- och 1990-talet förts upp på dagordningen 
genom  att den högre utbildningens och utbildningsväsendets effektivitet 
och kvalitet tillm ätts allt större vikt1. Detta är nu ingen ny fråga. N är till
ström ningen till universiteten  ökade explosionsartat under 1950- och 
1960-talet, fördes en likartad diskussion, och den universitetspedagogiska 
utredningen (UPU) tillsattes i slutet av 1960-talet med uppgiften att för
bättra den akadem iska undervisningen2. UPU's betänkande från 1970 låg 
bl a till grund för tillskapandet av pedagogiska u tvecklingsenheter vid 
universiteten. PU -enheterna kom  att svara för pedagogisk utbildning av 
akadem iska lärare, initiering och finansiering av pedagogiska utvecklings
projekt, m m3.

B etänkandet från UPU 's efterfö ljare H ögskoleutredningen ("Grund- 
bulten") 1992 innehöll förslag till ett mer heltäckande program  för intro

1 Se t ex  D s 1994:35, s. 7f, SOU 1992:7, s. 7f, M arking, C. (red) (1992), s. 16 och  U tb ild n in gs
d ep artem en tets skrift "Kunskap och  fram steg" (1993), s. 2f.
2 L undahl, L. (1984), s. Iff.
3 SO U  1992:1, s. 62f.
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duktion och återkom m ande utvecklingstillfällen för högskolans lärare4. 
Förslaget ledde inte till något bindande beslut om pedagogisk utbildning 
från regering och riksdag. Därem ot avsattes särskilda medel för kompe- 
tenshöjande åtgärder 1992-1996 i högskoleutredningens anda, medel som 
tilldelades universitet och högskolor efter ansökan. Umeå universitet, som 
redan tidigare planerat och anordnat ett kursutbud för sina lärare som låg 
väl i linje med högskoleutredningens förslag, erhöll sådana kom petens
medel. Samtidigt beslöt universitetsstyrelsen att:

" ....den som söker tjänst som universitetslektor eller universitetsadjunkt anses fylla  

kravet p å  ped a g o g isk  sk ick ligh et om han/hon har gen om gått m inst sex  veckors 

p ed agog isk  u tbildning e ller  m otsvarande och uppvisar vä l v itsordad  pedagog isk  

tjänstgöring. " 5

Den kurs i m untlig presentation, som ligger till grund för vårt paper, 
ingår i ett sexveckorsprogram  i enlighet med US' beslut:

" 1. En veckas inskolning och handledning vid den egna institutionen i sam band m ed  

anställningen. (Prefekterna ansvarar fö r  a tt handledare fö r  nya lärare utses och a tt tid  

avsätts fö r detta ändamål.)

2. 2 ,5  veckors grundläggande utbildning i kommunikation och muntlig presentation, 

varav ca halva tiden ägnas å t auskultationer och övningar i konkreta undervisnings

situationer. Universitetsstyrelsen rekom menderar fakulteter och examinatorer a tt sådan  

utbildning skall ingå i forskarutbildningen.

3. 2 ,5  veckors grundläggande utbildning i a tt p lanera, genom föra och värdera  

högskoleutbildning. Ungefär halva denna tid  ägnas å t ett handlett fördjupningsarbete, 

vanligen förlag t till den egna institutionen. Utbildningen skall, om denna inte ingår i och 

tillgodoräknas i forskarutbildningen, fullgöras inom ramen fö r  lärarens tjänstgöring. "6

Kursen i muntlig presentation

Kursen i muntlig presentation består av flera delar och pågår under ca en 
term in. D eltagarna kom m er från o lika fakultetsom råden och bildar 
således en heterogen grupp. För det första innehåller kursen sex gem en
sam m a heldagar, fördelade på 3+1+1 + 1 dag under perioden. Då be
handlas kom m unikation ur olika aspekter: presentationsteknik, röst och 
tal, kroppsspråk, språk och kön, pedagogiska hjälpmedel, bildanvändning 
och -fram ställning m m. Föreläsningar och lektioner varvas med diskus
sioner och erfarenhetsutbyte. V iktiga inslag utgörs av individuella presen-

4 Ibid, s. 315.
5 U n iversite tsstyrelsen s  b eslu t 1993-06-17.
6 Program  för gem en sam  p ersonalutveck ling 9 4 /9 5 , s. 5.
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ta tionsövningar in för m indre och större grupper bl a i form  av s k 
spegelvisningar, då deltagarnas fram trädanden videoinspelas och sedan 
spelas upp och analyseras. Övningarna är av olika slag och kräver för
beredelsetid  m ellan kursdagarna. O bligatorisk kursbok är en bok av 
Bengt Hem lin7.

Vidare skall deltagarna i m indre grupper auskultera vid andra lärares 
föreläsningar på egen eller annan institution samt analysera och bedöma 
dessa fram trädanden och skriva en rapport. Slutligen skall var och en 
genom föra m inst två "verkliga" presentationer inom  ramen för den egna 
tjänstgöringen, t ex egen undervisning eller forskarsem inarier. Fram 
trädandena handleds av någon erfaren universitetslärare, som  har att 
förhandleda, närvara vid presentationstillfället samt efterhandleda.

K ursledare är två personer, en från personalutvecklingsgruppen (PU) 
eller undervisningscentret (UC) och en från någon institution. Därutöver 
engageras föreläsare och lärare för vissa kursinslag som t ex röst och tal, 
språk och kön, bild.

Syfte och tillvägagångssätt

Syftet m ed detta paper är att beskriva och analysera kursdeltagarnas syn 
på vad lärande är för något. Vad har de lärt sig inom kursen och hur har 
de lärt sig detta? V ilka kritiska punkter eller hinder för lärande har 
funnits?

Sam tliga tolv personer, som påbörjade kursen i muntlig presentation 
m aj-93, ingår i intervjustudien. En av dessa hoppade av kursen efter 
fjärde kursdagen. Av de tolv är tre kvinnor och nio män, och de kommer 
från o lika fakultete tsom råden . Personernas tid igare erfarenheter av 
undervisning är av m ycket skiftande omfattning och karaktär.

In tervjuerna genom fördes våren 1994, ca ett halvt år efter kursens 
slu t8. Intervjuerna var halvstrukturerade, tog 1-2 tim m ar att genom föra 
och nedtecknades för hand.

Förutom  att intervjuas efter kursens slut, följdes deltagarna via obser
vation under hela kursens genom förandeperiod. Då fick de även göra 
egna reflektioner kring lärande och fylla i s k självobservationsprotokoll, 
en m odifierad och strukturerad form av dagboksanteckningar. En större

7 H em lin , B. (1991).
8 Intervjuerna g en om förd es  av U lrika Pääjärvi.
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rapport, där studien i sin helhet kommer att beskrivas, utges under våren 
-95.

Syn på lärande

De tolv deltagarnas om döm en om kursen som helhet, sett ur lärande - 
synpunkt, är m ycket positiva. På en skala från 0-100%, där 0% står för 
"har inte bidragit till lärande/m ycket dålig" och där 100% står för "har 
bidragit till stort lärande/m ycket bra", ligger m edelbedömningen för alla 
tolv personer på 80%, med en spridning mellan 12-94%. Om den person 
som hoppade av kursen efter fjärde tillfället borträknas blir m edelbedöm
ningen än högre, 86%, och spridningen mindre, mellan 60-94%. Hela sju 
personer (fler än hälften) ligger på skalan mellan 90-94%. M ånga av de 
intervjuade näm ner att ram faktorer såsom kursgruppens storlek (liten) 
och kursgruppens sam m ansättning (folk från olika fakultetsom råden och 
med olika erfarenheter) bidragit till det lyckade utfallet.

I resultatsam m anställningen kommer fem huvudfrågor att lyftas fram. 
Dessa frågor diskuteras mot bakgrund av deltagarnas uttryckta tankar och 
ståndpunkter samt aktuell litteratur på området. Varje område avslutas 
med våra egna funderingar och tem an att vidare diskutera. De fem 
huvudfrågorna är följande:
• Vad betyder lärande/inlärning för kursdeltagarna?
• Vilken är synen på undervisning/lärarrollen?
• Vad är det viktigaste som deltagarna har lärt sig under kursen och hur

lärde de sig detta?
• Vilka kritiska punkter/hindrande faktorer har funnits för lärandet?
• Inom vilka kunskaps-/kom petensom råden har lärandet rört sig?

Vad betyder lärande/inlärning för kursdeltagarna?

Fem av de tolv intervjuade gör en åtskillnad mellan begreppen inlärning  
och lärande. Skillnaden beskrivs inte på något homogent sätt, men en viss 
förskjutning finns mot att inlärningsbegreppet fokuserar hur individen tar 
till sig något och bearbetar detta. Det handlar om att stoppa in/plugga in 
kunskaper och någon nämner att begreppet handlar om en lärandeprocess. 
Lärandebegreppet betonar mer att man skall kunna använda kunskapen 
praktiskt i någon annan situation och att kunskapen "blir en del av mig", 
m in kunskapssfär. När man är medveten om ett fenomen och har börjat 
fundera kring det samt ifrågasatt det, då har man lärt sig.
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Av de sju personer som  inte gör någon skillnad mellan begreppen 
in lärning och lärande, säger flera att lärande handlar om att kunna 
använda kunskapen för att utföra saker samt att man måste ha en förståel
se för ny kunskap och kunna sätta den i ett sammanhang, d v s  kunskapen 
skall vara inkorporerad i individen. Någon nämner att det handlar om att 
kunna vara kritisk och någon annan om att förändra sin världsbild. En av 
de intervjuade beskriver inlärning på ungefär följande sätt:

"Inlärning kan gå till p å  två sätt. D et ena sä tte t ä r genom memorering, en mental 

aktivitet som  är ytlig, och det andra sättet handlar om en process med både en in- och en 

utdel. Först skall man suga in något och sedan lär man av a tt utföra det, vilket är ett 

djupare lärande. "

Ofta förekom m er begreppen inlärning och lärande som synonymer i 
litteraturen. Då de inte gör det kan man säga att inlärning m er under
stryker processen  och lärande resultatet.

Om man anlägger ett mer traditionellt och kvantitativt synsätt på vad 
inlärning och lärande är för något, antar man ett mer mekaniskt synsätt - 
där m änniskan får en mer passiv roll9. Den kvantitativa synen på lärande 
fokuserar bl a reproduktionsterm en, d v s det viktiga är hur mycket som 
lärs inom ett område och att man kan reproducera dessa givna faktakun
skaper. K unskap anses också ofta vara av antingen/eller karaktär, 
antingen har man kunskap om någonting eller så har man det inte10. Då 
kvantitet och reproduktion av kunskap fram hålls blir m innet m ycket 
viktigt. Lärandet kan jäm föras med att lagra kunskap på en diskett genom 
att spara, för att sedan kunna plocka fram kunskapen ur långtidsm innet11.

Inom den m er m oderna och kvalitativt inriktade synen på vad lärande 
är ligger i stället tyngdpunkten på vad som lärs. "Att lära sig är a tt sträva mot 

meningsfullhet och att ha lärt sig något är att ha begripit meningen med det"12. Begrepp 
som här kom m er i blickpunkten är förståelse, insikt, process, handling 
och tänkande. Ofta jäm ställs lärande med ett förändrat tänkande kring 
något fenom en13.

Roger Säljö gjorde 1979 en undersökning, där han frågade en grupp 
m änniskor vad inlärning var. Svaren visar på spännvidden mellan det 
kvantitativa och m er kvalitativa synsättet. Inlärning var, enligt de inter

9 Forsberg, B. (1991) s. 22.
10 Se t ex D ahlgren , L.-O., i M arton, F., H ou n sell, D. & Entw istle, N . (1986) s. 38. eller 
M arton, F., D ahlgren , L.-O., S ven sson , L. & Säljö, R. (1987) s. 9f.
11 Eby, J.W. & Kujawa, E. (1994) s. 5.
12 D ahlgren , L.-O., i M arton, F., H ou n sell, D. & E ntw istle, N . (1986) s. 41.
13 Se bl a R ogers, C. (1976) s. 13ff, M arton, F., D ahlgren, L.-O., S ven sson , L. & Säljö, R. (1987) 
s. 21, R am sden, P. (1992) s. 4, Björkegren, D. (1991) s. 7 och Forsberg, B. (1991) s. 17f.
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vjuade: 1) en kvantitativ ökning i kunskap, 2) ett memorerande, 3) att 
införskaffa fakta, m etoder o s v  som kan behållas och användas, 4) ett 
abstraherande av innebörd och 5) ett tolkande förlopp som syftar till en 
förståelse av verkligheten14.

Utifrån våra kursdeltagares beskrivningar av syn på lärande kan vi se 
att tonvikten ligger inom det mer kvalitativa synsättet och deras uttalan
den skulle kunna plockas in under Säljös punkter 3-5. Endast en persons 
utsagor kan hänföras till ett mer kvantitativt synsätt, och då till punkten 2 
i Säljös kategori seri ng, d v s att inlärning kan ses som ett memorerande.

Vilken är då den förhärskade synen på inlärning inom  universitetet 
idag? Är vi på väg mot ett mer kvalitativt inriktat synsätt eller är vi redan 
där? M otsäger eller stödjer det nya tilldelningssystemet, som handlar om 
att mäta kvantiteten genom antalet examina, ett mer kvalitativt synsätt?

Vilken är synen på undervisning/lärarrollen?

Flertalet kursdeltagare påpekar att lärarrollen och undervisningen skall 
inriktas mot studenten, inte läraren. Detta beskriver de med ord som att 
det är viktigt att fånga studenternas intresse och att få dem nyfikna (4 st), 
att det är v ik tig t att fö rsöka få studenterna m er aktiva (4 st), att 
undervisningsform erna bör gå mot mindre förm edling till mer blandade 
och erfarenhetsbaserade form er (6 st) och att man bör få in m er 
diskussion/dialog i undervisningen (3 st). Andra likartade uttalanden med 
ett "studenten-i-centrum -tänkande" är att undervisningssituationen skall 
präglas av att takten dras ner för att öka studenternas förståelse, att 
läraren stä lle r fler frågor och försöker belysa problem , att starta 
processer, att göra undervisningen mer levande genom exem plifieringar 
och att ge m er återkoppling. I övrigt framhåller ett par av kursdeltagarna 
att lärarrollen handlar om att få studenterna att se på kunskap som något 
relativt och ett par andra poängterar vikten av att få studenterna att bli 
kritiskt tänkande. Vikten av läraren som ett föredöme nämns också av ett 
par av de intervjuade. En enda menar att en generell metod för att be
främja lärande i en undervisningssituation är att använda sig av upprep
ningar.

D etta kan jäm föras med svaren i en undersökning om hur lärare 
uppfattar underv isn ing . Enligt de in tervjuade handlar undervisning

14 R esultaten  från Säljös u nd ersök n in g  finns bl a presenterat i: D ahlgren, L.-O., i M arton, F., 
H ou n sell, D. & E n tw istle , N . (1986) s. 77.
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endera om att pressa på kunskap, att förm edla kunskap, att underlätta 
förståelsen, att ändra studenternas om världsuppfattningar/sätt att tänka, 
eller att stödja de studerandes inlärning15. Våra kursdeltagare ser främ st 
undervisningens roll som att underlätta förståelse, ändra studenters sätt att 
tänka och att stödja studenters inlärning.

Flera av de intervjuade påpekar dock att det de ovan beskrivit om 
lärarrollen och den optim ala undervisningssituationen ibland är svår- 
genomförbart. Detta p g a två faktorer. Den ena är bristen på eget ansvar. 
T ex kan man som doktorand bli tilldelad ett visst undervisningsavsnitt, 
som man själv ej fått vara m ed att planera och påverka. Den andra 
begränsande faktorn kan vara studenternas förväntningar på undervis
ningsformer åt det mer förmedlande hållet:

"Jag har försök t a tt pröva  m ed a tt få  deltagarna mer aktiva en gång  ..., men d e t var 

svårt, fö r så ska man inte göra. Folk är vana vid ett visst mönster. "

I litteraturen frågar man sig om och hur den akadem iska läraren kan gå 
från förm edling av kunskaper till att skapa en miljö med ett klim at där 
studenten får utveckla självständighet, egen aktivitet och ett kritiskt 
förhållningssätt16? Det finns ofta en inkonsistens mellan intention med och 
utförande av undervisning. Denna m otsättning kan finnas m ellan vad 
läraren idealt vill att studenterna skall lära sig och vad de faktiskt lär 
sig17. Som exempel uppmuntras ofta ett kritiskt tänkande i undervisningen 
m edan studenterna i exam inationssituationen skall uppvisa överens
stämmelse i idéer samt detaljerade faktakunskaper18. Detta får till följd att 
tentam ina ofta prem ierar ett ytinriktat och kvantitativt förhållningssätt till 
kunskaper, där det viktiga är att räkna upp ett antal punkter kring något 
tem a19.

Slutligen kan man säga, att deltagarnas syn på vad lärande är och deras 
syn på universitetslärarrollen för de flesta inte har förändrats på något 
dram atiskt sätt under kursens gång. En viss förändring kan dock noteras. 
M ånga har använt ungefär följande ord för att beskriva skillnaden:

"Jag har form ulerat min syn på  lärande och lärarrollen klarare, ja g  tänker mer på  det. 

Jag har få tt ord på  mina tankar och har blivit mer observant på  hur jag  lär ut."

Kursen verkar ha fungerat som ett sätt att förtydliga och plocka upp till 
ytan den egna inställningen till vad undervisning handlar om. Är klarsyn

15 S am u elow icz , K. & Bain, J. D. (1992) s. 93ff.
16 B essm an, M. & Talerud, B. (red) (1993) s. 1, Kremer, L. & Perlberg, A . (1979) s. 35f.
17 R am sden, P. (1992) s. 17.
18 M arton, F., H ou n sell, D. & E ntw istle, N . (1986) s. 15.
19 M arton, F., D ahlgren , L.-O., Sven sson , L. & Säljö, R. (1987) s. 105, 118.
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om egna attityder och förhållningssätt till undervisning något eftersträ
vansvärt och viktigt för lärarrollen?

Ett problem  som markerats av kursdeltagarna är dilemmat med att ha 
ett litet aktionsutrym m e, t ex som ny lärare eller doktorand med begrän
sad del undervisning. Det minskade aktionsutrymmet kan handla om att 
det från kollegors håll finns förväntningar på en viss typ av undervisning, 
som t ex förm edlas via den huvudansvarige läraren, samt att det från 
studenthåll finns förväntningar och krav som inte överensstäm m er med 
ens egna. L äraren får eventuellt säm re kursvärderingar, om denne 
provar nya och mer studentfokuserade undervisningsm etoder. Var får 
läraren då stöd för att kunna förändra och utveckla undervisningen i 
"sin" riktning, d v s  den riktning som läraren tror på?

Vad är det viktigaste deltagarna lärt sig under kursen och hur lärde de sig 
detta?

Kursen verkar ha gett mycket olika saker för de olika individerna. Vissa 
av de intervjuade näm ner bara en faktor som det viktigaste de lärt sig, 
medan andra anger ända upp till fyra. Ett antal svarar att de lärt sig 
aspekter av presentationsteknisk karaktär: löpsedelstekniken som presen- 
tationsform  (3 st), att tänka på vem man pratar inför (2 st) och taltek
nik/röstanvändning (2 st). I övrigt nämns under detta tem a föreläsnings- 
teknik allm änt (hur man skall göra och inte göra), vikten av att tänka 
igenom  m ålet med undervisningen, den röda tråden i fram förandet, att 
nyttja bilder på ett bra sätt, att andas rätt och lugna sig själv som en 
mental förberedelse samt att ha ett fokus på studenterna.

Kursen har för det andra förändrat lärarnas förhållningssätt till sig 
själva och den egna undervisningssituationen. Här beskrivs bl a vikten av 
alla erfarenheter av undervisningstraditioner från andra utbildningar och 
kulturer (2 st) och att man har lärt sig att titta på sig själv och det egna 
handlandet via självreflektion. Någon har kom m it underfund med att: 
"Alla är dödliga, även de duktiga kan känna nervositet och ska man göra bra presentat- 

tioner k rävs m ycket tid  o a vse tt om man är n ybörjare e ller  professor."  Andra 
personliga reflektioner är, som någon uttrycker det: "Man kan inte gå en kurs 

och tro a tt man ska bli en bra pedagog utan a tt ha en egen relation till det man gör." En 
deltagare poängterar att man inte kan ta för givet att man är en bättre 
lärare bara för att man får bättre kursvärderingar än någon annan. Till 
sist ser en person som den största behållningen att han har blivit säkrare 
på sig själv som undervisare.

135



En tem atisering av "hur"-frågan visar att mycket av lärandet har skett 
via förm edling; föreläsningar (8 st), kurslitteraturen (3 st), kursledares 
kom m entarer (2 st). A ndra och m er aktivitetsbetonade lärandesätt som 
nämns är: auskultationer med påföljande diskussioner och redovisning (3 
st), grupp- eller egna övningar (3 st), videofilmning och spegelvisning (2 
st) och diskussioner (2 st). I övrigt nämns här handledning, en föreläsares 
beteende, tid att reflek tera och att kursen har deltagare från olika 
områden sam t det positiva klim atet inom  gruppen som sätt på vilka man 
lärt sig o lika saker. Tre personer m enar att kursen som helhet har 
bidragit till lärandet, en förklaring som inte renodlat går att hänföra till 
förm edling eller egen aktivitet, utan som innehåller båda dessa aspekter. 
Det går inte att entydigt avläsa att det mer tekniska lärandet har skett via 
förm edlingssituationer och det mer personliga lärandet via egen aktivitet 
och diskussioner. Det ser mycket olika ut.

Om "hur-vi-lär"-frågan ställs med utgångspunkt i litteraturen och om 
lärandet handlar om kvalitet brukar den inre motivationen, och inte den 
yttre (piska-m orot), ställas i förgrunden. Vi m änniskor lär för att vi är 
nyfikna på vår om värld och för att vi är aktiva och kunskapstörstande20. 
Lärandet sker genom  att ta utgångspunkt i den lärandes egna erfarenheter 
och genom  att ansvar och aktivitet förflyttas från läraren till studenten21. 
Enligt hum anistiska inlärningsprinciper finns det olika betingelser som 
bör uppfyllas för att inlärning skall ske22. Att ha en klar målsättning med 
lärandet och en egen motivation är viktigt. En annan viktig betingelse är 
m ening med det man gör genom att lärandet upplevs som nyttigt och att 
det hänger ihop m ed tidigare erfarenheter. M edbestäm m ande och infly
tande över innehåll och form er sam t m öjlighet till egen aktivitet och 
självförverkligande är de övriga faktorer som nämns som viktiga för att 
få till stånd ett gott lärande23.

N ågra av de ovan näm nda betingelserna för att lärande skall komma till 
stånd näm ns också av kursdeltagarna, fast på ett mer indirekt sätt och 
kanske inte ens som  svar på ju st frågan om "hur” (som  uppm untrar till 
mer undervisningsform m ässiga och tekniskt präglade svar). T  ex nämns 
m öjligheten  till egen ak tiv itet och kopplingen till de egna tidigare 
erfarenheterna på några olika sätt. Alla deltagare hade förväntningar på 
kursen, som de skriftligen nedtecknat innan kursstarten, och m öjligheter

20 R ogers, C. (1976) s. 15 ,144 .
21 A nd reassen , A. & C hristen ssen , S. (1993) s. 3.
22 M oxn es, P. (1984) s. 191 ff.
23 Ibid. s. 129ff.
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gavs kontinuerligt för deltagarna att kunna påverka innehåll och upplägg
ning av kursen.

Vad beror det på att det inte går att särskilja hur det mer tekniska och 
det personliga lärandet har skett?

Vilka kritiska punkter/hindrande faktorer har funnits för lärandet?

Det som tydligast uttrycks som en hindrande faktor är tiden. Särskilt på
pekas att det varit för liten tid till egen övning, t ex borde det ha funnits 
mer tid till egna m untliga fram ställningar (5 st). Även andra moment 
föreslogs få mer tid och någon menade att hela kursen borde ha ett större 
omfång.

Flera har påpekat brister inom vissa av momenten, bl a nämns den s k 
"5-m inuterspresentationen" (4 st), röst- och talträningen och passet om 
bilder (4 st totalt). Ett par personer menar att en faktor som förhindrat 
lärande var en av föreläsarnas framtoning, som de ansåg vara onaturlig. 
Föreläsaren överspelade/spelade en roll, vilket ansågs störande (2 st). En 
person ansåg att kursen inte gav något alls, att han gick med en irrita- 
tionskänsla hela tiden, vilket senare också resulterade i att han hoppade 
av. Två av de tolv intervjuade kunde inte finna några kritiska punkter 
alls: "Det som fanns på  kursen skall vara med!”

I litteraturen beskrivs att faktorer som underlättar respektive försvårar 
lärande kan finnas både på det personliga, det m ellanm änskliga och det 
organisatoriska om rådet24. Självklart samspelar dessa områden. Inom det 
m ellanm änskliga området, som karaktäriserar en undervisningssituation, 
är bl a ett tryggt klim at viktigt. Om konstruktiv och personlig feedback 
finns sam t kreativitet uppm untras underlättar även det inlärningen. I 
stället är brist på inflytande, negativ feedback, skyddande regler samt 
likgiltighet faktorer som försvårar eller hindrar att lärande uppstår i en 
situation25.

Rogers näm ner tio punkter som är viktiga för att underlätta inlärning. 
Läraren måste kunna organisera, vara en flexibel resurs, klargöra syften, 
skapa en god stäm ning, skapa m eningsfullhet, visa acceptans, bli en 
m edlem  i gruppen, dela med sig av sig själv till gruppen, vara upp
m ärksam  på känsloyttringar samt sträva efter att upptäcka och acceptera 
sina egna begränsningar26.

24 M oxn es, P. (1986) s. 133ff.
25 Ibid. s. 146ff.
26 R ogers, C. (1976) s. 150ff.
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De h indrande fak torer som  näm ns av kursdeltagarna kan i stort 
hänföras till det organisatoriska planet, med ramfaktorer såsom tid, o s v .  
De förhindrande faktorer som nämns på mellanmänsklig nivå är både få 
och diffust uttryckta. M en som ett exem pel på att läraren inte blir en 
m edlem  i gruppen, delar med sig av sig själv och skapar ett gott och 
tryggt klim at, kan den lärare som spelade en roll och uppförde sig 
onaturligt föras.

I kursen påpekas nästan enbart hindrande faktorer på det organisatoris
ka området. Varför fokuseras inga stora problem på det mellanmänskliga 
om rådet? Kan det bero på, som en av kursdeltagarna uttrycker det, att: 
"det var en bra sammansättning p å  kursgruppen och väldigt bra stämning, utan knepiga  

attityder, där alla ville lära sig något?"

Inom vilka kunskaps-/kompetensområden har lärandet rört sig?

I intervjun fick deltagarna besvara en fråga om vilka lärande-/kompetens- 
områden som de tyckte hade prioriterats i kursen, samt vilka områden de 
själva tyckte att de haft mest nytta av. För att de skulle kunna besvara 
denna fråga fick de en beskrivningsm odell att utgå från. B eskrivnings
modellen förklarades och diskuterades innan frågan besvarades. Modellen 
ser ut på följande sätt27:

27 M odellen är m odifierad u tifrån  två beskrivningar, varav den ena är en taxonom i. 
B eskrivningarna finns i: Ellström , P.-E. (1992) s. 21, 48-tabell 1.
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Det uppgiftsrelaterade lärandeområdet:
K ognitiva faktorer - teoretiska och praktiska kunskaper

samt intellektuella färdigheter

Sociala faktorer - samarbete, kom munikation och

ledarskap

Det ideologiskt-norm ativa lärandeområdet:
Affektiva faktorer - attityder, värderingar, motivation

och känslor

Personlighetsrelaterade 

faktorer -

självkännedom , självförtroende, 

pålitlighet osv.

I intervjuerna speglas en till viss del heterogen bild av de lärande- 
områden som kursdeltagarna tycker fokuserats i kursen. M ånga av de 
intervjuade tycker att lärandet har funnits på alla nivåer, m edan några 
menar att det har varit m inst av de kognitiva faktorerna eller tvärtom att 
kursen enbart befunnit sig inom  det kognitiva om rådet/det uppgifts
relaterade området. De konkreta områden som nämns oftast (vardera 4-5 
gånger) är p raktiska kunskaper, teoretiska kunskaper, kom m unikation 
och självförtroende.

Kursdeltagarna ombads också fundera kring vilket slags lärande (läran
de på vilket/vilka av om rådena) de haft mest behållning av. Sju av de 
intervjuade anser att det kognitiva området, med teoretiska och praktiska 
kunskaper, har varit det (eller ett av de) viktigaste lärandeom rådet (-na). 
Lika m ånga näm ner det personlighetsrelaterade området, m ed självför
troende och självkännedom . D ärefter nämns det affektiva om rådet (4 
om talanden) och det sociala om rådet (2 om talanden). M ånga påpekar 
dock att mer eller mindre allt är viktigt och nyttigt lärande.

Sju av kursdeltagarna skulle inte förändra tonvikten av de olika 
lärandeom rådena inom  kursen, om de själva fick bestämma hur det skulle 
se ut. Detta oavsett om de tidigare svarat att fokus i dag ligger inom det 
uppgiftsrelaterade eller det ideologiskt-norm ativa om rådet. A lla som 
föreslår förskjutningar av tonvikten inom kursen (5 st) gör det mot det 
ideologiskt-norm ativa lärandeom rådet. Flera av de svarande poängterar 
dock att t ex lärande på det kognitiva om rådet i förlängningen kan leda 
till lärande på andra nivåer och att det därför är svårt att säga vad som är 
centralt i kursen, d v s det ena ger det andra.

"Om du få r  praktiska verktyg fö r  a tt hantera en undervisningssituation kan detta i 

förlängningen också stödja ditt självför-troende i denna situation."
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I intervjuerna fram kom m er flera skilda åsikter om vilka lärandenivåer 
(se modellen ovan) som fokuserats i kursen. Det har uttryckts att allt från 
att enbart rent teknisk kunskap eller enbart mer ideologiskt-norm ativt 
lärande har förekommit. De har ju  följt samma kurs - hur kan det då se 
så olika ut? Kan det bero på att de faktorer som präglade just denna kurs? 
Kursens ram var relativt öppen, kursgruppen var liten och kursen hade 
relativt gott om tid till diskussion, utbyte av erfarenheter och reflektion. 
Oberoende av vilka behov och förväntningar kursdeltagarna hade, fick de 
möjlighet att tillgodose dem.

Avslutande diskussion

Kan deltagandet i pedagogiska kurser vara ett sätt att form as som 
universitetslärare? Ja, vi menar det. För det första tror vi att denna typ av 
kurser fungerar som ett tillfälle att sätta sig in i och analysera olika 
undervisningstraditioner som finns inom universitetet och att man genom 
detta lär sig något och utvecklas som lärare. Förutsättningen för detta är 
att kursen bedrivs tvärfakultetsmässigt, så att man får träffa kollegor från 
andra delar av universitetet.

För det andra verkar kursdeltagarna plocka upp till ytan sina egna 
attityder till rollen som lärare, till undervisning och till studenter, för att 
på ett medvetet plan kunna reflektera över dessa attityder och synsätt på 
lärande. Y tterligare argum ent skulle kunna presenteras, men vi nöjer oss 
med dessa två.

Vi menar dock inte att deltagande i pedagogiska kurser är det enda eller 
det bästa sättet att form as som universitetslärare. Det finns säkerligen 
många andra och mer äm nes-/institutionsrelaterade sätt att formas in i 
universitetslärarro llen . Det är något vi fortsättningsvis skulle kunna 
fundera kring och diskutera.
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Att formas som universitetslärare genom att utveckla 
distansutbildning.

Ethel Dahlgren, personalutvecklingsgruppen och pedagogiska institutionen

M an ser vilka sumpade m öjligheter vägen är kantad av; Varför har inte tid att 
fundera givits tidigare? Varför glömm er man bort den aspekten när man talar om 
kvalitet?

Detta uttalande, om att tid för att fundera och utveckla utbildning ger kvalitet, 
kom m er från en 50-årig m anlig lärare som jag  in tervjuade i sam band m ed 
u tveck ling  av d is tansu tb ildn ing . Ä r ju s t u tveckling  och genom förande av 
distansutbildning viktigt som ett led i formandet av en god universitetslärare? Syftet 
med denna uppsats är att problem atisera denna fråga med hjälp av exem pel på vad 
universitetslärare sagt att de lärt sig genom att arbeta med utvecklingsprojekt för 
distansutbildning (Dahlgren 1993)1. Syftet är också att finna ett godtagbart svar på 
påståendet Den bäste pedagogen av alla är distansläraren  , ett påstående som första 
gången m ötte m ig hösten  1989 på en konferens anordnad av Svenska 
R ikso rgan isa tionen  för D istansunderv isn ing  (SV ER D ). U tifrån  m in långa 
erfarenhet som lärare i pedagogik, såväl på campus som på distans, reste jag  då 
invändningar, men fann snart att jag  saknade argument för att bevisa m otsatsen. 
Påståendet har därefter förföljt mig och pockat på uppm ärksam het och den fråga 
som infinner sig är om m ina argum ent har förbättrats efter in tervjuerna med 
läram a och efter att själv ha utvecklat en distanskurs2?

Först redovisar jag, med exempel från intervjuerna, åtta olika aspekter av den 
kom petens som kan formas genom  utveckling av distansutbildning. M ot denna 
bakgrund diskuterar jag därefter huruvida dessa aspekter kan sägas ge argum ent för 
att bekräfta ovannämnda påstående.

1 I rapporten utvärderas effekter av de 16 utvecklingsprojekt som erhöll m edel vid det 
fö rsta  tillfä lle t 1991/1992. I ok tober 1990 utsändes till sam tliga lärare vid U m eå un iversite t en 
inbjudan till ansökan om  medel av det nyinrättade distansrådet. I denna inbjudan angavs utvecklings
m ålet ..a tt dessa kurser p å  sik t skall utvecklas så a tt huvuddelen av kommunikationen m ellan  
studerande och lärare kan ske p e r  distans. D etta  m öjliggörs om institutioner och lärare fö rm år  
organisera  studierna p å  ett nytt sä tt sam tid ig t som distansöverbryggande teknik, d .v.s. video, 
datorteknik, telefonkonferenser, telefax, ljudkasetter, interaktiva multimedia, skriftliga studieanvis
ningar m.m. tas i anspråk fö r  såväl laborativa moment som undervisning av annat slag.

Som  d istansöverbryggande teknik dom inerar i projekten studiehandledningar, v ideoband, 
kom pendier och datortilläm pningar. E lektroniskt konferenssystem  och m ultim edia förekom m er i 
m indre om fattning.

2 Erfarenheterna presenteras i en uppsats vid denna konferens, se D ahlgren, E. & 
K arp, S. (1995).
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De åtta aspektem a är:

En tydligare ämneskärna
För akadem iska lärare är äm neskunskap ett nödvändigt och oftast tillräckligt villkor 
för att få planera och genom föra undervisning. Vid planering av distansutbildning 
har därför äm neskunskap varit en given utgångspunkt. De äldre läram a sade sig 
inte ha utvecklat någon ny äm neskunskap, därem ot hade det vuxit fram en större 
säkerhet beträffande hur ämnet skulle struktureras, delar av ämnet hade skalats bort 
och begrepp och relationer inom ämnet hade blivit tydligare.

Ett nytt sätt att representera idéer om ämnets undervisningsbarhet
Den äm neskunskap man har som akadem isk lärare måste transform eras och göras 
underv isn ingsbar. Läraren funderar över alternativa sätt att representera det 
aktuella innehållet. V ilka exem pel, analogier, övningar och illustrationer kan 
användas? Kan man vid distansutveckling t.ex. representera innehållet med hjälp av 
några m edier som överbryggar den geografiska distansen? Min allmänna slutsats, 
utifrån intervjuerna, var att läram as idéer i huvudsak utgjorde tankar om hur de 
studerande bör tänka om äm net eller om hur det abstrakta skall förenas med det 
konkreta d.v.s. närm andet m ellan den vetenskapliga världen och den studerandes 
värld. V erkligheten kunde t.ex. illustreras i videosekvenser. I flera projekt hade 
läram a tagit chansen att utveckla innehållet med hjälp av m edier t. ex. att producera 
videos och kom pendier samt studiehandledningar som kom pletterade existerande 
litteratur. Idéerna om äm nets undervisningsbarhet hade utvidgats till m er distans
specifika krav.

En fördjupad kunskap om studenternas förståelse av ämnesinnehållet
L ärarens idéer om äm nets underv isn ingsbarhet kunde vid u tvecklingsarbetet 
kom bineras med en m edvetenhet om den förförståelse och det intresse för ämnet 
som de studerande hade, och om vad de betraktade som svårt respektive lätt i 
ämnet. En lärare uttryckte detta som att tvingas gå djupare in i studenten. En annan 
menade att man måste tänka mer fram åt, på svaren. Vid traditionell undervisning 
kunde läraren se reaktionerna på ett annat sätt. Vid distansutbildning måste däremot 
in teraktionen m ellan lärare och studerande delvis byggas in i det m aterial som 
utvecklades.

En bredare teknikrepertoar
Läraren kan använda sig av olika medier i skilda stadier av planeringsprocessen.Val 
av m ed ier hade i u tvecklingsarbetet ak tualiserats vid fyra tillfällen : för att 
inform era om en kurs, för att representera ett visst äm nesinnehåll (se ovan), som 
ett hjälpm edel vid genom förandet av undervisningen (t.ex. videokonferens, fax, 
datorkom m unikation) och slutligen som ett inslag i exam inationen av de studerande. 
Den tekniska kunskap som erhölls genom  utvecklingsarbetet var i huvudsak 
relaterad till de m edier som användes i projekten. V ärt att understryka är att
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lä ram as farhågor om ett negativ t bem ötande, p.g .a. tekn iska b risterna i det 
utvecklade materialet, ej besannades då studenterna prövade materialet.

En utveckling av kommunikativa färdigheter
En genom gående uppfattning var att utvecklingsarbetet form at lärarens färdigheter 
att skriftligt kom m unicera m ed studenterna. För det första betonades lärdom ar 
beträffande frågekonstruktion. En lärare uttryckte sina funderingar ungefär på 
följande sätt:

H ur stä ller man frå g o r  intressant? Å r frågorna  i linje m ed vad ja g  vill 
åstadkomma? Jag måste vara tydlig och fy llig  på  kort tid. Vid en föreläsn ing  kan 
jag  återkomma nästa vecka. Här tar tiden slut, och jag  är ingen mästare i att hålla 
tiden. Jag tvingas till att minimera mig och mer uttalat visa min kunskapssyn. Hur 
skall jag  förena  ämne skunskaps synen med det pedagogiska?

För det andra betonades den ökade insikten om vikten av skriftlig tydlighet och 
skriftlig färdighet.

En helhetssyn på den pedagogiska processen
B eträffande organisering av studierna fanns exem pel på att läram a påverkades till 
att se på kursen och m aterialet som en helhet. Man tvingades till en m er detaljerad 
planering av kursen, allt skulle i princip vara klart innan kursen började. Läram a 
fick också tänka igenom  och följa lärandeprocessen på ett annat sätt än vid 
traditionell undervisning och under genom förandet läsa av  var de studerande 
befann sig .

En adm inistrativ och organisatorisk insikt
M ajoriteten av läram a menade att de haft problem  med att få tiden att räcka till, 
såväl till planering som till återkoppling av studentfrågor och svar. Några lärare 
vittnade också om upplevelsen av utbrändhet D et är tungt att vara eldsjäl. Vidare 
hade man, genom att arbeta med utvecklingsprojekt tillsam m ans med kollegor, lärt 
av varandra, kritiserat och granskat m aterial och upplevt styrkan av att arbeta i en 
grupp som tar ansvaret för utvecklingen.

Ett förändrat perspektiv på sin egen lärarroll
Om man fokuserar lärarrollen, och sam tidigt jäm för traditionell undervisning med 
d istansundervisning, innebar den förändring som eftersträvades i projekten en 
utveckling av lärarrollen från en lärarcentrerad och kunskapsbaserad förm edlande 
pedagogik till en m er lärande- och uppgiftscentrerad vägledande pedagogik med 
hjälp av distansöverbryggande medier. Den förmedlande lärarrollen kunde utmanas 
i utvecklingsprojekten, då den direkta kom m unikationen i viss mån skulle ersättas 
av en indirekt kom m unikation via m aterialet och antalet träffar m ed studenterna 
m inskas jäm fört med traditionell undervisning.

U tvecklingsarbetet innebar att läram a reflekterade över sin lärarroll. I rapporten 
konstaterar jag  att den form ning som skett kunde beskrivas på fyra sätt. Dels fanns 
det lärare som utvecklats inom en förm edlande grundsyn, dels lärare som börjat
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ifrågasätta den tidigare förm edlande lärarrollen, dels lärare som hade utnyttjat 
m öjligheten att pröva en ny lärarroll samt slutligen en lärare som hade utnyttjat 
m öjligheten att återgå till en tidigare lärarroll.

Exem pel på svar som föranledde en to lkning om utveckling  inom  en 
förm edlande grundsyn var för det första uttalanden om föreläsandet: man föreläser 
fortfarande fast mindre; man föreläser på ett annat sätt, hoppar m er i kursbokens 
struktur och försöker beskriva fenomenet. För det andra uttalanden som anknöt till 
urvalet och presentationen av äm nesstoffet: man har lärt sig att förklara svåra saker 
enkelt; man har blivit m er selektiv och ger en personlig och vetenskaplig tolkning i 
större utsträckning; man har lärt sig att systematisera kunskapen och blivit säkrare 
på ämnesinnehållet.

Exempel på uttalanden som ifrågasatte den tidigare lärarrollen var:
M an har möjlighet att bli en samtalspartner, diskussionsledare, man få r  bättre 

frå g o r  från  de studerande och tvingas tänka till på  ett annat sätt, tvingas fortb ilda  
sig.

Jag har insett att studenterna kanske klarar sig utan mig, vilket är smärtsamt 
eftersom jag  är estradör. Delvis har jag  tvingats till att omvärdera lärarrollen. En 
tidigare skepsis mot distans har övergått till en tro på att distansutbildning har unika 
möjligheter, att det är viktigt att fokusera  på  distans i lärandet.

Jag ser m ed en viss skepsis på den tidigare lärarrollen. Jag är mer skeptisk till 
katederföreläsningar- hur många förstår egentligen?

I tre projekt hade lärarna, enligt min mening, utnyttjat m öjligheten att pröva en 
ny lärarroll. En lärare menade att här gavs utrym m e för att bryta en tradition. Det 
fanns inget gam m alt att rela tera till i form  av an tal fö re läsn ingstim m ar, 
gruppövningar e.t.c. Man var tvungen att agera annorlunda. Det gick inte peka på 
någon för att få igång en diskussion, utan en social relation m åste skapas i 
m aterialet och i mediet. Därmed krävdes ett annat förhållningssätt. En annan lärare 
ansåg att det är en skillnad mellan lärarrollen vid traditionell undervisning jäm fört 
m ed distans. I det senare fallet blev läraren m er stigfinnare för kunskap åt 
studenten. Ö nskvärt vore att kunna balansera de två rollerna endorfinkicken vid 
fö re lä sn in g a r borde gå att få  även på  distans. En del lärare kanske är helt 
kallsinniga till distans då egotrippen saknas. En tredje lärare pekade på lärarens 
producentroll, den att skapa avancerade problem med hjälp av medier.

S lu tligen fanns ett exem pel på en lärare m ed tid igare vuxenpedagogisk 
erfarenhet som uppskattade att få återgå till en m er vägledande roll. Denne lärare 
menade att studiehandledningar inte möjliggjorde någon annan lärarroll, man har så 
att säga skrivit fa s t lärarrollen.

D iskussion
Först kan konstateras att en universitetslärares kom petens kan formas på många 
olika sätt genom utveckling av distansutbildning. Att arbeta med distansutveckling 
kan ge: en tydligare äm neskärna; ett nytt sätt att representera idéer om äm nets 
un derv isn ingsbarhet; en fö rd jupad  kunskap  om studen ternas fö rståe lse  av 
äm nesinnehållet; en bredare teknikrepertoar; en utveckling  av kom m unikativa
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färdigheter; en helhetssyn på den pedagogiska processen; en adm inistrativ  och 
organisatorisk insikt; ett förändrat perspektiv på lärarrollen. D et bör påpekas att 
alla lärare inte form ats i sam tliga aspekter, utan vad m an sagts sig lära har sin 
grund i bl.a. tidigare erfarenhet och aktuell institutionskultur.

Kan jag  då m ed hjälp av dessa åtta aspekter bekräfta påståendet Den bäste  
pedagogen av alla är distansläraren  ? För att finna argum ent måste jag  först utreda 
om de åtta aspekterna kännetecknar kom petensen hos en god pedagog, och därefter 
diskutera huruvida just distansläraren är den som utvecklar den kom petensen.

Är då de aspekter som beskrivits kännetecknande för den gode pedagogen? 
Frågan om vad som är en god pedagog har den pedagogiska forskningen sökt 
besvara i m ånga undersökningar. Min alldeles personliga sam m anfattning av dessa 
undersökningar är att de gem ensam t betonar den entusiastiske och m otiverande 
lä raren  i k lassrum m et. N ågot som  inte ak tualiserades vid p laneringen  av 
distanskurserna. Jag tycker mig dock kunna närm a mig frågan via påståendet att en 
god pedagog ger en god undervisning. Och för mig finns, utifrån forskning om 
studenters in lärn ing  (se t.ex. M arton et al, 1977; R am sden, 1992) några 
kännetecken på vad som kan betraktas som  god undervisning. H är skall jag  
argum entera utifrån två av dessa3. För det första: God undervisning är att göra 
inlärning möjlig. En bra lärare har utvecklats i konsten att förena äm nets innehåll 
m ed den kunskap och förståelse som de studerande har med sig. För en god 
u n d e rv isn in g  k rävs a tt lä ra re n  fu n d e ra r  ö v er h u r s tu d e n te rn a  fö rs tå r  
äm nesinnehållet och hur de reagerar på undervisningen m.a.o. krävs en vilja att 
lära av studenterna. V idare krävs kunskap och analys av äm nets centrala begrepp 
och principer. D et finns två uppgivna aspekter som ta lar för att arbetet med 
distansprojekten lyckats i den meningen; en tydligare äm neskäm a och en fördjupad 
kunskap om studenternas förståelse av äm nesinnehållet. För det andra: God
u n d erv isn in g  ska ll u p p fy lla  h ö g sk o le la g en s  m ål. Ä r fö rtjä n s te n  m ed 
distansutveckling en planering som uppm untrar högskolans mål om oberoende, 
självständiga och kritiska studier? För mig kan självständiga studier ge beroende 
och okritiska studenter om lärarens kontroll över och styrning av innehållet i 
undervisningen är total och i allt väsentligt kräver m em orering av fakta och av 
ku rslittera tu rens innehåll. R isken finns att vi som lärare vid u tveckling  av 
distanskurser tydligare än tidigare reproducerar den kunskap som forskningen har 
producerat och utövar kontro ll. H uruvida denna kontro ll ökat eller m inskat i 
distansutvecklingsprojekten kan jag  inte uttala mig om, men sam tliga åtta aspekter 
kan, enligt min mening, aktualiseras även inom en kontrollerande pedagogik. Ett 
undantag från denna slutsats är möjligen de lärare som börjat ifrågasätta ett tidigare 
perspektiv på lärarrollen eller som prövat en ny lärarroll. Detta undantag tyder på 
att distansutvecklingsprojekt kan fungera som ett sätt att bryta den socialisering som 
tidigare har skett in i en förm edlande och styrande lärarroll.

3Ytterligare kännetecknande drag för den här åsyftade forskningstraditionen finns 
beskrivet i konferensbidraget D ahlgren, E., & Karp, S. (1995).
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Är då de aspekter som beskrivits utm ärkande för just distansläraren? Formas 
lärares kom petens på ett unikt sätt när de tvingas tänka bort hörsalarna och träffar 
med de studerande? Utan tvekan finns det tre aspekter som, än så länge, är klart 
relaterade till ju s t distansutbildning. Jag tänker då fram för allt på nya sätt att 
representera idéer om äm nets undervisningsbarhet, en bredare teknikrepertoar och 
utvecklingen av den skriftliga färdigheten. Men, hur blir det i fram tiden? Själv har 
jag  i dagam a fått tillgång till Internet, många lärare d istansarbetar m ed hjälp av 
tekniken och studenter i hörsalar och grupprum  kanske b lir e tt m inne blott! 
Beträffande de övriga fem aspekterna är det sannolikt att de, åtm instone hos några 
lärare, skulle ha uppstått till följd av erfarenheter av att undervisa på campus. En 
tydligare äm nesstruktur, en fördjupad kunskap om och hänsyn till de studerandes 
förståelse av äm nesinnehållet sam t ett förändrat perspektiv  på lärarrollen kan 
fo rm as m ed å ren  (K ugel, 1993). A tt som  lä ra re  tv in g as  a tt u tveck la  
distansutbildning kan dock tänkas påskynda ett form ande i den riktningen. Min 
slutsats blir således att vissa aspekter (nya sätt att representera idéer om ämnets 
underv isn ingsbarhet, en bredare tekn ik repertoar och u tveck ling  av skriftlig  
färdighet) i dagsläget är unika för just distansutbildning och att en satsning på 
utveckling av distansutbildning därmed kan m edföra att pedagogiska problem  blir 
m er explicita (se även Parer, Croker & Shaw, 1991, G uri-R oszenblit, 1990). För 
a tt u n d v ik a  m iss fö rs tå n d  v ill ja g  dock  påpeka  a tt id é er om äm nets 
undervisningsbarhet inte är unikt för ju st planering av distansutbildning. Vad som 
är unikt är därem ot sättet att representera dessa idéer. Jag fann i min undersökning 
att sam tliga lärare hade tankar om vad de ville bibringa studenterna och att en 
fram trädande tanke var att söka förena det abstrakta med det konkreta och med 
studenternas erfarenheter. Enligt D iana Laurillard är ju st denna dim ension den 
akadem iska undervisningens kärna.

Every academ ic subject fa ces  this same kind o f  challenge, to help students go 
beyond their experience, to use it and reflect on it, and thereby change their  
perspec tive on it, and therefore change the way they experience the world. 
(Laurillard, 1994, s 26).

Sam m anfattningsvis, har jag då med mitt utredande fått några argum ent för att 
nyansera påståendet att distansläraren är den bästa pedagogen? Jag har visat att det 
finns åtm instone tre aspekter av lärarens kompetens som formats och som är av vikt 
för en god undervisning: en tydligare äm neskäm a; en fördjupad kunskap om 
studenternas förståelse av ämnesinnehållet; ett ifrågasättande ett tidigare perspektiv 
på lärarrollen. Å andra sidan har jag  argum enterat för att dessa aspekter inte är 
unika krav som ställs vid distansutbildning, utan att dessa aspekter med tiden kan 
utvecklas även hos vissa cam puslärare. Jag skulle således idag bem öta påståendet 
med fler argum ent, men sam tidigt också tillstå att ett arbete med utveckling av 
d istansku rser tyd lig t m edvetandegör pedagogiska problem  och därm ed kan 
påskynda form andet av en lärare som kan planera för en god undervisning. En god 
kvalitet på undervisningen inrym m er dock väsentligt m er än enstaka lärare som 
förändras, och ur ett institu tionsperspektiv  är det värt att notera de positiva 
erfarenheter av samarbetet mellan kollegor, som läram a uppgav.
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”Kill your darlings”

P er-O lo f Ågren  
Institutionen fö r  informatik

1 Inledning
I m itt undervisningsarbete i äm net Inform atik1 har jag  ofta utm anat studen
terna med den till synes enkla, men sam tidigt ohyggligt kom plicerade frågan: 
Vad är en dator? Frågan har som  syfte att introducera ett antal synsätt på 
datorer och inform ationsteknologi, och försöka analysera teorier och diskutera 
grundläggande antaganden som ligger bakom dessa synsätt. Svaren brukar vara 
relativt varierande, även om svaret ”verktyg” är det vanligaste.

Den gem ensam m a näm naren bland svaren är att olika synsätt på datorer 
företrädesvis förm edlas i form  av m etaforer. V erktyg, autom at, medium , 
expert, fabrik sam t social aktör är vanliga metaforer. (Se Ehn, 1988; Janlert, 
1987; Stolterm an 1991.) På senare tid har även nätverk blivit en allt vanligare 
metafor, främ st beroende på haussen av datorkom m unikation via exempelvis 
Internet. O lika m etaforer speglar ofta olika filosofiska/vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter, och ger relativt bestäm da im plikationer för hur inform ations
teknologi ska designas, användas och uppfattas i organisationer och samhälle.

På sam m a sätt som vissa m etaforer för datorn förm edlar skilda föreställ
ningar om datorer, förm edlar universite tslärare vissa förestä lln ingar om 
universitetsstudier via de m etaforer lärarna använder. Om det är viktigt att 
förm edla en särskild  uppfattning om universitetsstudier i allm änhet -  vilket 
flera hävdar (se exem pelvis Franke-W ikberg 1994) -  bör de som bedriver 
undervisning reflektera över vilka m etaforer vi använder för att förstå och 
representera olika fenom en2.

1 Ä m n e t  I n fo rm a tik  h e t te  fö re  940701 A d m in is t r a t iv  d a ta b e h a n d l in g  
(A D B ).
2 Ja g  a n v ä n d e r  b e g r e p p e t  f e n o m e n  i e n  m y c k e t  v id  b e m ä r k e ls e ;  e t t  
f e n o m e n  k a n  v a r a  e t t  o b je k t, e t t  s u b je k t, e n  h ä n d e ls e  etc.
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Syftet m ed uppsatsen är att visa hur vissa m etaforer förm edlar särskilda 
föreställningar hos studenter och bland lärare, men kanske främst att engagera 
den som läser uppsatsen till att reflektera över egna invanda m etaforer. M itt 
syfte är inte att på ett norm ativt sätt slå fast vissa m etaforers betydelse; det 
norm ativa i uppsatsen är snarare att påvisa betydelsen av att reflektera över 
metaforers makt.

Att förbättra sin undervisning som lärare innebär förändring. Det kan gälla 
sättet att föreläsa, exam inationsförfarande, kursplanering, kunskapsuppfatt
ning, uppfattning om inlärning med mera, med mera. Att ändra praxis. Men 
det räcker inte. Jag vill poängtera nödvändigheten i att reflektera över vad de 
invanda m etaforerna betyder för den enskilde lärarens praxis. R åder det 
konsistens? Representerar m etaforerna lärarens praxis?

Om vissa invanda m etaforer förm edlar en viss icke önskvärd föreställning 
om utbildning i allm änhet och lärarens praxis i synnerhet, bör sådana m etafo
rer ”dödas” och ersättas med andra. Denna process är em ellertid inte på något 
sätt oproblem atisk. Tvärtom, valet av m etaforer är inte alls alltid ett medvetet 
val, utan snarare en vana; ett icke-reflekterat användande av vissa begrepp.

I denna artikel ger jag  exem pel på några generella m etaforer som  jag  
antingen har kom m it på mig själv att använda eller ofta stöter på hos andra 
lärare eller studenter, för att diskutera vilken föreställning om universitets
utbildning m etaforen förmedlar.

2 Metaforer konstruerar världen
M etaforbegreppet kom m er ursprungligen från det grekiska ordet metafora, 
som betyder överföring. En allmän betydelse av metafor är:

” ...e tt b ild lig t u ttryckssätt där likheter eller inre överensstäm m elser 
m otiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bild
ledet).” (Nationalencyklopedin, 1994, s 259f.)

M ed andra ord, ett u ttryck blir en m etafor när uttrycket överförs från sin 
ursprungliga kontext till en annan. M etaforer används vanligen för att berika 
och utveckla språklig stilism; men också för att bättre kom m unicera ett bud
skap, generera idéer eller tänja gränserna hos våra föreställningar om olika 
fenomen.

Min användning av m etaforbegreppet härrör sig i en vid m ening från en 
filosofisk tradition, där en central idé är att observationer är teoriberoende 
(Bernstein, 1987; Rorty, 1989). M etaforen ”teoriberoende” im plicerar att hur 
vi uppfattar verkligheten och oss själva beror på vilken teori eller ideologi vi
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valt att använda. (Det är em ellertid inte självklart i vilken utsträckning vi fritt 
kan välja.) Det vi hävdar är kunskap, teorier om verkligheten, samt språket vi 
använder för att kom m unicera kunskap, blir därm ed sociala konstruktioner 
(Berger & Luckman, 1967; Dahlbom, 1992).

Vilka teorier eller ideologier vi använder oss av har stor inverkan på vår 
uppfattning om vår omvärld. En marxist uppfattar samhället som ett klassam
hälle; det gör knappast en nyliberal. För en positivist är världen entydig; för 
en herm eneutiker är den mångtydig.

De begrepp med vilka vi förstår och uttrycker observationer och kunskap, 
blir ofta m etaforer med bestäm da egenskaper. M in inledning om datorer och 
metaforer är ett exempel på det. Att betrakta datorn som ett verktyg betyder 
att de generella  egenskaper begreppet verktyg representerar överförs till 
datorn. Att se datorn som en social aktör betyder att datorn ges helt andra 
egenskaper. I det första fallet är datorn något som användaren har full kontroll 
och ansvar över. I det andra fallet betraktas datorn som en aktör vars aktioner 
användaren inte alltid har kontroll över.

M etaforerna vi använder påverkar inte endast andra m änniskor; m etafo
rerna har en stor inverkan på hur vi agerar i olika situationer, vilka beslut vi 
fattar och så vidare. M etaforer är konstruktioner konstruerade av oss och de 
konstruerar oss i en ständigt pågående process. Jäm förelsen med den herme- 
neutiska cirkeln som ett sätt beskriva och förklara ett visst angreppssätt för 
tolkning av fenomen, är inte långt borta. I begynnelsen användes den herme- 
neutiska cirkeln för att förklara en viss form av texttolkning, men sedermera 
har tilläm pningen av den spridits till andra tolkande vetenskaper (främst inom 
human- och sam hällsvetenskaperna), som exem pelvis antropologi (Geertz, 
1979). I korthet säger den att förståelsen för ett fenom ens detaljer beror på 
förståelsen av fenomenet betraktat som en helhet och omvänt.

Om vi vill förändra vår (och andras) förståelse för ett visst fenomen kan vi 
börja m ed att döda de m etaforer vi använder om fenom enet och konstruera 
nya. En helt annorlunda metafor för ett fenomen kan exempelvis svepa in kun
skap från ett helt annan vetenskapsom råde, och/eller få oss att fokusera andra 
aspekter av det studerade fenomenet. I denna process förändras såväl vår för
ståelse av fenom enet i fråga som vi själva, med den kunskap metaforen förde 
med sig.3

3 E tt e x e m p e l  p å  e n  s å d a n  p ro c e ss  b e s k r iv s  i Å g re n  (1994).
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3 Jakten kan börja
Jag diskuterar här ett antal m etaforer och vilka föreställningar de förm edlar 
samt fram för kritik mot föreställningarna.4

3 .1  Skola -  elev -  klassrum

D etta är en trio m etaforer som jag  upplever allt vanligare bland både lärare 
och studenter. D essa begrepp hör dock hem m a i gymnasieskolan. Att universi
tetslärare använder dessa m etaforer i stället för universitet -  student -  lärosal 
bidrar till att gym nasifieringen av universitetsutbildningen ökar. Det bör enligt 
min mening vara en m arkant skillnad m ellan gym nasiestudier och universi
tetsstudier. Fram för allt när teoretiska studier vid grundskola och gym nasium  
främ st verkar handla om faktainlärning; när viktiga värderingskunskaper i 
bästa fall sveps över -  om de överhuvud förekommer.

Studenter bör inte bibringas föreställningen att universitetet är en förläng
ning av gymnasiet. Det kan i värsta fall leda till att läraren känner sig tvungen 
att anpassa sig till studenters krav (som ofta utgår från föreställningen om att 
universitetsläraren bör undervisa som de gymnasielärare de en gång hade, med 
tillrättalagda böcker, kom pendier etc). Det bör i allmänhet universitetsläraren 
inte  göra; snarare bör det vid ett universitet handla om att lära sig läsa och 
förstå källtexter i så stor utsträckning som möjligt.

4 I m i t t  v a l  av  m e ta f o re r  h ä m ta r  ja g  m in  in s p i r a t io n  f rå n  e n  s e m in a r ie 
se r ie  s o m  in g ic k  i e n  k u r s  i p e d a g o g ik  fö r  u n iv e r s i te ts lä r a r e  v id  U m e å  
u n iv e r s i t e t ,  v å r te r m in e n  1994.
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3.2  Föreläsning

Att använda m etaforen föreläsning för att beteckna de sammankomster läraren 
har med studenterna, förm edlar ofta en viss föreställning hos studenterna (och 
läraren) om vad som kom m a skall. Den vanligaste föreställningen om före
läsning är:

” ...a tt läraren behandlar något ämne (föreläser) för ett antal åhörare. ... 
Oftast innebär föreläsningen så kallad enkelriktad kommunikation, före
läsaren talar och åhörarna ly ssnar...” . (Lindberg, 1994, s 62.)

Att ”läsa fö re” var viktigt fram  till boktryckarkonstens utbredning, på den 
tiden när tillgången till böcker var obefintlig eller låg. Lärarens uppgift var då 
att läsa och förklara innehållet i litteraturen för studenterna, eftersom  de inte 
hade m öjlighet att läsa litteraturen själva. M ot bakgrund av brist på litteratur 
är föreläsningstraditionen begriplig. När studenterna i dag har stor tillgång till 
litteratur, b lir anledningen att föreläsa (i traditionell m ening) allt mindre. 
Detta påpekas också allt oftare i pedagogisk litteratur:

” ...the  best general advice to the teacher who wants to im prove his or 
her lecturing is still ’D on’t lecture’” . (Ramsden, 1992, s 167.)

Ramsdens poäng är att lärare hellre bör undervisa genom en aktiv kom m uni
kation m ellan lärare och student; dubbelriktad snarare än enkelriktad kom 
munikation. Undervisning blir för Ramsden en form av konversation.

Risken med att tilläm pa metaforen föreläsning är att när studenterna går till 
en föreläsning tror de på fullaste allvar att läraren ska sam m anfatta litteraturen 
och ge studenterna det stoff de behöver läsa på inför exam inationen -  och 
därm ed slippa läsa litteraturen. V ilket också förekom m er! Det leder till att 
läraren gör det som  studenterna de facto är på universitetet för att göra -  att 
öva upp förm ågan att läsa, förstå och tilläm pa det de läst. Anledningarna till 
att dy lik t fö rekom m er kan vara flera. D et är tro lig t att den främ sta 
anledningen är att det i allmänhet är lättare, m indre tidskrävande och mindre 
koncentrationskrävande att föreläsa än att undervisa i form av dubbelriktad 
kommunikation.

Dessutom , och inte m inst viktigt, m etaforen föreläsning inte bara m öjlig
gör, utan också legitim erar stora studentgrupper; vid envägskom m unikation är 
antalet åhörare egalt så länge lokalen kan rym m a dem.
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3 .3  Lärarroll

Det har av någon anledning blivit allt vanligare att tala om lärarrollen  v id  
universitetet. Genom att förstå, utveckla och anpassa sig till lärarrollen för
modas ens kvaliteter som lärare förbättras.

Socialpsykologen Johan Asplund hävdar att med roll menas att kraven, 
riktlinjerna och förutsättningarna om hur en person ska agera i rollen är giv
na. Motsatsen är karaktär.

”När restriktionerna är givna  kan vi tala om en ’ro ll’. När restriktio
nerna i stället är sjä lvpålagda  kan vi tala om en ’karaktär’.” (Asplund, 
1987, s 32.)

Risken med att lärare ser sig själva som att de agerar i en roll, är att läraren i 
alltför hög om fattning anpassar sig till de krav omgivningen (studenter, avnä
mare etc) ställer på denne. Även om jag  inte kan tänka mig någonting som 
vare sig absolut frivilligt eller absolut tvångsmässigt, finner jag  ett värde i att, 
liksom Asplund, betrakta begreppen såsom varsin ände på en skala.

Jag vill hävda att m etaforen karaktär utgör ett bättre stöd för lärare som 
vill förbättra sin förm åga att undervisa. Det skulle betyda att läraren själv ges 
större m öjligheter att bestäm m a restriktionerna för sitt agerande; att varje 
individ i görligaste mån försöker utveckla och tilläm pa sina personliga egen
skaper i sin undervisning i stället för att söka och följa andras manus. Därmed 
skulle en eventuell tendens till likriktning av lärares pedagogik och uppträdan
de kunna brytas.

Om att uppfatta sig som aktör i enlighet med en roll, hävdar Asplund att:

”Så snart jag  uppfattar mig som rollinnehavare har jag  övergått från att 
uppfatta mig som konkret person till att uppfatta mig som abstrakt 
sam hällsvarelse.” (Asplund, 1987, s 174.)

Att utveckla sin karaktär i stället för att söka efter m anuset till rollen som 
lärare skulle innebära att även i undervisningsarbetet uppfatta sig som en 
konkret person; att utveckla sin personlighet. Inte som den abstrakta samhälls
varelsen ”universitetsläraren”.

Till syvende och sist är ändå det grundläggande kriteriet på en god lärare 
att han/hon är en god människa.

154



3 .4  Rätt/fel

M etaforparet rätt/fel kan härledas från teorier som hävdar att vetenskap och 
kunskap bör ses som objektiv, det vill säga övertygelsen om  att det måste 
finnas:

” ...någon  permanent, överhistorisk matris eller ram som vi i sista hand 
kan åberopa för att fastställa rationalitetens, kunskapens, sanningens, 
verklighetens, godhetens eller rättvisans natur.” (Bernstein, 1987, s 26.)

Det betyder därmed att subjektet och den sociala, kulturella och historiska kon
texten negligeras som viktiga faktorer i vetenskap och utbildning.

När lärare tilläm par begreppen rätt/fel i undervisningen får studenterna 
självfallet den föreställningen att det finns  något som är rätt eller fel. Den kun
skapsuppfattning de får är vad W illiam  Perry (1970) kallar absolut kunskaps
uppfattning. Perrys undersökning av 67 collegestudenters kunskapsutveckling 
inom hum aniora och sam hällsvetenskap i USA är en ofta använd källa inom 
pedagogisk forskning.

Hans bidrag är en utvecklingsm odell i nio delar (som kan sammanfattas i 
tre övergripande faser5) som visar studenternas kunskapsutveckling  och 
kunskaps-uppfattning vid collegestudier.

Fas 1 -  Absolut kunskapsuppfattning. När studenter inleder sina studier ser 
de flesta studenter världen i m otsatta begrepp, som exem pelvis rätt/fel, 
vi/andra och så vidare. Det finns rätt svar på alla frågor, och det är lärarens 
uppgift att förm edla de rätta svaren. Om det inte finns ett rätt svar, beror det 
endast på att vetenskapen ännu inte funnit det.

Fas 2 -  Relativ kunskapsuppfattning. Osäkerheten om rätt/fel är legitim, det 
vill säga alla har rätt till sin uppfattning och allas uppfattning är lika mycket 
värd. Kunskapen (även lärarens) är kontextuell och relativ. Ändå börjar stu
denten förstå värdet av ett personligt ställningstagande.

Fas 3 -  Integrerad kunskapsuppfattning. Utifrån ett initiait ställningstagande 
hos studenten orienterar sig denne om förutsättningarna för och im plika
tionerna av sitt ställningstagande. Studenten inser också att ställningstagandet 
är en pågående och utvecklingsbar aktivitet.

Om vi vill att de studenter vi undervisar ska gå från en absolut via en 
relativ till en integrerad kunskapsuppfattning borde vi stödja studenternas 
process att konstruera egna ställningstaganden i olika frågor genom diskus

5 Se o c k så  D a h lg re n s  (1993) to lk n in g  av  P e r ry s  re s u lta t .

155



sioner, dialektiska övningar och liknande.6 Inte genom att auktoritativt tala om 
vad som är rätt och fel.

Ett sådant förhå lln ingssä tt bör därem ot inte resultera i någon fo rm  av 
värdenihilism. Alla ställningstaganden är inte lika goda.

Därför bör en lärare kunna fungera som kritiker (med viss auktoritet!) till 
de ställningstaganden studenterna gör, hjälpa till med att analysera och förstå 
konsekvenserna av ett särskilt ställningstagande och kunna belysa och diskutera 
de teoretiska grunder varpå ställningstagandet vilar. Men också, såsom en god 
mentor, kunna redovisa egna ställningstaganden, med tillhörande argum enta
tion.

3 .5  Industri

Till skillnad från m etaforerna ovan är detta en metafor som universitetslärare 
får sig påtvingade i en m er form ell mening. M ed det nya resurstilldelnings- 
systemet, där universitetets intäkter i hög grad bestäms av studenters genom 
strömning, har beslutsfattare valt att betrakta högre utbildning som en industri. 
S tudenterna ses som råvaror (input), undervisningen är förädlingen av råva
rorna (process) och produkten är examinerade studenter (output).

"Råvara" "Produkt"

"Förädlingsprocess"

Figur 1. Industrimetaforen  -  en klassisk input-outputmodell.

Det är självklart att ett universitets prestationer bör mätas och tilldelningen av 
resurser bör vara i sam klang m ed prestationerna. M en frågan är vilka 
prestationer som ska mätas. Varför ska antalet avklarade poäng hos studen
terna vara de prestationer som är viktigast att mäta?

Enligt te leologiska teorier -  som exem pelvis den sociala system teorin 
(Churchman, 1971; 1978; 1979) -  bör de prestationer mätas som stöder syste-

6 Jfr r e s o n e m a n g e t  k r in g  fö re lä s n in g s m e ta fo re n  i a v s n i tt  3.2.
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met (läs verksam heten) att nå uppsatta mål. V ilka är de uttryckta målen för 
universitetet? I Högskolelagen står det bland annat att läsa att de studerande ska 
utveckla sin förm åga till sjä lvständig  och kritisk  bedöm ning av o lika 
företeelser, förm åga att följa kunskapsutvecklingen inom avsett område och att 
utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund. Att mäta antalet examinerade 
studenter säger inget om i vilken utsträckning deras kritiska förm åga har 
tränats eller i vilken utsträckning deras inhäm tade kunskap är vetenskapligt 
grundad.

Att överhuvudtaget börja tilläm pa industrim etaforen för universitetet så 
tydligt när det klassiska industrisam hället med dess specifika kultur allt mer 
får stå tillbaka för andra sam hällsbeskrivningar -  jag  tänker främst på begrepp 
som det postindustrie lla  sam hället, det postm oderna sam hället, inform a
tionssam hället, kunskapssam hället och så vidare -  är en aning häpnads
väckande. V arför skulle industriku ltu rens värderingar vara de bästa för 
universitetet? H ur är det industriledare brukar uttrycka sig när tiderna är 
dåliga? ”Vi m åste få hjulen att börja snurra igen.” Bilden som fram m anas är 
Chaplins M oderna Tider, där Chaplin trasslar in sig i ett otal kugghjul -  i det 
m ekanistiska tänkandet, om m an så vill. R esurstilldeln ingssystem et i den 
senaste universitetsreform en verkar vara intrasslat i samma kugghjul.

Men självfallet kom m er både studenter och institutionspersonal att utnyttja 
industrim etaforen på olika sätt. Studenter skulle kunna utöva påtryckningar på 
ett helt annat sätt än tidigare med vetskapen om att de till stor del utgör garan
terna för en institutions intäkter (jfr leverantörsbojkotter mot tillverknings- 
företag). Lärare kan tendera till att sänka kraven så att de passar den 
genom ström ning som krävs på en viss kurs (jfr en m edvetet minskad kvalitet 
på tillverkade produkter så att priset på produkterna passar m arknaden). 
S tudierektorer gör kopiösa överintag på vissa kurser för att kom pensera 
bortfall på andra kurser (jfr produktionsökning av vissa produkter med högt 
täckningsbidrag för att kom pensera förluster vid produktionen av andra 
produkter).

Det största problem et med denna metafor, em ellertid, är att den uppmanar 
till att uppfatta ”förädlingsprocessen” -  det vill säga grundutbildningen -  som 
en ”black box” ; en svart låda. Intresset tilldrar sig till det som sker utanför 
lådan -  rekrytering och exam ination -  och inte till de processer inuti lådan 
som m öjliggör ”outputen” . Risken är att vissa nödvändiga kvaliteter i ”föräd
lingen” av ”råvaran” glöms bort för att snabbare säkerställa ”produkten”.
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4 Avslutande reflektioner
Vilka slutsatser kan dras från den analys av metaforer jag gjort? Den generella 
slutsatsen blir att de föreställn ingar om  universitetsundervisning som  för
m edlas av de m etaforer läraren använder är ytterst kraftfulla. D ärför bör 
varje universitetslärare ge sina m etaforer en rättm ätig reflektion när denne 
ändrar sin undervisningspraxis i något avseende. Poängen är att göra det man 
säger att man gör. Och vice versa.

M er detaljerade slutsatser överlåter jag  till läsaren. De exem pel jag  har 
tagit upp bör ses som, just, exempel, och högst personliga sådana. Det handlar 
om att reflektera över sina egna metaforer, och, om så blir nödvändigt, döda 
sina älsklingar. Vill man exem pelvis undervisa genom  dubbelrik tad  kom 
munikation, bör inte m etaforen föreläsning användas, eftersom  den förm edlar 
en föreställn ing om att det troligtvis kom m er att ske något annat under 
sammankomsten med studenterna.

”Kill your darlings” är ett uttryck som ofta används av författare (se exem 
pelvis Bergman, 1987), myntat av W illiam  Faulkner, och är ett allm änt spritt 
verktyg för att d istansera sig och kritiskt förhålla sig till det man skriver. 
U tgångspunkten är att de egna favorituttrycken har en tendens att konservera 
tänkandet och förblinda författaren. Detta finner jag  också tilläm pbart på 
universitetsundervisning.
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C. Könsmedvetenhet - en kvalitet

Av Kerstin Kolam, statsvetenskapliga institutionen

Ett av de avslutande kortseminarierna under den första konferensdagen hade 
rubriken Finns det kön på universitetet? Gunilla Alm, universitetets jämställd- 
hetshandläggare, och Nils-Erik Wedman, Undervisningscentret, presenterade 
erfarenheter från en seminarieserie med detta tema. Presentationen var muntlig 
och samlade ett dussintal deltagare, mest kvinnor.

En kort beskrivning av seminarieserien kan vara på sin plats, eftersom inget 
papper lades fram. Seminarierna genomfördes läsåret 1993/94. De var samman
lagt fem till antalet. Syftet var att fördjupa problemkomplexet "universitet och 
kön", dels genom innehållet i seminarierna, dels genom uppläggningen. Del
tagarna delades in i två grupper utifrån kön. "Mansgruppen" och "kvinnogrup
pen" träffades vid olika tillfällen, men med samma inledare. Lars Fällman tog upp 
temat Trakasserier och moral, Eva Ersson Reaktioner på kvinnliga föreläsare, 
Mona Bessman talade om Kön och kunskapssyn och Ronny Ambjörnsson om 
Mansmyter. Ett femte och sista seminarium var gemensamt för de två grupperna. 
Samtalet skulle röra sig kring frågor som "Har vi uppfattat serien på samma sätt?"; 
"Har vi ställt samma frågor?"; "Har vi lärt oss samma saker?"

Seminarierna kan ses som ett exempel på hur jämställdhetsarbete kan hanteras på 
en arbetsplats och även som en metod att synliggöra problemen. Resultatet av 
seminarierna var delvis nedslående. Det förekom en del skämt kring rubriken, 
bland annat i personaltidningen, när inbjudan skickats ut. De kvinnliga deltagar
na var överrepresenterade. De män som deltog framhöll att de var "av rätta vir
ket". De ställde sig i allmänhet kritiska till de föreläsningar som gavs och sökte 
luckor i resonemangen. De kvinnliga deltagarna försökte i första hand förstå och 
tillförde diskussionerna egna exempel. Diskussionen under det sista seminariet, 
till vilket många uteblev, mest män, handlade mera om innehållet snarare än pro
cessen. Sammantaget kan konstateras att resultatet av lunch seminarierna blev 
ganska magert.

Diskussionen under konferensen kom att handla om varför inte män deltar i 
sammanhang där jämställdhet, kön m.m. behandlas. Män prioriterar forskning och 
annat. Hur skall man nå männen? Vad har de att vinna på jämställdheten? Hur gå 
vidare? Presentatörerna efterlyste tips och svar på frågorna. En av diskussions- 
deltagarna (en man) ansåg att män inte går på sådana arrangemang av flera skäl. 
Ett är att män inte vill erkänna att de vet för lite, ett annat att deltagande är det
samma som att erkänna att problem finns. Det kan t.o.m. förekomma "svartlist
ning", det är inte fint att gå på jämställdhetsseminarier. Ett förslag var att utgå 
från männens referenser och frågor. En kritik som kan riktas mot olika jämställd
hetsseminarier och liknande idag är att de oftast utgår från kvinnors situation. 
Därmed är det kanske inte så förvånande att diskussionerna också drivs av de 
kvinnor som deltar samt att de är flest till antalet. Är rubriker som "Sextrakasserier 
av män" mera lockande för just de manliga lärarna och forskarna, var en fråga 
som kastades fram.

162



Precis som på jämställdhetsseminarierna kan diskussionen i konferensgruppen 
sammanfattas som att de kvinnliga deltagarna i större utsträckning kom med 
exempel på egna erfarenheter från den dagliga verksamheten. Män pratar mest 
och längst i de allra flesta sammanhang, var en synpunkt som framfördes. Kunde 
detta exempelvis motverkas genom att hålla separata talarlistor för män och 
kvinnor och därmed ge ordet till respektive grupp varannan gång? När vissa 
institutioner eller ämnen presenteras i bild är det oftast endast män (lärare och 
studenter) som porträtteras. Detta beror, enligt en av deltagarna, på att reklam 
görs av män som ingenting begriper. Även om studenter hävdar att det inte 
spelar någon roll om föreläsaren är man eller kvinna visar kursvärderingar att 
toleransen är större gentemot manliga föreläsare.

Avslutningsvis gavs ett antal uppslag till fortsatta seminarier. Hur tänker män? 
Hur går diskussionerna på olika institutioner? Hur klarar forskarstudenter famil
jebildning under sina doktorandstudier? Arbetet från Gunilla Alms och Nils-Erik 
Wedmans sida uppmuntrades att fortsätta på bred front. Tilläggas kan att inne
varande termin pågår en ny seminarieserie under rubriken Finns det kön på 
universitetet. Denna gång samlas kvinno- resp. mansgruppema till samma 
inledande föreläsningar, men segregeras genom placering vid skilda bord.

Konferensens andra seminarium på temat Könsmedvetenhet - en kvalitet utgick 
ifrån två papper. Tove Hjprungdal, arkeologiska institutionen, slår fast att genus
perspektivet är en kvalitet i undervisningen när det gäller att granska fördomar 
och myter kring människans relationer. Ett sätt att börja undervisa utifrån ett 
genusperspektiv är att använda bilder. Vilka bilder finns, vad tyder de på? 
Diskussionen i uppsatsen förs utifrån egna och andras erfarenheter av genuskri- 
tisk undervisning i arkeologi. Ett välkänt problem i dessa sammanhang är att 
några studenter är svårare att nå. Det kan handla om både blockeringar och 
känslan av att vara provocerad. De negativa reaktionerna tar sig olika uttryck, 
exempelvis genom ifrågasättande av kvinnliga lärares kompetens. Yngre stu
denter tenderar att bagatellisera undervisningen genom att hänvisa till gene
rationsklyftor.

Erfarenheterna av genuskritisk undervisning för Tove Hjprungdal över till 
reflektioner kring pedagogiska spörsmål. Hon menar att dagens kritiska köns- 
teorier ofta är komplicerade. Den viktiga frågan gäller "hur man skall nå alla 
studenter, och vilka vetenskapliga och pedagogiska redskap fungerar bäst".
Hon avslutar med konstaterandet att detta är ett långsiktigt projekt som hon 
kommer att ägna sig åt så länge hon är inblandad i arkeologiundervisningen.

Britta Lundgren, etnologi, inleder sitt papper med en personlig tillbakablick av 
sina upplevelser i slutet på sextiotalet, när hon blivit antagen till dåvarande 
socialhögskolan i Umeå. Hon sammanfattar sina känslor som "feeling like a 
fraud" och med detta som utgångspunkt redogör hon för uppkomsten av och 
erfarenheterna från "det etnologiska tjejseminariet".

Upprinnelsen till seminariet var iakttagelsen att, trots ämnets relativa kvinno
dominans, var det långt mellan C-uppsatser skrivna av kvinnor. Efter en kart
läggning av situationen genom kontakt med de kvinnor som fanns registrerade 
på kurserna beslöt Britta Lundgren att kalla till ett första tjej seminarium i början 
av vårterminen 1994. Som en motivering till behovet av seminariet utgår hon 
från Clinchy's tre typer av kunskapstillägnande (received knowledge, subject
ivism och procedural knowledge). Enligt Clinchy eftersträvar de flesta lärare att
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studenterna uppnår procedurkunskap, dvs att resonera sig fram till kunskap på 
ett djupare medvetet plan. Detta kan ske på två olika sätt. Antingen utgår man 
från vad som är fel och möjligt att kritisera (en distanserande hållning). Eller ock
så försöker man förstå och tro, sätta sig in i en situation (en inkännande håll
ning). Britta Lundgren menar att "denna kryssning mellan gradvisa positioner av 
inkännande och utanförskap är nödvändig”, både inom forskningen och under
visningen.

Seminariet träffas på kvällstid utanför schemat en gång i månaden. De flesta del
tagarna kommer från C- och D-nivån. Hierarkin är ofrånkomlig, men döljs inte 
och används inte heller som ett maktmedel. Utmärkande för tjej seminariet är att 
det är formmässigt obundet. Atmosfären är i hög grad tillåtande, att var tyst eller 
dum och duktig samtidigt, att blanda diskussioner av etnologiska begrepp med 
privata exemplifieringar. Britta Lundgren avslutar med att ta upp uppsatsens 
underrubrik - seminariet som komplement eller kritik. Så länge denna form av 
undervisning bedrivs "på icke-schematid i enkönade grupper" riskerar den att bli 
en provokation. När den integreras i den ordinarie verksamheten (och därmed 
blir avlönad) kan den bli ett viktigt komplement.

I diskussionen på konferensen deltog ett dussintal personer, varav två män.
Tove Hjprungdals utgångspunkt för den genuskritiska undervisningen utgörs 
av bilden som ett medel att synliggöra problem. Inom arkeologin förekommer 
emellertid en viss försiktighet när det gäller att göra och visa bilder. Detta visar 
på den dubbla svårighet som nydanare, i detta fall en kvinnlig lärare, ofta drab
bas av. Inte nog med att nya perspektiv tillförs, även metoder och tillvägagångs
sätt måste ibland förändras. Det är tufft att bryta mark på flera fronter samtidigt.

Hur reagerar män på fenomen som tjej seminarier? En del är avundsjuka, men det 
finns också aversioner. Vissa tjejer solidariserar sig med männen av rädsla för att 
få stämpeln feminist. Diskussionen kom också att beröra Clinchy's tankar om 
kunskap utifrån personliga erfarenheter. Gunilla Alm drog paralleller till lunch
seminarierna, hur kvinnor och män agerat och reagerat på inledarnas föreläs
ningar. Seminarier i allmänhet ventilerades också. Frågan är hur man finner en 
bra form för seminarierna. Var går balansen mellan inkännande och utanförskap, 
mellan kritik och beröm? Skiljer sig uppsatsseminarier från andra seminarier? I 
slutändan handlar det om att läraren har en medveten idé om seminariet som 
pedagogiskt forum och hur det kan utnyttjas i kunskapsutvecklande syfte. Se
minariet som ett informellt samtal med en tillåtande stämning och "högt till tak" 
behöver inte innebära lägre kvalitet, snarare tvärtom!
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Genusperspektivet 
- en kvalité i arkeologiundervisningen

Tove Hj0rungdal, Arkeologiska institutionen, Umeå universitet

Arkeologin är ett ämne som med materiell kultur som källa försöker för
stå och tolka människan och hennes relationer. Dessa mänskliga identi
teter och relationer är m ångfasetterade och varierar i tid och rum. Ge
nom de tolkningar som framförts under loppet av ämnets historia, har 
arkeologin bidragit till att etnocentriska synssätt har främjats. Bland 
etnocentrismens många ansikten kan urskiljas sexism och androcentrism. 
Det är den vite medelklassm annen som har fått bilda normen för män
niskan. Kvinnor, färgade och andra grupper som har förklarats som 
mindre utvecklade, har marginaliserats och inte tilldelats någon betydande 
roll i människans utveckling och skapande av kultur. Frågan är om vi 
utan frågetecken fortfarande skall lära ut till studenterna de etablerade 
modeller och begrepp som används, och som i många fall fortfarande 
dominerar läroböckerna, eller om vi på ett genom gripande sätt skall 
ifrågasätta kunskapen, och lära ut att mänskliga identiteter och relationer 
inte behöver vara hierarkiska, utan måste behandlas som problematiska. 
Det är här genusperspektivet, eller ett könsteoretiskt perspektiv, kommer 
in i bilden. Detta perspektiv har potential och vilja att problem atisera det 
som tycks självklart och "naturligt" vid alla typer av relationer. Den här 
artikeln handlar främ st om idéer och frågor: kan arkeologiundervisning
en göras konsekvent genuskritisk? I så fall på vilka sätt? Hur kunde en 
sådan undervisning läggas upp? Jag vill aktualisera och belysa frågor av 
denna typ. Vidare vill jag  dokum entera och diskutera några erfarenheter 
som finns av undervisning i arkeologi utifrån ett genusperspektiv - både 
egna och andras, både nordiska och utomnordiska. Några exempel på hur 
jag  själv arbetar, och skulle önska arbeta med undervisningen finnes med. 
Det är dock detta både jag  själv och mina kollegor behöver diskutera och 
utveckla mer.

Genusperspektivet i arkeologiundervisningen i Norden är relativt nytt, 
och mycket litet diskussion har förts kring vad en sådan undervisning 
skall ha för plats i den totala arkeologiutbildningen, vad den skall ha som 
målsättning, vad den skall innehålla, samt vilka undervisningsmetoder 
som kan användas. En inventering av frågeställningar hoppas jag kan 
komma till nytta även för andra.
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Utgångspunkt: en modell som fångar den etnocentriska 
problem atiken
Min främ sta motivering till att genusperspektivet är en kvalité i arkeo
logiundervisningen är att det är en användbar infallsvinkel när vi vill 
granska arkeologiäm nets fördomar och myter kring människans rela
tioner. En bra idé är att börja undervisningen med arkeologens 
fram ställningar av människan. Arkeologins olika medier, text, bilder, 
museala utställningar, är fulla av bilder på relationer, inte minst på 
relationer mellan män och kvinnor, samt mellan "civiliserad" och 
"ociviliserad," etc. Problematiken kring arkeologiska bilder och före
ställningar har redan diskuterats (W elinder 1987; 1994; M oser 1993). 
M ytbildningarna och dess konsekvenser gör att jag föredrar att se 
genusperspektivet som en integrerad del av ett genomgripande civili
sationskri tiskt perspektiv. Ett perspektiv som problematiserar mänskliga 
relationer på individnivå, samhällsnivå, kultur- och civilisationsnivå i 
stället för att bekräfta etablerade och "självklara" relationer borde därför 
vara en förutsättning för ämnets existensberättigande. Relationerna 
mellan de som befinner sig vid de här tänkta polerna i de dikotomiska 
paren, beskrives i språkligt värdeladdade termer, och är präglade av 
hierarki, historiskt sett förknippat med olika typer av maktutövande. 
Förutsättningen för att kunna studera genuskonstruktioner och andra 
sociala konstruktioner kritiskt, är att feministisk teori arbetas in i kate
gorierna (se Roberts 1993. Se även Scott 1986; Arwill-Nordbladh 1994). 
En fem inistisk kritik som omfattar ifrågasättande av hela den väster
ländska arkeologins och socialantropologins världsbild och legitimitet, 
fördes först fram av de am erikanska arkeologerna/antropologerna 
M argaret Conkey och Janet Spector (Conkey & Spector 1984). Kritiken 
har sedan följts upp av forskare såväl i den anglosaxiska världen (t.ex. 
W ylie 1991) som i den nordiska (t. ex. Mandt & Næss 1986; Engelstad 
1991).

Erfarenheter av genuskritisk undervisning i arkeologi
I Sverige finnes vid de flesta universiteten, samt vid några regionala 
högskolor könsteoretisk undervisning i arkeologi. I Norge finnes denna 
undervisning ungefär i samma omfattning. När det gäller Danmark och 
Finland tror jag  inte att genuskritisk arkeologiundervisning bedrives i 
någon mån, om överhuvud taget. Inom den anglosaxiska världen är det 
däremot mycket vanligt.

Vid de olika universiteten samlades kvinnliga studenter till diskussions
grupper redan vid början på 1970-talet, så t. ex. i Kpbenhavn (Fonnes- 
beck-Sandberg et al. 1972). I Bergen, Norge, startades ett seminarium för 
arkeologisk kvinnoforskning 1974 (se Dommasnes 1992).

Undervisning i föreläsnings- och lektionsform för grundstudenter kom 
senare, under mitten och slutet av 1980-talet.
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Själv har jag mina tidigaste erfarenheter av att undervisa i genusperspek
tiv på grundutbildningen från Lund 1987. Här anordnade jag  kursen 
"Könsroller under förhistorisk tid", där jag  höll föreläsningar och ledde 
diskussionen kring artiklar inom  arkeologi och socialantropologi. Kursen 
var frivillig. Det kom  5 studenter - naturligtvis tjejer redan införstådda 
med problematiken. Även om kursen kallades "könsroller", och inte 
"kvinnoforskning", eller "feministiskt perspektiv", väckte den inte 
intresse hos våra manliga studenter, och heller inte hos de kvinnliga 
studenter som inte var medvetna om, eller som förhöll sig likgiltiga inför 
könsrollsfrågorna. D etta var alltså en erfarenhet av hur man inte skall 
göra, och även det kan vara nyttigt att ha.

När jag började undervisa på grundutbildningen i arkeologi i Umeå 
HT92, integrerades genusperspektiv i de ordinarie kurserna i teori och 
metod på B- och C-nivå. Undervisningen har på B-kursen lagts upp med 
utgångspunkt i frågor som Vad är fem inistisk kritik? Vad är genuspers
pektiv? Studenterna har på B-kursen skrivit uppsatser på teman som 
"Redogör för utvecklingen av genusperspektivet inom nordisk arkeologi", 
eller "Redogör för fem inistisk kritik inom  arkeologi". Ibland har de även 
fått göra egen fem inistisk kritik av valda texter. En sak som "slog väl", 
och som fick tankevärksamheten i gång hos flera, var visningen av en 
video som gjorts utifrån Berit Ås härskartekniker. Även om dessa typer 
av härskartekniker inte alltid är könsbundna, är de ofta så, och de har i 
allra högsta grad relevans inom den sorts undervisning som diskuteras 
här.

På C-kursen fortsatte vi med rent teoretiska frågor, men här tog vi även 
upp konkreta exempel på arkeologiska undersökningar där genusperspek
tivet har använts. D etta har bland annat varit arbeten kring arbetsför
delning, redskapstillverkning, eller bostäder under förhistorisk tid - 
några områden där vi återfinner klassiska fördom ar kring kön inom 
arkeologin. Flera studenter skriver uppsats med genusperspektiv.

När det gäller forskarutbildningen, är det först under senare tid det har 
tillkom m it litteratur och föreläsningar utifrån genusperspektiv. En litte
raturlista som kan vara till vägledning för doktorander har sam m an
ställts (Hjprungdal 1993).

I samband med handledning av studenter och doktorander som skriver 
om, eller är intresserade av genusfrågor, har inrättats en diskussions
grupp, där egna arbeten samt andra relevanta arbeten diskuteras. Detta är 
i korta drag vad vi hittills har gjort inom genuskritisk undervisning i 
arkeologi i Umeå. Men från och med HT94 har grundundervisningen 
lagts om. Vi har AB-kurs samt CD-kurs i stället för den gam la ord
ningen. G enusperspektivet har fått en stor plats i vår grundundervisning. 
Vi börjar redan tidigt på första term in med teori. Det är här vi har lagt
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in det nya arbetet som förklarar den androcentriska modellen av kultur 
och samhälle så tydligt, dvs. hur konstruktionen med de inbördes 
relaterade dikotom iska kategorierna har växt fram och ändrats genom  
tiderna (Arwill Nordbladh 1994). På andra terminen inom AB-kursen 
har vi den teoretiska inriktning vi hade på den tidigare B-kursen, och på 
CD-kursen är en av huvudinriktningarna genusperspektivet. Här har vi 
både teori och case studies från arkeologins många olika.

I Norge verkar det vara vanligt med större utbildningssem inarier som 
går över ett par dagar. T.ex. arrangerade hovedfagstudenter där i höstas 
ett sem inarium  om fem inistisk teori. Seminariet hade en bred inriktning 
med olika politiska aspekter av arkeologi, eller vi kan kalla det en 
civilisationskritisk inriktning. M ånga norska studenter tar nu "gender" 
(den engelska form en användes oftast i Norge, förutom det norska 
"kjpnn") i sina avhandlingar. Gender skall vara en grundläggande fråga 
som det inte skall gå att komma förbi, och när frågeställningarna ingår i 
tentam ensuppgifterna, ser studenterna att det inte går att hoppa över 
frågorna (M andt 1994).

Jag skall även se lite på utom nordiska exempel. De kurserjag  känner till 
är m ycket mer om fattande än de jag själv har erfarenheter av. En sam 
m anställning över antropologi och arkeologi har gjorts av socialantro
pologen Sandra M orgen (M orgen ed. 1989). Boken bygger på ett pro
jektarbete inom  fem inistisk forskning i ämnet antropologi (som i USA 
omfattar arkeologi), och är en guide för lärare på grundkurserna i antro
pologi som vill inarbeta genusperspektivet i sin undervisning. En sådan 
guide skall bidra till att minska gapet mellan forskningen och under
visning på grundkurserna, genom att de nyaste genuskritiska resultaten 
inkluderas i introduktionskursernas litteratur. Man har velat integrera ett 
genuskritiskt perspektiv, och inte sparat frågor kring "genus" och "kvin
nors liv" till något särskilt kapitel. Kön (gender) anses vara en fundam en
tal kategori när det gäller identitet och sociala strukturer. På detta sätt vill 
de "mainstreama" den nya forskningen kring kvinnor och kring genus- 
problematik. Det är dock den arkeologiska artikeln i volymen som är av 
särskilt intresse för oss. Detta är en lång artikel skriven av Janet D. 
Spector, University o f M innesota och M ary K. W helan, University of 
Iowa, som heter "Incorporating Gender into Archaeology Courses" 
(Spector & W helan 1989). En förkortad version av deras arbete finnes i 
K.A.N. 7 (Spector & W helan 1988). Här hittar jag  många bra idéer för 
egen undervisning. Bland annat återfinnes en bibliografi över "Feminist 
Approaches to the Study of W om en in Human Evolution", samt en 
Annotated Bibliography över olika övriga viktiga arkeologiska teman, 
t.ex. introduktion av jordbruk, samt gravforskning. En stor fördel med 
Spector & W helan' s litteraturlistor är att här finnes både traditionell 
androcentrisk och genuskritisk litteratur på samma tema, bl.a. på m änni
skans evolution. Tanken är att direkt jäm förelse skall vara lätt att göra
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inom äm nestraditionen. I det sammanhanget kan ett ex. från australien- 
sisk arkeologiundervisning nämnas. Detta handlar om frågor kring 
könsarbetsdelningens upprinnelser. Här presenteras feministiska samt 
arkeologiska teorier kring arbetsdelning, och diskuteras mot varandra 
(Balme & Beck 1993).

I den s.k. "Boone Conference" som hölls vid Appalachian State University 
1991, ingick en workshop på tem at "Teaching and Seeing Gender", publi
cerad i deras konferensbok, vilket även är fallet med flera "Teaching 
Syllabae" i arkeologi/ antropologi vid ett antal universitet i USA 
(Claassen ed. 1992:137). Viktigt har varit att se sexism, rasism etc. som 
ett sam m anhängande problem område inom ämnen som tolkar kultur. 
Syftet med några av de diskuterade kurserna har varit att göra studen
terna m edvetna om sexism, rasism och klassism, om att dessa är aspekter 
av samma sak, och att medverka till att studenter tror mer på sina egna 
observationer i samband med detta (se Classeen ed. 1992:137 ff).

När det gäller undervisningsm etoder, vill jag gärna näm na några exempel 
på hur Spector & W helan har arbetat. Det första gäller uppgifter där 
studenterna kritiskt läser texter, det andra att de utför gravanalyser 
(Spector & W helan 1989). Av båda de här exemplen på uppgifter, har 
jag  själv positiva erfarenheter i min egen undervisning. Uppgifterna 
fordrar arbetssätt som uppm anar till självständighet, och de bäddar för 
diskussion av o lika synsätt. Det är dessutom uppgifter som inte är alltför 
svåra för grundstudenter att förhålla sig till. I det stora och hela har vi i 
Sverige, och Norge, en hel del idéer gemensamt med våra amerikanska 
kollegor. Vi är dock lite senare ute, och än så länge ges även våra kurser 
kring genusproblem atik i lite mindre skala än de amerikanska.

Pedagogiska samtal vid Nämforsen
När det gäller den pedagogik jag har erfarenheter av i samband med 
genuskritisk undervisning inom arkeologi, så tror jag  att den över lag är 
typiskt traditionell, förm edlad främst genom föreläsningar. M ed detta 
menar jag  att få aktivt har ansträngt sig i syfte att anta några klart fem i
nistiska undervisningsform er. Det närmaste vi kan kom m a är förm od
ligen den "antiauktoritära samtalsgruppen." Det finnes bättre och sämre 
fungerande exem pel även på detta. Ett bättre, och m ycket intressant 
sådant, fick jag  själv ta del av i septem ber 1994. Jag träffade en kollega, 
Stig W elinder, från Uppsala med några studenter han handleder, 
vid Näm forsen i Ångermanland. Näm forsen är en känd arkeologisk 
lokalitet med om fattande hällristningsfält från forntida fångstkulturer.

Tillsam m ans m ed studenterna gjorde min kollega den här resan bland 
annat i syfte att byta miljö, och att få se en lokalitet som har relevans för 
studenternas uppsatsarbeten. De skulle även få träffa en lärare från Umeå, 
den här gången undertecknad, som bland annat skulle ha till uppgift att
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diskutera teman i samband med studenternas uppsatsarbeten. Vi till
bringade större delar av dagen vid forsen genom att studera hällrist
ningar, och att diskutera för uppsatserna både relevanta och mindre 
relevanta teman. En viktig del tror jag  var att studenterna fick möjlighet 
att själva gå omkring och leta efter hällristningsfigurer. Andra aspekter 
vid en utflykt av den här typen berör socialisationen till vetenskaps
samhället. I och med att det var studenterna själva som ordnade allt vid 
resan, fick de lära sig hur man kan organisera en arkeologisk exkursion.

Genom de inform ella samtal som pågick främst vid måltiderna, berättades 
roliga historier och anekdoter om äldre arkeologer och andra forskare, 
samt att vi två "gamlingar" på olika sätt berättade om våra erfarenheter 
av att utbildas till och att vara arkeologer. Sammantaget tror jag  vi kan 
hoppas på att genom en resa av denna typ blev en hel del "irrelevant" 
kunskap till relevant kunskap som är bra att ha i framtiden. Detta är i alla 
fall vad jag  själv tolkar ur den här typen av undervisning. Jag tror näm 
ligen att den är minst lika viktig som föreläsningar och seminarier, och 
borde oftare kombineras med dessa. Det delvis informella samtalet utan
för den dagliga miljön, har naturligtvis inte att göra uteslutet med genus- 
kritisk undervisning. Dock är det en av de former för undervisning som 
borde stäm m a bra överens med genuskritisk kunskapsyn och inlärnings- 
syn. Det är ett sätt att inspirera till reflektion, till självständigt inhäm tan
de av kunskap och till långsiktig bearbetning av kunskap, ett tem a jag 
återvänder till.

Att provocera till reflektion?
En målsättning med könsteoretisk utbildning är att få studenterna att se att 
genusperspektivet angår dem själva, manliga och kvinnliga studenter. De 
flesta förm år efterhand se sig själva som delaktiga i vetenskapskonstruk- 
tionen. Men några är det svårare att nå. Ibland kan det handla om blocke
ring. Studenten känner sig kanske så personligen provocerad på någon 
punkt att han eller hon inte tillåter sig att ta in det här, för dem, totalt nya 
sättet att förhålla sig till arkeologiäm net och till vetenskap, ja , även till sig 
själv. Även om det finnes en m ajoritet av positiva reaktioner, återstår 
dock de negativa reaktionerna. Dessa är, eller kan vara, ett problem, och 
jag upplever att jag behöver arbeta med dem.
Jag har kunnat sortera de negativa reaktionerna i fyra kategorier:
1. personliga angrepp på läraren som kvinnlig individ
2 . läraren undervisas i vad som är relevant/irrelevant för ämnet
3. känslom ässiga utbrott där studenten slår ifrån sig
4. bagatellisering av undervisningens inriktning

Jag har sett olika uttryck för sådana reaktioner. Flera kvinnliga lärare har 
varit utsatta för att studenter ifrågasätter deras kompetens som kvinnliga 
lärare, dvs. de behandlar sina kvinnliga lärare på ett annat, och nedlåtan
de sätt, jäm fört med hur de behandlar sina manliga lärare. Detta har jag
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inte direkt konfronterats med, även om jag  har blivit angripen som 
kvinnlig individ, i explicita ordalag. Några reaktioner har det varit svårt 
att glömma. Här kan jag ta upp exempel på att studenten börjar undervisa 
mig i vad som är relevant för arkeologiämnet, och då kan det låta: "Detta 
är kvinnosak, och har inget med arkeologi att göra", eller jag  har fått lära 
mig om genusperspektivet och manliga och kvinnliga roller, att "Detta är 
ju  ändå rätt så marginellt för ämnet." En typ av spontan, känslomässig 
reaktion är att "Feminismen är mansförtryckande". En annan typ av 
reaktion, som säkert kan vara ännu svårare att bemöta, är den bagatel
liserande attityden. R e ra  av dem som är födda under 1960-70-talen anser 
sig vara så jäm ställda att de inte behöver veta något om genuskritisk 
forskning. De kan bagatellisera undervisningen med att "Detta är en 
generationsfråga," och förmår tydligen inte se diskrepansen mellan de 
könsroller som varit ideal under deras uppväxt och de könsroller de 
hittar i läroböckerna, och även ibland, tyvärr, borde ha möjlighet att 
observera bland sina universitetslärare.

En viktig aspekt av feministisk undervisning är ju  den emotionella, att 
inlärning inte enbart är en intellektuell, utan även en känslomässig pro
cess. Frågorna har närmast diskuterats av lärare vid Kvinnovetenskapligt 
forum här i Umeå (se Eskilsson 1993).

Att bli provocerad måste förmodligen ingå i hela spektret av negativa och 
positiva känslor som kan väckas genom att ta upp feministisk kritik och 
genusteorier i den obligatoriska grundutbildningen. För mig förtonar det 
sig som en svår konst att lyckas inspirera samtliga till konstruktiv efter
tanke. En annan svår konst är det att hantera dem som inte vill se veten
skapens koppling till kvinnoförtryck och olika (andra) uttryck för etno- 
centrism. Med den insikt vi idag har i frågor kring vetenskapens roll i 
samhälle och kultur, är det svårt att inte bli antingen upprörd eller ned
slagen över okunskapen.

M en i stället för att vare sig förlöjliga eller skarpt tillrättavisa studenter 
som visar extrem a reaktioner, är det nog klokt att försöka hitta öppningar 
som gör att de kan ha möjlighet att slå in på konstruktiva tänkesätt, som 
kan ge dom möjlighet och tid att reflektera över vad en genuskritisk 
undervisning tillför ämnet. M en hur detta skall gå till i praktiken har jag 
inte många färdiga svar på. Och när det gäller den andra sidan av saken: 
ett sätt att professionalisera svårigheterna är att synliggöra dem, 
exempelvis genom de fyra punkterjag  satte upp över negativa reaktioner. 
Detta är bättre än att låta andra, eller även Du själv, lägga skulden på 
lärarens s.k. "överkänslighet". Det är givetvis inte lärarens känsliget det 
handlar om, utan studenternas sätt att reagera på ny och ovan kunskap och 
kunskapssyn. Att försöka lära sig ett mer professionellt sätt att hantera 
problem atiken på, gör också att det blir lättare att förhålla sig till de 
negativa reaktionerna, och på så vis ha en bättre utgångspunkt i syftet att
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nå de svårtillgängliga. Framför allt kanske dessa studenter behöver tid på 
sig att smälta kunskapen och den nya synen på vetenskapen de här kon
fronteras så plötsligt med efter term iner med ofarlig "faktaupprepning."

Frågan är om övergången från "korvstoppning" med s.k. "fakta" till det 
att plötsligen själv bli indragen i vetenskapen är så abrupt att de inte 
beredes möjlighet att känna igen sig i det de redan har fått veta heter 
arkeologi. Att komma till insikt i vetenskapens sociala aspekter är oftast 
en mödosam process. Jag är övertygad om att de bilder och attityder vi 
förmedlar när vi introducerar ämnet, är de som sitter i längst. En annan 
sida av saken är ju  den att kanske jag själv inte har varit tillräckligt tydlig 
i förmedlingen av vad genusperspektiv är? Kan mina val av exempel varit 
otillfredsställande? Dessutom, hur är min generella pedagogiska förmåga? 
I alla fall har jag inte varit tillräckligt medveten om att man borde försö
ka utgå från studentens egna erfarenheter i undervisningen.

M örkläggning och synliggöring
Undervisning utifrån genusperspektiv, innebär att lära ut ett sätt att se.
Det innebär också att "dela ut" redskap som gör ett ifrågasättande både 
m öjligt och relevant för studenten. Det handlar naturligtvis om vilken 
litteratur vi väljer till kursen, men enbart i mindre grad. Ett syfte med 
läsning av äldre litteratur i större omfattning, är då att i högre grad än vi 
vanligen brukar göra, skapa insikt i och förståelse av hur arkeologi ämnet 
har vuxit fram, hur och varför det har uppstått, och vad man har haft för 
användning av antikvarianism  och arkeologi genom historien, och i olika 
delar av världen.

När det gäller skrivandet av själva arkeologihistorien, borde undervisning 
i detta vara en väsentlig punkt i utbildningen, i syfte att synliggöra tradi
tionen: näm ligen att det finnes och har funnits vissa urvalskriterier för 
vilka vetenskapliga frågor som har fått lov att konstituera "arkeologins 
framväxt." Hur ser arkeologihistorierna ut i ett genuskritiskt perspektiv? 
Även forskarbiografier borde finnas med i undervisningens åskådlig
görande av ämnestraditionen. Det finnes exempel på att mer jäm lika 
framställningar av forntid, utan androcentrisk slagsida, har mörklagts, 
eller i alla fall på något sätt förpassats till innersta bokhyllan i trygg 
oåtkomlighet för studenterna. Jag tänker här främst på prästen Henri 
Abbé Breuils bok om den äldre stenåldern från 1949 (se M oser 1993). 
Några av hans illustrationer framställer män och kvinnor som samarbetar 
vid jakt och vid redskapstillverkning. Detta är representationer av förhis
torisk arbetsdelning vi inte har varit vana vid att se. Troligen är det en 
viktig förklaring till att boken har använts i så liten omfattning. Först nu 
på senare år när forskare har börjat granska allehanda äldre arkeologi
böcker ur könsteoretiska perspektiv, kommer denna boken, och flera med 
den, fram i ljuset igen. En avdamning och en analys även av Breuils bok 
har således utförts av Moser. Det borde finnas en hel del liknande
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exempel på böcker att ta fram från gömmorna, just som exempel på 
alternativa bilder. En annan sida av saken som inte är att förglömma, är 
att det dessutom finnes en hel del kvinnliga arkeologer, professionella 
samt amatörer, som förpassats till glömskan. Det är bara att börja leta i 
gamla tidskrifter, och att ta sig tid att gå igenom ett och annat arkiv. Vi 
skulle även här hitta m ycket stoff till alternativa historier om ämnet.
Detta är således en attityd vi tidigt borde förmedla till studenterna.

En konflikt: Korvstoppning och reflektion
Kursorganisation och undervisningsm etoder är inte alltid med varandra 
förenliga, utan står tvärtom ofta i ett konfliktfyllt förhållande till var
andra. Tid till bearbetning och reflektion, samt i högre grad till inhäm 
tande av kunskaper genom ett mer självständigt arbetssätt, är undervis
ningsstrategier jag finner mer lämpliga, och mer förenliga med det jag 
ovan sagt om inlärningsprocessens intellektuella och emotionella aspekter. 
Kraven på bättre lärare och på bättre pedagogik är en press undervis
ningsprogrammen sätter oss under, allt medan kurserna ofta blir kortare 
och undervisningsresurserna i flera avseenden knappare.

På min egen institution finnes dock en liten förbättring här, tror jag. Vi 
har nu en AB-kurs (i stället för A+B), där vi börjar lite med teori, även 
genusperspektiv, såpass tidigt som mitt i första terminen. Kanske får stu
denterna på det viset m er tid att smälta kunskaperna, och att vänja sig vid 
genusperspektivet? Det återstår att se hur detta kommer att fungera på 
längre sikt. Hur man över lag bäst skall kunna klara konflikten mellan 
korvstoppning och reflektion, tycker jag  det är svårt att ge några kon
kreta förslag på. Synliggörandet av konflikten, samt diskussioner av 
denna, kommer att fortsätta på olika sätt.

K onklusioner
Bakgrunden till att jag  tagit upp arbetet med frågan kring genusperspek
tivet som en kvalité i arkeologiundervisningen är:
1. Att det känns som ett viktigt perspektiv som har potential att synlig- 
göra människan och hennes relationer, samt att kritiskt undersöka dessa. 
Det är värt att utveckla en diskussion kring pedagogiska frågor i samband 
med genusperspektivet i arkeologiundervisningen
2. Att det kan vara svårt att förm edla könsteoretiska frågor, och att 
undervisa utifrån genusperspektiv. Dagens kritiska könsteorier är ofta 
komplicerade. En fråga är också hur man skall nå alla studenter, och 
vilka vetenskapliga och pedagogiska redskap som fungerar bäst. Det är 
även svårt att veta vilken målsättning man skall ha med undervisningen, 
och hur den bäst integreras i den undervisning och kursorganisation som 
finnes.

Genusperspektivet är inte enbart en liten specialinriktning med lite litte
ratur för speciellt intresserade, utan är en hel samling olika perspektiv
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som innefattar att man synar arkeologiämnet som kulturell konstruktion i 
sig, dess uppkomst, fram växt och legitimering. I denna artikel har jag 
tagit upp en rad frågor som känns relevanta. På längre sikt skulle det 
genuskritiska pedagogiska samtal som redan börjat inom arkeologin göra 
det möjligt att gå in på enskilda frågor för sig, och få en mer djupgående 
och tillfredsställande belysning. Ett område som kanske fram för många 
andra borde tas upp grundligt, är hela forskarutbildningen i arkeologi. 
Här gäller det bland annat sammanhanget mellan könsteoretisk forskning, 
handledarnas kunskaper och roller, och den miljö som präglar olika 
institutioner sett i ett jämställdhetsperspektiv.

Det jag redovisat här, uppfattar jag själv som ett stadium i ett 
långtidsprojekt. Jag kommer att försöka ta upp frågeställningar kring 
genusperspektiv så länge jag  är inblandad i arkeologiundervisningen, men 
frågorna kommer naturligtvis att ändra karaktär över tid, i takt med 
forskningsfrågor, med den generella utvecklingen på universitetet, inom 
övrig arkeologisk verksamhet och i samhället generellt.

För m ycket fruktbara diskussioner och konstruktiv kritik vill jag tacka kollegor från 
Bergen, G öteborg, K arlstad, Lund, Stockholm , U m eå och U ppsala som deltog i kursen 
"G enusperspektivet i arkeologiundervisningen" i Lund, 2. - 4. sept. 1994. D essutom  
tack till studenter vid ett sem inarium  på K vinnovetenskapligt forum, Lund 5. sept. 1994, 
sam t till kollegor och handledare på kursen "Lärarkunskap" vid U m eå universitet. Ett 
särskilt tack till Ethel Dahlgren. Tack till Charlotta Sanell och Britta Lindgren som gett 
mig värdefulla kom m entarer.
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Det etnologiska tjejseminariet 
-  komplement eller kritik?
Britta Lundgren, institutionen för etnologi

I slutet av sextiotalet gick jag  ut gym nasiet i Lycksele. Jag sökte in på då
varande Socialhögskolan i Umeå och fick på sensommaren beskedet att jag 
antagits. Sittandes på bron till den gård där jag växt upp, i en "by" på två 
gårdar ett par mil norr om M alå ögnade jag  nervöst igenom papperet.
Där stod att jag  på registreringsdagen skulle infinna mig på Samhälls- 
vetarhuset, Um eå Universitet. Samhällsvetarhuset. SAM HÄLLS- 
VETARHUSET. Ordet blev svartare och svartare för m ina ögon, växte 
i storlek och betydelse och den överväldigande känsla som grep mig där 
på bron var att ALDRIG ALDRIG beger jag  mig till något samhälls- 
vetarhus. Aldrig hade jag  hört något sådant ord, vars sam m anhang jag  ej 
förstod. Samhälle, veta, hus —  enkla ord men dunkelt bar sam m ansätt
ningen m ed sig en kultur och en utbildning helt skild ifrån den jag  lärt 
känna först i Adakgruvan, Adak och Malå, sedan så sm åningom i Lyck
sele. Naturligtvis var skräcken obefogad, visst hade jag väl kunnat klara 
att gå till Samhällsvetarhuset, det förstår jag  nu i efterhand. Jag kunde ju  
hantera annat som var okänt. M en det som intresserar mig nu är hur själ
va ordet för mig inkluderade elit, hierarki och konkurrens och att det var 
detta som  skrämde bort mig. Läslust hade jag, nyfikenhet och energi i 
m ängd och var en "duktig flicka" i skolan, men lusten förtogs av känslan 
av att inte höra till och att det nog egentligen hade skett ett misstag på 
antagningsenheten. Lika bra att själv tacka nej innan de upptäckte det.

Jag kryssade i "Nej-rutan" på blanketten, vek ihop papperet och gick in 
till mam m a som stod och diskade efter kvällsmjölkningen.
-  Jag ska inte gå på den där skolan, m eddelade jag  och hon tyckte inte det 
var något konstigt eller särskilt med det. Så valde jag en kortare yrkes
utbildning, blev läkarsekreterare och arbetade inom  detta yrke i flera år, 
innan jag  rundade Samhällsvetarhuset och gick in på Humanisthuset.

"Feeling like a fraud" —  är titeln på en artikel av Peggy M cIntosh 
(1985), som  handlar om att känna sig som en bluff, som en som orätt
mätigt har kom m it till en position, utan att själv ha "förtjänat" det. Det 
mörker som man bär inom sig är vetskapen att en dag bli avslöjad, att 
"klara sig" innebär endast att skjuta upp det ofrånkomliga. Jag tackade nej 
till Socialhögskolan innan jag skulle bli avslöjad. Men fortfarande känner 
jag  mig ofta som inte hörande till, tror att någon annan har m issat i be
döm ningen och inte riktigt varit vid sunda vätskor, och bortförklarar 
beröm  med att "de törs nog inte säga egentligen vad de tycker, de vill inte
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såra mig, de tror att jag  ska begripa själv". Det är dock inte så att känslan 
av att ha kommit för långt upp, till fel position, finns med hela tiden. Den 
uppkommer vid vissa situationer som innebär att jag på ett eller annat sätt 
visar upp mig och min förmåga.

Denna utgångspunkt —  "feeling like a fraud" —  skall jag  använda för att 
diskutera erfarenheterna av en enkönad seminarieform, det s.k. tjejsem i
nariet vid etnologiska institutionen.

B a k g ru n d
Etnologin är ett mångfasetterat ämne som kan handla om allt möjligt,
"från husgeråd till vansinne” (Ehn 1991). Det har också lockat studerande 
av de mest skilda slag, från skiftande yrkesområden och från skilda socia
la grupper. Blandningen av olika ålderskategorier har också varit vanlig 
fram till de senaste åren, då studenterna varit i huvudsak mellan 18 och 
25 år.

Ämnet har alltid attraherat många kvinnliga studerande, såväl äldre som 
yngre. Etnologin är en ovanlig akadem isk disciplin såtillvida att den rym
mer en relativt stor andel kunskap om den s.k. kvinnliga sfären. I den tra
ditionella etnologin förekom  t.ex. studier som behandlade textil, kosthåll, 
hem inredning och barnavård. Även om studierna inte hade något köns
perspektiv eller ens kvinnoperspektiv, utan hellre gav kunskap om 
förhållanden utanför kvinnorna själva, var det ändå områden som appelle
rade till m ånga kvinnor. I den nutida etnologin finns också "kvinnors 
världar" representerade och em ellanåt även könsmedvetet behandlade 
(Lundgren 1990).

M en denna relativa kvinnodominans på grundutbildningen har sämre 
m otsvarighet inom  forskarutbildningen och bland de högre tjänsterna. 
Ingen av de nuvarande professorerna är kvinnor, men äm neshistorien 
rym m er dock två kvinnliga professorer som varit verksam m a under 
tidigare perioder. Det förefaller finnas vissa sega strukturer inom ämnet 
som gör att den kvinnliga kompetensen förblir relativt osynlig och 
obemärkt, trots att äm net inte uppvisar någon könsantagonism, ond vilja 
eller uppslitande strider mellan manligt och kvinnligt. Kanske är det ändå 
svårare för kvinnor att komma fram inom  ett sådant ämne, där gränserna 
inte är tydligt markerade eller m otståndet uttalat. Hur bekämpar eller 
talar man om barriärer som inte ens är synliga? Det är snubblande nära 
till slutledningen att det i så fall beror på kvinnorna själva att de inte blir 
docenter och professorer.

Vart tar tje jern a  vägen?
Det var min fråga när jag  1993 började fundera på att det var så långt 
m ellan de C-uppsatser som var skrivna av kvinnor. Jag kunde under de 
senaste åren bara erinra mig några få. V isserligen hade vi haft problem
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med C-kursens genomströmning, men det fanns markanta skillnader mel
lan könen. Under åren 1990-1992 (tre C-kurser eftersom C bara ges på 
höstterm inen) utgjorde kvinnorna 24 av 33 registrerade på kurserna. Av 
dessa 24 kvinnor var vid mitt räkningstillfälle endast en klar med sin C- 
uppsats, medan av de nio männen fem var klara. Denna könsfördelning 
har även märkts på intaget till forskarutbildningen där fr.o.m. 1990 fem 
män antagits och ingen kvinna.

Jag skrev brev till de 24 kvinnorna och följde upp med telefonsamtal, för 
att försöka utröna varför de inte slutfört sina uppsatser. Orsakerna var 
självfallet många: "strul med handledningen", "fått barn", "jag har dålig 
karaktär", "prioriterat annat p.g.a. tidsbrist", rädsla för att "bli bedömd" 
vid seminariet, "fått jobb" etc. etc. Ingen menade sig ha blivit m otarbetad 
p.g.a. sitt kön, men några framhöll att killarna tog mera plats och att de 
då också naturligtvis får m era bekräftelse och respons.

Enkäten gav alltså inget entydigt svar om vilka strukturella brister det 
finns på vår institution och om de går att göra något åt. Jag beslöt i alla 
fall att under en period prova med en seminarieverksamhet för enbart 
kvinnor och kallade till det första tjej seminariet i början av vårterminen 
1994. Innan jag  går in på erfarenheterna från detta vill jag säga något om 
olika typer av kunskapstillägnande.

K ön sm edve ten h e t och ku n skapstillägn an de
Psykologen Blythe M cVicker Clinchy har identifierat tre olika typer av 
kunskapstillägnande. Dessa tre benämner hon received knowledge, 
subjectivism  och procedural knowledge. Jag skall kort diskutera dessa 
term er utifrån m itt syfte att verka för en könsmedveten etnologi. Det 
första begreppet, received knowledge, skulle kunna översättas med "pas
siv" mottagarkunskap. D etta är en nivå där studenten utan vidare eftertan
ke accepterar en auktoritets definitioner och ståndpunkter. Denna aukto
ritet kan vara en lärare, och det är väl denne vi oftast åsyftar, men kan 
även vara en vän eller någon man älskar. Om denne auktoritet för fram 
en kunskap ses den som säker och kunskapen överförs automatiskt, men 
studenten får svårt att med egna resonemang och exempel redogöra för 
varför det är så och vad denna kunskap betyder. Alla känner vi väl igen 
denna sorts kunskap hos studenterna och många skulle väl spontant vilja 
säga att den finns mera hos de kvinnliga. Att ambitiöst och plikttroget 
skriva ned vad läraren skriver på tavlan, att försöka få bilderna och figu
rerna likadana i det egna blocket, att anteckna lärarens ordvändningar för 
att sedan upprepa dem vid tentamen är sådant som "duktiga flickor" i 
skolan alltid gjort.

Men oavsett kön finns en förväntan att av auktoriteten få "veta hur det 
är". U teblir denna överföring kan studenterna gå ut från föreläsningen 
med en känsla av förvirring och frustration. Konkret när det gäller den
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könsteoretiska utlärningen skulle man kunna säga att denna nivå t.ex. 
motsvaras av att man tagit till sig att det finns kvinnor och män här i 
världen, att män och manlighet är kulturellt och samhälleligt dominanta 
och att det är bra om studier handlar om kvinnor. Emellertid samman
blandar ofta studenterna synen på kvinnor och män som em piriska stor
heter med vad det betyder att utgå från kvinnlighet och manlighet som 
analytiska  kategorier. Finns kvinnor handlar det nog om kön, finns inte 
kvinnor saknas ett könsperspektiv. Detta förenklade och ofullständiga sätt 
att uppfatta könsperspektivet leder mig som lärare in i en känsla av att jag 
på ett inadekvat sätt förmedlat vad jag ville ha sagt och inte nått en djupa
re m edvetandegörning om vad könskategorierna betyder.

En annan position är det subjektiva, emotionellt baserade kunskapstill- 
ägnandet. Denna kunskap är på ett sätt motsatsen till den passivt mottagna. 
Medan den passiva kunskapen ser lärdomen som boende "där ute" hos 
auktoriteterna söker man här kunskapen inom sig själv, i känslorna, i 
maggropen, i hjärtat. Sanning är personlig, var och en har sin sanning. 
"Subjektivisten förlitar sig på den kunskap hon har plockat till sig från sin 
egna förstahandserfarenhet". Kunskapen får mera en intuitiv än en ratio
nell karaktär och värderas efter hur den känns (Clinchy 1990:59). I köns- 
hänseende har jag  sett många olika varianter på detta men två huvudtyper 
är vanliga. Den ena framhävs av företrädesvis kvinnor, där man "primärt 
söker freda sin egen röst" (Staberg 1992:39), men har svårt att formulera 
den entydigt och rationellt. Nyanseringar blir ett hot mot viljan till och 
strävan efter uppvärdering och revansch för kvinnligheten. Allierade och 
m otståndare definieras utifrån hur dessa beskriver kvinnliga respektive 
manliga egenskaper och beteende. Den andra typen representeras främst 
av män, som i ett aggressivt framhävande av en försvarsposition reduce
rar alla diskussioner till att til syvende og sidst handla om hur män för
fördelas i vårdnadstvister och hur kvinnor ljuger för att inte mannen skall 
få umgängesrätt med barnen. Denna och liknande typer av värderings- 
matriser läggs över alla utifrån kommande fakta, som ses som propagan
da, lögner och manipulation. Han har rätt och läraren har ingen rätt att 
säga att han har fel.

Varken den auktoritetstrogna passiva studenten eller den känslomässigt 
utagerande och intuitionsbenägna "tänker" och resonerar fram sin kun
skap på ett djupare medvetet plan. Denna medvetandegörning av hur 
kunskap tillkom m er och fungerar kallar Clinchy för "procedural know
ledge", "procedurkunskap", och menar att det är dit som de flesta lärare 
vill att studenterna skall kunna komma. "Jag vill att mina studenter nog
grant skall beakta vad än vi studerar, att undersöka det seriöst och nog
grant. Jag vill inte att de bara sväljer mina tolkningar av t.ex. ett experi
ment, men jag  vill inte heller att de vältrar sig i hur det känns "i 
maggropen" (Clinchy 1990:59).
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Clinchy diskuterar två olika processer i detta medvetna och systematiska 
kunskapssökande. Den ena kallar hon "separate knowing", vilket betyder 
den distanserade kunskapen, den som styrs av den mera objektiverande, 
analytiska och preciserande rösten. Att kunna skilja sig från, distansera 
sig, är det viktigaste för att skapa sådan kunskap. Denna typ av kunskaps- 
procedur kan exemplifieras av den lärare eller student som medvetet och 
distanserat analyserar kön som kategori, som förhåller sig "klokt" och 
genomtänkt gentemot emancipatoriska anspråk eller politiska ställnings
taganden och som också gärna inkluderar andra strukturerande kategorier 
att komplicera genusbyggandet med.

I det traditionella akadem iska systemet ges separate knowing höga m erit
värden, att lära sig denna process är liktydigt med att bli en "riktig" och 
mogen forskare. Exempelvis kan man som lärare berömm a sig av att man 
använder sig av blind rättning, d.v.s. bedöm er tentamina utan att veta vem 
som skrev den. Den uppvisade kunskapen skiljs från dess bärare, skiljs 
från den som kan och vet. Ju mindre man vet om författaren, desto bättre 
bedömning av den "rena" kunskapen förutsätts man kunna göra.

Den distanserade kunskapen har som en av sina huvudmetoder kritik och 
polemik mot annan forskning. Det invändande resonemanget och argu
mentet är den stil som bär upp såväl det talade som det skrivna. Clinchy 
citerar en student som uttrycker: "Så snart någon talar om sin ståndpunkt 
börjar jag  om edelbart i m itt huvud att argumentera för motsatsen" 
(Clinchy 1990:61). M an tar aldrig något för givet och leker vad Elbow 
(1973) har kallat "tvivlets lek", "the doubting game". Hela tiden söker 
man efter vad som är fel och vad som är möjligt att kritisera (jämför 
M oulton 1990).

Utan tvivel är den distanserade kunskapen, förmågan till kritik och 
fallenheten att argumentera en mycket viktig akademisk egenskap och 
denna typ av kunskap är också en kunskap med makt.

Clinchy för fram  en annan typ av kunskap, vad hon kallar "connected 
knowing". Här kan man gott och väl erfara att man inte håller med reso
nemanget, att man ställer sig kritisk, men att man inte omedelbart börjar 
form ulera argument för motsatsen, utan i stället försöker tänka sig in i 
den andre personens situation, för att på detta sätt försöka förstå vad han 
eller hon menar. Man leker alltså inte tvivlets lek utan "the believing 
game", försöker att förstå och tro. Vad kan vara rätt? Ligger det något i 
detta? Connected knowing utesluter inte känslor, men prisger sig inte hel
ler åt dem. Frågan man ställer först är inte om ståndpunkten är riktig 
eller felaktig, utan vad den innebär. Den kräver en narrativ stil snarare än 
en argumentationsanalys.
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M etoden påm inner om det kulturrelativistiska credo som samtliga etnolo
gistudenter förväntas tillägna sig. En god etnologisk forskare skall kunna 
sätta sig in i den situation som utgör exempelvis informantens livsvärld 
och erfarenhet. Att inte kunna utföra denna akt av inifrånperspektiv är 
snarast dem eriterande för en etnolog. Inte desto mindre formuleras och 
skrivs den etnologiska kunskapen i det akademiska sammanhanget utifrån 
en nödvändig distansering och med ett visst mått av prisat utanförskap. I 
förvandlingen av den etnologiska erfarenheten i fält till en vedertagen 
vetenskaplig text förväntas inifrånperspektivet att civiliseras och kultive
ras för att inte forskaren skall löpa risken att bli kallad "devot" eller "in
syltad" (Ehn och Klein 1994). Men man får ej heller överskrida den far
liga gräns i distanseringen som medför en etnocentrisk tolkning, där 
forskarens värderingar och maktpotential får fritt spelrum.

Denna kryssning mellan gradvisa positioner av inkännande och utanför
skap är nödvändig, anser jag, och är inte tillämplig enbart för forskandet 
och skrivandet utan även för undervisnings- och tentamenssituationen. I 
stället för lärarens auktoritativa undervisningsmetodik kunde större ut
rym m e skapas för studentens liv, erfarenheter och kulturella "bagage". 
"Vem är du som skriver på det här viset, vilka erfarenheter har du haft 
för att kunna form ulera dig så?" är en berättigad fråga i samband med 
undervisning och tentam ensrättning i stället för att alltför mycket bekym
ra oss om en tänkt och befarad brist på objektiva bedömningar. Däremot 
behöver man inte slutligen inta samma ståndpunkt som "den andre", men 
under en fas måste man säga ja  till denna ståndpunkt.

I kunskapen om kön skulle en ideal position vara att både känna sig in i 
och distansera sig, att låta känslor vara ett av flera sätt att söka kunskap, 
att ha ett m aktperspektiv både på "det lilla" och "det stora", att i sökandet 
efter kunskap om hur kön konstrueras försöka ställa frågor och söka svar 
bortom  de dikotom ier som är så intensivt närvarande i erfarenheter och 
tolkningar av verkligheten.

D et e tn ologiska  tje j sem in arie t -  p ro cesser  p å  tvären
Jag kallade samtliga kvinnliga studerande på alla nivåer, från A till FU, 
till den första träffen. Denna blev mycket välbesökt och det första mötet 
artade sig till ett "äntligen", ett forum där man kan prata etnologi i andra 
form er än den etablerade föreläsnings- och seminariesituationen. Vi be
slöt att i fortsättningen ha detta seminarium på kvällstid en gång i måna
den och inför varje tillfälle förbereda oss genom att läsa någon text, 
antingen på förslag från mig eller från någon annan i gruppen. Det före
ligger inget form ellt krav att man skall ha läst till varje gång, även om det 
inte går att bortse från att detta ändå kan upplevas som önskvärt och som 
ett outtalat krav. Seminariet kan också användas till att diskutera pågående 
uppsatser, kursmoment och etnologiska spörsmål i allmänhet. Vi har 
experim enterat med att ha olika inledare varje gång, att hålla en ganska
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styrd diskussion kontra att låta pratet löpa fritt och att avväga mellan det 
strikt etnologiska och pratet om "allt annat". Seminarierna upplevs 
mycket positivt och samtliga deltagare önskar en fortsättning på denna 
försöksverksamhet. Samtidigt har det också visat sig att det blivit en viss 
övervikt för studerande från C- och D-nivån, medan man från A och B 
kommit i mer begränsad utsträckning. Seminarierna annonseras på an
slagstavlan och till dem som inte bor i stan görs skriftliga utskick. Semi
nariet har även lockat sådana som tidigare läst etnologi, men för tillfället 
läser något annat eller har fått arbete, t.ex. på museet.

Seminariet öppnas och leds av mig eller någon annan kvinnlig lärare på 
institutionen. Jag inleder med en runda, där var och en får rapportera om 
vad som händer just nu på kurserna. Vad håller man på med, vad funde
rar man på, hur fungerar det? Rundan har som sitt främsta syfte att var 
och en av deltagarna skall få röst åtminstone en gång under kvällen. Den
na runda innebär också ett inspirations- och informationstillfälle, alltså 
får de som studerar på A och B veta hur det är att skriva C-uppsatsen och 
man får fortlöpande inform ation om den D-kurs som för de flesta ter sig 
som tämligen långt borta och "högt uppe". I denna runda är det inte en
bart det etnologiska innehållet som avhandlas utan det kan spontant be
rättas om hem situationer, relationer till andra människor och aktuella 
händelser som  behöver ventileras. Nämnas kan t.ex. att vid allra första 
sem inarietillfället berättade en av kvinnorna spontant om sitt nya tillstånd 
som frånskild och återigen boende i en studentkorridor. Det finns inga 
krav på förtroendefulla "utlämnanden", men om man så önskar får man 
gärna prata om det som är personligt. Det personliga mottas också med 
intresse och man gör gärna kopplingar till något i litteraturen eller till 
egen erfarenhet. Kvinnorna är inte där enbart som tenterande och preste
rande intellekt, huvuden, utan även med kroppar, känslor, erfarenheter 
och minnen.

Samtalet kastas mellan etnologiska begrepp och privata exemplifieringar, 
mellan gapskratt och intensiva meningsutbyten, mellan att lyssna till när 
någon av oss lärare pratar om etnologins utveckling och att fråga om och 
förvissa sig om de egna erfarenheternas relevans för institutionsstruktu- 
rerna i stort.

När jag  berättade att jag tänkte skriva om tjej seminariet inför den univer- 
sitetspedagogiska konferensen blev alla ivriga att komma med argument 
varför det var bra med den här typen av verksamhet. De flesta uttryckte i 
en eller annan form  att de kände en glädje och trygghet att ibland få vara 
med bara tjejer. De menade att det lätt i vanliga undervisningen blir ett 
krav att om man skall säga något, måste man uttrycka sig väldigt genom
tänkt och teoretiskt elaborerat. Här jäm för sig kvinnorna med männen, 
som oftare talar och lägger mera vikt vid vad de själva anser och har 
kommit fram till. T jejerna menar att man gärna vill fråga, inte vara så
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tvärsäker och få tillfälle att spåna och prata lite runt ämnet, för att så 
småningom tillsammans närma sig en kärna. Jag invänder och menar att 
det kanske sitter många kvinnor som irriteras av detta spånande och själva 
söker en m era exakt och rationell uttrycksform, att alltså det inte behöver 
vara något naturgivet kvinnligt i de "orationella" pratandet. Här tycker 
sem inariedeltagarna att det är mycket viktigt att också kvinnor tar plats 
och uttalar sig självklart och auktoritativt, men att man har väldigt svårt 
att få sig till att tala på det sättet, även om man inombords kan tänka 
teoretiskt, stringent och briljant. Så visar de sig hellre i hem skrivningar 
och tentam ina än genom att ta plats i undervisningssituationen. Att ta plats 
i det gem ensam m a "talrummet" medför känslor av att ha kommit fel och 
snart kom m er att bli avslöjad, "feeling like a fraud", vilket leder till att 
man snabbt och andfått hasplar ur sig vad man ville ha sagt, och invecklar 
sig inte i långa utläggningar. Men —  menar de —  här på tjej seminariet 
törs man både vara dum och duktig. Man vågar ta plats och behöver inte 
heller ta till några speciella åthävor för att få prata. Exem pelvis behöver 
man inte begära ordet, något som upplevs pretentiöst och att "då ska man 
verkligen ha något att säga". Eftersom samtalet är mindre präglat av aka
demisk hierarki är det lättare att kunna prata utan att känna sig som en 
bluff. Och, menar de, detta innebär en träning som gör att man så små
ningom blir säkrare även i den vanliga undervisningssituationen.

Seminariet kan också understödja en realistisk inställning att det kan vara 
adekvat att erfara obekväma känslor när man inte fullständigt behärskar 
något och inte heller vill ge sken av att göra detta. Det är ju  faktiskt också 
viktigt att lära sig någon sorts besinning rörande den egna kunskapens re
levans och viktighet. Denna besinning har ju  i regel inte kvinnorna svårt 
för, utan den träningen kanske hellre skulle sättas in på ett manssemina- 
rium.

Det är inte så att alla som är med på seminariet också är lika delaktiga i 
pratet. Någon eller några kan lyssna mest en hel kväll, ibland försöker jag 
fånga upp dem  och dra in dem i samtalet, men vill ogärna åstadkom m a 
något prattvång. Att lyssna är också ett sätt att bli delaktig.

Sem inarierna skiljer sig från de vanliga seminarierna och föreläsningstill
fällena genom  att jag inte på förhand har en uppfattning om att kvällen 
skall leda till något särskilt mål kunskapsmässigt. Pratet är spretigt och 
öppet och kan leda i vilken riktning som helst och får i regel frihet att 
göra det också. Ändå pratas etnologi nästan hela tiden, begrepp skärps, 
m issförstånd diskuteras, tolkningsram ar vidgas, erfarenheter utbyts. Här 
tror jag att det har en viss betydelse att vi sitter i etnologins ämnesrum, vi 
har böckerna omkring oss och Universitetet inpå skinnet. Det enda som 
skiljer är att vi har valt en annan tid, en icke schemalagd tid, på kvällen 
och det hela är frivilligt och utan kontroll. En viss kontroll uppstår ändå, 
vi vill trots allt lära oss, vi är intresserade av varandra och av ämnet, men
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är här fria att diskutera problem  och erfarenheter utan "överordnad" in
syn. H ierarkin finns visserligen kvar och är inte helt desarmerad, vi sitter 
där från olika nivåer och högst är lärarna, varav jag  också är disputerad. 
Denna hierarki döljs inte, men den används inte heller som ett m aktred
skap, åtm instone är det min absoluta ambition att seminariet inte skall 
göra det.

På vilket sätt förhåller sig tjej seminariet till de olika typer av kunskaps- 
tillägnande jag  redogjort för ovan? Enkelt skulle jag kunna uttrycka det så 
att om den sedvanliga akademiska undervisningen så snabbt som möjligt 
vill överkomm a stadier av passiv och subjektiv kunskapsinhämtning och 
närma sig den distanserade, "separate" knowing så öppnar tjej seminariet 
för ett samtal där samtliga typer av kunskapstillägnande kan förekomma 
samtidigt. Sem inariet har utvecklats till ett formmässigt obundet, därmed 
inte form löst forum, med en hög nivå av tillåtande och accepterande. De 
tysta och "auktoritetsbundna" samlar erfarenhet och kunskap på ett till 
synes passivt tillägnande sätt, de vågar ställa "dumma frågor" och väljer 
de att vara tysta behöver inte själva det faktum att de är tysta graderas 
som en sämre sorts aktivitet. De känner inte att de "måste prata" för att 
visa sig som mogna kunskapsinhämtare. Den känslomässigt baserade 
kunskapen får spelrum och balanseras mot att andra också svarar på detta, 
även här utan att det subjektiva och känslomässiga nedvärderas. Det ana
lytiskt distanserade välkomnas, men utan att förpassa det em otionella till 
en sidoplacering. De samtal som förs är en grogrund för att åstadkomma 
"connected knowing", en sammanbunden kunskap baserad på såväl indivi
duell erfarepbet, på känslor och på "fakta" och en helhetssyn på den som 
lär, på det som lärs och på den som lär ut. Men alla kunskapsformer 
tillåts på vägen, beroende på vad man diskuterar, vilka som är där och 
vad diskussionen syftar till —  alltså finns inte en uttalad strävan att så fort 
som möjligt överkom m a s.k. outvecklade former av kunskapsinhämtning.

Beror detta då på att tjejseminariet består av tjejer? Att besvara denna 
fråga är hart när om öjligt, eftersom ingen motsvarande verksam het finns 
för män och dessutom  är villkoren för kvinnor och män i akademin ej 
likvärdiga. Kvinnor är i högre grad än män socialiserade till att tänka i 
relation till andra och tillsammans med andra, vilket missgynnas av några 
byggstenar i det akadem iska systemet —  elitism, konkurrens och hierarki. 
Därmed inte sagt att det inte finns en av kvinnor utvecklad individualism 
som kan hävda sig väl i akademin. Men jag  tror inte att tjejseminariets 
framgång är huvudsakligen beroende på att det är en grupp av enbart 
tjejer. För att klargöra detta vill jag  jäm föra med två andra kvinnliga 
sammanhang i universitetsvärlden.

Det första är ett studium jag  har gjort av sem inarieprotokoll från 1940- 
talet vid Etnologiska institutionerna i Lund och Stockholm. De grundligt 
skrivna protokollen är en god källa för att få en inblick i vad som sades
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på seminarierna och i vilken ordning man talade. Vid ganska många till
fällen i Lund under 1940-talets krigsår var det en m arkant övervikt för 
kvinnliga kandidater vid seminarierna. Det var t.ex. den blivande 
etnologiprofessorn Anna-Birgitta Rooth och blivande docenten Brita 
Egardt och blivande doktorn Mai Fossenius. Vid några tillfällen fanns det 
enbart kvinnor vid seminariet, förutom  seminarieledaren professor Carl 
W ilhelm von Sydow. Efter sittningarna blev seminariet emellanåt 
hem bjudna till professorn på en liten supé.

Var detta ett tjejseminarium? Yttre likheter finns. Bl.a. kan man spåra en 
oerhörd brokighet i diskussionen, många spontana inlägg och infall, 
m ånga men inte alla yttrade sig och även "dumma frågor" ställdes. 
Skillnaden är den patriarkaliska auktoritet som utövades av von Sydow. 
Han använde varje fråga, varje diskussionsinlägg som ett tillfälle att 
komma med en pedagogisk tillrättavisning och en ständigt pågående 
begreppsdefinition. Sem inarierna var ett sätt att professionalisera den 
etnologiska vetenskapen. Han avrundade de olika diskussionerna och 
sem inarierna med att säga "hur det var" på ett av många omvittnat 
gem ytligt sätt, men fullständigt omöjligt att öppet gå emot, vare sig man 
var kvinna eller man. A lltså en helt annan uttalad formell hierarki trots 
den fam iljära och hem trevliga formen.

Ett annat exempel är från min undervisning på ordinarie dagtid med en 
grupp studenter, där det har råkat slumpa sig så att hela kursen består av 
kvinnor, av vilka jag  träffat flera på tjejseminariet. Inför detta speciella 
tillfälle hade jag  förberett diskussionsingångar och såg fram emot vad jag 
tänkte mig skulle bli en avslappad och berikande seminariesituation. 
S tudenterna hade i uppgift att läsa ett par böcker, som vi skulle diskutera 
vid seminariet. Vi har i lärarlaget diskuterat vikten av att som lärare inte 
hem falla åt katederföreläsning om diskussionen går trögt utan i stället 
försöka aktivera studenterna. Detta trodde jag inte skulle vara någon 
svårighet ju st denna gång. Seminariet blev motsatsen. Jag har sällan 
upplevt en mer svårpratad tillställning. Jag lirkade, frågade, testade, 
provocerade, uppmanade, inspirerade, gjorde allt jag kunde komma på, 
men seminariet gick i baklås och ingen diskussion kom igång. Jag gick 
därifrån m ed en oerhörd känsla av misslyckande, särskilt i jäm förelse 
m ed mina egna förväntningar innan. Jag har fortfarande ingen direkt 
förklaring till varför det blev som det blev. M öjligen lärde jag mig att det 
inte går att besvärja fram  en diskussion, ens bland enbart tjejer, möjligen 
lärde jag mig också att den akadem iska hierarkin här blev m ycket mera 
närvarande, på dagtid, i en lektionssal och med en kommande tentamen ett 
par veckor längre fram. Då hjälper det föga att jag  försöker eliminera 
makt- och kunskapsövertag.
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Tjej sem in arie t -  kom plem en t e ller  kritik?
Tjej seminariets yttre form -  i universitetet men på icke-schematid - tror 
jag  är en av nycklarna till att förstå varför kunskap kan frodas här och 
varför man samtidigt också trivs. Den etnologiska kunskapen behandlas 
som något viktigt, men också som något som inte går att separera från 
bärarna av den. Seminarieform en underlättar en holistisk kunskapssyn 
och minskar kanske tillfällena då man känner sig som en "bluff", men kan 
också legitim era att det ibland är en sund reaktion att känna sig sådan.
Och, om fler kvinnor trivs i ämnet och på universitetet, undanröjs ett av 
de allvarligaste symptomet på bristande jäm ställdhet -  den som yttrar sig i 
kvinnors gradvisa frånfall på vägen till forskningen.

Skall då allt mer undervisning bedrivas på icke-schematid i enkönade 
grupper? Det tycker jag inte, däremot är behovet stort att experim entera 
med former och innehåll i undervisningen. Universitetets hierarkiska 
uppbyggnad och i grunden elitistiska natur är nog svårutrotad, men 
möjligen kan vi undvika att somliga systematiskt känner sig som en bluff, 
medan somliga sällan tvivlar på sin egen kunskaps förträfflighet.
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Tema D: Konsten att skapa de goda studietillfällena

Av Lisbeth Lundahl, pedagogik

Inte oväntat handlar många konferensbidrag om "konsten att skapa de goda studie
tillfällena". Att ge en utbildning med god kvalitet handlar sannolikt mer än något 
annat om just detta. Det finns åtskilliga gemensamma tankegångar hos uppsatsför
fattarna om vad som kan bidra till att inlärningsvillkoren i utbildningen blir så goda 
som möjligt. Verklighetsanknytning i form av realistiska fall eller problem , ett stort 
mått av självständighet och ansvarstagande från studenternas sida och goda m öjlig
heter till problem atisering och kritisk värdering är centrala teman i flertalet papers. 
Så gott som samtliga bidrag illustrerar samtidigt, att arbetssätt med en sådan in
riktning förutom  sedvanligt ämneskunnande kräver mycken tid, fantasi och engage
mang från universitetsläraren.

Kerstin Kolam  beskriver ett försök där studenterna i statskunskap genom ökat 
ansvar för att form ulera relevanta frågor för undervisning och exam ination och 
genom referatuppgifter och hem skrivning avkrävdes en större självständighet än 
tidigare. Trots vissa brister i uppläggningen och trots en stor arbetsinsats finner hon 
försöket överlag lyckat och värt att bygga vidare på. Pär Segerbrant utvecklade sin 
programmeringskurs från utgångspunkter som påm inner om Kerstin Kolams; "jag 
ville att problemen som skulle togs upp skulle vara studenternas problem  - inte 
mina ". Han trodde att studenterna först då skulle nå en förståelse av kursinnehållet, 
inte bara ytligt behärska det. Men trots stora ansträngningar gick kursen snett. 
Segerbrants beskrivning och diskussion av sitt misslyckande är ovanligt öppen och 
därför också intresseväckande och lärorik. Ett tredje metodförsök, denna gång med 
lyckad utgång, är Sarah Ljungqvists introduktion av gruppövningar i litteratur
vetenskap. Hon fann att gruppövningar, väl förberedda av både lärare och studen
ter, ledde till att studenterna blev klart duktigare på att kritiskt och självständigt 
analysera texter än tidigare.

Sven Gaunitz, och Sven Nordlund  samt M ats Klingvall och Tor Söderström  
presenterar utvecklingsarbete rörande fallstudiemetodik, Håkan Boter och Erik 
Risberg  den närbesläktade formen företagsspel. Boter och Risberg menar att före- 
tagsspelet i likhet med casemetodiken befräm jar förmågan till analys, tillämpning, 
kommunikation och samarbete, men att det skiljer sig från den senare genom att 
studenterna i företagsspelet själva producerar underlaget för inlärningen. Lärarrol
len är annorlunda, krävande men stimulerande. Boter och Risberg bygger på egna,
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studenternas och avnäm arnas synpunkter när de hävdar att företagsspelet är ett 
värdefullt inslag i ekonom utbildningen. Både Gaunitz & Nordlund och Klingvall & 
Söderström behandlar fall som metod i distansutbildning. Klingvall och Söderström 
beskriver ett pågående arbete med att konstruera ett databaserat fall, och bakom lig
gande pedagogiska perspektiv och vägval diskuteras. Fallet är ännu inte utprövat. 
Gaunitz & Nordlund analyserar utfallet av ett mångårigt och kontinuerligt utveck
lingsarbete i ekonom isk historia. Deras artikel belyser väl förtjänsterna med fall
studiemetodiken, m en också svårigheterna att använda denna om lokala handledare 
saknas i distansutbildningen, och när det saknas en "kamratgrupp" i distansstuden
tens närhet. Gaunitz och Nordlund är helt inställda på att behålla fallen i sin kurs, 
men drar slutsatsen att de måste använda tekniken för att åstadkom ma en mer 
fullödig kommunikation än vad telefonsamtal mellan lärare och student kunnat ge. 
Deras liksom Klingvalls och Söderströms bidrag fungerar också som intressanta 
illustrationer till M argareta Gisselbergs uppsats "De annorlunda klassrummen". 
Gisselberg menar att inform ationsteknologin, rätt använd, kan ge en rad pedagogis
ka fördelar, främ st ett ökat studentinitiativ och problem inriktning i undervisningen. 
Den medför också en starkt förändrad lärarroll, där tonvikten främst ligger på 
skapandet och uppföljningen av det goda inlärningstillfället, inte så mycket att 
medverka i och dom inera detta.

Ethel Dahlgren  och Staffan Karp  beskriver i sitt bidrag "Att planera och under-visa 
för förståelse på distans" ett försök att befräm ja en djupinriktad inlärning hos 
distansstudenter. V iktiga verktyg var därvid en kontinuerlig examination i form av 
sinsemellan relaterade inlämningsuppgifter, snabb feed-back, tydligt formulerade 
mål, ett genom tänkt stoffurval och val av arbetsformer som skulle kunna skapa ett 
gott arbetsklimat. Trots att ekonom in var en starkt begränsande faktor, tyder gjorda 
värderingar på att uppläggningen hjälpt de studerande att läsa på ett djupinriktat 
sätt.

Två bidrag behandlar uppsatsen som arbetsform. Inom distanskurserna i ekonomisk 
historia har man sedan flera år tillbaka låtit studenterna skriva uppsatser från 10- 
poängsnivån och uppåt. Syftet är att träna studenterna i kritisk läsning och kri-tiskt 
tänkande, som är centrala i ämnet. Sven Gaunitz drar slutsatsen "Det önskemål om  
fr ihet att öva kritiskt tänkande som vi har försökt tillfredsställa leder alltså  
paradoxalt nog till att uppsatsuppgifterna måste styras ganska hårt”. A lf  Arvidsson 
beskriver ett lyckosam t arbete med att utveckla uppsatsarbetet på C-nivå i etnologi 
genom tydligare instruktioner och mer strukturerad arbetsgång. Uppsatsen fick 
också en högre prioritet genom större lärarinsatser och tidigare igångsättande. 
Resultatet blev gott; antalet studenter som fullföljde C-kursen inom ett läsår mer än 
fördubblades.
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Bengt Grensjö, Tomas Grysell och Ulrika Pääjärvi redovisar ett försök att medvetet 
utveckla och utvärdera arbetet i ett lärarlag i pedagogik. Arbetssättet knyter an till s 
k verksamhetsteori, som sam tidigt är ett av de verktyg i förändringsarbete som 
studenterna blir bekanta med. Studenternas synpunkter på lärarlagets sätt att fun
gera är överlag m ycket positiva; arbetsklim atet upplevs som gott och lärarnas olika 
kompetens och personligheter sägs kom plettera varandra.

De två sista bidragen på D-temat tar liksom övriga upp förutsättningar för att goda 
inlärningstillfällen och utbildningsm iljöer skall komma till stånd, men förut
sättningar som ligger utanför den om edelbara lärar-studentrelationen. Jon-Erik 
Nordstrand  beskriver de omvälvningar av universitetsbibliotekets verksamhet som 
skett och håller på att ske. De tekniska förändringarna är kanske mest iögonfallan
de, men för Jon-Erik Nordstrand inte de avgörande. "För mig är det det viktigaste 
att pedagogiken förändras, och att studenterna alltmer på egen hand förväntas hitta 
den nödvändiga informationen". Kravet på UB att tillskapa arbetsplatser och 
miljöer för smågruppsarbeten diskuteras, liksom kravet på såväl bibliotekarierna 
som universitetslärarna att på ett kompetent sätt befrämja studenternas sökande efter 
kunskap på egen hand. P er-O lof Eriksson  avger ett "prefekttestamente" efter att ha 
varit prefekt vid institutionen för klinisk oral fysiologi sedan 1987. Testamentet 
handlar i hög grad om hur man som institutionschef kan bidra till att skapa goda 
inlärnings- eller utvecklingstillfällen, i första rum m et för lärare och andra an
ställda.

Vad lär vi då av dessa tolv bidrag? M ånga ting, men främst att universitetsläraren 
bör lägga upp kurserna så att studenternas egen problem formulering, kunskaps
sökande, bearbetning och värdering underlättas. Häri ligger hans eller hennes 
kanske främsta bidrag till en hög kvalitet i utbildning och studier. U ttryckt på ett 
annat sätt: det är naturligtvis utm ärkt att vara en briljant föreläsare, men det inte 
säkert eller ens sannolikt att det räcker för att utbildningen skall hålla måttet
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Att skapa självständiga studenter -  ett metodförsök

Kerstin Kolam, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Bakgrund
Efter att två gånger ha genomfört en kurs (Svensk och nordisk politik och för
valtning, sex poäng) kände jag  mig, trots ganska goda "betyg" från studenterna, inte 
riktigt nöjd med helheten. Jag hade varvat föreläsningar med seminarier och av
slutat med en traditionell salskrivning. En stark känsla förföljde mig - att studenter
na egentligen inte hade lärt för livet, utan endast för tentan.

Jag bestämde mig för att göra någonting annat under höstens kurs - frågan var 
bara vad och hur m ycket jag  vågade förändra. Drygt 120 studenter var registrerade 
på kursen, så ett större experim ent kunde förvandla läraren till en kamikazepilot, 
om det hela misslyckades. De förändringar som jag  införde gällde seminarierna, 
gästföreläsningarna och examinationen.

Sem inarierna
För att hjälpa studenterna att förbereda sig inför sem inarier brukar jag  formulera 
ett antal frågor att fundera kring. Det slog mig emellertid att detta kanske inte var 
det bästa sättet. Varför ska studenterna sitta och diskutera det som jag tycker är 
viktigt och intressant? Om seminariet är studenternas tillfälle till meningsutbyte 
borde de väl också få avgöra vad som är värt att ta upp till diskussion? Kanske 
sammanföll våra frågor, vilket kunde vara en fingervisning om att jag  inte var helt 
fel ute med m ina egna? Eller också hade studenterna helt andra frågor, vilket skulle 
lära mig en del om vad som uppfattas som viktigt idag?

Jag beslöt alltså att studenterna skulle formulera egna frågor (fem till antalet) till 
de sem inarier som jag schemalagt. Frågorna skulle också lämnas in skriftligt, av två 
skäl. För det första ville jag  få en uppfattning om vilka frågor studenterna ställde 
och ge respons till var och en (bra, okej, svår, omöjlig etc). Frågorna kunde ju  
komma till användning i samband med hemuppgiften (se nedan). För det andra var 
detta ett sätt att kontrollera att alla formulerat frågor, eftersom  vi inte hann med så 
många fler än en per student under varje seminarium. M eningen var att studenterna 
inte form ulerade frågor "vid sittande bord". De skulle vara pålästa och förberedda.
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Studenterna instruerades också att formulera frågor som de själva kunde svara på, 
ifall ingen annan klarade den uppgiften. Min avsikt var att undvika en situation där 
seminarieledaren stod för svaren. Jag ser nämligen min uppgift vid seminarier som 
ganska tillbakadragen. Det är studenterna som skall prata, jag har redan haft ordet 
under föreläsningarna.

G ästföreläsare
Några av mina kollegor vidtalades att föreläsa på teman som låg inom kursens ram 
och som de själva forskar kring. Gästföreläsningar kan ibland uppfattas som någon
ting vid sidan av allt annat. Om inte huvudläraren själv sitter med kan det vara svårt 
att motivera studenterna att dyka upp, såvida man inte säger att "det kommer 
någonting på tentan".

Jag såg här en möjlighet att testa en annan idé som kunde ge effekter på båda håll. 
Studenterna fick i uppdrag att skriva en sida utifrån varje gästföreläsning. Uppgif
ten gällde att försöka fånga föreläsarens huvudbudskap och att kort resonera om
kring detta. De inläm nade uppgifterna skulle sedan läsas igenom och kommenteras 
av respektive gästföreläsare.

Hemuppgift
Som jag nämnde inledningsvis hade jag de två tidigare gångerna avslutat kursen 
med en traditionell tentam en i skrivsal. En synpunkt som ibland förts fram i 
kursvärderingarna hade gällt de frågor jag ställt. V issa studenter uppfattade dem 
som "fel" i någon bem ärkelse. Samma synpunkt har också framförts tidigare, på 
andra kurser, varpå jag  bett studenterna att ge exempel på "bra" frågor, utan att få 
några tillfredsställande svar. Jag behöver väl knappast tillägga att det dessutom är 
näst intill "mördande" att rätta 120 variationer på samma fråga. Det borde gå att 
göra någonting också här. Lösningen blev att den huvudsakliga examinationen 
skulle ske genom en hemuppgift.

Jag gav studenterna i uppgift att utifrån de fyra böcker som fanns på litteratur
listan besvara åtta frågor, två på varje bok. Den ena frågan formulerades av mig 
och den andra av respektive student. Frågorna skulle vara av essäkaraktär. Tydliga 
hänvisningar till kurslitteraturen och eventuella andra källor skulle finnas med. 
Svaren skulle om fatta ca. 1,5 sida per fråga, utskriven på ordbehandlare eller 
skrivmaskin för att garantera läsbarheten. Ett sista inlämningsdatum lades också 
fast.
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Studiehandledning
Kursens uppläggning presenterades dels m untligt i samband med introduktionen, 
dels skriftligt i en studiehandledning som delades ut vid detta tillfälle. Alla delar i 
kursen fanns med, därem ot inte frågorna till hem uppgiften som jag tänkte lämna ut 
vid ett senare tillfälle. I studiehandledningen fanns detaljer kring uppläggningen, 
liksom litteraturhänvisningar till varje föreläsning för den som ville vara för
beredd.

Kriterier vid betygsättning
För att bli godkänd på kursen krävdes att studenten genomfört samtliga inslag med 
godkänt resultat, dvs. lämnat in skriftliga uppgifter och deltagit aktivt i seminarier
na. Originalitet i frågekonstruktioner samt analytisk förmåga premierades. Det 
kunde således vara helt okej att formulera beskrivande frågor, men för att få fler 
poäng krävdes mera. Samarbete i någon form var också möjligt, men det gällde att 
inte ha samma frågor som alla andra, om studenten inriktat sig på betyget VG. 
Hemuppgiften kunde ge maximalt 64 poäng. Gränsen för G gick vid 35 poäng och 
för VG vid 55 poäng. I de fall totala poängen för hem uppgiften låg upp till 2 p 
under någon av gränserna, beslöt jag  använda de övriga inslagen i kursen som 
utslagsgivande.

Kursen startar
När kursen introducerades redogjorde jag  för den kritik som tidigare framkommit 
och hur jag  hade tänkt förändra uppläggningen denna gång. Jag betonade också att 
detta var ett experiment. Om det hela föll väl ut skulle jag fortsätta på den inslagna 
vägen, annars återstod att återgå till den traditionella metoden. Studenternas intresse 
hade väckts. De flesta verkade tycka att det skulle bli mycket spännande att genom
föra försöket.

Kursen pågick i drygt fem  veckor. Med undantag av den första veckan fördelades 
veckotiden på tre dagar föreläsningar och torsdag-fredag seminarier, sammanlagt 
fyra till antalet. Varje seminarium tillägnades en av de fyra böckerna på kursen. 
Studenterna delades in i tio grupper och jag  hade en doktorand som fungerade som 
andra seminarieledare. Jag såg till att jag själv var seminarieledare minst en gång i 
varje grupp. Vid tidigare utvärderingar av olika kurser har det nämligen framkom
mit att studenter gärna vill m öta huvudläraren i samband med seminarier. För mig 
som lärare är det också viktigt att träffa alla studenter i mindre grupper, även om 
det handlar om så pass m ånga som det här var fråga om.
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Under sem inarierna fick studenterna ställa frågor till varandra och efter varje 
fråga/svar följde en öppen diskussion. Alla förutsattes delta aktivt i diskussionerna. 
Den som inte var tillräckligt aktiv, enligt mitt sätt att se, fick komplettera m ed en 
skriftlig uppgift. Ingen skulle kunna "sitta av" seminarierna.

Frånvaro vid obligatoriska kursinslag
Studenter kan av olika skäl vara frånvarande när det gäller obligatoriska inslag. Det 
handlar vanligtvis om sjukdom, men även andra skäl kan ligga bakom. Den som inte 
var närvarande i samband med gästföreläsningarna fick i uppgift att analysera en 
artikel eller ett utdrag ur en bok som respektive gästföreläsare valt ut. Uppgiften 
var densamma, nämligen att identifiera författarens huvudbudskap och resonera 
kring detta. Den som inte hade m öjlighet att närvara vid ett seminarium erhöll en 
extrauppgift i form  av fem  frågor, utvalda bland de frågor som övriga studenter 
lämnat in, vilka skulle besvaras skriftligt. Dessutom skulle fem egna frågor också 
bifogas, men inte besvaras.

Ytterligare inslag
Kursen pågick sam tidigt som slutspurten till EU-valet. Tre gästframträdanden 
tillkom med anledning av detta, två med företrädare för EU och ett mot EU. 
M edverkande var personer utanför universitetet. Vid den första var uppslutningen 
nära 100%, till de efterföljande två kom endast ett 20-tal studenter. Det visade sig 
bero på ett missförstånd. Studenterna trodde att också dessa gästframträdanden 
skulle analyseras skriftligt, men när det klargjordes att så inte var fallet, valde man 
att inte komma till de två andra.

Mina erfarenheter under kursens gång
Det framstod tidigt att de allra flesta arbetade seriöst och hårt. O lika uppgifter 
började flöda in och jag  insåg nödvändigheten av att göra upp ett redovisnings
system för att hålla reda på vem som gjort vad och med vilket resultat. Det 
handlade om m ycket papper som skulle lämnas in, i vissa fall vidarebefordras till 
andra för genomläsning och slutligen återlämnas till studenterna.

Allt eftersom kursen fortskred fann jag brister i uppläggningen. Det visade sig att 
i vissa fall hade instruktionerna inte varit tydliga nog. Det kändes som om det var 
för m ycket av allt och att studenterna inte skulle hinna klara av alla uppgifter. I 
början kom uppgifterna in i den takt de skulle, men efterhand kom allt fler att släpa 
efter med i första hand redovisningen utifrån gästföreläsningarna.
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Seminarierna tycktes fungera bäst, eftersom frågorna skulle förberedas och 
lämnas in skriftligt. Det blev bra diskussioner mellan studenterna, som talade till 
varandra istället för till seminarieledaren. Endast ett par studenter fick en extra 
uppgift på grund av passivitet. Ett fåtal kunde, av olika skäl, inte närvara, och 
tilldelades också extrauppgifter.

Hemuppgiften, som jag  tänkt dela ut mot slutet av kursen, krävde studenterna att 
få ganska snart. M otiveringen var att det skulle vara bra att få "beta av" böckerna i 
samma takt som schemat. Varje bok ägnades ungefär en vecka. Jag föll till föga för 
studenternas krav och gav ut hemuppgiften. När den delats ut sjönk också antalet 
närvarande vid föreläsningarna. Flera studenter valde att istället sitta hemma och 
skriva. M ot slutet av kursen var närvaron vissa dagar nere i 50%.

Den stora missen
Jag var beredd på att saker och ting kunde gå galet, men hade inte förutsett en 
viktig sak. Jag hade satt ut stoppdatum för olika uppgifter, men inte gjort klart om 
någonting skulle hända ifall studenterna inte mötte detta, och i så fall vad. Naivt nog 
förutsatte jag att uppgifterna skulle komma in i tid. Det visade sig att detta blev 
kritiskt i samband med hemuppgiften.

Av sammanlagt 117 studenter klarade 84 stoppdatum för hemuppgiften, medan 
övriga inkom upp till 14 dagar senare. (Ett fåtal gjorde inte hemuppgiften alls, utan 
examinerades muntligt.) Detta föranledde, med rätta, kraftig kritik från studenterna 
i samband med kursvärderingen. Man upplevde det som orättvist att vissa haft (som 
man trodde) möjlighet att "fila" på sina svar under en längre tid. I praktiken visade 
det sig att detta inte gav någon positiv utdelning i form av betyget VG för den som 
inkom senare. De som var sena hade vanligtvis flera andra uppgifter som de inte 
heller lämnat in.

K ursvärdering
Jag ansåg en kursvärdering vara särskilt viktig, eftersom detta var ett pedagogiskt 
experiment. När kursen avslutats fick studenterna ett ganska omfattande formulär 
att fylla i. Formuläret skulle medtas till genomgången av hemuppgiften och inläm
nas i utbyte mot den rättade uppgiften. Studenterna kände således inte till vilket 
betyg de fått när de värderade kursen.

Kursvärdering har inlämnats av sammanlagt 102 studenter (87%). Könsfördel
ningen är så gott som jäm n (45% kvinnliga studenter) och andelen förstaterminare 
utgör hälften. Svaren innehåller en del värdefulla tips om fortsatt uppläggning. Jag
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konstaterar också att studenternas uppfattningar om kursen inte till alla delar sam
manfaller med m ina egna.

Nyttan av föreläsningarna
Antalet föreläsningar har av flertalet uppfattats som lagom (69%), medan jag  själv 
tycker att de kunde minskas till förmån för mera skriv- och inläsningstid. Var 
femte student tycks vara inne på samma linje. M ajoriteten (80%) uppger att de 
åhört minst tre fjärdedelar av föreläsningarna. På frågan vad som avgör närvaro (i 
allmänhet) har m ånga näm nt tidpunkt på dagen, veckodag, vad man gjort kvällen 
innan och om det är viktigt för att klara momentet (om det kommer på tentan).

Men många anger också andra skäl, bland annat att föreläsningarna tar upp sådant 
som inte står i böckerna och att de klargör inslag i litteraturen som kan vara svåra 
att förstå. Det framkom också att studenterna haft olika "nytta" av m ina föreläs
ningar. Några menade att föreläsningarna varit bra, t ex när det gällde att formu
lera egna frågor, medan några andra uppgav att de varit värdelösa sett ur exami- 
nationssynpunkt. Önskemål framfördes både att föreläsningarna borde gå ännu 
mera utöver böckerna och att de borde handla mera om det som står i kurs
litteraturen (lärarens eviga dilemma).

Uppläggningen att ha föreläsningar i början av veckan och seminarier i slutet 
uppfattades om positivt eller mycket positivt. Men många framförde önskemålet att 
föreläsningarna komprimerats i början av kursen, så att mera utrym m e givits till 
hem uppgiften på slutet. Likaså efterfrågades en läsdag varje vecka. Detta var 
em ellertid en realitet i de flesta fall, eftersom varje seminarium tog två dagar i 
lärartid i anspråk, medan varje grupp endast hade ett tvåtimmarspass under dessa 
dagar.

Seminarier och gästföreläsare
Seminarierna bedömdes ganska olika, även om majoriteten var positivt inställda till 
genomförandet. Antalet seminarier sågs som tillräckligt (själv ansåg jag  att de var 
för många). Den övervägande delen (58%) menade att det varit positivt att själv 
skriva frågor till seminarierna, medan 12% var negativa. Samma fördelning gäller 
huruvida diskussionerna under seminarierna varit meningsfulla.

Gästföreläsarna fick ganska olika bedömningar. Två av dem var rutinerade lärare 
och fick goda betyg av studenterna, medan två relativt nya inte uppnådde samma 
nivå. Uppgiften att skriva en sida utifrån varje föreläsning bedömdes också mycket 
olika. De som var positiva var lika många som de som var negativa. En student
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menade att det var bra att skriva en sida, eftersom övning ger färdighet. Bland de 
negativa kommentarerna framkom följande: ..."man inriktade sig på att få med så 
mycket som möjligt av föreläsningen i anteckningarna. Det hade varit bättre om 
man hade fått sitta i lugn och ro och lyssna och ställa frågor och kritisera". Någon 
tyckte att det räckte med att kontrollera närvaron vid gästföreläsningarna. M ånga 
uppfattade dessa föreläsningar som extra inslag som tog tid från den egentliga 
kursen.

N ära tre fjärdedelar av studenterna ansåg att det var en bra fördelning ifråga om 
lärarledda inslag och studentaktiviteter. M en nästan var femte tyckte att student
aktiviteterna kunde vara ännu fler. Ett fåtal ville ha fler lärarledda inslag.

Synpunkter på hemuppgiften
Rättningen av hem uppgifterna visade att studenterna faktiskt arbetat seriöst. Många 
presterade strålande analyser av spännande frågor. De största missarna gällde 
faktiskt att studenterna inte följt de instruktioner som gavs (bygga resonemang på 
hänvisningar till litteraturen, varken för korta eller för långa svar etc). En annan 
vanlig miss var att man inte svarat fullständigt på den fråga som man själv ställt. 
M en överlag var resultatet oväntat positivt. Det märktes tydligt att studenterna 
verkligen både läst och förstått. Men hur hade hemuppgiften uppfattats? Fanns det 
skillnader i uppfattningar mellan nya och gamla studenter, mellan kvinnor och 
män?

En klar m ajoritet värderade hem uppgiften positivt eller mycket positivt (70%). 
Endast 12% var negativa (9 manliga och 4 kvinnliga studenter; hälften av dem 
förstaterm inare). Resten ham nade på ett slags "varken-eller"-alternativ. En närmare 
granskning av formulären antyder att det inte är hemuppgiften som idé, utan 
genom förandet i detta speciella fall, som föranlett de flesta av de negativa svaren. 
Flera pekade på brister i instruktionerna. En student menade att kurslitteraturen 
begränsade möjligheterna att form ulera problem atiserande frågor. En av utvärde
ringarna är svårtolkad, eftersom  studenten i en skriftlig kommentar senare i 
form uläret uppger att hem uppgiften var bra. Det finns också ett fall där veder
börande ansåg att frågorna var för många, svaren för långa samt att det var 
önskvärt med m era lärarinsatser. Han uppgav också att han lagt ner ungefär tio 
timmar per vecka på studierna. Någon månad efter kursen träffade jag  en student 
som berättade att han i kursvärderingen ställt sig negativ till uppläggningen. Han 
hade em ellertid upptäckt att kunskaperna fortfarande satt kvar och menade att 
kursen förtjänade ett bättre slutomdöme.

197



Fler än hälften tyckte att det var bra att formulera egna frågor, medan var femte 
inte gillade detta. En student (kvinnlig förstaterminare) menade att studenter inte är 
kvalificerade eller har erfarenhet nog att formulera bra frågor. Hälften ansåg att 
frågorna var tillräckligt m ånga och ännu fler att omfattningen på svaren var lagom. 
Min egen synpunkt är att det var alltför många frågor, men det hänger förmodligen 
samman med att jag  satt i över en vecka och läste svaren. Däremot tycker jag fort
farande att om fattningen 1,5 sida per fråga är rimlig.

Studenternas bedömning av egna insatser
Uppläggningen av kursen gjorde att det var mer eller mindre nödvändigt att läsa 
böckerna. Jämfört med tidigare term iner angav betydligt fler att de läst minst 75% 
av litteraturen. Nära hälften uppgav att de också läst annan litteratur med anknyt
ning till kursen. Det fram kom  för övrigt av hänvisningarna i hemuppgiften. 
Å tskilliga hade också följt med nyhetsbevakningen mera aktivt under momentets 
gång. En av studenterna har dock fällt kommentaren att momentet kunde klaras av 
utan att man öppnade en enda bok.

Studenterna ombads även ange hur mycket tid per vecka man lagt ner på studier
na, utöver de schemalagda inslagen (8-10 timmar per vecka). M edelvärdet låg på 
knappt 30 timmar, vilket innebär full arbetsvecka. Fyra uppgav att de endast lagt 
ner tio tim mar per vecka, lika m ånga att det var 50 timmar eller mer.

Studenternas slutomdöme
Av kursvärderingen framgår att försöket i sin helhet värderas positivt. M ånga glada 
tillrop stärker mig i förvissningen om att detta var rätt väg, trots alla fel och bris
ter. Ett axplock bland kommentarerna: "Jag bugar och bockar. Detta är min idé om 
universitetsstudier. Fritt tänkande, sena nätter, diskussioner med kursare, dator
kunskap. Jag tror inte att jag under något av m ina tidigare universitetsmoment har 
lärt mig så här mycket, både om innehållet och hur man tar reda på mer material 
som kan sammanväva och fylla ut kursmaterialet." En annan student utropar entu
siastiskt att jag  inte skall ge upp min idé, men tillägger också: "Ett problem är att 
metoden ger upphov till orättvisa. Fullt m öjligt att strunta i att gå på andra föreläs
ningar än gästföreläsningarna och att bara läsa de delar av boken som behövs för att 
kunna besvara hem uppgiftens frågor".

Mitt eget slutomdöme
På det hela taget är jag  nöjd med hur experimentet utvecklades. Studenterna gav sig
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hän med uppgifterna på ett entusiastiskt sätt. M åhända berodde detta på att de själva 
tyckte det var spännande att ingå i ett experiment. M ot slutet av kursen gick emel
lertid luften ur många. Det visar inte minst det faktum att så många inte klarade 
stoppdatum för inlämningar.

Nästa gång kom m er jag  att göra någonting motsvarande, men vissa justeringar 
krävs. Fram för allt måste instruktionerna i studiehandledningen bli tydligare, likaså 
m otiveringarna av olika inslag. M ed tanke på den tid som studenterna själva uppger 
att de lagt ner på kursen är jag  emellertid tveksam till om det är så mycket som 
skall utgå. M ajoriteten av studenterna tycks ha arbetat heltid.

Ett antal frågor söker em ellertid sina svar. Hur många olika inslag är rimliga på 
en kurs av denna omfattning? Hur får man studenter att hålla tider för inlämning av 
uppgifter? V ilka sanktioner är lämpliga? När bör en hemuppgift, som utgör den 
huvudsakliga examinationen, delas ut, utan att "riskera" att flertalet väljer att slopa 
föreläsningarna för att skriva istället? Hur kan rättningen av hem uppgifter (120x12- 
15 sidor) underlättas? Kan arbetet överlåtas på s.k. kursassistenter? Hur behåller 
man entusiasm en bland studenterna när ett experiment övergår i reguljär verksam
het?
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Känslor i undervisning
-  observationer från ett försök 

att utveckla en kurs pedagogiskt.

Pär Segerbrant, institutionen för inform atik

KÄNSLOR.

Jag vill m ed detta bidrag ge er en inblick i några erfarenheter jag  gjort 
när jag  misslyckades med en kurs och jag  hoppas på att få era åsikter om 
det som hänt som jag  hoppas kan hjälpa mig att bearbeta det inträffade. 
För jag  tror att det i det här fallet rör sig mer om att bearbeta känslor än 
att åtgärda aktiviteter. Det var inför de em otionella delarna i kursen som 
jag  stod helt oförberedd. Jag var förberedd i min planering av kursen, 
jag  kunde äm net i m itt tycke oklanderligt och jag  hade arbetat hårt med 
min pedagogiska plan, men jag  var helt oförberedd på att allt detta inte 
spelar någon roll om studenterna inte känner på rätt sätt. Tidigare hade 
jag  alltid fått den känslan hos studenterna gratis och nu när den inte kom 
automatiskt hade jag  inget sätt att framkalla den. Och dessutom så väckte 
detta känslor hos mig själv. N är jag slet och släpade för att vända en kurs 
som trots m ina arbetsam ma förberedelser inte gick som jag  planerat och 
ingenting hjälpte så kände jag  mig missförstådd, frustrerad och m iss
lyckad.

VAD HÄNDE?

Jag vill nedan ge en kort beskrivning av bakgrunden till de observationer 
och reflektioner jag  gjort under denna kurs. Jag har därför beskrivit min 
planering av kursen och hur kursen, rent tekniskt, genomförts samt de 
resultat som kursen givit och de reaktioner som den väckt.

K ursplanering.

Jag har arbetat m ed att lära ut program m ering av datorer i flera år i 
näringslivet och på universitetet som handledare och kursassistent och nu 
när jag  för första gången själv hade helt kursansvar för en sådan kurs var

200



jag ivrig att ta itu m ed de pedagogiska problem som jag  identifierat med 
undervisning i detta ämne. Jag var övertygad om att jag genom att förän
dra arbetssättet på kursen skulle få studenterna att nå väsentligt bättre 
resultat och en ändrad pedagogisk uppläggning kändes absolut tvungen.

Det problem  jag sett var att många studenter försökte angripa ämnet på 
en för ytlig nivå. Det visade sig i huvudsak hos två studentkategorier.
Dels de som ägnade sin tid åt att lära sig de handgrepp som krävdes för 
att få resultaten att se ut som de önskade utan att förstå problemens 
struktur eller generella lösning men som ändå, vid en ytlig betraktelse, 
såg ut att behärska ämnet, dels de som ”stångade sig blodiga” genom att 
försöka förstå de ytliga sambanden utan att ”gå in i” problemen och förstå 
deras egentliga natur och därför -  genom att problemens ”yta” förändras 
till synes slum pmässigt om man inte förstår de egentliga sambanden -  
aldrig syntes förstå ämnet. Den stora skillnaden mellan dessa två student
grupper var att den första inte insett att de inte lärde sig det som kursen 
handlade om utan tyckte att allt gick bra medan de i den andra gruppen 
ofta kände stor oro av att de inte kunde lära sig ämnet hur mycket de än 
försökte.

Det här problem et med ytinlärning premierades också ofta ofrivilligt 
genom att studenterna tidigt introducerades i kodning  (som kan ses som 
kursens syntax) och inte kom vidare till problem lösningens djupare natur 
(kursens semantik) och därför inte kunde sätta in sina kunskaper i nya 
eller större sam m anhang eller ens förstod varför de gjorde som de lärt 
sig. Detta förstärktes ofta ytterligare av att de inte gjorde problemen till 
”sina problem ”; d v s  inte egentligen insåg var problem en fanns eftersom 
andra definierade dem  åt dem.

Jag delade upp problem et i kodkoncentration, som jag menar är en allt
för kort och ytlig introduktion till varför något ska göras som snabbt går 
över till hur det ska göras, vilket studenterna -  naturligt nog -  uppfattar 
som kursens budskap eftersom större delen av kursen handlat om just 
detta, och reflektionsbrist som lätt uppkommer då det inte finns former 
för att reflektera över vad som gjorts, varför det gjorts och vad det får 
för konsekvenser.

I min planering tog jag  upp tre huvudprinciper som jag  ville använda 
för att komma åt den olyckliga situation som jag  identifierat:

• Först och främst tänkte jag mig att genom att avdramatisera syntaxen 
(hur problem en ska lösas) och inte fokusera den delen av problem lös
ningen som kan kallas kodning så skulle viktigare kunskap om ämnet som 
t ex tilläm pningsom rådet, angreppssätten och metodstrukturer kunna stu
deras djupare. Jag lade därför upp undervisningen så att teorin skulle
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beaktas noga innan man praktiskt omsatte den, att ingen lösning fick for
muleras innan man noga visste i vilket sammanhang den ingick och att jag 
var noga med att i min framställan av ämnet avdramatiserade de tekniska 
lösningarna till förmån för de övergripande sammanhangen.

• För att förstå de övergripande sammanhangen i en problem situation 
tror jag  att man m åste form ulera problemen själv (med eller utan hjälp). 
För en fråga på en nivå är ett svar på en annan nivå och om man blir 
presenterad en m assa frågor, kanske i syfte att själv söka reda på dess 
svar, så går man lätt vilse mellan dessa frågor svar och förstår inte på 
vilket sätt de relaterar till varandra. En fråga som man em ellertid själv 
ställt vet man alltid hur den uppkommit och man får då en relationspunkt 
som man kan navigera från när man ska utforska problem området ytterli
gare. Därför ville jag  presentera problem  med naturliga frågeställningar 
i, som gjorde att de själva ställde de frågor jag  ville ta upp under kursen 
och jag  hoppades att de skulle få bättre förståelse för de ”svar” jag tog 
upp på detta sätt.

• Ett problem  med att överlåta problem formuleringen till studenterna, 
som jag  förutsåg, var att det blir svårare att behålla kontrollen över att 
rätt frågor väcks, att äm net behandlas i den bästa ordningen och över
huvudtaget att kursen förlöper som avsett. Jag ville förebygga detta 
genom  att sätta upp olika kvalitetskontroller. Först och främst utform ade 
jag  en tidsplan där jag  för varje vecka satte upp syfte och delmål för 
aktiviteterna och för varje dag kontrollpunkter som t ex vilka frågor som 
borde tagits upp och vilka exempel som borde efterfrågas. Hela tidsplanen 
gjordes med tanke på att lätt kunna göra en löpande kontroll av hur väl 
den följdes. Förutom denna, för mig ovanligt noggranna, tidsplan så 
försökte jag  också ansluta till tidigare kurser då jag tänkte att den mot 
mer sem antiska kunskaper ändrade undervisningen ändå inte skulle ge 
mindre syntaxkunskaper och att jag  då skulle kunna kontrollera att kursen 
anslöt till tidigare kurser genom att använda, i princip, samma obligato
riska uppgifter och liknande tentam ensfrågor som använts i tidigare kur
ser.

G enom förande.

Varje dag tog jag  upp de frågor som de ställt. De flesta frågor ställde de 
till mig efter föreläsningarna men en del även under föreläsningarna och 
en del om edvetet genom sina inlämningsuppgifter. Detta tog varje dag en 
till två föreläsningstim m ar.
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Resten av varje dags schemalagda tid delade jag ut en övning om nästa 
steg som jag  ville lära ut. D v s en övning med vilken jag  ville skapa rätt 
frågor hos studenterna. När jag  jäm förde de frågor som studenterna tog 
upp mot den planering som jag  gjort före kursstart så överensstämde de 
exakt. Inte bara frågornas art utan även tidpunkten när de kom upp.

Efter föreläsningarna handledde jag studenterna en hel del. Ibland gick 
jag till deras laborationssalar men oftast sökte de upp mig innan jag hann 
söka upp dem så handledningen ägde mestadels rum i mitt kontor. Under 
dessa föreläsningar och denna handledning gav jag minimal tid och fokus 
åt detaljer utan ägnade mig övergripande frågor som ”hur man tänker i 
program m ering” . A lltså åt en förståelse av vad som ska göras istället för 
bara den praktiska hur-gör-jag-det-kunskapen.

De obligatoriska uppgifterna som förutom att kontrollera att kursen 
förlöpte korrekt också hade till syfte att motivera studenterna till att 
”praktiskt” om sätta sina programmeringskunskaper till att instruera en 
dator (vilket tidigare visat sig vara mycket viktigt för att studenterna ska 
förstå de egentliga frågeställningarna) delades ut i början på kursen. Ty
värr hade jag m issbedömt den tid det tog att rätta och kommentera upp
gifterna eftersom jag  inte tillräckligt tog hänsyn till att vi bytt datorsys
tem och en hel del tekniska problem  därför uppkom. Detta gjorde att 
studenterna fick vänta ganska länge på respons trots att jag  arbetade 
helger och kvällar med detta.

Eftersom jag  så mycket som möjligt ville anknyta mina föreläsningar 
till studenternas frågor så kunde jag  inte förbereda manus förrän kvällen 
före. Så trots att jag hade god hjälp av min noggranna planering så blev 
det mycket långa arbetsdagar.

Resultat och reaktioner.

Jag kände mig till en början nöjd med kursen eftersom studenterna ställde 
rätt frågor (de frågor som jag  ville ta upp under kursen) men efter ett 
kort tag kom  en rad problem  i dagen:

° Studenterna reagerade starkt mot att behöva söka kunskap aktivt i 
litteratur och genom att fråga mig. De ville ha alla ”fakta” presenterade 
för sig för att sedan använda dem. Det verkade som de istället för att 
prova den föreslagna pedagogiska modellen låtsades vara med på den för 
att istället göra på sitt eget sätt som de troligtvis ärvt från tidigare kurser. 
När inte detta fungerade så låste sig deras arbete ofta totalt -  de visste inte 
vad de skulle göra längre. Som exempel kan jag nämna att studenterna 
nästan uteslutande vägrat läsa den föreslagna kurslitteraturen utan istället
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letat ”genvägar” med enklare litteratur (som enligt mig då också är 
syntaxrelaterad).

° M ånga studenter ägnade väldigt mycket tid åt de olika övningarna 
men deras tid gick åt till att försöka kombinera ihop delar som de inte 
förstod till helheter som ser ut som en lösning på problemet. På detta sätt 
förfelades hela syftet med de obligatoriska uppgifterna och trots att de 
syftade till att ge ett ökat djup i förståelsen av stoffet genom att ge prak
tisk övning och tillämpning av de kunskaper de tillägnat sig så stressade 
uppgifterna studenterna till att inte sätta sig in i vad som skulle läras in 
utan istället försöka prestera en yta som såg ut som den efterfrågade. Ofta 
kopierade man uppgifter av andra, frågade andra om hur man skulle göra 
och gjorde som de sa utan att förstå svaret och tog delar som man förstod 
och satte ihop till helheter som man trodde fungerade men inte egentligen 
förstod.

° R era  studenter blev paralyserade av att pedagogiken med en gång av
slöjar om man inte förstår problemens helhet medan andra form er av 
undervisning kan få studenterna att tro att de behärskar helheten även fast 
de bara kan isolerade delar i problemställningarna. På grund av detta fick 
de inte heller den belöning som det innebär att känna att man lärt sig 
något (även om det är ganska betydelselösa kunskaper) vilket i sin tur gav 
steg-rad frustration.

° Exam inationsresultatet blev katastrofalt. Endast 18 % av de tenteran
de fick resultatet godkänt och ingen fick resultatet väl godkänt. Detta trots 
att ca 20 % av de aktiva på kursen valde att inte tentera vid det första till
fället. M ånga av de studenter som fick betyget underkänt på första tenta- 
mensskrivningen är jag övertygad om hade kunnat få godkänt (och flera 
godkända hade kunnat få väl godkänt) om de bara hade trott sig kunna 
lika mycket som de kunde. Efter flera omtentamina och viss extraunder- 
visning har dock resultatet förbättrats till normal nivå.

R E F L E K T IO N E R .

Min analys av vad som har hänt är att min och studenternas kunskapssyn 
är allt för olika för att de ska förstå mina argument för sättet att arbeta. 
M ina ärligt deklarerade syften och metoder gav bara en osäkerhetskänsla 
eftersom de så tydligt såg att det var de som måste lära sig allt själva. 
Lära-re och litteratur kan bara hjälpa till. Den här osäkerhetskänslan 
växte till en kollektiv desperation och uppgivenhet som jag inte lyckades 
bryta eftersom  jag  inte i tid tog den tillräckligt på allvar utan 
bortförklarade den som normal osäkerhet i lärandeprocessen. Just
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tidsaspekten tror jag  är mycket viktig då sådana här problem  måste lösas 
tidigt eftersom  man annars lätt ”försvarar” sin position (om än eländig). 
Mina försök att vän-da deras osäkerhet m issförstods ofta grovt.

Ytliga känslor kan vara viktiga känslor. Det är t ex viktigare än vad jag 
trodde att studenterna uppmuntras att tro att de förstått något även om det 
är så lite att det saknar relevans eller till och med är felaktiga kunskaper. 
Man måste alltså visa en liten del av ”kartan” i taget för om man visar 
hela m ed en gång så inser man för tidigt hur svårt det kommer att bli att 
orientera sig.

Frågor som jag arbetar med idag som jag gärna vill ha hjälp med att 
behandla är:

- Hur kom m er det sig att studenterna inte märker att de formulerar de 
viktiga frågorna på ett utmärkt sätt? D v s  trots att deras lärande är i full 
gång på ett bra sätt så tror de att inte kan lära sig någonting eftersom de 
”inte ens kan tillräckligt för att formulera vad de inte kan” .

° Vad kan m an göra för att i tid identifiera olyckliga attityder innan de 
sprider sig i gruppen och blir destruktiva känslomässiga låsningar?

° Är det, som jag  tror, enbart förhållningssättet till arbetssättet som 
orsakat problem en eller finns det andra orsaker? Är min problemanalys 
och m ina åtgärder läm pliga eller finns det bättre sätt att genomföra 
kursen?

° Hur ska jag som kursansvarig hantera mina känslor; min besvikelse 
över att lägga ned så m ycket tid, kraft och engagemang på något som jag 
tycker är viktigt och misslyckas både i termer av genomströmning och i 
bem ötande av studenterna?

B i l a g a  l ,  k u r s p l a n .

M om ent 2. Program m eringens grunder, 5 poäng.
Basics of Program m ing, 5 points.

Inriktn ing: M om entet syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i 
problem lösning med hjälp av datorer. I denna process betonas 
problem analys och problem lösningsm etodik. Ändra moment som 
behandlas är form ulering av kravspecifikationer för program, 
datastrukturering, algoritm konstruktion, kodning av algoritm er med ett 
program språk, dokum entation samt test och validering av program. 
Problemen som tas upp på kursen är främst inriktade mot administrativa 
tilläm pningar men även grundläggande program m eringsproblem  tas upp.
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Som program språk utnyttjas Pascal. Förutom grundläggande begrepp i 
språket behandlas språkelem ent för in- och utmatning, flödeskontroll, lin
jä ra  strukturer och procedurer.

M omentet ger en inblick i hur en programutvecklingsmiljö kan se ut 
samt praktisk användning av datoriserade programmeringsverktyg som 
editorer, kom pilatorer och felsöknings verktyg. Dessutom syftar 
momentet till att förm edla en förståelse för datorns arbetssätt och 
funktion sam t lagring och bearbetning av olika typer av data.

U ndervisning : Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt 
handledning i samband med obligatoriska datorlaborationer.

E xam ination : Exam ination sker genom skriftlig tentamen och obliga
toriska datorlaborationer.

K urslitteratur

Koffman E.B.: Pascal Problem Solving and Program Design, 4:e 
upplagan, Addison-W esley Publishing Company, 1989.

Helman P., V erof R. & Carrano F.M.: Intermediate Problem Solving and  
Data Structures - Walls and M irrors, Redwood City, CA, The 
Benjam in/ Cummings Publishing Company, Inc, 1991, (valda delar).
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Värdet av gruppövningar. 
Exemplet litteraturvetenskap

Sarah Ljungquist, institutionen fö r  litteraturvetenskap

Det innebar för mig som oerfaren lärare, obekant med undervisningsform en grupp
övning, en stor utmaning att planera och genomföra fyra undervisningstillfällen per 
grupp B-studenter. Inte ens som student på grundutbildningen hade jag  stött på un
dervisningsform en gruppövning.

D et var vårterm inen 1993 jag blev ombedd att hålla i gruppövningarna på m o
mentet 1900-talets litteratur. Undervisningen skulle ske under mars 1994. För att få 
en uppfattning om på vilket sätt gruppövningarna brukade bedrivas rådfrågade jag 
de kollegor som hade erfarenhet av denna undervisningsform. Det visade sig att 
ingen egentligen var nöjd med det sätt varpå gruppövningarna brukade användas; 
till det Paul Ramsden i sin bok Learning to Teach in Higher Education  kallar m ini
föreläsningar. En del lärare menade att de försökt stimulera en diskussion genom 
att ställa frågor om  texterna till studenterna, men att dessa försök att aktivera stu
denterna m isslyckats varmed gruppövningarna slutat med att läraren, för att fylla ut 
tiden, presenterat färdiga tolkningar av texterna åt studenterna.1

Jag stod således med helt fria händer att göra något av de gruppövningar jag skul
le ha, men sam tidigt utan några riktlinjer för hur dessa kunde bedrivas. M in ambi
tion med gruppövningarna var att ge studenterna något som de inte fick på föreläs
ningarna. Jag ville inte att gruppövningarna skulle urarta till m iniföreläsningar. Då 
jag  själv var student i litteraturvetenskap hade jag upplevt att det saknades en un
dervisningsform som gav utrym m e till övningar i att uttyda de olika plan en skön
litterär text består av. Ett forum som gav färdighet i ett kritiskt ställningstagande 
till tilläm pade m etoder för litteraturtolkning såväl som ett ifrågasättande av den 
lästa skönlitteraturen. Det var ett sådant forum jag ville skapa åt studenterna. Hur 
jag skulle gå tillväga visste jag  inte, men jag  hade bestäm t mig för att försöka.

M ed ringa undervisningserfarenhet och friskt mod beslöt jag  mig för att experi
mentera mig fram  till en form  där gruppövningarna skulle kom m a att fungera både 
som en övning i textgranskning och ett kritiskt ställningstagande till litteraturtolk
ning. Jag hade fyra sammankomster på två smågrupper, à 15 studenter, sammanlagt 
alltså åtta undervisningstillfällen, att tillgå som em piriskt undersökningsfält.

1 Jm fr m ed Paul R am sd en , L e a r n in g  to T e a ch  in H i g h e r  E d u c a t i o n , L on d on  1992 , s. 158 f.
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Hur jag gick tillväga 

Förberedelser
Först och främst gällde det att välja ett lämpligt material att arbeta med. Valet föll 
på fyra olika 1900-talstexter samt en film  baserad på en av texterna. De texter jag 
valde att behandla var Thomas M anns novell Döden i Venedig, 1912, Albert Camus 
roman Främlingen, 1942, Sun Axelssons självbiografi Drömmen om ett liv, 1978 
samt Jan M yrdals självbiografi Barndom, 1982. Filmen jag valde var Luchino 
Viscontis filmatisering av Thomas M anns Döden i Venedig, 1970. Valet av dessa 
texter är beroende av fyra, i undervisningssam m anhang väsentliga faktorer; samt
liga texter är lättåtkomliga; tillsammans utgör de ett väl avvägt läspensum ; det är 
texter som lätt väcker tankar och frågeställningar hos läsarna; att jag  själv arbetat 
mycket med dessa texter och har god kännedom om alla de gängse tolkningarna 
kring dem. De två sistnäm nda texterna är självbiografier, en kvinnlig och en manlig 
avsedda att ställas mot varandra i syfte att uppm untra en diskussion omkring köns
perspektivet i litteraturen.

Två veckor innan undervisningen skulle börja lämnade jag  ut ett mom entschem a 
till studenterna. Jag betonade för dem vikten av att ha hunnit läsa igenom  texterna 
ordentligt då undervisningen till stor del skulle komma att baseras på deras egen 
medverkan. Den film  jag  valt att visa är dryga två tim mar lång och jag  var därför 
tvungen att förlägga visningen av denna utanför de ordinarie undervisningspassen. 
Studenterna fick själva välja om de ville se filmen eller ej.

Filmvisningen var på grund av lokalbrist förlagd till kvällstid och ägde rum  på 
kvällen före det första undervisningstillfället. Av de trettio studenterna så var det 
drygt hälften som såg filmen. Då filmen baserade sig på en för studenterna känd 
text kommenterade jag  inte alls filmen vid visningen.

Sammankomsterna
Vid den första sam m ankom sten arbetade studenterna med Thomas M anns text 
Döden i Venedig och Viscontis film  baserad på nämnda text. De studenter som både 
läst texten och sett filmen fick bilda en enhet, en minigrupp, och diskutera novellens 
respektive filmens tema, vilka skillnader som fanns i exempelvis framställning och 
centrala motiv, vilka likheter man kunde finna i den estetiska gestaltningen o s v .  
Frågorna antecknades på tavlan. De studenter som enbart tagit del av texten 
diskuterade dess berättande struktur, dess ledmotiv och dess personkaraktäristik 
med utgångspunkt från i förväg färdigställda frågor. Den tid vi hade till vårt 
förfogande var 2 x 45 minuter. Halva tiden disponerades för enheternas respektive 
diskussioner medan resten av tiden användes till en sammanställning av gruppernas 
resultat. Vid den gem ensam m a genomgången följde en storgruppsdiskussion i vilken 
varje student förde sin egen talan.
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Vid den gem ensamma genomgången visade det sig att studenterna vågat sig på 
okonventionella tolkningar av både den lästa texten och den sedda filmen. De var 
inte bekanta med de gängse tolkningar som finns av texten/filmen. Under stor- 
gruppsdiskussionens lopp presenterade jag  några av de mest kända tolkningar som 
finns kring den behandlade texten/filmen. Studenterna förhöll sig kritiska till dessa, 
vilket jag ser som positivt.

Nästa text som användes vid gruppövningarna var Albert Camus Främlingen. Min 
avsikt vid behandlingen av denna text var att inte styra studenterna så mycket. Det 
fick vid lektionspassets början ett blad med mycket översiktliga frågor om texten. 
Frågorna lämnade mycket åt studenterna att fylla i för att hålla diskussionen 
flytande. De båda grupperna bestäm de själva huruvida de ville diskutera i mini- 
grupper eller inte. Den ena gruppen valde det ena sättet, den andra gruppen det 
andra. Vid den första sammankomsten kring denna text gick diskussionen trögt. Jag 
tenderade här till att ge en miniföreläsning. Studenterna förstod sig inte alls på 
texten och det slutade m ed att jag  fick gå igenom och förklara stora delar av den. 
Det visade sig också att studenterna inte alls ägde någon kännedom om den filosofi 
om det absurda som Camus byggt upp ovan näm nda text kring. Jag hade tagit det 
för givet att de under de föreläsningar som hörde till momentet 1900-talets littera
tur hade gått igenom  grunderna för Camus absurdism och Sartres existentialism.
Vis av denna erfarenhet inledde jag sammankomsten med den andra gruppen med 
en kort presentation av bokens filosofiska grunder. Förståelsen för den lästa texten 
ökade näm nvärt efter detta och diskussionen flöt riktigt bra denna gång. Frågorna 
kring texten var em ellertid alltför översiktliga och diskussionen styrde gång på 
gång in på rena oväsentlighter. Trots att diskussionerna kring Camus text inte flöt 
särskilt bra aktade jag  mig för att gå in och föreläsa om texten. Studenterna fick 
istället ställa frågor vilka jag  i m öjligaste mån försökte bolla över till gruppen.

Lärdomen av erfarenheten att med för lite bakgrundskunskap är det svårt att 
riktigt tillgodogöra sig en okänd text bidrog till en 25-minuterspresentation om 
självbiografin som genre, vid de avslutande gruppövningarna kring de två självbio
grafiska texterna. Jag bestäm de mig för att presentera och gå igenom  syftet med 
läsningen av dessa självbiografier vid det första tillfället och låta diskussionen kring 
texterna följa vid det andra tillfället. På så sätt skulle det också bli naturligare att 
ställa den kvinnliga och den manliga självbiografin mot varandra. Könsperspektiv 
på skönlitterära texter efterfrågas ofta av de kvinnliga studenterna, vilka dessutom 
alltid utgör en m ajoritet på litteraturvetenskapliga grundkurser. Utan att presentera 
de självbiografiska texterna av Sun Axelsson och Jan M yrdal så presenterade jag 
kort självbiografins historia, genreproblem atik samt de olika riktningar som 
forskningen omkring självbiografin tagit. Den tid som blev över vid detta tillfälle 
fick studenterna i grupp förbereda ett antal frågor om de båda texterna. M ed stu-
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dentemas m edgivande avslutades presentationstillfället en kvart tidigare för att 
kunna förlänga tiden för diskussionen vid den följande träffen.

Resultatet av den noggranna genomgången av självbiografin som genre samt den 
granskning av texterna som studenterna gjort var att studenterna visade sig vara 
ytterst kritiska och tveksam m a till självbiografin som skönlitterärt uttryckssätt. 
Debatten kom till stor del att behandla den etiska och moraliska rätten att utlämna 
sin egen omgivning. Jan M yrdals självbiografi Barndom  upprörde inte helt oväntat 
de flesta av studenterna. Studenterna ifrågasatte syftet och den moraliska rätten med 
att gå i personlig polem ik med sina för allmänheten välkända föräldrar, Alva och 
Gunnar M yrdal, vilka vid tidpunkten för bokens utgivning fortfarande var i livet. 
Diskussionen om självbiografin kom kanske att ham na utanför själva grundtexterna, 
men det blev ändå en mycket lyckad diskussion. Studenterna var mycket engagerade 
kring ämnet, deras argument var välgrundade och välgenomtänkta. De visade här 
att de vågade ifrågasätta ett helt forskningsfält, de var kritiska men kunde också 
lyfta fram de ställen i båda texterna som de tyckte talade till dem och förmedlade 
något.

K ursvärdering
Vid den m untliga kursvärderingen av gruppövningarna var studenterna mycket nöj
da. De tyckte fram förallt att det var värdefullt med ett forum som tillät dem att gå 
in och ifrågasätta de texter de läser, utan förbehåll. De flesta studenter föredrog att 
diskussionsfrågom a gavs ut i förväg så att de hade dem att tillgå under läsningen av 
texterna. Formuleringen Vad anser Du? i frågorna tyckte de var bra eftersom den 
frågade efter deras åsikt och inte om ett svar som är rätt eller fel.

På den skriftliga tentam en på hela momentet, 1900-talets litteratur, fanns två frå
gor ur de texter vi behandlat på gruppövningarna. Studenterna kunde välja vilken 
fråga de ville svara på. En fråga behandlade Thomas Manns novell Döden i Venedig 
och den andra Viscontis film  med samma titel. På cirka en halv sida skulle studen
terna diskutera omkring ledmotiv respektive vilopunkter som de ansåg vara centrala 
i novellen respektive filmen. Samtliga studenter som närvarat vid det gruppövnings- 
tillfälle då vi behandlade näm nda verk svarade mycket bra. M ånga reagerade där
emot över att svaret skulle rymmas på en halv sida, de ville skriva mer. I de skrift
liga kom m entarerjag  lämnade till svaren förklarade jag begränsningen av svars
utrymmet med att alla som deltagit på gruppövningen ifråga var godkända och att 
tentam ensfrågorna mer var ett skriftligt komplement till den individuella för
ståelsen av denna text/film. Ingen av de fyra studenter som varit frånvarande vid 
detta gruppövningstillfälle kunde svara på dessa frågor, trots att novellen ifråga 
finns med som obligatorisk litteratur på kurslistan. En av dessa fyra studenter 
kommenterade m ina frågor med att hon läst boken men ej minns något centralt i 
den överhuvudtaget; en kom m entar som tydligt visar hur viktigt det är att 
studenterna får möjlighet att diskutera och bearbeta de texter de läser.
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Uppnåddes det fastställda målet?
Ja, i stort sett eftersom  målet inte var den perfekta gruppövningen utan ett försök 
att nå fram till ett forum som på ett värdefullt sätt kan fungera som ett komplement 
till föreläsningsundervisningen. Det visade sig i att gruppövningen i den form jag 
använde mig av den var ett väl fungerande instm m ent för studenterna på den 
litteraturvetenskapliga grundkursen. Jag hade under gruppövningarna uppnått just 
det Ramsden talar om som betydelsefullt för konststudenter; att öva sig i ett kritiskt 
betraktande och ett ifrågasättande av gängse tolkningar och auktoriteter inom 
äm net2. Studenterna blev duktiga i att ifrågasätta både den kanoniserade skönlitte
raturen och den gängse tolkningen av densamma. Man kan säga att de delvis miste 
respekten för litteraturvetenskapen vilket bidrog till att öka den egna kapaciteten 
för olika tolkningssätt av skönlitteratur.

Ännu en vinning med undervisningsformen gruppövning anser jag  vara det enga
gemang som studenterna kom att visa inför de lästa texterna. Då de ställdes inför 
några centrala frågeställningar kring texterna inspirerades de till en diskussion. 
Genom att sätta ord på sina upplevelser kring de lästa texterna fördjupades deras 
förmåga att utläsa nya budskap ur texterna. I diskussionen var de tvungna att fram 
lägga sina synpunkter på texterna samt att motivera dessa. På så sätt kom studen
terna också att bli lyhörda för varandras åsikter.

Under lektionerna var jag  som lärare noga med att poängtera att den personliga 
upplevelsen av en skönlitterär text alltid är givande för en diskussion. Ingen student 
skulle behöva känna att hennes/hans inlägg i diskussionen var ovidkommande. I 
samtliga diskussioner kring de gemensamt lästa verken visade det sig att även de till 
synes triviala inläggen i diskussionerna ledde till något som kom att bli fruktbart i 
förståelsen av texterna.

Personbgen tror jag  att gruppövningen är användbar i nästan alla ämnen. Den bör 
emellertid alltid fungera som ett komplement till en föreläsningsserie. Det material 
studenterna skall arbeta med får inte vara för stort eller för komplicerat. G ruppöv
ningens syfte bör alltid vara att intressera studenterna för ämnet, därför är de vik
tigt att de själva får m öjlighet att ställa frågor och att utveckla sina egna tankar 
kring det förelagda problem et eller texten.

Gruppövningen bör helt och hållet ses som en övning för studenterna att ta till sig 
kunskaper genom egen aktivitet. Kanske kan man se gruppövningen som ett slags 
problembaserad inlärning i miniformat. I ämnet litteraturvetenskap är det viktigt 
för förståelsen att se de olika plan en skönlitterär text är uppbyggd av. Något som 
man lär sig se först då man själv tvingas gå in i en text och arbeta m ed den. Grupp
övningen kom i detta exempel att hjälpa studenterna att upptäcka dessa plan i de 
texter vi arbetade med under sammankomsterna. Studenterna blev tack vare det

2 Paul R am sd en ; L e a r n i n g  to T e a c h  in H i g h e r  E d u c a t i o n
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egna engagem anget i gruppövningarna väl skolade i förmågan att utläsa de tema
tiska budskapen ur de lästa texterna samt att upptäcka de retoriska och de narrativa 
strategierna i den skönlitterära texten.

Fortsatt utveckling av gruppövningen
För tillfället står jag  inför en ny omgång gruppövningar kring renässansens litte
ratur, vilket kommer att innebära ytterligare utmaningar. Här gäller det att levan
degöra de ofta mycket tunga och i stilen tidstypiska 1500- och 1600-talstexterna för 
studenterna. Nya medel kommer att behövas för att uppnå gott resultat och min am 
bition är att här arbeta med bilden både i bokstavlig och metaforisk bemärkelse för 
att skapa en bild av det kulturklimat i vilket renässanstexterna växte fram. Tanken 
är här att använda både dram atiseringar av fransk-klassiska dramer, illustrationer 
och målningar kring vilka studenterna kan placera de valda texterna.

Tyvärr är resultatet av de förestående gruppövningarna ett oskrivet blad än så 
länge. En förhoppning är dock att jag någon gång i framtiden får möjlighet att 
dokumentera även arbetet med och resultatet av dessa.

R eferenser

Ramsden, Paul, Learning to Teach in Higher Education, London 1992.
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Problemorienterad undervisning 
inom distansutbildning 
Erfarenheter från ekonomisk historia

Sven Gaunitz & Sven Nordlund.

Inledande synpunkter:

Vår uppsats består egentligen av två självständiga delar. Vi har em ellertid 
valt att presentera dem  som en helhet. Vad vi försöker redovisa och dis
kutera är våra upplevelser av en gemensam pedagogisk och didaktisk 
erfarenhet och målsättning. Vi är båda inriktade på att diskutera och 
redogöra för olika aspekter på hur man inom  distansundervisningen 
försöker begripliggöra och fördjupa de ekonom isk-historiska kunskaper
na genom problem orienterade studier.

Vår utgångspunkt är erfarenheter från distansundervisning under åren 
1987-1994. Denna undervisning har haft en olikartad organisatorisk, 
pedagogisk och geografisk karaktär över tiden. Distanskursens äm nesom 
råde gällde ursprungligen förhållandet m ellan företag och samhälle i ett 
ekonom iskt-historiskt perspektiv.

Det började m ed distansutbildning inom  ramen för en linje riktad mot ett 
antal inlandskom m uner i det inre av Norrland. Därpå följde en period av 
undervisning riktad m ot en bestäm d ort. Den sista erfarenhetsfasen gäller 
en distansutbildning där de studerande är spridda över nästan hela Norr
land.

Vår uppsats handlar om dessa förändringar och hur de kom  att påverka 
vår pedagogiska och didaktiska uppläggning av kursen. Experimenten och 
erfarenheterna av problem orienterad distansundervisning har vi velat se 
som ett led i en pedagogisk och didaktisk idé, näm ligen att genom föra en 
problem orientering i tre steg. När vi velat omsätta detta synsätt inom 
distansutbildningen har vi ofta stött på metodiska och didaktiska problem 
som vi inte tidigare m ött eller haft mindre beredskap för. I vår uppsats 
diskuterar vi detta med utgångspunkt från erfarenheter av fallstudier och 
lokalhistoriskt inriktade uppsatser.

I vår idé om trestegsutbildning innebär första steget mer traditionellt 
styrd undervisning m ed inslag av föreläsningar, instuderingsfrågor och 
skriftliga tentamina. Innehållsligt ger litteraturen övergripande kunskaper 
om den historiska utvecklingen. Andra steget karakteriseras av en fall
studie. Kunskaperna skall nu fördjupas på något område men den skall
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också problem atiseras. Studenterna arbetar nu i grupp kring ett äm nes
område med utgångspunkt från ett antal givna frågeställningar. Dessa 
frågeställningar har en koppling till en viss uppsättning teoretiska ut
gångspunkter. Arbetsmaterialet är också givet. Fallstudien skall utmynna i 
en rapport och diskuteras vid ett seminarium. Tredje steget fortsätter det 
självständiga arbetet i form av en uppsats. Det avslutas med ett semina
rium. Skillnaden från det andra steget är att studenterna nu ännu tydligare 
själva förväntas ta egna initiativ. Detta sker bland annat i form av att de 
själva fattar beslut om frågeställningar, historiskt källmaterial och hur de 
skall använda sig av detta. Det är med andra ord de själva som nu står för 
problem atiseringen.
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Erfarenheter av problemorienterad undervisning 
inom distansutbildningen i ekonomisk historia 
-  exemplet uppsatskurser

Sven Gaunitz, institutionen för ekonom isk historia

Våra distanskurser i ekonom isk historia har redan på 10- och 20-poängs- 
nivåerna avslutats med uppsatser som omfattat tre eller fem poäng och som har 
baserats direkt på historiska källmaterial med lokal anknytning till studenternas 
egen bostadsort. Det är ganska ovanligt att man lägger sådana arbeten redan 
under första term inens studier, och vi tror därför att det kan vara värt att ta 
upp och diskutera några erfarenheter från dessa kurser.1

Bakgrunden till vår uppläggning kan sägas vara, att kritisk läsning och kritiskt 
tänkande är honnörsord i universitetsundervisningen och inte minst i discipli
nen ekonom isk historia. När man vill få studenterna att tänka i sådana banor 
brukar man ofta sätta dem på uppsatsuppgifter. För en ekonom isk-historiker 
med de källkritiska traditionerna i färskt minne är det då naturligt att sätta 
dem i arbete med historiska källmaterial. Det har sin särskilda poäng i vår del 
av historieäm net, eftersom  aggregerade uppgifter, t ex statistiska serier som 
BNP och folkmängd, spelar en stor roll. De är värda en särskilt kritisk upp
märksamhet, och det gäller även m ånga andra besläktade data. Uppsatsupp
gifterna borde därför vara så konstruerade, att de gav tillfälle till arbete med 
en kombination av kvantitativa och kvalitativa källor, och de borde vara sådana 
att studenterna själva skulle kunna dra slutsatser och form ulera en enkel 
analys. Då uppstod frågan för oss handledare: Hur skulle vi formulera 
uppgifterna, och vilka material kunde vi erbjuda studenterna?

Vad gäller form uleringen av uppgifterna var saken ganska enkel. Både 10- och 
20-poängskurserna har som tidigare nämnts varit upplagda enligt en trestegs- 
modell, där vi började med de breda, internationella perspektiven och slutade i 
den lilla lokala miljön, i kommunerna. Det var alltså lämpligt att studenterna 
skulle studera ett historiskt skeende i närmiljön och hur detta hade påverkats 
av yttre ekonom iska och sociala krafter. Denna uppläggning gav oss möjlighet 
att utnyttja studenternas egna kunskaper om sin hemort, och vi trodde att arbe

1 Som ovan nämnts inledde den ekonomisk-historiska kursen vissa gånger en hel fil kand-utbildning, och den 
borde därför innehålla ett element av förberedelse för och träning i vetenskapliga förhållningssätt.
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tet på så sätt skulle bli både effektivare och intressantare. Men hur var det med 
materialet, källorna? Fanns det sådana arkiv och bibliotek på de orter där stu
denterna fanns, att de kunde ge underlag för uppsatsskrivande? Och om det 
verkligen fanns, kunde vi lärare ge en så effektiv handledning, att studenter 
utan erfarenhet av tidigare universitetsstudier kunde tänkas klara av uppgif
terna inom den avsatta tiden på de platser där de befann sig?

Innan vi går vidare skall det kanske tilläggas, att vi kunde dra nytta av att det 
fanns ganska stor erfarenhet av lokalt inriktad forskning vid vår institution. Vi 
kände alltså till läm pliga källmaterial och hade egen erfarenhet av hur det var 
att arbeta med dem. Därför kunde vi skissera uppgifterna ganska noga. För att 
göra studenterna hem m astadda med problemen hade vi också lagt in en lokal- 
historisk studie på litteraturkursen i föregående moment. Den kunde nu utnytt
jas för att ge anknytningar och förebilder till arbetsuppgifterna. I det följande 
skall vi gå in på några av de praktiska problem  som återstod, till exempel att 
kontrollera att det verkligen fanns arbetsmaterial på plats och att finna former 
för hur vi skulle kunna instruera studenterna. Först vill vi dock skissera hur vi 
tänkte oss att arbetsuppgiften skulle se ut.

Arbetsgång och material
För att man skall kunna hinna med att genom föra en uppsatsuppgift på den 
korta tid som står till förfogande krävs det hård styrning. Uppsatsmomentet 
tilldelades sex eller tio veckor på halvfart. Förutsättningen för att det skulle 
kunna fungera var, att uppgiften måste vara om inte färdigformulerad så 
inringad till ett visst äm nesom råde, och källmaterial och bakgrundslitteratur 
måste finnas till hands för studenten. Bakgrundslitteraturen är särskilt viktig, 
för det är den som studenterna skall stödja sig på när de sätter i gång, och det 
är där som de kan finna referenser och basuppgifter, som de kan utgå ifrån.
De måste vidare kunna se kopplingen från den till sina arbetsmaterial. Det är 
ganska svårt att välja ut lämpligt avpassad bakgrundslitteratur, och det beror 
på att det finns alldeles för få pedagogiskt upplagda handböcker och forsk
ningsrapporter. Det skulle verkligen behövas! Det här glappet mellan fack
litteratur och genom tänkt utbildningslitteratur försvårar all utbildning och i 
synnerhet självstudier.2 Översiktsverk som encyklopedierna kan man ibland 
hänvisa till, men oftast är de alltför summariska. Och inte heller sådana finns 
tillgängliga på varje ort.

2 Den här bristen är dyrbar för samhället. För det första försvårar den lärarnas arbete på reguljära kurser, när de 
vill ta upp nya perspektiv, eftersom de tvingas göra egna bearbetningar. För det andra hindrar det självstudier i 
allmänbildningssyfte och hänvisar de nyfikna till att gå utbildningar och kurser, som tolkar materialet åt dem. 
Detta är slöseri både med läramas och studenternas tid.
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När uppgiften väl har formulerats skall studenterna ta itu med sina historiska 
källmaterial och försöka lösa den. Vi arbetar med källor som befinner sig på 
tre olika nivåer, näm ligen en regional, en tidsmässig och som tredje och sista 
en lokal. Dessa är av olika karaktär och kräver olika arbetssätt.

1. De skall arbeta med ett referensmaterial. Det består av översikter av bl a det 
ekonom iska läget i regionen, t ex länsvis.
> Det finns inte på distansorterna och måste tillhandahållas av lärarna.
2. De skall fram ställa en kronologisk översikt, som baseras på befolk
ningsutvecklingen i regionen (t ex församling och län) och på lokalhistoriska 
skrifter m m.
> Översikter av befolkningsutvecklingen har erhållits från institutionen; övrigt 
m aterial främ st lokalt.
3. De skall fördjupa sig i ett detaljmaterial. Principen är, att varje student skall 
arbeta med åtm instone något traditionellt arkivmaterial, även om man natur
ligtvis inte kan låta ett krav på att det skall finnas handskrivna manuskript 
hindra att uppgiften behandlar ett m odernt ämne från skriv- och kalkyl
maskinernas tid.
> Hämtas ur lokala arkiv, eller kan ibland lånas in från centrala arkiv. 

Problem en
Sådana här uppgifter är arbetskrävande, och vi har därför försökt få studen
terna att jobba i grupper om två eller tre. Då kan man klara av betydligt större 
arbetsm aterial och får alltså ett tämligen stort underlag för sin analys. Det 
minskar alltså excerperingsbördan för den enskilde. Det är också bra för inlär
ningen att ha en sam talspartner, och det finns vissa möjligheter att kontrollera 
att arbetsbördan inte fördelas alltför olika och att verkligen alla får del av den 
träning som de -  enligt våra planer -  skall ha. Ett krux är att om det går fel i 
grupparbetet och man upptäcker det under hand har man svårt att rätta till det 
på avstånd.

Som uppgifterna nu är upplagda kan man inte klara dem utan vissa basfärdig
heter, t ex att ställa upp tabeller och rita tidsseriediagram. Man måste också 
kunna läsa och tolka olika slags dokument, från protokoll och utredningstexter 
till kyrkböcker och annat bokföringsmaterial. Och man kan ställas inför beho
vet att göra några intervjuer, och även då behövs åtminstone en beredskap från 
handledarna att ge anvisningar. Vi skall komma ihåg, att en tiopoängskurs som 
denna inte har föregåtts av metodträning på det sätt som bland annat många
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andra sam hällsvetenskapliga ämnen ger före uppsatsskrivandet, som brukar 
vara förlagt till B-nivån. Den uppmärksamma åhöraren funderade kanske över 
om verkligen alla de här färdigheterna behövs, när man skall träna sig i kritisk 
hållning. Är det inte just av misstagen som man lär sig? Svaret är nej ! Det har 
man inte tid med, och kanske bör man inte heller ha tålamod med det.

Instruktioner och handledning vållar en del problem. Det finns en hel mängd 
handböcker om hur man skriver historiska uppsatser och vetenskapliga upp
satser över huvud taget, men de tenderar att drivas av fullständighetsmani, och 
man ham nar gärna i att behöva så mycket som först en handledning i skrivan
det, sedan en arkivhandledning och slutligen en statistikhandledning inriktad på 
tidsserier för varje student. Vi har experimenterat med ganska enkla egna 
handledningshäften men kan inte påstå att vi har nått ända fram. Det går inte 
att producera sådana som täcker alla behov från grunden, d v s  den gemen
samma erfarenheten från gymnasieskolan, utan de förutsätter antingen förkun
skaper eller personliga handledare, och bäst är att bådadera finns. I det läget 
har våra häften fungerat bra. En slutsats av dessa våra erfarenheter är, att 
undervisningsmaterialet måste anpassas till de aktuella arbetsuppgifterna för att 
de skall kunna genomföras med god kvalité på rimlig tid. Det krävs alltså att vi 
lägger ned ganska mycket arbete på att producera specialanpassade handled
ningar. Det önskemål om frihet att öva kritiskt tänkande som vi har försökt 
tillfredsställa leder alltså paradoxalt nog till att uppsatsuppgifterna måste styras 
ganska hårt.

Förebilder och nuvarande möjligheter
Det kan vara skäl att erinra något om den historiska bakgrunden till att vi har 
försvurit oss åt den här uppsatsformen. Det började på 1950-talet, långt före 
distansundervisningens tid. Ja, det fanns förstås en föregångare, som vi lunden
sare fick en påm innelse om, när vi gick på teatern i Malmö: treans spårvagn 
som vi åkte med från järnvägsstationen hade hållplats vid Hermods korrespon
densinstitut. Med de nya undervisningsform er som då infördes på universi
teten, bland annat med ett större inslag av lektorsundervisning, gavs det ut
rymme för m er lärarledda -  och lärarbundna -  studier. Då ifrågasattes de 
traditionella uppsatsarbetena, som hade varit individuella och ventilerats på 
seminarier men på det hela taget kunde betraktas som ensittarjobb utan hand
ledning, och man fick en form  som var extrem åt det andra hållet. Den bestod 
av rena grupparbeten med källmaterial under intensiv lärarnärvaro. Det sist
nämnda kunde också motiveras med vad dåtidens läroplaner förväntade sig av 
blivande lärare i de nya skolformerna. De pedagogiska värdena i denna upp
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satsform var obestridliga och kändes befriande för många som upplevde den. 
De som motsatte sig den pekade bland annat på fripassagerarproblemet och på 
att studenten inte fick pröva och öva eget arbete med bibliotekskataloger och 
vetenskaplig litteratur. Än mindre redovisade han eller hon det i sin egen 
seminarieuppsats. Charmen i det nya demonstrerades vid flera av de ekono
misk-historiska institutionerna med början i slutet av 1950-talet, och de har 
varit en ständigt levande förebild för många av oss. Arbetet kunde till exempel 
bestå av en intensiv brottning med tulljournaler över trafiken mellan Malmö 
och Köbenhavn eller kyrkböcker från 1800-talets mitt, som kompletterades 
med vad litteratur man kunde finna, och det var vanligen inte så mycket, och 
så några initierade handledarföreläsningar och slutligen och allra mest av 
deltagande handledning.3 Närheten till lärarna och intensiteten i jobbet var 
markant. Det var nytt och fräscht, och tanken på skolarbete i sådana former 
blev plötsligt tilltalande.

Krav och form er för sådana arbeten har sedan varierat en del, men då och då 
har ambitionen att förverkliga något av detta dykt upp igen. Att göra det i 
distansundervisningen är, det kan man nog säga, ännu svårare än att genom
föra det hem m a på universitetet. Jag har antytt några av förutsättningarna 
redan i inledningen. Tack vare att vi i slutet av 1980-talet fick tillgång till en 
helt ny grupp studenter, koncentrerade till några få orter i Norrlands inland 
och senare även i några städer, kunde vi alltså lägga upp en skräddarsydd kurs 
med den tredelning som vi redan flera gånger har berört och m ed en lokalt 
inriktad gruppuppsats som final.

En del av de problem  som var förknippade med den traditionella universitets
undervisningen -  kanske vi kan benämna den "tiden före universitetslektorer
na" -  liknar dem  som distansstudenterna av i dag har. Dessa är på sätt och vis 
lika mycket utlämnade åt sig själva, och studierna tar lång tid. Åtminstone före 
den senaste lågkonjunkturen var det vanligt, att distansstudierna bedrevs på 
halvfart. Det gav tid att smälta studierna, och det tog sig forna dagars studen
ter vid universiteten också. M ognadsprocessen var viktig, och den bestod till 
ojämnt blandade delar av studier och studentliv. D istansstudenten mixar i 
stället sitt familje- och yrkesliv med studierna, och det kan väl också leda till 
mognad och bildning.

3 Nyblivne docenten Gunnar Fridlizius i Lund lyckades verkligen dela med sig av sin egen entusiasm för 
forskning och undervisning, och det gav en extra krydda att vi fick fri tillgång till institutionens lokaler med kök, 
bibliotek, arkiv och seminarierum. Och så funderingarna kring vad ord som galmeja, gatehus, tolag, kapitelstakst 
osv kunde betyda.
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När vi nu efter något uppehåll har tagit upp distanskurser på nytt med studen
terna spridda ut över alla Norrlands provinser måste vi alltså finna andra 
former för uppsatsarbetet än tidigare, särskilt för att ta fram material och 
skapa kontakter, diskussionsfora, mellan studenterna. Med små grupper kan 
man reda sig ganska väl med traditionella kontakter per brev och telefon, men 
det blir svårt att få en ersättning för det personliga samarbete som vi kunde 
dra nytta av på orter med större studentgrupper. På längre sikt tror vi, att 
distansmedierna skulle kunna bli goda hjälpmedel, men det kräver mycket 
stora insatser och, faktiskt, tekniken har ännu inte riktigt hunnit fram till vad 
som behövs.

Hur har uppsatskursen fungerat?
Man kan enkelt uttryckt säga, att eftersom denna kurs är tredelad krävs det 
kitt för att hålla ihop delarna. Vid de tillfällen när vi har haft lokala handleda
re med erfarenhet som historié- eller samhällskunskapslärare har den fungerat 
bra. Deras insatser var nödvändiga för att reda ut samarbetsproblem i grup
perna och de stimulerade till förnyade ansträngningar. Men framför allt kunde 
de ta över en stor del av den praktiska handledningen och fungera som sam
talspartner, när studenterna behövde det. De kunde svara på frågor och lösa 
praktiska problem, t ex med bibliotekssökning, direkt, och när det inte gick 
tog de kontakt med lärarna i Umeå. Inte minst på det sättet sparade de mycket 
tid åt studenterna, som annars av förklarliga skäl kunde vara osäkra på om det 
var genant att visa, att de var osäkra.

När de lokala handledarinsatserna minskade, ökade problemen. Vi försökte 
kompensera med något större egna handledarinsatser, tydligare instruktioner, 
mindre grupper -  detta för att minska riskerna för samarbetsproblem -  något 
mer begränsade uppgifter. Vi kunde egentligen inte se någon annan möjlighet 
att genomföra kursen med äran i behåll än att ersätta handledartid på plats med 
handledartid på telefon och något extra undervisningstillfälle.

Vi experimenterade något med uppsatsuppgiftens karaktär och prövade på 
vissa kurser att föra in det jäm förande perspektivet med hjälp av den regionala 
befolkningsstatistiken. Vi tillät också ibland något friare ämnesområden, alltså 
fritt val efter intresseinriktning. Resultaten av det här senare experimentet blev 
vad gäller själva uppsatserna vad man kunde vänta sig: några misslyckades 
kapitalt och försökte skriva små hem bygdsskildringar (vällovligt, men inte i 
kursens målsättning), medan andra lyckades mycket bra. Sannolikt skulle även
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de som skrev de lyckade uppsatserna ha lärt sig mer om de i stället hade tränat 
sig på våra kanske något träigare men pedagogiskt mer genom tänkta uppgifter.

Efter hand har det tillkom m it mer eller mindre kommersiella databaser och 
datasystem. Vi har em ellertid sällan kunnat använda dem effektivt, eftersom 
studenterna inte själva har klarat av dem  och vi inte har haft tid att instruera 
dem. När vi t ex genom  Norrcom  tog fram  uppgifter om aktuella kommuner 
fick vi distribuera papperskopior, och när studenter försökte få uppgifter från 
SCBs databaser kunde de konstatera, att det hade de inte råd med.

När vi har funnit det lämpligt har vi använt oss av en egenhändigt konstruerad 
databas med befolkningsuppgifter församlings vis.4 Den har en pedagogisk 
finess: data finns tillgängliga på en diskett, och vem som helst kan göra tillägg 
av nya data, t ex från den egna församlingen. Den låter alltså studenten gå hela 
vägen från arkivkällan till den färdiga databasen, och det har gett en hel del 
inblickar i de historiska dataproblem en. Tyvärr åldras dataprogram alltför 
snabbt, och vad som var särskilt anpassat till 1988 års teknik är redan nu för
åldrat. Det är enkelt och lättlärt, men vi förmodar att det i dag skulle gå att 
konstruera ett helt självinstruerande program  och utvidga databasen ytter
ligare.

Under de allra senaste åren har de studerande varit spridda på många orter.
För att få fason på de problem  som då uppstått har vi använt oss av samma 
metoder som på de övriga momenten på den omarbetade kursen, nämligen 
stencilerade instruktionsmaterial, video och ljudband. Hur de fungerar är det 
ännu för tidigt att uttala sig om. Men så mycket är klart som att det har blivit 
väsentligt svårare att hålla samman uppgifterna kring gem ensamma teman, och 
det skapar problem  inte bara med handledningen utan också med möjligheterna 
att nå fram till de uppsatta målen. Vi tvingas kanske konstatera, att de är gans
ka höga.

Nätverksteknologi och distansundervisning
Innan jag slutar vill jag  försöka precisera vad som skulle krävas av det som vi 
nu uppfattar som ny teknologi för att man skall nå de mål som föresvävar mig 
för uppsatskursen. Hittills har vi använt oss av en hel del specialproducerat

4 Konstruerad av Alf-Göran Ameholm på informatikinstitutionen i Umeå. Avvägningen mellan 
registreringsprocedurer, kontroll och rättning av inlagda data och demonstration av sifferseriema, t ex grafiskt, 
påverkades starkt av vilken datateknik som distanseleverna kunde förväntas ha tillgång till omkring 1987-1988. 
Databasen är döpt till "Folkbas" och innehåller norrländsk befolkningsstatistik fördelad på församlingar åren 
1886 - 1986 eller delar därav, nämligen hela folkmängden samt antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade.
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undervisningsmaterial i våra kurser: stencilerade referenskällor, ljud- och 
videoband med instruktioner och kommentarer och dessutom en befolkm ngs- 
datadiskett med norrlandsdata. Allt detta har producerats vid universitetet, 
huvudsakligen på vår egen institution. I stort sett kan man säga, att allt som 
behövs finns redan nu.

Vissa förbättringar som har skett "i omvärlden" förtjänar att nämnas. Bland 
annat har det blivit mycket lättare att komma åt lokala arkivm aterial, därför 
att en hel del har fotograferats och lagts över på mikrokort, och en del annat 
finns tillgängligt på datadisketter och i databaser.5 En hel del av detta kan göra 
tjänst som referensm aterial, men det är sällan lämpligt att använda för det 
tredje steget i uppgiften, den lokala detaljstudien. Jämfört m ed de referens
material som den vanliga studenten finner och utnyttjar i ett universitets
bibliotek är det som vi kan erbjuda distansstudenten fortfarande magert. Detta 
omdöme gäller även i det fall vi har kunnat rikta in uppsatsäm nena mot om rå
den med särskilt goda förutsättningar i arkiv- och biblioteksmaterial.

Rent pedagogiskt kunde kanske de färdiga kartorienterade historiska data
baserna för persondatorer, sådana som Pittsburgh-universitetet Carnegie 
Mellons "Great American History Machine", förefalla lockande. Just GAHM 
innehåller t ex folkräknings- (census-)data för USAs härader (counties) från 
tidigt 1800-tal, och de kan åskådliggöras kartografiskt. En svensk m otsvarighet 
kan sägas vara en databas som man har börjat lägga upp vid Svensk Samhälls
vetenskaplig Datatjänst i Göteborg.6 Sådana färdiga produkter kan säkert 
mycket väl användas som referenser och övningsmaterial. De saknar em eller
tid just det, som vi vill nå med vår undervisning, nämligen att studenterna skall 
komma i kontakt med arbetet bakom fasaderna. Hittills tycks de flesta under- 
visningsorienterade historiska databaserna eller dataspelen endast erbjuda vad 
vi kan kalla för "interface", en yta som exponerar färdiga data i lättillgänglig

5 Mikrokorten produceras bl a av SVAR i Ramsele och kan lånas eller beställas därifrån. Många av dem finns t 
ex på forskningsarkivet i Umeå. Den stora databas som har lagts upp av DDB, demografiska databasen i Umeå 
och Haparanda, och andra databaser som arbetar med individmateriaì främst från 1800-talet kan ge intressanta 
jämförelsematerial till de lokala detaljstudierna i våra uppsatser, men de ger - av personsekretesshänsyn - inte 
mycket hjälp när man vill arbeta med nutidshistoria, eftersom de slutar för 100 eller 70 år sedan.
6 Denna bas, som har påböijats under ledning av Lennart Brantgärde, är dock endast tillgänglig på platsen eller 
genom uppkoppling dit. SSDs huvuduppgift är att samla in och ta till vara historiska och samhällsvetenskapliga 
databaser som upprättats av vetenskapliga projekt. Se de utförliga beskrivningarna i SSD Data Collections 1994 
i serien Svenska Databaser, Göteborg 1994.
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form, t ex som kartor och diagram .7 Vårt mål är att visa hur de uppgifter som 
far fram över denna yta har konstruerats, så att den som använder sig av dem 
kan värdera och tolka dem. En källkritik och träning i ekonom isk-historisk 
analys, som kan hjälpa oss att hålla distans till det ständigt växande inform a
tionsflödet i persondatoråldern?

En avslutande vision
Förhoppningsvis kom m er distansstudenterna i framtiden att få bättre m öjlig
heter till datakomm unikation både inbördes och med oss lärare. Det skulle 
kunna vara till stor hjälp om man kunde använda sig av ett konferenssystem, 
t ex W orld W ide W eb på Internet, alltså ett slags brevlåda, där de som arbetar 
m ed uppsatserna kommunicerade och skrev ihop sig. Visionen vore en grupp 
studenter från olika delar av landet som samlades kring gem ensamma arbets
uppgifter, utnyttjade lokala källmaterial, gjorde intervjuer och samlade ihop 
bilder som alla i gruppen kunde ta del av och utnyttja. På det skulle naturligt
vis följa gem ensam m a avslutande seminarier på universitetsorten, då varje 
deltagare ventilerade sin uppsats på klassiskt manér. Vi vill inte överdriva det 
vetenskapliga värdet av en sådan process, men vi är övertygade om att den 
skulle vara lärorik.

7 En utveckling av detta skulle kunna vara, att man bygger upp ett sådant datasystem kring ett kartprogram med 
ett registrerings- och statistikprogram med väl fungerande tidsserieanalys och tydlig grafik. Det var önskemålet 
redan i det ovan nämnda program, Folkbas, som Alf-Göran Ameholm och vi arbetade fram på 1980-talet. På 
demografiska databasen pågår försök med alt bygga upp en sådan enhet kring lantmäteristyrelsens kartprogram 
Mapinfo och SPSS eller Excel.
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Erfarenheter av problemorienterad undervisning 
inom distansutbildningen i ekonomisk historia. 
Exemplet fallstudier

Sven Nordlund, institutionen för ekonom isk historia

Den källkritiska traditionen har fostrat generationer av lärare inom 
politisk såväl som ekonom isk historia att använda sig av dokument och 
texter för att illustrera, fokusera och dram atisera det förflutna. Den har 
därvid tjänat m etodiska och didaktiska syften som att problem atisera det 
historiska studiet. Erfarenheterna av den källkritiska traditionen kom väl 
till pass i samband med den etablerade samhällsvetenskapliga teorins intåg 
i historieäm nena från och med 1960-och 1970-talen.1

Det blev nu viktigt att finna sätt att belysa kopplingen och betydelsen av 
samspel mellan historisk empiri och samhällsvetenskaplig teori. Detta 
gällde såväl forskning som undervisning. För ekonom isk historia kom 
detta brobyggande att främst gälla sambandet mellan ekonom isk teori, i 
någon mån sociologisk teori, och den ekonom isk-historiska verkligheten.

Bakgrunden till vårt användande av fallstudier.

Inom undervisningen blev fallstudier ett sätt att söka och vinna erfaren
heter om "hur får man distansstuderande att slå broar mellan empiri och 
teori?" D enna fråga har vi ofta mött och vi har mestadels haft mer eller 
mindre dåligt samvete eftersom våra lösningar inte givit det utfall vi 
hoppades på. Problem atiken kom på nytt i fokus för vårt intresse när vi 
erbjöds att deltaga i det s k distansprojektets ekonomiutbildning om 120 
poäng, som skulle starta hösten 1987.2 D etta utbildningsprogram omfatta
de ekonom isk historia, företagsekonomi, inform ationsbehandling och 
rättsvetenskap och var riktat mot ett antal norrländska inlandskomm uner 
(Övertorneå, Arvidsjaur, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Strömsund

1 I en viss mening är detta felaktigt då man mycket väl kan hävda att historieämnena är 
de som har den längsta teoritraditionen. Under de flesta epoker har det funnits 
någon/några m otsvarigheter till H erodotos, Julius Caesar, Gibbons, Toynbee, Heckscher 
och Fernand Braudel som utifrån sin tids dominerande värderingar sökt återge en 
sammanhängande bild av en generations eller en tidsepoks världsuppfattning eller om vi 
så vill teori.
2 Se: Gaunitz, S & Lundberg, O & Nordlund, S., Företag och Samhälle. Utvärdering av en 
distanskurs. Ekonom isk h istoria(10  poäng) D istansprojektets ekonom iutbildning 1987 
och 1988. M eddelanden från institutionen för ekonom isk historia nr 6 1990 Umeå 
u n iv e r s ite t .
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och Sveg.) Ekonom isk historia skulle inleda utbildningsprogrammet med 
en 10-poängare kallad "Företag och Samhälle."

Erbjudandet upplevde vi som mycket stimulerande och spännande. Som 
litet fattigt distansundervisningsämne hade vi för en gång skull ham nat i 
en situation då det skulle bli m öjligt att pröva och omsätta en mängd ideer 
och m etoder på det pedagogiska, ämnesmässiga och didaktiska området. 
Vad som gjorde det extra spännande eller kändes som en utmaning var 
våra studenters studieinriktning. Vi kunde, ansåg vi, räkna med att våra 
presumtiva distansstudenter initiait skulle komma att ifrågasätta nyttan av 
ekonom isk historia inom ramen för en i övrigt starkt "nyttobetonad" 
utbildning.

Det var därför nödvändigt att ge kursen en profil och ett innehåll som 
fick studenterna att inse att ett s k mjukt ämne som ekonomisk historia 
kunde vara både intressant, engagerande och nyttigt för t ex blivande 
revisorer, m arknadsförare och näringslivskonsulter. Det gällde att i 
möjligaste mån knyta an till vad vi antog var de blivande studerandenas 
huvudintresse när det gällde studierna. Vi utgick från att detta gällde 
samspelet mellan företagen och marknaden. Vad som gällde var att ge 
företagandet en huvudroll i vår beskrivning av den moderna ekonomiska 
historien. Men hur skulle studenterna fås att förstå att den historiska 
utvecklingens erfarenheter kunde ge värdefulla kunskaper om hur och 
varför företag reagerade som de gjorde och fortfarande gör? För att göra 
detta måste företagens agerande och reaktioner på marknaden dels 
levandegöras, dels beskrivas och analyseras på ett sätt som tillgodosåg 
såväl kortsiktiga som långsiktiga uttryck för praktik och teori. Vad det 
med andra ord gällde var att söka visa på kopplingen och nyttan av 
samspelet mellan historisk empiri och teori.

Ett sätt att åstadkom m a en sådan målsättning var att problematisera 
studiet av företagens historiska uppträdande på marknaden. Ett 
problem om råde som vi fann skulle lämpa sig väl var hur och varför 
svenska företag internationaliserades under 1900-talet. Vi kom fram till 
att vi därvid skulle använda oss av fallstudier, d v s  utgå från ett antal 
företagsm onografier skrivna av ekonom isk-historiska forskare och i dessa 
studera olika aspekter på såväl företagandets allmänna historiska villkor 
som de svenska företagens internationaliseringsprocess.3 Vad menade vi 
med fallstudie i det här sammanhanget? Vad ställde vi för krav på fall
studien? Företagsm onografierna skulle vara enhetliga i den meningen att 
de lämpade sig för jäm förande analyser med avseende på olika beteenden, 
att de täckte ungefärligen samma tidsintervall, att de ägde sådana kvali

3 Internationaliseringm omentet i kursen som vi här diskuterar kom sedan att ges i 
distansform  vid skilda tillfällen  och pä olika orter under åren 1989-1994; hösten 1989
i Sollefteå, hösten 1991 i Bollnäs samt därefter som distanskurs med sammandrag i 
Um eå.
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tativa egenskaper att de gick att analysera utifrån vissa teoretiska utgångs
punkter. I detta sammanhang gällde detta bl a den s k direktinvesterings- 
teorin, teorier om den internationella marknadens organisation och teorin 
om den s k "managerial revolution". Med fallstudie menade vi också en 
studie över ett företag vars innehåll var av sådan karaktär att företagets 
handlande kunde ses som en avspegling, en reaktion på den nationella och 
internationella samhällsutvecklingen.

Ett praktiskt problem  var företagsmonografierna i sig själva. De var ofta 
tjocka arbeten på en 400-500 sidor. De var vidare inte skrivna med tanke 
på våra behov. M ycket som stod i dem saknade intresse för oss. De fanns 
inte i mer än ett exemplar, om de alls fanns, på de lokala biblioteken. De 
hade vidare för länge sedan försvunnit från bokhandelsdiskarna. M ot den
na bakgrund tog vi därför kontakt med de olika företagen och bad om 
tillstånd om att få utnyttja deras böcker.

Vad vi ville var att "slakta" företagsmonografierna d v s  utnyttja de delar 
av dem som var användbara för våra behov. Vår komprimerade version 
skulle sedan stencileras. Dessa tillstånd erhölls. Slaktandet eller urvalet av 
texterna i företagsm onografierna bestämdes av de frågeställningar som 
studenterna skulle arbeta med. Frågeställningarna valdes m ed tanke på att 
de dels skulle tillgodose våra teoretiska utgångspunkter, dels att de skulle 
kunna användas oavsett om det var vi lärare eller studenterna som form u
lerade frågeställningarna. Detta fick å andra sidan inte m edföra att texter
na fick en fragm entarisk karaktär. Ett krav var att de också skulle ge en 
någorlunda sammanhängande bild av företaget i fråga, d v s att interna- 
tionaliseringsprocessen skulle kunna ses i förhållande till företagets all
männa utveckling.

Fallstudiernas syfte, inriktning och uppläggning.

Syftet med användandet av fallstudier var trefaldigt. För det första skulle 
det träna studenterna i att utifrån en eller flera frågeställningar studera 
olika företags internationaliseringsprocess över tiden. Härvid skulle hel
hets- och förändringsperspektiven betonas. Vad som här avsågs var var
för, när och hur förändringar äger rum och företagens relation till såväl 
ekonomi som total samhällsutveckling. För det andra att i anslutning till 
dessa frågeställningar söka identifiera och beskriva företagens handlande 
och förändringar med hjälp av olika teoretiska begrepp och förklaringar 
som hör ihop med den teoribildning som finns rörande företags interna
tionaliseringsprocess. För det tredje att skriva en rapport på cirka 3-4 
sidor baserad på den eller de frågeställningar som låg till grund för upp
giften och slutligen att kunna föra en diskussion kring det egna arbetet 
och kritiskt granska någon annans rapport.
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När fallstudierna första gången testades under hösten 1987 utgick vi från 
fyra svenska företagsm onografier alla gällande verkstadsindustrin.4 
Studiet av internationaliseringsprocessen hos verkstadsföretagen kom att 
gälla tre frågeställningar. Arbetet med lösandet av frågeställningarna 
inriktades på jäm förelse mellan de olika företagen med avseenden på 
likartade respektive skilda beteendemönster och m öjliga förklaringar till 
detta. Rapporten rörande fallstudierna skulle bli förmål för diskussion vid 
ett avslutande seminarium. Till detta seminarium skulle frågeställningarna 
besvaras skriftligt. D iskussionen skulle emellertid enbart gälla en av 
frågeställningarna. Vilken av dessa som skulle bli föremål för diskussion 
skulle inte meddelas förrän vid seminarietillfället.

Exempel på frågeställningar:
1. Försök att beskriva och analysera företagens marknadsstrategi över 
tiden och orsaker till förändringar av densamma.

2. Vem styr företagen, ägarna eller företagsledningen? Vilken roll spelar 
ägarna? Hur skall man förklara förändringar med avseende på m aktinne
hav inom företagen?

3. Hur reagerar företagen på kriser?

M omentet inom  vilket fallstudiearbetet ingick inleddes med ett samman
drag varvid lärarna introducerade arbetsuppgifterna. Vid detta samman
drag delades också fallstudiematerialet ut. Vidare gavs ett antal föreläs
ningar som  berörde den teoretiska litteraturen. Föreläsningarna bedöm 
des som viktiga i detta sammanhang. Studenterna borde så fort som 
möjligt kom m a i kontakt med den teoretiska litteraturen. Tanken var att 
de skulle försöka omsätta en del av de teoretiska förklaringarna och be
greppen i anslutning till fallstudiernas frågeställningar. Den teoretiska 
litteratur som skulle användas på fallstudielitteraturen skulle först 
examineras i form  av en skrivning, som ägde rum kort före rapport
seminariet. Inför fallstudierna delades studenterna in i grupper om två 
eller tre. Beroende på antalet studenter och deras geografiska förutsätt
ningar lästes två eller tre av företagsmonografierna. Varje grupp fick två 
frågeställningar. I de fall där det på grund av avståndsfaktorn var omöj
ligt att m er kontinuerligt samarbeta med någon eller fler kamrater kunde 
ifrågavarande student själv genomföra fallstudiearbetet. Då behövde den
na/denne endast behandla en frågeställning och två fallstudier.

M om entet omfattade cirka sex veckor och fallstudiedelen beräknades ta 2- 
3 veckors arbete. Varje grupp skulle granska någon annan grupps rapport

4 Se Gaunitz m fl. D essa framtogs i samråd med en ekonom-hisloriker som tjänstgjorde 
som lärare vid såväl ekonom isk-historiska som företagsekonom iska institutionerna vid 
Stockholms universitet. De företag det gällde var Alfa Lavai, ASEA, Atlas Copco och LM 
E ricsso n .
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som den skulle kunna prata om och framföra kritiska respektive positiva 
synpunkter på vid rapportseminariet. Under de båda första distanskurser
na, hösten 1987 och 1988, hade varje studieort en lokal handledare. De 
lokala handledarna var lärare på grundskolan eller i gymnasiet med äm 
neskompetens i historia eller ekonom isk historia. Handledarna skulle se 
till att ordna kontinuerliga lokala veckliga träffar och finnas tillhands för 
råd och dåd. Handledarna hade innan hela 10 poängskursens start haft en 
studiedag i Umeå varvid bland annat fallstudiearbetets syfte, inriktning 
och uppläggning gåtts igenom. De fick vid detta tillfälle fallstudiemateria
let. De förutsattes därför vara inlästa på detta när studenterna började ta 
sig an företagsmonografierna. En annan förutsättning för problem studiet 
av företagen var att vi räknade med att studenterna hunnit gå igenom och 
tillägnat sig den teoretiska litteraturen innan de började med frågeställ
ningarna baserade på fallstudierna.

Utfallet av de första årens fallstudier. 

Positiva erfarenheter:
Vad gav då denna första erfarenhet av fallstudier för positiva utslag? 
Vilka problem dök upp? Vad berodde dessa på? Hade de främst att göra 
med studenterna? Med oss lärare? Eller hade de andra förklaringar? Om 
vi börjar med de positiva erfarenheterna. För många av studenterna blev 
fallstudielitteraturen mycket av en aha-upplevelse. Det var först nu som 
som många av dem såg nyttan och glädjen av det historiska perspektivet. 
Det var inte så konstigt eftersom de flesta var starkt företagsekonomiskt 
inriktade och fallstudierna handlade om företag. Texternas språk, innehåll 
och värderingar var i linje med deras egna värderingar, d v s de tog upp 
förhållanden, konflikter och tankegångar som både var aktuella, drama
tiska, angelägna, och perspektivskapande.

Lösandet av frågeställningar innebar inga större problem och de flesta 
höll sig inom det stipulerade omfånget. Nästan alla lyckades med att an
lägga ett komparativt perspektiv i samband med lösandet av frågeställ
ningarna. D iskussionerna i samband med redovisningsseminariet flöt bra. 
M ed tanke på att de flesta saknade tidigare erfarenheter av att i seminarie
form argumentera för sina egna uppfattningar och att kritiskt granska 
andras resultat och ställningstagande blev resultatet överraskande positivt. 
Ett mycket viktigt skäl till att så blev fallet får i hög grad tillskrivas det 
förhållandet att merparten av de lokala handledarna var mycket energis
ka, entusiastiska och kompetenta. Inte minst viktig för utgången av fall
studiearbetet var deras förmåga att, trots i en del fall stora geografiska 
handikapp, driva på studierna och skapa "vi- och ansvarskänslor" inom de 
olika grupperna. Utan de lokala handledarnas insatser hade aldrig utfallet 
blivit så bra.
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Vilka var problemen och vad berodde de på?

En av de saker som framfördes var att den teoretiska litteraturen var för 
omfattande och att tiden inte räckte till för att tillgodogöra sig denna och 
att samtidigt lösa frågeställningarna i anslutning till fallstudierna. Över
sättningen eller applicerandet av teorierna om varför företag etablerar sig 
på utländska m arknader på de svenska verkstadsföretagen visade sig för 
de flesta vara en alltför svår uppgift. M an hade uppenbarligen haft för 
liten tid att smälta eller tillgodogöra sig den teoretiskt inriktade littera
turen. Det är också möjligt att det skulle ha behövts mer föreläsningar 
avseende denna litteratur. Klart var att det ej funnits tillräckligt med tid 
för att tillgodogöra sig den teoretiska litteraturen varför syftet med kopp
ling mellan em piri och teori inte riktigt givit de resultat vi velat få.

Bland de saker som fram kom  var att det varit mindre lyckat att exam i
nera den teoretiska litteraturen i form  av en skrivning i så nära anslutning 
till rapportseminariet. Studenterna hade uppenbarligen prioriterat fall
studierna och väntat i det längsta med teorilitteraturen. M ånga hade inte 
haft tid, vågade inte eller kunde inte analysera företagens motiv till att 
etablera sig utomlands i form av teoretiska begrepp eller förklaringar. I 
våra diskussioner med handledare och studenter framkom det vidare att 
studenterna känt sig osäkra om vilka av de teoretiska förklaringarna de 
skulle använda sig av och vilka som passade in. Skälet var förmodligen att 
de ännu inte smält dessa varför det var svårt för dem att avgöra vilka teo
rier som var relevanta eller ej. Sålunda framförde en del studenter önske
mål om att den teoretiska kopplingen mer tydligt skulle framgå i fråge
ställningarna.

En intressant och överraskande kritik var den som framfördes av en del 
studenter näm ligen att fallstudielitteraturen utnyttjats för litet d v s att den 
faktiskt gav utrymme för ett mer varierat utbud av frågeställningar. Ett 
påpekande som visade att kopplingen mellan teori och empiri trots många 
problem gått hem i en del fall. I någon mån kanske problemen med att 
koppla ekonom isk teori och ekonom isk-historisk teori hade att göra med 
de lokala handledarnas kompetens. Samtliga dessa hade synnerligen goda 
kvalifikationer och ämneskunskaper i ekonom isk historia och historia. 
Deras ekonom isk-teoretiska kunskaper befann sig kanske inte riktigt på 
samma nivå vilket möjligtvis också hade en viss inverkan.

Det viktigaste skälet var em ellertid att vi lärare inte tillräckligt insett att 
den teoretiska litteraturen måste användas på ett klokare och mer genom
tänkt sätt. D istansstuderande behöver framför allt tid och de behöver mer 
genomgång. Vad vi i detta sammanhang inte hade tänkt på var att de till 
skillnad från dagstuderande, i förhållande till lite mer komplicerade tex
ter, vanligtvis inte hade samma möjligheter att diskutera med kamrater 
och lärare. De fick därför inte samma vana och umgängessätt med t ex
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teoretiska förklaringar och begrepp. De hade en större rädsla eller 
osäkerhet inför den praktiska tillämpningen, samtalet om kopplingen 
mellan historisk praktik och teori.

Blev det några förändringar?

Vilka förändringar gav dessa erfarenheter upphov till? Vi minskade sid- 
mässigt den teoretiska litteraturen, lade skrivningen i mitten av momentet 
cirka tre veckor före seminarietillfället, utökade antalet föreläsningar om 
de teoretiska aspekterna på marknadens och företagens beteenden. Vidare 
utökade vi antalet valbara frågeställningar. För att ta fasta på studenternas 
önskan att försöka koppla fallstudieföretagens historiska förändrings
process explicit till teorin fick nu varje grupp dels en övergripande fråge
ställning, dels en frågeställning som klart angav vilka teoretiskt beskrivna 
fenomen som de skulle leta efter.5 Med tanke på att kursen nu skulle ges i 
Skellefteå, Örnsköldsvik, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna vidgade vi 
urvalet av fallstudier i form  av några företagsmonografier över skogs
företag och gruvföretag, SCA, Modo samt Grängesbergsbolaget.

Dessa förändringar till trots hade våra studenter hösten 1988 fortfarande 
en del svårigheter att få ihop den historiska empirin med de ekonomiska 
teorierna. Vad fallstudiernas genomförande beträffar visade det sig lik
som under kursen 1987 hur viktigt det var att ha goda lokala handledare. 
Även denna gång hade vi i de flesta fall favören av att få utnyttja duktiga 
och kompetenta lokala handledare. På den ort där fallstudiernas genom
förande mötte vissa svårigheter fungerade typiskt nog den lokale hand
ledaren mindre bra. En i detta sammanhang lustig iakttagelse var att pre
cis som hösten 1987 hade de lokala handledarnas ämneskompetens en viss 
betydelse för utfallet av fallstudierna. I de fall där handledarna var histo
riker kunde man se en del av samma svårigheter som föregående år. I de 
fall där handledarna var företrädesvis företagsekonomer med mindre 
akadem isk kompetens i ekonom isk historia fungerade teorianknytningen 
bättre, men den historiska empirin och förändringsperspektivet kom 
ibland mindre tydligt fram.

Radikal förändring för fallstudiernas villkor.

Från och med 1989 kunde vi inte längre räkna med assistans från lokala 
handledare. Därmed hamnade vi i en på många sätt radikalt annorlunda 
distansundervisningssituation. Vi var nu helt beroende av de resurser som 
vi själva kunde få fram. Om vi ville fortsätta det problem orienterade stu-

5 Nya övergripande frågeställningar var t ex den tekniska utvecklingens inverkan och 
statens roll. Exempel på mer till den teoretiska litteraturen kopplade frågor var i vad 
mån den sk produktcykelteorin stämde in på företagens agerande och hur man 
motiverade detta, om marknadens och företagens organisatoriska utveckling hade något 
att göra med utlandsetableringen.
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diet medelst fallstudier måste detta helt bygga på egna arbetsinsatser och 
pedagogisk anpassning till den nya situationen.

Vi började med att utvidga fallstudiematerialet då distanskursen nu vände 
sig till geografiska områden med en delvis annorlunda företagsstruktur.
Vi fortsatte med de gam la frågeställningarna och kravet på att studenterna 
skulle försöka se i vad mån de studerade företagens beteenden överens
stämde m ed eller avvek från de teoretiska beskrivningarna av internatio- 
naliseringsprocessen. Detta var liktydigt med om de kunde ange några 
exempel på sådana beteendemönster och varför de ansåg att reaktions- 
m önstret eller handlandet var uttryck för den ena eller andra förklaring
en.6 Eftersom  studenterna uttryckligen påpekat att de haft för liten tid 
och att de känt att de inte hann smälta den teoretiska litteraturen och 
därför inte kände att denna varit så meningsfull i förhållande till fall
studiernas företagsm onografier beslöt vi att utöka tiden på mom entet med 
en dryg vecka.

I samband med sammandraget som inledde det moment inom  vilket 
fallstudierna ingick ägnades en hel dags undervisning att gå igenom 
förutsättningarna för fallstudierna. Detta var nödvändigt som en följd av 
att de lokala handledarna fallit bort. Vi beslöt vidare att slopa skrivningen 
på det teoretiska avsnittet rörande varför företag ger sig iväg utomlands.
I stället gav vi ett antal hem uppgifter på denna litteratur som skulle in
levereras till oss i Umeå tre veckor före fallstudieseminariet. Dessa 
kommenterades av oss och skickades tillbaka till studenterna så fort som 
m öjligt så att de kunde utnyttja våra påpekanden inför det fortsatta arbetet 
med fallstudiernas frågeställningar. Aven denna praktik med fallstudier 
gav liknande positiva erfarenheter som de första två årens.

Vad som skilde de tidigare erfarenheterna från de nya var att de studenter 
för vilka problem studierna erbjudit svårigheter nu hade ännu större pro
blem  att få ihop sina rapporter. Detta gällde inte minst seminariebehand- 
lingen. Vad som ofta var mindre tillfredställande var deras förm åga att 
såväl individuellt som i grupp argumentera för vad de själva skrivit och 
kritiskt granska kam raternas arbete. Det var inte fråga om att de inte ha
de besvarat frågeställningarna. Nej, det handlade om att de inte sam
arbetat tillräckligt och arbetat genom rapporten.

Det visade sig näm ligen vid seminarierna att denna studentkategori ofta 
bara kunde prata om delar av rapporten och inte om hela. Vad berodde 
detta på? Ja de hade slaktat frågeställningen och delat upp den sins
emellan. Sedan hade de inte brytt sig om att prata ihop sig utan rapporten

6 För att ta ett exem pel så fanns en frågeställning som gällde i vad mån företagens 
utlandsctableringar och agerande på marknaden hade något att göra med fenomen som  
u tveck lin gsb lock , m arknadssug, m arknadskrym pning och m arknadsutvidgning, 
relati vp r isu lveck lin g  osv.
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var i dessa fall mycket ofta två eller tre på varandra följande delar. Trots 
att vi utvidgade tiden för det m oment inom vilket fallstudierna ingick 
hjälpte detta alltså ändå inte de svagare studenterna. De krävde mer 
handledning och undervisning för att klara fallstudieuppgifterna även 
med den längre tiden på nästan åtta veckor.

Varför? Därför att de kände att de behövde gå tillbaka till det som gåtts 
igenom och återförsäkra sig om att de fattat rätt. De kände en alltför stor 
osäkerhet inför de teoretiska delarna. De vågade inte heller utsätta em 
pirin för sina egna bedöm ningar i detta sammanhang. De fick inte heller 
samma stöd som de tidigare kurserna. Det geografiska avståndet mellan 
oss och eleverna var ett hinder. Telefonsamtalen med oss i Umeå var för 
denna studentkategori inte ett tillräckligt stöd. Det geografiska avståndet 
var naturligtvis också en viktig förklaring till att studenterna hade små 
möjligheter att diskutera sig samman inför rapportseminariet. Detta 
gällde em ellertid inte när fallstudiernas genom fördes på en ort, som t ex i 
fallet Sollefteå. Vad sollefteåstudenterna skulle behövt var stödet och 
uppmuntran från en lokal handledare eller ett substitut till en sådan i 
form av något kontinuerligt stöd.

Vår verksamhet med fallstudier hade nu givit oss en rad viktiga kun
skaper. V ille vi att fallstudierna skulle dels förm edla kunskaper och 
insikter om samspelet mellan företag och samhällsutveckling, dels göra 
det möjligt för studenterna att själva finna sambanden mellan teori och 
ekonom isk-historisk verklighet måste de distansstuderande få ett helt 
annat stöd än tidigare. Detta var mycket tydligt sedan de lokala hand
ledarna försvunnit ur bilden. Den nya distansutbildningssituation som vi 
nu befann oss, var i jäm förelse med de första årens helt annorlunda. 
Studenterna var nu mycket ofta spridda över ett stort geografiskt område. 
I många fall rörde det sig om endast en eller bara några få på en och 
samma ort. Fallstudiearbetets förutsättningar var också radikalt annor
lunda. M öjligheterna till gem ensamma diskussioner och grupparbete var 
borta eller åtminstone starkt reducerade. Därigenom blev arbetet med 
fallstudierna mer individuellt påfrestande och kanske också mindre givan
de. Det betydde att vi lärare i Umeå fick en allt större roll, som vi inte 
hade möjligheter att leva upp till.

Samtidigt tyckte vi att fallstudierna kring de svenska företagen givit oss 
en rad intressanta erfarenheter. M ånga studenter hade dessutom omvittnat 
att de upplevt arbetet med fallstudierna som mycket meningsfullt. Många 
tyckte att det var här som de först riktigt såg det historiska perspektivets 
användbarhet. Vi var därför helt inriktade på att bygga vidare på våra 
erfarenheter. Frågan var em ellertid hur vi pedagogiskt skulle lösa våra 
problem  med denna arbetsmetod. I samband med att vi påbörjade arbetet 
med en ny distanskurs om modern ekonom isk-historisk utveckling beslöt 
vi att integrera avsnittet om svensk industris internationalisering i den
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samma. Denna byggde på att reducera lärarinsatsen i form av föreläs
ningar vid lokala sammandragningar i Umeå. I stället skulle vi ersätta öga 
mot öga genom gångar med ljud- och videobandinspelningar som skicka
des till studenterna. Vad de tidigare försöken med att låta studenterna öva 
sig på att teoretiskt förklara varför de svenska företagen historiskt 
betedde sig som de gjorde hade stupat på var otillräcklig handledning och 
bristande tid med den förberedande teoretiska litteraturen. Ljud- och 
videobandform en var i detta samman ett lämpligt instrument med vilket 
det var möjligt att komplettera direktkontakten med oss i Umeå. Det hade 
dessutom fördelen att studenten kunde gå tillbaka till banden så fort som 
han/hon kände att det inte fungerade.

Idén med fallstudierna hade byggt på tanken att studenterna skulle sam
arbeta, diskutera sin egen rapport på ett seminarium samt att opponera på 
en annan grupps rapport vid samma seminarietillfälle. Med de nya förut
sättningarna gick inte detta att genomföra. Men hur skulle vi kunna få de 
geografiskt spridda studenterna att samarbeta när det gällde fallstudiernas 
problem uppgifter? Hur skulle vi kunna få en vettig lösning på fallstudie
rapporternas sem inariebehandling? Efter ett visst experimenterande fast
nade vi för en lösning.

Nackdelen med denna var att den krävde en stor lärarinsats i form av 
kontroll, uppsökande verksamhet såsom telefonsamtal m.m. Det hela 
byggde på att det skapades geografiska grupper. För att ta ett exempel. 
Samtliga studerande i M edelpad utgjorde en grupp. Dessa bytte rapporter 
sinsemellan efter ett bestäm t schema. Varje individ skulle efter att ha tagit 
del av kam ratens rapport skriva en kommentar om kamratens rapport 
rörande t ex hur frågeställningen lösts, om det saknades något, vad som 
var speciellt intressant med kamratens PM samt om han/hon delade kam
ratens teoretiska beskrivningar av företagets beteende. Efter det de hade 
gjort detta skulle rapporten tillsammans med kommentaren skickas till oss 
i Umeå för ytterligare kommentar. Studenternas kommentar på varandras 
rapporter kunde ske antingen skriftligt tillsammans med den skrivna 
rapporten eller bifogas m untligt i form av inspelning på ljudband. Ana
logt skickade vi tillbaks våra kommentarer skriftligt, alternativt muntligt. 
Förutsättningen för att detta skall fungera är em ellertid att såväl studenter 
som lärare lägger ner mycket tid på sina kommentarer. Arbetsinsatsen 
blir inte m indre med de tekniska hjälpmedlen. M en det blir förhoppnings
vis roligare.

Sammanfattande synpunkter:

Fallstudier är ett ypperligt hjälpm edel att träna förmågan att använda dels 
teoretiska förklaringar och begrepp på historisk empiri, dels att illustrera 
hur förändringar på m akronivå påverkar den sam hälleliga mikronivån.
Ur lärarsynpunkt är det em ellertid mycket viktigt att man förstår vilka
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förutsättningar som råder bland de distanstuderande för att ro i land 
problemstudierna. Det är alltså mycket viktigt att svårighetsgraden på 
frågeställningarna är anpassade till dessa förutsättningar. Här brast vi i 
tillräcklig insikt. Så länge vi kunde luta oss mot kompetenta lokala hand
ledare märktes inte vårt handikapp så mycket. Men det blev desto mer 
uppenbart när det inte längre fanns några mellanhänder mellan oss och 
studenterna.

Vad vi gjorde var dels att satsa mer tid från vår sida, dels att använda oss 
av tekniska hjälpmedel. Vad vi upptäckte var att om problematisering 
medelst fallstudier inom distansundervisningen skall bli en framkomlig 
och lyckosam väg att väcka intresse för ekonom isk-historiska perspektiv 
på samhällsutvecklingen måste vi på ett annat sätt uppmärksamma kom
munikationen mellan dels oss och studenterna, dels studenterna sinse
mellan. Vi måste söka minska såväl det geografiska som psykiska avstånd 
som finns i en distansundervisning där studenter och lärare befinner sig 
långt från varandra. Vi m åste därför tvinga fram eller skapa förutsätt
ningar för en tvåvägskommunikation. Detta når vi om vi lyckas åstad
komma en någorlunda fungerande social och intellektuell verksamhet. Att 
en sådan kommer till stånd är speciellt viktig för ett ämne som ekonom isk 
historia, då studier inom vårt ämne kräver engagemang på ett helt annat 
sätt än inom  mer s k "nyttobetonade" ämnen. Med en sådan pedagogisk 
miljö kan de problem orienterade fallstudierna fungera på ett sätt som 
både våra studenter och vi kan vara nöjda med. Dessutom är det troligt 
att fler studenter i en sådan situation klarar av uppgifterna.

Samtidigt är det klart att detta ställer stora krav av såväl ekonom isk som 
arbetsmässig karaktär. Alternativet är att man avstår från ett inslag som 
problem orenterade fallstudier och därigenom kanske får igenom fler stu
denter. Å andra sidan, hur långt skall man gå i anpassning när det gäller 
kvalitetsaspekten ?
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2. Kursens mål.

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om väsentliga svenska, 
europeiska och globala historiska och ekonomisk-historiska utvecklings
linjer och förhållanden i företrädesvis 1800- och 1900-talens historia. 
Detta sker genom studium av orsakssammanhang och konsekvenser av 
politiska, ekonom iska, kulturella och sociala tillstånd, förändringar och 
växelspelet dem emellan. Därigenom erhåller de studerande ökade 
förutsättningar att förstå, tolka och få perspektiv på den egna samtiden. 
De studerande skall också lära sig grunderna i historieteori, få en 
orientering om olika historieuppfattningar samt att träna sig att se 
historien ur olika tematiska- och tidsperspektiv. Övningar i vetenskaplig 
metodik, däribland centrala ekonomisk-historiska begrepp, syftar till att 
utveckla de studerandes kritiska tänkande samt utveckla förmågan att 
problematisera, tolka och förstå orsakssammanhang.

Moment 1:
Inriktning
M omentet behandlar grundläggande teman och utveckling sdrag i den 
moderna globala, europeiska och svenska ekonomiska och sociala 
utvecklingen fram till första världskriget. Hit hör industrisamhällets 
framväxt och utveckling, den ekonomiska tillväxtens och utvecklingens 
villkor och konsekvenser vid olika tidpunkter. Vi studerar hur nationer 
och regioner påverkas och styrs av tillgång på olika resurser och hur 
ekonom iska och sociala institutioner påverkar deras karaktär och 
utveckling. Härvid behandlas också de ideer som styrt ekonomin och den 
ekonom iska politiken i olika delar av världen.

U ndervisning
Undervisning består av lektioner och seminarier.

Exam ination
Exam inationen sker skriftligt och muntligt.

Litteratur
Äventyret Sverige. En ekonom isk och social historia. Bra Böcker 1993. 
Stearns, P. Den industriella revolutionens världshistoria. Liber 1995. 
Dillard, D., Västeuropeas och Förenta Staternas ekonom iska historia. 
Gleeurps 1976.
Gill, R., The evolution of modem economics. Englewood Cliffs 1967.

Moment 2.
Inriktning
M omentet behandlar global, europeisk och svensk ekonom isk utveckling 
under 1900-talet. För svensk del studeras övergången från agrarsamhälle 
till industri och välfärdsstat, från utvandrar till invandringsland samt den
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nationella ekonom iska politikens innebörd och drivkrafter. Andra cent
rala teman är den svenska ekonom ins internationalisering, välfärdsekono- 
mins sociala och institutionella rötter och yttringar och den ekonom iska 
utvecklingens inverkan på kvinnors och mäns arbete och ställning i det 
moderna samhället.

En för m odem  ekonom isk historia viktig problem atik är varför vissa 
länder och regioner varit m ateriellt mer fram gångsrika än andra. I 
momentet inriktas intresset på att identifiera och analysera de ekonom iska 
och sociala faktorer som är viktiga i dessa sammanhang. Andra centrala 
teman är den europeiska ekonom iska integrationens drivkrafter och 
barriärer, olika ekonom iska system, ekonom iska och sociala orsaker till 
nationella och etniska konflikter, arbetslöshetens orsaker och 
informations- och konsumtionssamhällets ekonomiska och sociala 
drivkrafter, innebörd och konsekvenser.

U ndervisning
Undervisning består av lektioner och seminarier.

Exam ination
Exam inationen sker skriftligt och muntligt.

L itteratu r
Stearns, P. Den industriella revolutionens världshistoria. Liber 1995. 
Aldcroft, D H., The European Econom y 1914-1990. Routledgel993. 
Urwin, D W., The Com m unity of Europe. A history of European 
integration since 1945. Longmans 1992.
Äventyret Sverige. ERn ekonom isk och social historia. Bra Böcker 1993. 
Gill, R., The evolution of modern economics. Englewood Cliffs 1967.
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Utveckling av ett datorbaserat läromedel

M ats Klingvall och Tor Söderström  
Pedagogiska Institutionen

Distansutbildning som utbildning sform har många fördelar men även en 
del nackdelar. En en stor nackdel jäm fört med heltidsstudier är den låga 
grad av personlig kontakt/komm unikation som finns mellan studenten och 
lä raren1. Det medför begränsade vägar för läraren att få en direkt re- 
spons från studenter, att det blir svårt för läraren att tillhandahålla indivi
duell hjälp till studenter, och att det blir svårt för läraren att vägleda stu
denter. På grund av den bristande interaktionen mellan lärare-student och 
student-student i relation till innehållet, är inte inlärningsklimatet lika 
stimulerande som vid helfartsstud ier2. En annan nackdel är att det är 
svårt att integrera teori och praktik i projekt- och caseform vid distans
utbildning3. Detta är ett olyckligt förhållande då en verklighetsnära in
lärningssituation verkar vara av stor betydelse för studentens inlärning4. 
Skälet till dessa olyckliga förhållanden kan sökas i ett antal faktorer. En 
av dessa är de ringa ekonom iska resurser man tilldelar distansutbildning. 
En annan är att den praktiserande läraren ofta inte ser distansutbildning 
som något annat än normal undervisning. Med det menar vi att de kurser 
som bedrivs på distans inte är utvecklade för detta ändamål. I detta fall 
kan vi dock bara uttala oss om de distanskurser som tillhandahålls av pe
dagogiskas institutionen. Konsekvensen av dessa förhållanden blir att stu
denterna inte ges samma studieförutsättningar som den heltidsstuderande 
studenten. Det ger naturligtvis negativa återverkningar på den åtråvärda 
studentpengen.

Syftet med detta arbete är att visa, att genom användandet av en virtuell 
verklighet, ett datoriserat practicum 5 kan vi reducera några av de nack
delar som finns med distansutbildning. Enligt Schön (1987) är practicu-

1 Bååth, J A, Att utveckla distanskurser (Umeå: Umeå Universitet, Distansprojektet, 1989).
2 Att en social verksamhet har betydelse för inlärning är det många pedagoger som vitmat om. Se t. ex 
Dewey, J, Democracy and Education (New-York: MacMillan Publishing, 1966), Vygotsky i Sutter, 
Introduktion till Vygotsky (Kompendium 1977).
3 Olika studier i Sverige och Danmark har visat alt projektinläming har positiv effekt på inlärning. Se för 
exempel, llleris, K, Problemorienterad och deltagarstyrd undervisning (Stockholm: Berlings, 1979).
4 Dewey, J, a.a, 1966, förespråkar ett mer pragmatiskt lärande.
3 Schön, D. A, Educating the Reflective Practitioner (San Francisco: Jossey-Bass, 1987).
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met en virtuell värld relativt fri från risker, press och distraherande fak
torer som finns i verkligheten. Ett practicum  är en virtuell omgivning 
designad för att lära en praxis. När studenten träder in i ett practicum 
konfronteras han explicit eller im plicit med speciella basuppgifter. 
Studenten måste lära sig att upptäcka kompetent beteende samt konstruera 
en karta över den väg som leder honom  till de ställen han vill besöka.

Genom att utveckla ett datoriserat practicum där teori och praktik inte
greras kan vi skapa en virtuell värld som sim ulerar verkligheten. Vi kan 
göra kursinnehållet m er m eningsfullt för studenterna, eftersom begrepp 
och teorier kan relateras till deras erfarenheter.6 "Stoffet" blir mer le
vande och m öjligt att interagera med. Det blir också möjligt för studenter 
att använda teoretiska perspektiv i praktiken. Vår utmaning består av att 
visa att det går att designa ett datoriserat praktikfall, som kan stimulera 
studenter att förstå ett innehåll utan att arbetet med själva applicationen 
tar över.

KURSDESIGNENS KOMPONENTER

Att utveckla en kurs innebär ett hänsynstagande till ett antal komponenter. 
Vid distanskursutveckling ökar det antal komponenter man måste ta hän
syn till. Det beror på att undervisningens kontext förändras vid distans
utbildning. Följande avsnitt illustrerar kursutvecklingsprocessens ställ
ningstaganden. Figur 1 nedan illustrerar våra teoretiska och praktiska ut
gångspunkter vid utvecklandet av kursen. Arbetet disponeras, utifrån fi
gur 1, i följande rubriker:

-  Pedagogiska utgångspunkter
-  Studenter och inlärning
-  Kursinnehåll
-  Färarna
-  Kursdesign -  en sammanfattning 

PEDAGOGISKA UTGÅNGSPUNKTER

Undervisning vid högre utbildning har alltför ofta karaktären av ett m e
kaniskt lärande. För att undvika detta och för att vi själva skulle vara kla
ra över oss själva och varann, men också för att kunna kom m unicera var
för vi gör det vi gör och varför vi avstår från att göra andra saker, var 
det viktigt att klargöra våra teoretiska utgångspunkter innan vi påbörjade

6 Dahlgren, E. & Karp, S, Experiences o f  theaching fo r  comprehension and critical thinking in distance 
education (Umeå, 1995).
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arbetet. En pedagogisk hållning skapar ramar och riktlinjer för kurs
design och kursgenomförande.

O

Figur 1 : Pedagogiska utgångspunkter vid kursdesign.

Bilden illustrerar undervisningsprocessens tre oskiljaktiga begrepp: lära
ren, studenten och innehållet. En interaktion mellan dessa tre är en förut
sättning för god inlärning. De måste beaktas i relation till vår 
pedagogiska utgångspunkt- en utgångspunkt som anger riktlinjer för 
utvecklingsarbetet. V id utvecklandet av kursen och det datoriserade 
praktikfallet är koncentrationen främst riktad mot studentens inlärning 
och hennes förhållanden. Dessa faktorer, parallellt med innehållet och 
lärarförutsättningar, måste ses som avgörande för vilken inriktning och 
kom plexitet kursen och programmet skall ha.

Studenter och inlärning

Förståelse, eller djupinlärning, är för oss det optimala målet med under
visning. D jupinlärning innefattar ett sammanhangstänkande -  ett aktivt 
tänkande om ämnesinnehållet och hantering av de inbördes relationerna i 
ett innehåll. Att förstå på en personlig nivå via manipulering och erfaren
heter7. Det egna manipulerandet är en viktig aspekt i problem orienterade 
undervisningsm etoder och inom pedagogisk är det sedan länge kännt att 
dessa m etoder ger bättre inlärningseffekter än andra. Synsättet ger m öj
lighet till djupinlärning. Vi kan räkna upp flera skolbildningar med detta

7 Diana Laurillard i Marton m fl, "Att lära genom problemlösning", H u r  v i  lä r  (Kristianstad, 1986).
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budskap, t ex "Action Learning" som utformats av Revans8, Paulo Freires 
alfabetiseringsprojekt9, m fl. "Problembaserad Inlärning" (PBI) som be
skrivits av bl a Barrows & Tam blyn10, är en variant på erfarenhets- 
baserad inlärning som har blivit alltmer vanlig i utbildningssammanhang 
-  inte minst inom högskoleväsendet. Det tycks som om MacMasters- 
universitetet i Kanada varit tidigt ute i utvecklandet av problembaserad 
undervisning inom läkarutbildningen. Skälet till utvecklingen var enligt 
dessa två av huvudpersoner tvåfaldigt:

1 Problemlösandet var väsentligt mycket effektivare när det gällde att 
skapa "in a student's m ind a body o f knowledge usable in the future than a 
traditional memory’-based learning. "

2 Den kunskap som för patienterna är viktigast är problemlösningsför- 
måga - inte m inneskunskap11.

I Norden har tveklöst Roskilde UniversitetetsCenter haft en avgörande 
betydelse för utvecklingen, sedan man påbörjade sin verksamhet omkring 
1970.
Med hänvisning bl a till ovanstående valde vi att söka så verklighetsan- 

knutna tilläm pningar som möjligt på de teoretiska kunskaper som kursen 
avser att förmedla. M ed andra ord: program m et bygger på att 
studenterna ska integrera de teoretiska studierna och den praktiska 
tilläm pningen. Detta menar t. ex Laurillard (1986) är ett måste om 
problem lösningsuppgiften skall leda till något mer än ett mekaniskt 
lärande av uppgiften. M ycket tyder på att de praktiska tilläm pningarna 
ger mer kunskap ju  m er verklighetsanknutna de är. Revans arbetar 
exempelvis bara i verkliga situationer, med totalt risk- och 
ansvarstagande12. Även den praxis som utvecklades i Roskilde kräver 
som en förutsättning att problem et ska vara verkligt och att lösningen ska 
vara menad att lösa detta problem 13.

Ett sätt att förstå de "effektivitetsvinster" man anses kunna göra i inte
greringen mellan teori och praktik, där den senare är så verklighetsnära 
som möjligt, är att ett sådant förhållningssätt ökar de studerandes motiva
tion och engagemang. Utformningen av problemet är avgörande. Det

8 Revans, R,W, ABC om Action Learning (1983).
9 Freirc, P, Pedagogik fö r  förtryckta  (Gummessons, Falköping, 1973).
1(1 Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M., Problem-Based Learning - An Approach to M edical education  
(Springer Publishing Company, N ew  York, 1980).
11 Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M„ Problem-Based Learning - An Approach to Medical Education 
(Springer Publishing Company, N ew  York 1980). Förord och Préface
12 Revans, R,W, ABC om Action Learning (1983).
13 Roskilde Universitetscenters teoribildning och praxis linns beskriven i ett flertal publikationer, här nämns 
endast ett fåtal: llleris, K., Et deltagerstyret undcrvisningsforlöb - storgruppeordningen på Blaagaard 
Seminarium, 1. og 2. del. Roskilde, RUC-forlag, 1973, Roskilde Universitetscenter, Roskilde 
Univcrsitetscenter 1972/73 - en rapport om arbejdei, Roskilde, RUC-forlag, 1974, llleris, K., 
Problemoricnterad och deltagarstyrd undervisning - förutsättningar, planering och genomförande, Stockholm, 
Wahlström & Widstrand 1976.
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måste vara komplext nog att för att integrera teorier i studentens tän
kande14.

Studenter och förutsättningar

Att ta utgångspunkten i ett problem orienterat synsätt ger vissa riktlinjer 
för kursdesign. Förutom detta måste hänsyn till studenters förutsättningar 
beaktas. Figur två illustrerar ett antal förutsättningsspecifika faktorer, 
som påverkar den pedagogiska processen.

STUDENTER

Socia la  a sp e k te r  (g ru p p 
sa m m a n sä ttn in g , dialog)

Figur 2: Studentfaktorer som  påverkar undervisningsprocessen

Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till i detta sammanhang är fram 
förallt var de bor, vilka deras erfarenheter är när det gäller förändrings
arbetets innehåll och datoranvändning, samt deras tillgång till datorer. 
Dessa förutsättningar påverkar bl a kom munikationsfrågor (dialognivå, 
etc), gruppbildningar, och deras arbete med praktikfallet.

V iktiga frågor att fundera över för att ta hänsyn till dessa förutsätt
ningar är då: Hur ska fallet se ut? Vilka datorer ska man utveckla läro
medlet för? Vilken grad av komplexitet skall programmet byggas kring? 
Hur ska distributionen av information ske och hur ska studenterna få 
återkoppling? Vilken programvara skall användas? Sammanfattningsvis, 
när det gäller de mer tekniska lösningarna, kan dessa frågor besvaras på 
följande sätt:

1. -Erfarenheter från tidigare distanskurser inom ämnet pedagogik, 
visar att distansstuderande studenter i bästa fall förfogar över en PC- 
maskin av modell 286 eller motsvarande Apple-maskin. Man måste 
förutsätta att de har högst 2 Mb internminne och 20Mb hårddisk, 
monokrom skärm och avsaknad av modem.

14 Diana Laurillard i Marton m fl, "Att lära genom problemlösning", a.a, (1986)
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2. -Vi har utgått ifrån att inform ationen förmedlas med diskett/er till 
studenterna i initialskedet av kursen och eventuellt efterhand, sedan de 
löst vissa grunduppgifter.

3. -Återkopplingen på studenternas arbeten ska i mycket liten utsträck
ning byggas in i programmet. Vi betraktar inlärning som en social 
process där samspelet mellan studerande och lärare är av essetiell 
betydelse för inlärningseffekterna. Därför bygger vi upp det fortlöpande 
arbetet på brev-, telefax- och telefonkontakt, inklusive lärarnas återkopp
ling på det arbete studenterna genomför. I framtiden kan man förm oda 
att spridningen av modem och andra tänkbara kom m unikationssätt 
kommer att öka vilket medför att olika typer av kommunikation och 
konferensprogram  kan nyttjas.

4. -Vid valet av program  gällde det att hitta ett program  som dels tillät 
att man utvecklade läromedlet, men också att läromedlet skulle bli hanter- 
bart för studenterna. Det skulle också gå att använda på såväl PC- som 
Apple-maskiner. Efter vissa problem  i program m eringsarbetet kom valet 
att falla på Authorware.

De andra frågorna rörande fallets utseende och kom plexitet problema- 
tiseras i följande avsnitt.

K U R SE N  O C H  S T U D E N T E R N A

Kursen där fallet ingår heter "Förändringsarbete" och behandlar föränd
ringar i företag och organisationer ur ett mänskligt perspektiv. Kursen 
har vid ett par tillfällen genomförts som reguljär kurs, men planeras nu 
för distansundervisning. Så här långt har kursen ingått i Idrottspedagog- 
program m et vid Umeå Universitet, men planeras i det här sammanhanget 
att genomföras som fristående kurs. Deltagarna i distanskurser har, enligt 
tidigare erfarenheter, inte tillgång till särskilt kraftfulla datorer, men har 
i stället en bredare erfarenhetsbakgrund än "campusstudenter". En förut
sättning för antagning till den aktuella kursen, är tillgång till dator -  
endera av M acintosh- eller IBM-typ. Kursen förutsätts bedrivas på B- 
nivå, varför studenterna förutsätts ha viss skolning i vetenskaplig metodik 
samt vissa allmänna pedagogikkunskaper.

IN N E H Å L L E T

Kursens innehåll indelas fysiskt i två delar, nämligen datorprogrammet 
och traditionellt kursinnehåll bestående av litteratur. (Se figur 3). De två 
fysiska delarna integreras till en helhet i form av ett växelspel dessa 
emellan. Integrationen är det praktikfall som studenterna skall ge sig i 
kast med under kursens gång. Kursens innehåll baseras alltså på litteratur 
i förändringsarbete och den inform ation som finns tillgänglig i datorpro
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grammet. Syftet med praktikfallet är att studenterna ska få utnyttja sina 
teoretiska kunskaper praktiskt, men också att de ska tvingas integrera och 
kanske ifrågasätta dem. Fallet ska således både vara verklighetsnära och 
komplext - det första för att så mycket som möjligt ansluta till tidigare 
relaterad teoribildning och det senare för att tvinga fram integrering och 
ifrågasättande.

Figur 3: Kursens innehåll

Teoretiska im plikationer på praktikfallet

Av tidigare redovisade teoretiska utgångspunkter framgår att 
programmet måste byggas upp på följande grundpelare:

1. Fallet skulle helst vara verkligt - alltså taget direkt ur det dagliga 
livet. Vi försökte hitta ett sådant fall, dokumenterat i någon databas, men 
misslyckades. Övriga kriterier för fallet kunde näm ligen inte uppfyllas. I 
stället valde vi att själva konstruera den organisation som fallet utgörs av.

2. Programmet ska tvinga studenterna att inhämta kunskap från 
kurslitteraturen om förändringsarbete i organisationer, att analysera den 
och att använda den i praktisk handling.

3. Eftersom fallet inte är verkligt, kan inte exempelvis Revans' krav på 
att agerandet ska ske under fullständigt ansvar uppfyllas. Här kommer i 
stället lärarens agerande att bli avgörande för hur viktigt det blir för stu
denten att satsa allt för att lösningen ska bli så bra den kan.

4. Ett fall som detta, måste vara indelat i flera steg för att kunna kallas 
verklighetsnära. I den reella situationen sker givetvis faktainsamling i 
olika steg och med olika insamlingsmetoder - en process som sträcker sig 
över en kortare eller längre tid. Om fallet presenteras av lärare i en 
"vanlig" undervisningssituation, kan läraren sekvensiera uppgifter och 
data så att fallet blir realistiskt. Här måste denna funktion byggas in i pro
grammet, som också måste hålla kontroll på den tid som skulle ha åtgått 
om alla åtgärder skulle ha vidtagits under verkliga förhållanden.

5. Fallet måste vara tillräckligt komplext för att kunna likna ett verkligt, 
men också vara så "enkelt" att det är möjligt att angripa. Komplexiteten 
måste också vara tillräckligt stor för att främja till djupinlärning.

Datorprogram
Traditionellt ku rs
innehåll
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Praktikfa lle t  -  u r  s tudentsynvinkel

När studenten öppnar programdokumentet informeras han/hon om de 
praktiska aspekterna på arbetet med fallet, arbetssätt, m öjliga/tänkbara in
form ationsvägar i programmet, vilka krav som ställs på honom/henne, 
hur arbetet ska redovisas, back-up-system, lärarkontakter m m. M ed ett 
enkelt kommando ska studenten därefter komma in i fallet. Initiait 
presenteras han/hon för den miljö som är aktuell (en svensk kommun med 
c:a 60 000 innevånare), med hjälp av en bild, en karta eller dylikt. Denna 
bild ska också fungera så att man med hjälp av musklickningar kan "be
söka" olika delar av kommunen: stadshuset, fritidsförvaltningen, sim
hallen m m. Utan att studenten faktiskt gör någonting, ska han/hon em el
lertid automatiskt zoom as in på simhallen, där själva problem et presen
teras. Detta problem  kan primärt synas vara enkelt, men ska innehålla en 
stor komplexitet. Studentens uppgift blir nu, som extern konsult, att söka 
relevant inform ation om organisationen och dess olika medarbetare för 
att kunna föreslå adekvata åtgärder för problemets lösning. För att kunna 
samla in relevant inform ation och kunna ge lämpliga förändringsförslag 
måste studenten förstå den praktik som datorn simulerar. Litteraturen 
anger ram ar för hur studenten kan angripa och bearbeta den simulerade 
verkligheten och i ett senare skede föreslå rimliga lösningar baserade på 
förståelse.

Studenten ska kunna söka reda på organisationsplaner, för att utröna be
slutsvägar m m. Orsak till problem en ska kunna finnas där och studenten 
ska med hjälp av intervjuer/enkäter kunna få en uppfattning om olika in
tressenters uppfattning om olika, viktiga aspekter på organisationen och 
de problem  den kan tänkas ha. Eventuellt försöker vi bygga in m öjlighe
ten att med hjälp av observation kunna söka information som kan vara 
svår att kom m a åt på andra vägar. M eningen är att personer ska beskrivas 
på ett sådant sätt att om studenten medelst intervjuer ställer frågor om en 
person, ska en bild av denne växa fram - en bild som helt eller delvis ska 
kunna bekräftas, kompletteras men också vederläggas om en en annan 
grupp/individ tillfrågas. Samma gäller givetvis för olika centrala situatio
ner/företeelser inom organisationen.

En central poäng i uppbyggnaden av ett program av det här slaget, är att 
inform ationen om sam m a person/situation/företeelse inte blir identisk 
oavsett vilken datainsamlingsmetod man använder sig av. Här strävar vi 
således efter att, så mycket som möjligt, efterlikna verkliga förhållanden.

Av ovanstående fram går förhoppningsvis det komplexa i programmets 
uppbyggnad. Det sätter också de pedagogisk-tekniska frågorna i fokus på 
ett sätt som inte är vanligt. Att tekniskt åstadkomma den komplexitet som 
krävs i den beskrivna situationen, är fullt möjligt, men vilka 
konsekvenser får det för studenten? Risken är uppenbar att han/hon
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tröttnar och lämnar programmet utan att ha lärt sig någonting alls. Alla 
har väl någon gång börjat spela ett datorspel, men fastnat redan i ett av 
spelets första problem  och därmed aldrig kommit längre. Vi vill 
naturligtvis inte se det här programmet som ett spel, men likheterna är 
uppenbara!

Viktigt i uppbyggnaden av programmet är att sökvägarna inte är uppen
bara för studenten, utan att teoretiskt förvärvad kunskap om organisa- 
tionsutvecklingsarbete måste inhämtas för att kunna gå vidare. Det är vik
tigt att poängtera att det inte finns en rätt lösning utan flera tänkbara, 
beroende på hur studenterna arbetat fram och nyttjat information. En 
ytterligare tvingande faktor som vi bygger in är en resurbegränsning.
Den innebär att alla åtgärder som vidtas är belastade med en 
resursåtgång, som alltså tär på den totala resurs som studenten initiait 
förfogar över. Denna spärr gör att studenten inte kan helgardera sig 
genom söka sig igenom alla tänkbara vägar för att få information.

Program överväganden

För att skapa ett lärom edel av detta slag, såg vi oss tvungna att först iden
tifiera kritiska lägen i en förändringsprocess och därefter utreda vilka 
kunskaper studenterna måste ha/erövra för att kunna hantera dessa. 
U tgångspunkten i detta sökande har varit boken "Changing in 
Organizations" av French & B ell15. Deras sätt att hantera problem av det 
har slaget påm inner i mycket om ett rent samhällsvetenskapligt arbetssätt. 
De kritiska situationer vi valt att koncentrera oss på är:
1. -Allmänt kunskapssökande omkring den aktuella situationen - bak
grundskunskap. Vi bedömde att den, till viss del, ska ges redan i intro
duktionen av programmet, men att studenten också måste söka delar av 
den aktivt, genom att studera dokument och genom att intervjua lämpliga 
människor. I detta sökande kommer han/hon givetvis också in i den verk
liga analysprocessen - gränsen är diffus.
2. -Datainsamling. Här kommer studenten att sättas på de svåra proven. 
Studenten måste dels avgöra vilken kunskap hon behöver för att kunna 
analysera den beskrivna situationen, dels vilket tillvägagångssätt som 
krävs och hur kunskapen ska analyseras. I datainsamlingen ska det finnas 
m öjligheter att göra i princip hur mycket som helst, men tiden är begrän
sad, varför ett urval måste göras. Här ställs individens kunnande och fan
tasi på prov. Vi har valt att ge studenten möjlighet att söka information på 
alla de nivåer som French & Bell anvisar16.

15 French, W.L.& Bell, C.H, Organization developemenl ( Fourth edition, New Jersey, 1990).
16 French, W.L.& Bell, C.H, a a..
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2a. -Organisationen - i vilken utsträckning kan problem av det beskrivna 
slaget sökas i sättet att organisera verksamheten? Det sätt som människor i 
verksamheten relateras till varann i och med organisationsplaner, form el
la inform ations- och beslutsvägar och hierarkier, kan ge resultat i re
lationsproblem. Studenten kan söka denna information både genom att 
studera organisationsschem an, arbetsbeskrivningar och genom intervjuer 
och enkäter. Studentens svårigheter i och med de senare inform ationsvä
garna blir att bestäm m a vilka individer som kan tänkas sitta inne med 
kunskap om dessa (eventuella) form ella orsaker.
2b. -Nyckelpersoner - chefer och arbetsledare. Dessa kan genom sitt sätt 
att påverka arbetsplatsens klimat ha ett stort inflytande över hur konflik
ter uppkom m er och hanteras. Även här kommer intervjuer, enkäter och 
observationer in som datainsamlingsverktyg.
2c. -Grupper. Rent gruppdynam iska funktioner kan ge relationssvårig- 
heter på en arbetsplats. Kunskaper om dessa ska studenten också kunna 
söka i intervjuer, enkäter och eventuellt genom observationer.
2d. -Individer - kan den beskrivna problem atiken sökas hos enskilda indi
vider? Studenten m åste med hjälp av inervjuer, enkäter och eventuellt ob
servationer söka inform ation som tyder på att enskilda individer i organi
sationen orsakar konflikten.
3. -Sammanställning och analys av insamlat material. Även här kommer 
ett allmänt samhällsvetenskapligt arbetssätt att vara tillämpligt.

L Ä R A R N A

Olika lärare har olika sätt att undervisa. Man planerar, genom för och ut
värderar på olika sätt (Se figur 4). De olika undervisningssätten är fruk
ten av lärarnas bakgrund och personlighet.

I n r i k tn in g

LÄRARE

U tb ild n in g

T INDEKYtSN INUSS VIT

Figur 4: Lärarfaktorer som påverkar undervisningssätt

Figuren är inte uttöm m ande på något sätt utan ger bara exempel på fakto
rer som påverkar undervisningssättet. De dubbelriktade pilarna indikerar 
att det inte är ett statiskt förhållande utan att den undervisning som be-
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drivs återverkar på förutsättningarna som leder till förändrade eller mer 
nyanserade undervisningssätt. Studentens uppfattning om ett innehåll be
ror till stor del på lärarens undervisningssätt och personlighet17. Därför 
gäller det att så långt som möjligt att skapa ett positivt arbetsklimat.

Vid en kursutveckling med datoriserade inslag ökas kraven på lärarens 
kompetens, att bygga upp ett användarvänligt program. Denna kom peten
sökning kan hanteras av den enskilde läraren själv eller "hyras" in. När 
det gäller denna kursutveckling har vi som pedagoger inte de nödvändiga 
kunskaperna för att själva utforma praktikfallet i datoriserad form, vilket 
innebär att vi har tagit hjälp av institutionen för inform atik för att kunna 
genom föra projektet.

KURSDESIGN - EN SAMMANFATTNING

Vi har i tidigare avsnitt redovisat de olika faktorer som ingår i utvecklan
det av kursen. Vi har successivt modifierat den pedagogiska utgångspunk
ten. Kursdesignen kan sägas vara frukten av ett övervägande mellan de 
ingående faktorerna. D etta sammanfattas i figur 5.

LARARE

Inriktning

Utbildning

:j  KU R51NNEHÀISTUDENTE

BAKGRUND
D a to rp ro g ra m

Sociala aspekter (grupp
sammansättning, dialog)

KUBSPBSIGN

T rad itio n e ll t k u rs 
innehåll

Figur 5: Kom ponenter isom påverkar kursdesignen

17 Diana Laurillard i Marton m fl, "Att lära genom problemlösning", a.a, (1986)
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De olika kom ponenterna vi beskrivit bidrar alla till hur kursen ska desig
nas. Kursdesignen är resultatet av de pedagogiska utgångspunkterna till
sammans m ed undervisningsprocessens oskiljaktiga begrepp. En viktig 
faktor har vi inte näm nt tidigare och det är ekonomin. Den ekonom iska 
verkligheten som distansstudier lever under är på intet sätt optimal ur pe
dagogisk synvinkel. Den avgränsar vad som är m öjligt att göra. I den 
praktiska verkligheten bedrivs en del undervisning på ideell basis, för att 
kunna erbjuda en hygglig kvalitet. För att kort sammanfatta tidigare av
snitt kan man säga att de pedagogiska utgångspunkterna anger en klar 
riktning för hur kursen ska utform as i relation till tillgängliga resurser. 
Riktningen är:

-Att ett problem orienterat innehåll är nödvändigt för att stimulera till 
djupinlärning.

-Att ett interagerande mellan student-lärare och student-student i rela
tion till innehållet, måste skapas för att möjliggöra ett positivt inlär- 
ningsklimat.

Eftersom projektet inte är avslutat ännu har vi ingen specificerad kurs
beskrivning. Vi kan dock utifrån ovanstående "måsten" skissera ett möj
ligt sätt att beskriva kursens design. Två sammankomster planeras in i 
kursen (helst fler om det är ekonom iskt möjligt). Ett första sam m an
kom sttillfälle skulle då fungera som en introduktion innehållande 
föreläsning, praktikfallsintroduktion. Studenterna delas in i grupper 
beroende på geografisk hemhörighet. Dessa grupper kommer att 
kom m unicera via telefon med ansvarig lärare. D v s  grupperna samlas på 
ett ställe och sedan upprättas en telefonkonferens eller individuell 
telefonkontakt där man som lärare vägleder studenterna vidare. Vid en 
konferenslösning får studenterna samtidigt chans att interagera mellan 
varandra. Intervallet för telefonkontakt är 14 dagar. Andra kontakt
form er är brev, telefax och, beroende på tillgänglig datorarkitektur, 
eventuell kom m unikation via datorer. Mellan dessa gruppvisa samman
kom ster arbetar studenterna självständigt med programmet. U tifrån sitt 
arbete konstruerar de sedan en rapport som anger deras arbetssätt och 
förslag baserade på arbetssättet. Vid den andra och sista sammankomsten 
genom förs sem inarier på dessa rapporter där de olika förslagen och 
arbetssätten diskuteras. Utvärdering av kursen kommer att ske 
kontinuerligt vid telefonkonferenserna och en helhetsbedömning sker vid 
sista sammankomsten.
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Att integrera olika typer av kunskaper 
- företagsspel som pedagogisk form

Håkan Boter Erik Risberg

Handelshögskolan i Umeå 
Institutionen för företagsekonomi

1. Introduktion
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur ett specifikt företagsspel används i 
undervisningen och även diskutera erfarenheter från tio års användning av 
detta spel. Uppsatsen startar med en beskrivning av processen att utveckla ett 
svenskt företagsspel. Därefter kombineras de förutsättningar som spelet vilar 
på med ram betingelser för utbildning och kursutveckling. Exem plifiering görs 
över hur detta företagsspel och universitetskurser passar ihop samt vilka an
strängningar som gjorts i term er av kursutveckling för att åstadkom ma bästa 
möjliga resultat. De erfarenheter som vunnits genom att använda spelet under 
lång tid presenteras dels genom olika studerandereaktioner och dels genom det 
gensvar spelet fått i näringslivet. Slutligen diskuteras företag sspelet som 
pedagogiskt verktyg jäm fört m ed mer traditionella m etoder som föreläsningar, 
casestudie-metoden och problem baserad inlärning.

2. Decision Base
I början av 70-talet utvecklade en arbetsgrupp från personalenheten vid ett 
svenskt tillverkande företag en uppsättning idéer om alternativa sätt att bedriva 
företagsutbildning. Senare vidareutvecklades dessa idéer till en prototyp för ett 
företagsspel. Y tterligare några år senare köptes denna prototyp av M ekanför- 
bundet vilka utvecklade och testade spelet ytterligare och i början av 1980-talet 
lanserades den färdiga produkten på marknaden under namnet Företagets 
Affärer. Tio år senare har detta spel ersatts av en utvecklad version kallad 
Decision Base. I denna uppsats används genomgående benämningen Decision 
Base.

De första åren hade spelet en begränsad kommersiell framgång. M ånga av de 
största företagen i svenskt näringsliv och därmed även de mer fram trädande 
opinionsledarna fann det em ellertid naturligt att delta i och aktivt använda detta 
företagsspel. M ålgruppen i företagen var den högsta företagsledningen men 
efterhand expanderade denna grupp till att inkludera chefer och befattnings

250



havare på lägre nivåer. Nya typer av organisationer och användargrupper 
tillkom också. Det visade sig t ex att spelet fungerade utmärkt som metod för 
utbildning av fackliga representanter i bolagsstyrelser.

Under 80-talet pågick en livlig intern debatt vid institutionen för företags
ekonomi vid Um eå universitet om kvalitetsaspekter i undervisningen. En fram 
trädande profil vid institutionen är forskning och utbildning kring småföretag 
och debatten kom bl a att handla om möjligheterna att förm edla djupare 
kunskaper om entreprenörskap genom att använda traditionella undervisnings
metoder. De mest kritiska rösterna menade att våra gängse m etoder därvid 
koncentreras på de adm inistrativa aspekterna av företagande medan de vikti
gaste dimensionerna, som t ex affärsidéer och affärsmannaskap, negligerades. 
Debatten resulterade i ytterligare ansträngningar att förnya undervisnings
formerna genom att mera aktivt använda praktikfall eller case och också ersätta 
envägskommunikation i undervisningen med m etoder som bygger på mindre 
gruppers interna dynamik.

Decision Base är konstruerad kring kapitalflödet i ett företag. Pengar inves
teras i produktionsutrustning och i marknadsorganisation. Det ideala antalet 
deltagare i en spelomgång är 18 personer uppdelade på sex företag med 
vardera tre personer. Under spelet definierar deltagarna själva vilka chefsroller 
eller ansvarsområden respektive person skall fullgöra, chef för produktion, 
marknad eller ekonom i/administration. Företaget/lagen måste arbeta på 
strategisk, taktisk och operativ nivå, handha aktiviteter samt utarbeta rutiner 
inom olika områden som produktion, marknadsföring, redovisning och public 
relations. Inledningsvis måste varje företag utarbeta en överordnad strategi 
vilken delas upp i de delfunktioner som behövs för att få ett företag att fungera. 
Vad gäller produktionsutrustningen så står en mycket kapitalkrävande 
linjefabrik med en effektiv produktionsapparat mot den andra extremen, en s k 
funktionell verkstad med en enkel maskinutrustning men som också har en låg 
genomströmningskapacitet.

Marknaden representeras i spelet av ett stort antal marknadskort. Dessa kort 
är utformade efter den historik som marknaden uppvisat kompletterat med 
realistiska framtidsprognoser. Efter att ha etablerat sig på en viss marknad 
måste företagen årligen investera i metoder att bearbeta marknaden. I förhand
lingsprocessen mellan säljare och köpare inverkar den vidtagna marknads- 
bearbetningen, tillsammans med betydande osäkerhetsaspekter, på vilka 
affärsavslut respektive företag kan göra.
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3. Spelet som navet i en fempoängskurs
När spelet används i näringslivet är det vanligtvis som en del i ett sam m an
hängande utbildningsprogram. Den normala speltiden är två dagar och de 
typiska faserna i en sådan uppläggning kan beskrivas enligt följande:

A. Introduktion - genom vilken deltagarna gruppernas i företag/lag och en 
genomgång av spelmodellen sker.

B. Lagen guidas genom spelmodellen med avsikten att lära ut de specifika 
operationer som används.

C. En prognos över de kommande fem åren distribueras och lagen 
bestämmer vilka strategier man skall använda framgent.

D. Spelet startar med en tioårsstrategi över forskning och utveckling, 
marknadsföring och produktion samt ekonomistyrning. Korta undervisnings- 
pass är integrerade under speltiden med avsikten att förm edla inform ation som 
behövs för kommande perioder. Kunskapsinnehållet i dessa undervisningspass 
anpassas till den aktuella gruppens behov.

E. Deltagarnas erfarenheter från spelet sammanställs i form  av generella 
slutsatser. Dessutom appliceras de vunna erfarenheterna till de specifika 
betingelser som gäller deltagarnas verkliga företag.

När den företagsekonom iska institutionen investerade i detta företagsspel var 
ambitionen att använda spelet mer intensivt än under enbart en tvådagars 
session. Den kurs som kom att bli spelet naturliga ”hem vist” ligger på ekonom 
programmets femte termin respektive i slutet av B-kursen i företagsekonomi, 
dvs mellan bas- och fördjupningsutbildning. Kursens huvudmål är att integrera 
det stora spektrum av delområden som finns inom företagsekonomi. En be
skrivning av innehållet i denna fempoängskursens kan göras i följande fem 
punkter:

I. Strategisk ledning - kursens huvudtema. Kursens mål är att in tegre
ra den kunskaper som inhämtats på grundläggande nivå och fungera som 
mediator vid övergången till fördjupningskurser. Strategisk ledning fungerar 
därvid som ett sammanhållande perspektiv och under kursens första vecka ges 
traditionella föreläsningar om olika aspekter av strategiom rådet och via case 
kan detta mer teoretiska innehåll transfereras till kunskap applicerad på olika 
typer av branscher och företagssituationer.

II. Spelintroduktion och torrsim. Under den andra veckan förflyttas 
intresset från ett strikt strategiperspektiv till den första kontakten med Decision
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Base. Spelets allmänna förutsättningar introduceras (skogsindustrin i Sverige1) 
och deltagarna indelas i lag/företag bestående av 3-4 personer. Efter en relativt 
detaljerad genomgång av speltekniska detaljer skall lagen under två dagar 
förbereda ett paper om fram tida strategi när de tar över driften av sitt 
respektive företag. Dessa paper seminariebehandlas.

I II . Spel i lågt tempo och med integrerade aktiviteter. U nder tredje 
veckan är kursens aktiviteter delvis kopplade till spelet när deltagarna 
successivt skrider fram åt i spelet. Efter två till tre års spel (spelet omfattar 
totalt 12 spelår) sker ett avbrott och deltagarna får till uppgift att skriva 
ytterligare en rapport, denna gång om budgetering, kalkylering, 
organisationsutveckling eller om  något annat taktiskt ledningsinstrument. 
Perspektivet förflyttas från den strategiska nivå. M ånga av företagen har också, 
genom misstag i den egna verksamheten, insett vikten av att utveckla olika 
rutiner för en effektiv styrning av den löpande verksamheten.

IV. Aktuell debatt och framtidsfrågor i näringslivet. På denna 
stadium avbryts den direkta spelkontakten för en vecka. Veckan startar med 
uppsumm erande sem inarier om vunna erfarenheter från gruppernas tilläm p
ningar av strategiska eller operativt inriktade metoder. Fjärde veckan kon
centreras på aktuella företagsfrågor av nationellt och internationellt intresse. 
Vissa av dessa frågor kan också kopplas till det som hittills passerat under 
företagsspelet, t ex företagskonkurser, sam arbetsform er mellan företag, 
tillvägagångssätt vid etablering på nya marknader, implem entering av ny 
teknologi. Lagen författar en rapport och presenterar denna m untligt inför 
samtliga kursdeltagare (oftast fler än 100 personer). Avsikten är att involvera 
de studerande i aktuella näringslivsfrågor och även på ett naturligt sätt integ
rera m untliga presentation inför en stor grupp.

V. Med kniven på strupen. Under den sista kursveckan startar spelet om 
igen men denna gång med regler som avser att sim ulera den multidimensiona- 
litet som kännetecknar verklig företagsamhet. Lagen ombeds att förbereda en 
ny spelomgång vilken startar på morgonen och slutar sent samma dag med 
korta pauser för lunch och middag. Strategierna m åste utvecklas på förhand 
vilket också gäller ett antal basrutiner för budgetar, årsredovisningshandlingar 
och marknadsplaner. Under denna dag får deltagarna inte bara känna på en 
realistisk simulering av den allmänna turbulensen i ett företag utan också att 
många aktiviteter i ett företag rör sociala aspekter när man skall samarbeta

1 Tillverkning av skogsmaskiner var den aktuella branschen för den första generationen av Decision Base. Den nya 
versionen handlar om företag som producerar värmeväxlare.
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internt i ett företag och när det gäller kontakter med konkurrenter, kunder och 
leverantörer. M inst ett av de sex företagen går vanligtvis i konkurs medan det 
företag med den högsta ackumulerade vinsten koras som vinnare.

4. Kursutvärdering
Det är betydelsefullt att utvärdera de deltagandes synpunkter för att förbättra 
kursinnehåll och hanteringen av Decision Base. I linje med detta så utvecklas 
ständigt reglerna som tillämpas för spelet och organisationen för kursen som 
sådan har genom gått m ånga förändringar över åren. Under det senaste decen
niet har det också getts talrika tillfällen, genom påbyggnadskurser och 
executiveprogram, att diskutera pedagogiska frågor med representanter från 
enskilda företag och organisationer utanför universitetsvärlden.

4.1 Studerandereaktioner
När de studerande förstår att de skall delta i ett s k företagsspel kan man 
urskilja två typer av reaktioner. En grupp visar en mycket positivt attityd och 
väntar otåligt på att starta spelsessionerna. Den andra gruppen, en liten m ino
ritet, betraktar företagsspelet som någon form av M onopol som egentligen har 
väldigt lite att göra med studier och normal kunskapsinhämtning.

Efter genom gången kurs så ser de två grupperna kursen, och därmed före
tagsspelet, på ungefär samma sätt. Båda grupperna betraktar spelet som ett 
ovanligt men ett mycket instruktivt sätt att integrera olika dimensioner av 
företagsekonomi. En mycket vanlig reaktion är förvåning över hur mycket 
kapital som binds i produktionsapparat och lager men också i mer immateriella 
aktiviteter som produktutveckling och projekt för om organisering av produk
tionen. En annan kommentar är att Decision Base tvingar den studerande att 
betrakta företaget som en helhet där de olika delarna/funktionerna är kopplade 
till varandra och därmed också beroende av varandra. Kursens möjligheter för 
den studerande att arbeta tillsammans för att lösa gemensamma uppgifter 
uppskattas också.

4.2 Företagsreaktioner
Som tidigare sagt så är Decision Base ett väletablerat instrument för förståelse 
av grundläggande principer av affärsverksamhet och används därför också 
relativt flitigt som ett verktyg att generera exempel och berika diskussionen om 
ledningsfrågor inom  olika områden. Genom olika typer av påbyggnadskurser 
har representanter från näringslivet återfört synpunkter på spelet vilket varit 
till stort gagn för det fram tida utvecklingsarbetet.

En ofta uttryckt åsikt om spelet är att det samtidigt innefattar m ånga olika 
dimensioner av företagsaktiviteter. En representant från IBM uttrycket det så
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här: ”Decision Base is an excellent way of learning to do business from  your 
mistakes without costing the company a fortune...” (Andreas J Nissen, IBM 
Nordic Education Center).

M öjligheterna som ges med spelet att själv utveckla en kurs som passar ett 
specifikt företag eller personalkategori i organisationen understryks ofta. En 
kurs för den högsta företagsledningen fokuserar på ledarskap och beslutsfattan
de bildar en kontext för spelet medan nästa typ av kurs vänder sig till represen
tanter från fackföreningar där helhetsförståelse poängteras. ”1 stort sett alla 
våra bankdirektörer har deltagit med syftet att bli mer kundorienterade. Ett av 
våra syften har varit att ge våra direktörer en insikt i hur det känns att äga och 
driva ett eget företag och samtidigt också vara bankkund. De har erfarit att 
man kan bli väldigt besatt av sitt företag och hur övertygande m an kan låta när 
man uttalar sig om framtiden... En av m öjligheterna med Decision Base är att 
detta spel har något att erbjuda både high-level management och för nybörjare 
inom  företagsvärlden” (Ove Vahlberg, U tbildningsdirektör, SE-banken).

5. D iskussion
Följande avsnitt syftar till att behandla företagsspel i allmänhet och därvid 
Decision Base i synnerhet från en pedagogisk synvinkel. Genom att jäm föra 
andra pedagogiska metoder, som föreläsningar, case-studie-m etodiken och 
problem baserad inlärning, avser diskussionen att väga de fördelar respektive 
nackdelar som kan anses gälla för de olika m etoderna och att också finna 
behandla den pedagogiska kärna som kan rymmas i det aktuella företags spelet.

5.1 Föreläsningar, case-studie-m etoden och företagsspel
Den traditionella undervisningsm etoden vid svenska universitet är föreläs
ningar och denna form  kommer också till användning i den kurs där Decision 
Base vanligtvis ingår. Föreläsningar används dock tillsammans med ett antal 
andra pedagogiska tekniker och denna form  spelar inte bara en underordnad 
och kom plem enterande roll utan formen för föreläsning kan likaså variera.

Case-studie m etoden är en väletablerad pedagogisk ansats. Intresset för denna 
metod har också ökat och under de senaste åren har det producerats en stor 
m ängd litteratur om case-metoden, dess fördelar och nackdelar2. Easton (1982) 
har sammanfattat ett antal aspekter inom detta område och han poängterar sex 
huvudom råden där case-metoden kan vara till stor nytta vad gäller att utveckla 
individens kompetens. Dessa områden är analytisk förmåga, applikationsför- 
måga, kreativ förm åga, kom m unikationsförm åga, social förm åga och själv

2 Christensen, C.R., Hansen, A.J., Teaching and the Case Method, Harvard Business School, 1987. Easton, G, 
Learning from Case Studies, Prentice-Hall International, 1982. Yin, R.K., Case study research: D esign and methods. 
Applied social research method series: voi 5. Sage, 1984.
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analytisk förmåga. Deltagarna i Decision Base måste utveckla sin förm åga inom 
alla dessa områden. Lagens olika aktiviteter resulterar hela tiden i kvantitativ 
information och dessa rapporter ligger sedan till grund för de företagsinterna 
beslut som måste tas. Lagen tvingas också att applicera olika tekniker/instru
ment beroende på att inget företag/lag kan överleva utan att ha utvecklat åt
minstone en basuppsättning rutiner för styrning och kontroll av verksamheten.

Företagsspelet har följaktligen många karaktäristika som påm inner om case- 
metoden men i åtminstone ett viktigt hänseende är skillnaden tydlig - under 
företagsspelet producerar deltagarna själva det bakgrundsm aterial som sedan 
ligger bildar grund för kunskapsinhäm tning. Spelet bygger på en viss struktur - 
vissa spelregler. Alla företag är verksam m a inom samma bransch, de har 
initiait samma storlek och har valt samma organisatoriska lösningar. M en under 
spelets gång utvecklas varje företag olika och situationen för ett visst företag 
blir giltigt endast för just detta företag. Dynamiska utvecklingsprocesser i 
företagsspelet fungerar som realistiska avbildningar av en föränderlig verklig 
omvärld.

5.2 Problembaserad inlärning och Decision Base
Problembaserad inlärning är ett nytt sätt att betrakta undervisning, där den 
studerandes intresse, aktivitetsnivå och ansvar styr inlärningsprocessen. Den 
bärande tanken är att denna process drivs av individens naturliga behov av 
kompetens vilken åstadkommes genom ett aktivt sökande efter kunskap .

Det finns en rad skäl som visar den problem baserad inlärningens styrkor4.
För det första, den kom plexa värld utanför universiteten m åste inkluderas i 
undervisningen. Decision Base bygger på en holistisk ansats där den studerande 
måste lösa problem  genom  ett uppifrån-och-ner-perspektiv. De arbetar som 
ledare för olika funktionsom råden och genom att integrera dessa funktioner 
uppnår man ett effektivt fungerande företag.

För det andra, den kunskap som de studerande vinner vid ett universitet 
måste vara möjlig att applicera utanför denna värld. A lla är införstådda med att 
nyanställd personal behöver inskolningstid av varierande längd. Denna tid kan 
dock förkortas genom att utbilda de studerande till att kunna hantera denna typ 
av situation under studietiden. I företagsspelet Decision Base möter de stude
rande ständigt förändrade m arknadsprem isser, nya produkter introduceras, nya 
konkurrenter etableras och köparnas preferenser förändras. För att kunna han
tera sådana dynam iska elem ent måste de studerande utveckla rutiner för styr

3 Board, D., Feletti, G. (eds), The Challenge of Problem Based Learning. London: Kogan Page, 1991.
4 Kjellgren, K., Ahlner, J„ Dahlgren, L.O., Haglund, L. (eds), Problembaserad inlärning. Erfarenheter från 

Hälsouniversitetet. Lund: Studentlitteratur, 1993.
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ning och kontroll samt även utveckla ett rikt nätverk av personliga kontakter 
med konkurrenter, underleverantörer och bankpersonal.

5.3 Slutsatser
Handelshögskolan i Um eå introducerade ett företagsspel i m itten på 80-talet. En 
fempoängskurs utvecklades med spelet som bas. Det huvudsakliga syftet med 
kursen är att integrera de många delområden som finns inom ämnet företags
ekonomi och samtidigt integrera praktiska problem  med teoretiska koncept.

Jämfört med den en vägskommunikation som kännetecknar traditionella 
föreläsningar bygger spelet på intensiv dialog mellan lagmedlemmar, olika lag 
och kursledning. Spelet står i en sym biotisk relation till föreläsningar i den 
bemärkelsen att den kurs där spelet ingår också är beroende av föreläsningar. 
Föreläsningar är också den mest lämpade undervisningsform en när det gäller 
att involvera externa experter/gästföreläsare med syftet att illustrera olika 
frågor som är kopplade till spelet.

Standardm odellen för att ordna case-sem inarier bygger på att den studerande 
i förväg studerar ett specifikt praktikfall och därefter aktivt deltar på en 
seminarium. Under spelet skapar deltagarna själva ”case-förutsättningarna” 
genom att seminarier och annan undervisning bygger på den skapade situation 
som föreligger i de respektive företagen. A lla lag är aktiva inom  samma 
bransch men inom  denna ram  föreligger det m ycket stora skillnader mellan 
företagen. Detta ger en berikande bakgrund för sem inarier och erfarenhets
utbyte. De studerande har m öjligheter att im plem enterà kunskap baserad på 
egen erfarenhet liksom på teoretiska studier och att hela tiden koppla detta till 
de resultat som uppnås i företagen.

Vi har funnit att problem baserad inlärning är m ycket nära knuten till 
Decision Base. Våra erfarenheter indikerar att spelet filtrerar ut en uppsättning 
problem situationer vilka därefter fungerar som sam m anhållande teman för mer 
fördjupade inslag på kursen. Spännvidden mellan olika problem om råden är stor 
och kan t ex röra företagsinterna personalproblem , sam arbetsform er mellan 
företag, produktionsstörningar och processer för etablering på nya marknader.

Kontentan är sålunda att denna undervisningsform  fungerar som ett kom ple
ment till traditionella undervisningsmetoder. Man bör dock vara medveten om 
att det ställs andra krav på såväl studerande som på den kursansvarige. Till 
skillnad från föreläsningar fungerar den kursansvarige som ett bollplank som 
de studerande utnyttjar för att testa sina valda strategier på. Den kursansvarige 
får i spelmiljön en m entorsfunktion där dennes uppgift är att problem atisera 
valda handlingsalternativ och visa på andra m öjligheter för företagets fortsatta 
utveckling. Denna roll kräver att läraren är väl bevandrad i såväl spelet och
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dess uppbyggnad liksom inom  ämnet företagsekonomi. Denna annorlunda roll 
är krävande men, törs vi påstå, stimulerande för den enskilde läraren.
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DE ANNORLUNDA KLASSRUMMEN**
-  om akademisk undervisning under nya villkor
M argareta Gisselberg,
UnivEx/Distansutvecklingsprogrammet

"Few i f  any countries are handling the problem  o f  helping faculty  
members learn to teach in the new environments, and rethink courses 
on a national basis. "(Ehrmann, 1994)2

De 'annorlunda klassrummen' är inget nytt fenomen. Språklab och Utbild
ningsradion är vi bekanta med. Linguaphonekurser och Hermodsbrev likaså. 
Det som är nytt, är 'den tredje generationens' undervisningsmedier; de 
maskiner som gör det möjligt för lärare och studerande att interagera såväl 
asynkront som synkront och att föra en dialog med hjälp av ljud, bild och 
text sam tidigt.Det är också relativt nytt att mötas öga mot öga via skärmen 
på skrivbordsdatorn och även om den tekniken idag både är för dyrbar och 
för avancerad för ett utbrett nyttjande, kommer den med största sannolikhet 
att vara standard i distansutbildning inom  tio år. Det finns redan, på såväl 
high school- som  universitetsnivå i olika länder, IT-baserade institutioner 
som dessutom tillväxer snabbt. Den målmedvetna satsningen på skoldatanätet 
och användningen av IT i skolan säger oss också att bland högskolans studie
miljöer kom m er även ett elektroniskt campus att vara självklart inom några 
få år.

Svensk utbildning i IT-fronten
De teknologiska landvinningarna och de spektakulära satsningarna i omvärl
den, fick den svenska regeringen att skyndsamt inrätta en kommission för 
IT-frågor3 i mars 1994. Kommissionen fick i uppgift att stimulera använ
dandet av de nya medierna och rikta sitt arbete mot olika samhällssektorer; 
hälso- och sjukvård, näringslivet, förvaltningen, utbildningen och forskning
en m fl.

När det gäller den högre utbildningen är målen såväl tydliga som utmanan
de:

Titeln  har jag lånat av E lizabeth  J. Burge; ass. professor v id  U niversity  o f N ew  Brunsw ick, C anada, och  
en av de lärare som  sed an  län ge prövat och  utforskat d en  akadem iska u nd ervisn in gen s villkor i den  
tek n ologisk a m ed ievärld en . N e w  Brunsw ick  är f.ö. d en  stat i C anada som  hun n it längst m ed  fiberoptiknät 
och  'elektron iska h ig h w a y s '.
2 Ehrm ann S tephen  C.: R esp on d in g  to the Triple C hallen ge Facing P ostsecon d ary Education: A ccessib ility , 
Q uality , C osts ,O E C D /C E R I rapport C ERI/LBS (94)95
3 'IT' an vänd es som  sam lan d e beteckning på inform ations- och kom m un ik ationstek n ologi, van ligast datom  
och olika form er av b ild te lefon i.
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"Samtliga universitet och högskolor skall ligga i frontlinjen när det gäller att 
utnyttja IT  fö r  att främ ja utbildningen och forskningen inom alla discipli
ner....Det 'elektroniska universitetet' skall ge fle r  tillgång till mer kunskap"
4

Man kan tycka vad man vill om möjligheterna att vara i 'frontlinjen' på ett 
område där denna linje rör sig framåt i en takt som gör det närmast omöj
ligt att ens hänga med i trossen, men låt oss kontatera att IT är ett etablerat 
faktum i vår tillvaro och vi bör ta oss an den på ett seriöst sätt.

Hur möter institutioner och fakulteter denna utmaning och utbredningen av 
IT? Ser man möjligheter eller hot? Uppmuntras lärare att använda datorn 
för att kom m unicera med studenterna? Har läraren en modern dator, förres
ten? Förfogar institutionen över modem? Det gör inte saken lättare att IT i 
undervisningen kostar pengar som institutionerna inte har och inte heller ser 
ut att få. Vi uppmanas trolla med knäna och hur gör man det?

Blir undervisningen bättre?
En fråga som är given från lärarhåll är: blir min undervisning bättre med 
IT? Vad vinner jag som lärare och vad vinner studenterna? Frågorna är 
berättigade och den som tror att IT har en chans att snabbt få acceptans 
bland lärarna, bör noga studera de erfarenheter som gjorts. Sändningsav- 
brott, kopplingsfel, materielfel, systemfel, system som inte kommunicerar, 
opedagogiska m anualer och strul med bokningar -  listan på sådant som 
höjer tröskeln till accepterande är lång. Därtill kommer kostnaderna och 
den tid läraren m åste lägga ner på att dels lära sig medierna, dels förbereda 
och organisera sin undervisning för dessa medier. Det är synnerligen naivt 
att tro att flertalet lärare kommer att rusa till frontlinjen under de villkoren. 
Vi har redan en klyfta fylld av m isstroende mellan 'datorfreaks' och 
'traditionalister'.

Den traditionella planeringen av undervisningsinsatser på institutionerna 
förstärker också problemet. Om det är föreläsnings-/lektionstid som är 
mallen, hur skall man då mäta tidsåtgången för en distanskurs med få -  
kanske endast en -  samlingar, men mycket förarbete och uppföljnings
arbete? Och är det då så säkert att campuskursen skall tilldelas mera lärartid 
än distanskursen? Kanske skulle genomströmningen på den senare öka om 
den fick samma lärarstöd?

Förutsatt att tekniken införskaffas och fungerar, samt att tid och didaktiskt 
intresse finns för handen -  vad är att vinna i så fall? Ja, under förutsättning 
att IT användes på rätt sätt (= med pedagogisk eftertanke), ökar koncentra
tion vid undervisningstillfället liksom den kognitiva nivån. Ökad studielust

4 (Vingar åt m änniskans förm åga, IT -kom m issionens broschyr sid. 5)
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och klara fördelar för studerande med olika funktionshinder är andra regist
rerade fördelar. Samtidigt understrykes den ökande förberedelsetiden och 
förändringarna i lärarrollen.5

Lära hela livet
Jag lämnar här IT-världen för en stund för att ta upp ett annat fenomen: 
'kunskapssamhället' med det livslånga lärandet. I ett mångkulturellt, inter
nationellt orienterat samhället, där forskningens framsteg fördubblar vårt 
vetande vart tionde år -  snart vart femte? -  ställs nya krav på kompetens. 
Med undantag för vissa yrken som kräver speciell kunskap för legitimering, 
tycks det inte längre vara särskilt intressant vilken grundexamen en männi
ska har. Jag har m ött en historiker som landat som personalchef i ett stor
företag och en pedagog som driver ett dataföretag. I en årskurs hushålls- 
lärare, redovisades tio år efter examen 18 olika slags jobb, endast en hand
full arbetade verkligen som hushållslärare. Vilken akademisk grundkunskap 
har dessa, och m ånga tusen flera, dragit nytta av i sitt fortsatta arbetsliv?
Vad återstår av några tusen sidor kursbokstexter, mödosamt inpluggade och 
avtenterade?

Allt oftare ställer vi oss frågan: vilken kunskap m åste till för att man i fram 
tiden skall klara ett 40-årigt arbetsliv med kanske 5-6 olika slags jobb -  av 
vilka vi ännu inte vet något om kraven för de tre sista? Som ansvariga för 
den högre utbildningen har vi att ta med stort allvar på den frågan. Är det 
nuvarande kursutbudet relevant? Ä r undervisningsform erna relevanta?

Om det är så -  vilket det livslånga lärandet implikerar och exemplen ovan 
tyder på -  att kompetens allt mindre har samband med viss utvald äm nes
kunskap och allt mera med generell studievana och lust att lära nytt, då 
måste vi starkare betona följande utgångpunkter:6

-  hur kan lusten att lära stimuleras?
-  hur tränas den systematiska och den analytiska förmågan?
-  hur lär man sig finna och välja kunskap på ett vidöppet IT-fält?
-  hur lotsas forskarbegåvningarna in i forskningen?

Från föreläsare till 'facilitator'
I den traditionella undervisningen dominerar läraren på flera sätt: han eller 
hon väljer innehåll (ibland även ämnesinriktning, d v s  sitt eget forsknings
område), föreläser, leder lektioner och seminarier, handleder och tenterar. 
Större delen av tiden tillsammans med studenterna, monopoliseras idag av

5 En kortfattad in troduktion  i Burge och Roberts, s.35-37. För en  m era om fattande d isk ussion , se  Burge 
Elizabeth  J.: H igh -sp eed  h ig h w a y s  or w ea v in g  loom s? E xploration into the u se  o f conferencing  
tech n olog ies for learning. O publicerat m anus för L ockw ood  Fredfed.ER esearch and D evelop m en t in 
D istance Education .. W orkshop  book, Pre-ICDE-conf. 1995
6 I in u ppsats 'A tt u n d erv isa  för förståelse på distans? tar Ethel D ahlgren  (1992) u pp  d en  viktiga  
d isk u ssion en  om  en in lärning som  går på djupet - hur m an bör 'lära för livet' i sina akadem iska studier.

261



läraren. Samma mönster ser vi upprepas även då läraren accepterat och 
använder IT i sin undervisning.

IT-anpassad undervisning kräver förvisso förberedelser, men här i stället 
med sikte på att låta studenterna dominera. Lärarens arbete är i huvudsak 
förberedelser, koncentrerade på att utform a övningsuppgifter, fördjupnings- 
uppgifter och examination, för individuella studier och för gruppstudier. 
Strukturering och aktiverande instuderingsstöd finns därmed inbyggt i det 
förberedda m aterialet och läraren kan under kursens gång i stället koncent
rera sig på sina andra viktiga uppgifter: att föra de studerandes diskussion 
framåt, att uppm untra och att korrigera.

I diskussionen deltar läraren aktivt till kanske 10-15 procent (mot de idag 
vanligare 75-80 procenten) för att inte ta initiativet från de studerande.
Detta är dock inte liktydigt med att de lämnas åt sig själva, läraren har det 
yttersta ansvaret för att inlärningen stimuleras. Denna lärarm odell kan vi 
kalla 'facilitatorn' i brist på bra översättning.

Var tar akademikern vägen?
Innehåll och utformning av kursen skall vila på vetenskaplig grund och detta 
kräver stort ämneskunnande. Att producera ny kunskap är den akadem iska 
lärarens främ sta uppgift och basen för undervisningen. Därmed inte sagt att 
han eller hon skall ägna merparten av sin undervisningstid åt att m untligt 
återge dessa kunskaper. De finns redan dokumenterade på olika sätt och det 
är den studerande som skall arbeta med denna kunskapsmassa; söka, struktu
rera, analysera, kritisera. I en väl förberedd kurs skall någon muntlig före
dragning om innehållet egentligen inte behövas och detta påstående gäller 
såväl campusundervisning som distansundervisning, även om det är självkla- 
rast inom distansformen. Att studenterna då och då får sig till livs en inspi
rerande och strukturerande föreläsning motsäger inte denna princip.

Den viktiga dialogen
I genom förandefasen är det alltså 'facilitatorn', som bl a planerar undervis
ningsmiljön, organiserar, distribuerar, följer upp insändningsuppgifter och 
ser till att tekniken fungerar. En stor del av detta arbete kräver förvisso 
ingen ämnesexpertis utan mera av didaktisk kompetens, organisations
förmåga och engagemang i de studerandes situation: snabb respons och 
personliga kontakter är mycket betydelsefulla7.

Den forskningskompetente lärarens engagemang bör i första hand visas i 
seminariet och i examinationen.

7 Bl a R ekkedahl(1984) visar b etyd elsen  av snabb respons - in om  veckan  är idealet. Börje H olm berg(1989) 
kom  fram till likn an d e resu ltat vad  gäller frekvens av hand led ning .
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Nya tider kräver nya sorters lärare
Det är förträffligt när forskaren och facilitatorn samsas i en och samma per
son, men vad vi kan konstatera är tyvärr att den sortens lärare slits ner i 
sina am bitioner att vara bra på allt.

Ett sätt för institutionen att lösa problem en kan vara lärarlaget. På samma 
sätt som ett forskarlag är en kreativ miljö, kan ett lärarlag vara det. Olika 
lärare har olika specialisering, talanger och intressen och ett lagarbete som 
tar vara på dessa olikheter har större möjlighet att utveckla och förnya 
undervisningen. En institution skulle också vinna på att ha lärarassistenter -  
på samma sätt som man engagerar forskningsassistenter -  gärna med grund
utbildning i ämnet, till att svara för mindre kvalificerade uppgifter och sam
tidigt växa in i ett fram tida läraransvar. Det är en lika gammal som enfaldig 
inställning att högskolelärare inte behöver skolas in i sitt 
undervisningsarbete.

Sam m anfattningsvis
Både pedagogiken och organisationen av den högre undervisningen behöver 
förändras för att fungera i det kunskapssam hälle som kräver dels ett livs
långt lärande, dels användning av inform ations- och kommunikations
teknologi, IT. Pedagogiken, därför att det nu är viktigare än någonsin att 
den studerande lär sig söka, häm ta, sortera, strukturera och använda 
relevant kunskap i en ofantlig och växande kunskapsmassa. Organisationen, 
därför att undervisningen i 'de nya klassrummen', IT-medierna, kräver ett 
större mått av planering och samverkan. Att de dessutom kräver ett stort 
mått av äm -neskunnande och erfarenhet av den som skall leda 
diskussionerna och få sina studenter att lyfta en bit, är en ytterligare 
utmaning.

Utm aningarna riktar sig mot hela utbildningsväsendet, från förskolan till 
fortbildningen av arbetskraften och det går då inte att ha ett slags pedagogik 
i skolväsendet, en annan på universitetet och en tredje i fortbildningen. IT är 
möjligen den katalysator som kan förena lärarkårerna och lyfta fram  beho
vet av alla erfarenheterna från 'dialogpedagogiken', den 'problembaserade 
inlärningen', den 'elevaktiverande pedagogiken' m fl teorier som har en 
och samma grund: insikten att man inte kan lära ut, man kan bara lära in.
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ATT PLANERA OCH UNDERVISA FÖR FÖRSTÅELSE 
PÅ DISTANS

Ethel Dahlgren, Staffan Karp  

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Syftet m ed detta paper är att förm edla en del av de erfarenheter vi gjort i 
samband m ed att vi utvecklat distanskursen ”lärande och m edia” . Erfarenheterna 
fokuserar på sambanden mellan planering och genom förande av en distanskurs med 
den uttalade pedagogiska ambitionen att undervisa för förståelse.

BESKRIVNING AV KURSEN
Kursen har u tvecklats via m edel från distansrådet vid Um eå universitet. Det 
finansiella stödet har både avsett en utveckling av kursens innehåll och av läm pliga 
undervisningsform er. Kursen har genom förts vid två tillfällen. Båda gångerna på 
distans. V id det första tillfället på B-nivå, med 16 studerande och vid det andra 
tillfället på A-nivå, med 35 studerande.

Vi har fysisk t träffat de studerande vid två sam m ankom ster. Två dagar vid 
kursens inledning och en och en halv dag vid kursens avslutning. Dessutom har en 
v idekonferens genom förts. De studerande har under kursen arbetat m ed sex 
insändningsuppgifter (varav fyra obligatoriska) och en obligatorisk huvuduppgift 
som avslutade kursen. Varje insändningsuppgift är konstruerad så att den skall 
u tgöra en del av den förståelse som  behövs för att lösa huvuduppgiften . 
Inläm ningstakten har varit individuell. Vid kommunikation med de studerande har 
olika slags medier använts.

B eträffande innehållet kan kort sägas att pedagogisk teori skall förenas m ed 
erfarenheter av olika medier under kursens gång och med de studerandes tidigare 
erfarenheter. De centrala begreppen är lärande, undervisning och m edier och 
relationen mellan sagda begrepp. Val av medier blir för oss aktuellt för det första 
som  ett sätt att rep resen tera äm nesinnehållet (litteratur, av oss skrivna pm, 
föreläsningar på ljudkasett), för det andra vid genom förandet (färdighetsträning 
idatoranvändning, videokonferenser) och för det tredje vid insändningsuppgifter 
och återkoppling på dessa (telefon, brev, fax, disketter).

UNDERVISNINGSTEORETISK BAKGRUND
V år u tgångspunkt vid planeringen har varit att försöka utveckla en kurs som 
undervisar för förståelsei och som, med en på förhand given struktur, tillåter

1 se t.ex Burge, 1988; Dahlgren, 1992.
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hänsynstagande till den vuxna studerandegruppen. Forskare har uttryckt farhågor 
för en d istansu tb ildn ing  som utvecklas m ot en styrande och kontro llerande 
pedagogik som bortser från de vuxna studenternas krav3. Risken finns att vi som 
lärare vid utveckling av distanskurser tydligare än tidigare reproducerar den 
kunskap som forskningen har producerat och utövar kontroll.

Den grundläggande frågan var för oss således: G år det att u tveck la och 
genom föra en kurs på distans som undervisar för förståelse i högkolelagens anda?

 ge studenterna förm åga till självständig och kritisk bedömning, förm åga att
självständigt lösa problem  sam t förm åga att fö lja  kunskapsutvecklingen, allt inom  
det område som  utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas 
förm åga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. (Högskolelagens 9 §)

Vår syn på studenternas inlärning var inför planeringen starkt influerad av den 
o m fa ttan d e  k v a lita tiv a  fo rsk n in g en  om e tt yt- re sp e k tiv e  d ju p in rik ta t 
fö rhå lln ingssä tt till stud ier hos un iversite tsstuden terna3. V id y tinriktning är 
studenten inriktad på texten och ej på vad texten handlar om. Textens delar och 
detaljer är viktigare än dess budskap. Ord och form uleringar memoreras och det är 
väsentligt hur m ycket man kom m er ihåg. Vid ett djupinriktat förhållningssätt är 
studenten inriktad på vad texten handlar om och försöker komma ”bakom ” texten 
och tolka budskapet som helhet. Förståelse, och vad som lärs, betyder m era än 
detaljer och hur m ycket man kommer ihåg.

F ortsatta  undersökn ingar inom  detta om råde har kom plettera t denna bild 
beträffande vad som kännetecknar de två förhållningssätten till studierå 

Den student som är ytinriktad
• betraktar- uppgiften som ett yttre krav som skall tillgodoses. Det gäller att fullfölja 
uppgiftskraven och studierna blir bara ett nödvändigt ont för att nå andra mål.
• ser varje uppgift och delar av uppgifterna som orelaterade till varandra eller till 
andra uppgifter. Strukturen i själva uppgiften blir mindre väsentlig och studenten 
söker efter ord i texten eller efter den formel som krävs för att lösa problem et. 
F ak ta  och begrepp  assoc ie ras o reflek tera t och in n eh å lls lig a  re la tioner 
uppärksammas ej.
• undviker att ge uppgiften en personlig mening.
• litar till m em orering och försöker komma ihåg ytaspekter inför examinationen. 
Inlärning blir för studenten en fråga om att komma ihåg så mycket som möjligt.
• oroar sig för den tid som uppgiften tar.

Den kvalitativa forskningsinriktningen hai" vidare visat att studenternas inlärning 
och lärarnas underv isn ing  m åste beaktas i relation  till äm nesinnehållet och 
sam m anhanget i övrigt. Studiestrategin anpassades efter de institutionella kraven 
och i universitetsm iljön klarade man sig en förhållandevis lång tid med ett ytinriktat 
fö rhålln ingssätt. F orskarna tar inte ensidigt ställning för att ett d jupinrik tat 
fö rhålln ingssätt skulle vara att föredra i alla äm nen, utan ibland kan helheten

2 Evans & Nation, 1989; Garrison, 1990; Stinehart, 1988.

3 Marton, Hounsell, & Entwistle, 1986. Denna bok är för övrigt en av kursböckerna.

4 Biggs, 1987; Ramsden, 1992.
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underlätta inlärning av fakta och detaljer, ibland är det tvärtom. Vår slutsats inför 
planeringen blev dock, för ämnet pedagogiks del, att enbart ytinriktning knappast 
skulle uppm untra till kritiskt tänkande och ett fullföljande av högskolelagens ovan 
nämnda intentioner.

K unde vi då som  lärare påverka de s tuderande m ot e tt d ju p in rik ta t 
förhållningssätt? I ett försök? undersöktes om man med hjälp av djupinriktade 
frågor i texten kunde stimulera till djup förståelse. Exempel på frågor var: Kan du 
sammanfatta innehållet i varje del av avsnittet i en eller två meningar? Hur hänger 
de olika delarna samman med varandra?. Man fann ett oväntat resultat såtillvida att 
studenterna tvärtom blev ytinriktade och mer omnämnande i sina svar. Deras svar 
vai' ”innehållsförteckningar” över texten och frågorna blev ett mål i sig och inte ett 
medel för att nå förståelse. Att skriva instuderingsfrågor till litteraturen var således 
inte den lösning vi i första hand skulle ge oss på.

Fanns det andra m öjligheter att uppm untra studenterna till ett d jupinrik tat 
förhållningssätt i den kurs vi planerade? Vi började med att bortse från de ramar 
som  sty r vår tjän stg ö rin g . I s tä lle t häm tade vi väg led n in g  från  de 
sam m anställn ingar som gjorts över undersökningar m ed anknytning till yt- 
respektive d jupinriktat förhållningssätt till studiernas I dessa sam m anställningar 
spårade vi ett antal kritiska val. V iktiga överväganden föreföll att ha samband med 
följande aspekter:
1. Examinationen
2. Styrningen och kontrollen av innehållet
3. M ålens klarhet
4. Ämnesinnehållet
5. Läraren
6. U ndervisningsform erna
7. De studerandes tidigare erfarenheter

1. Examinationen. M edvetenhet om tentam ensfordringarna var dom inerande vad 
avsåg att urskilja en ytinriktning. De exam inerande uppgifter som enbart krävde 
m emorering och redovisning av faktakunskaper och detaljer utan sammanhang gav 
en god grogrund för ytinriktning hos de studerande. Om exam inationstillfällena 
vidare skapade oro hos de studerande tycktes förutsättningarna för djupinriktning 
y tterligare begränsas. U ppgifter som  innebar ett aktiv t engagem ang hos de 
studerande och som  krävde tilläm pning, syntes och analys var att föredra om 
djupinriktning var målet.

2. Styrningen och kontrollen av innehållet. En hårt styrd utbildning där läraren 
ensam definierade, förmedlade och kontrollerade innehållet tycktes ha en tendens 
att styra de studerande till beroende och osjälvständighet. Studerande som tilläts ta 
ansvar för sina studier och påverka undervisningens innehåll och form hade bättre 
förutsättningar för ett djupinriktat förhållningssätt.

3. M ålens klarhet. Klart uttalade akadem iska förväntningar och mål såväl i 
kursplaner som i undervisningen var en god förutsättn ing för djupinriktning. 
D iffusa  u p p g iftsk rav  och kon flik te rande  budskap  i un d erv isn in g en  som

5 Marton, Dahlgren, Svensson, & Säljö, 1977.

6 Gibbs, 1989; Ramsden, 1992.
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underbyggde de studerandes oro var mindre goda förutsättn ingar att döm a av 
forskningsresultaten.

4. Ämnesinnehållet. Beträffande äm nesinnehållet antydde undersökningarna att 
för m ycket stoff kunde vara en kritisk faktor som föranledde ytinriktning. En 
annan kritisk faktor var också ämnets nyhetsgrad. Nya, kom plexa och av stoff 
överfulla ämnen kunde göra det om öjligt att som studerande inta ett d jupinriktat 
förhållningssätt.

5. Läraren. O engagerade lärare och frånvaro av feedback i kom m unikationen 
mellan lärare och studenter var, enligt forskningsresultaten, faktorer som kunde 
bidra till ytinriktning. Goda förutsättningar för djupinriktning kunde således vara 
en undervisning där läraren visade sitt personliga intresse för äm net och skapade ett 
klimat av öppenhet och förtroende och som tillät de studerande att misslyckas.

6. U ndervisningsform erna. U nderv isn ingsform er som  gav de studerande 
möjlighet att samarbeta och utbyta åsikter och som uppmuntrade till diskussion med 
läraren tycktes stödja ett djupinriktat förhållningssätt.

7. De studerandes tidigare erfarenheter. De studerande kommer till utbildningen 
med erfarenheter av tidigare utbildningsm iljöer och med en uppfattning om vad 
inlärning innebär. Om ytinriktning tidigare lönat sig och om man som student fått 
uppfattningen att inlärning innebär att memorerà och komma ihåg så m ycket som 
m öjligt var förutsättningarna för djupinriktning mindre gynnsamma. Studenter med 
föga intresse för ämnet minskade också möjligheterna till djupinriktning.

DEN PEDAGOGISKA GRUNDSYNEN I PRAKTIKEN
H är kom m er vi att redogöra för de problem  som vi har ställts inför såväl vid 
planeringen som vid genom förandet av vår undervisning för förståelse på distans. 
Redovisningen av våra erfarenheter följer de kritiska aspekter som den teoretiska 
bakgrunden utmynnade i.

Exam inationen
Våra erfarenheter/problem  med avseende på examinationen kan sam m anfattas som 
relaterade till de studerande, uppgiftskonstruktion, bedömning av uppgiftssvar och 
snabb feed-back.

De studerande. Ett av våra problem  när det gäller både kursen som helhet och 
exam inationen var kunskapen om att ett flertal av studenterna inte i första hand 
studerar för att ” förstå” utan för att klara kursen och få poäng (ta exam en).7 För en 
del av dessa studenter är det en fråga om att använda sig av en av ett flertal 
tillgängliga strategier som ingår i deras studierepertoar. För en del andra är det 
inte fråga om att välja ur en repertoar utan att utgå ifrån det sätt man tidigare 
funnit funktionellt, nämligen det ytinriktade. Vår ambition när det gäller den först 
näm nda gruppen är att exam inationen till form  och innehåll skall vara sådan att 
man som studerande ”tvingas” att välja en strategi som innebär att man lär sig för 
att förstå och utveckla sitt kritiska tänkande. Vår ambition när det gäller den senare 
gruppen är att lära studenterna att lära på ett för dem helt nytt sätt. Exam inationen 
fy ller således flera funktioner vid sidan av att m äta om studenterna förstått

7 Se t ex Sutter, 1992.
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innehållet på det djupinriktade sätt som eftersträvas i kursen. Den ska också vara 
sådan att den lär studenter att lära på ett djupinriktat sätt.

För oss har lösningen blivit att se exam inationen som en in tegrerad  och 
fortlöpande del i kursen för att ge tillfälle för lärande. De studerande måste ges en 
reell möjlighet att lära sig att lära för förståelse. Vi menar att detta inte kan uppnås 
m ed en exam ination i slutet av kursen utan enbart genom kontinuerlig examination 
med snabb feed-back.

Vi har vidare skapat förutsättningar för studenterna att lära sig lära genom att 
successivt stegra kraven på de obligatoriska inlämningsuppgifterna. Detta menar vi 
har varit re levan t att göra då varje uppgift kom m enterats inte bara ur en 
innehållsaspekt utan också m ed avseende på om svaren varit refererande eller 
analyserande. Dessutom betonar vi att den första obligatoriska insändningsuppgiften 
är en slags provuppgift som inte i första hand examinerar innehållet utan skall ses 
som en träning i ett arbetssätt. Här kom möjligheten att sända in uppgifter i sin egen 
takt och i den ordning man själv ville att bli ett problem. En del studenter började 
med någon av de senare uppgifterna och gick då miste om de inledande, för det 
fortsatta kunskapsinhäm tandet viktiga första kommentarerna, om hur man hade löst 
uppgiften. I efterhand har det också visat sig att flera studenter upplevde de första 
kom m entarerna som ångestskapande. M an hade löst uppgiften på det sätt som man 
brukar göra (redovisning av faktakunskaper) och hade då svårt att förstå den kritik 
vi gav på sättet att lösa uppgiften. När de mötte konsekvenserna av vår pedagogiska 
grundsyn ställdes den mot deras erfarenheter av för dem bekanta sätt att examinera. 
Varvid det bekanta naturligt nog ansågs som det rätta.

Upp giftskonstruktion. Vårt problem blev således, med hänsyn till det ovan sagda, 
att konstruera m eningsfulla uppgifter som  är exam inerande och löper under 
kursens gång och som utvecklar ett djupinriktat förhållningssätt samtidigt som det 
exam inerar ett innehåll.

Vårt syfte med uppgifterna är att nå ett kvalitativt inlärningsresultat. Studenterna 
skall under och efter kursen sdmuleras till att tänka annorlunda och inse att samma 
pedagogiska fenom en kan förstås på olika sätt. Kurslitteraturens innehåll i form av 
fakta, begrepp och teorier är den grund som de studerande med hjälp av förståelse 
skall söka se en mening i. Samtliga uppgifter som konstruerades menar vi kräver 
tillämpning, analys och värdering.

För att förändra studenternas förståelse av pedagogiska principer och begrepp 
m åste deras existerande uppfattningar utm anas och användas i uppgifterna. Hur 
skall sådana uppgifter konstrueras? Idealt borde vi som lärare ha undersökt de 
studerandes uppfattningar inom de för kursen relevanta äm nesområdena. En sådan 
undersökning genom fördes ej, annat än i allm änna beskrivningar av de aktuella 
studerandegrupperna, ålder, kön, yrkeserfarenhet, datorvana e.t.c. K ravet på att 
utmana existerande uppfattningar har lösts så att varje uppgift innebär att studenten 
skall relatera innehållet i uppgiften till sina egna erfarenheter. U ppgifterna ger 
således m öjlighet att reflektera över den egna yrkespraktiken.

Ett annat grundläggande problem  är att konstruera uppgifter som är sådana till 
sin karaktär att de ger utrymme för ett flertal olika lösningsm öjligheter och på så 
sätt b idrar till ett ifrågasättande av en absolut kunskapsuppfattn ing hos den
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studerande. Problemet består rent konkret av att uppgiften måste vara konstruerad 
på ett sådant sätt att det innehåll i fråga om begrepp, teorier etc som  finns i 
kurslitteraturen bearbetas och förstås sam tidigt som uppgiften inte får vara så 
”snäv” att den inte ger utrym m e för alternativa lösningar jäm sides m ed de som  
konstruktören tänkt sig. Våra erfarenheter är att vi fick svar som vi inte tänkt oss 
och som vi lärde av, likväl som att svaren gav oss anledning att granska tydligheten 
i våra frågor.

Vår am bition var dessutom  att utifrån äm nesinnehållet göra m eningsfu lla , 
förståelseinriktade uppgifter i den m eningen att varje uppgift inte skall vara en 
uppgift för sig utan att den på ett naturligt sätt utgör en del i en större helhet. 
Konkret innebär detta att varje uppgift har konstruerats så att den utgör en del av 
den förståelse som behövs för att lösa huvuduppgiften. Här stötte vi delvis på 
likartade problem  som angetts ovan. Vi tänker då främst på att uppgifterna m åste 
göras så ”öppna” att de kan passa mångas erfarenheter och vardag sam tidigt som de 
måste vara tillräckligt ”snäva” för att exam inera ett kursinnehåll. Vi kan se att det 
under kursens gång varit svårt att förmedla detta till studenterna. Några har förstått 
att uppgifterna är uppbyggda på det sättet redan tidigt på kursen, m edan det för 
flertalet blivit uppenbart först när man arbetat med huvuduppgiften. Hur man ska 
lösa detta har vi idag inget bra svar på.

U ppgiftskonstruktionen kom pliceras dessutom  av att diffusa uppgiftskrav kan 
underbygga studenternas oro och därmed minska möjligheterna till djupinriktning. 
Efter två års försök med att konstruera uppgifter vet vi att en del av de studerande 
upplever vissa frågor som diffusa och oklara till sin karaktär, medan de för andra 
studerande fungerar på det sätt som vi tänkt oss. Vi har också erfarit att en del av 
oron och osäkerheten kan undvikas genom att så långt som m öjligt använda en 
enhetlig begreppsterminologi.

Bedömning av uppgiftssvar. En svårighet som vi genom gående brottats med är 
hur man ska bedöm a svaren på de obligatoriska insändningsuppgifterna. När kan 
man säga att en student är godkänd på en uppgift och när är man underkänd? M ålet 
är ju  att de efter genomgången kurs ska ha nått förståelse för ett specifikt innehåll. 
Men för att nå detta mål måste studerande inta ett djupinriktat förhållningssätt till 
litteraturen. Ett viktigt mål med vår undervisning blir därför, som nämnts, att lära 
de studenter som inte studerar på ett d jupinriktat sätt ett nytt, för vissa helt 
främmande arbetssätt.

U tgångspunkten för att bedöm a ett uppgiftssvar som godkänt är att den 
studerande i sin text ska visa att han/hon har tillgodogjort sig det kursspecifika 
innehåll (litteratur, under kursen vunna erfarenheter etc) som uppgiften baseras på. 
I studentens svar ska det finnas en analys, en syntes och en värdering.

Ett generellt problem  vid bedömning av uppgiftssvar är att man som bedöm are 
inte är reliabel. Ett vanligt sätt att öka reliabiliteten i bedöm ningarna är att först 
läsa igenom samtliga studerandesvar för att på så vis erhålla en bedöm ningsgrund. 
Vår uppläggning med individuell inläm ningstakt om öjliggör detta. D ärm ed ökar 
också risken för irreliabla bedöm ningar. Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att 
flera lärare läser och bedöm er svaren. Inte heller detta har varit möjligt att göra på 
den begränsade lärartid som vi förfogade över (läs mer om detta under ”ramai'”).
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Vårt sätt att hantera problem et är att vi båda vid tveksam ma fall läst igenom svaret 
och diskuterat hur svaret ska bedömas.

Ett annat problem vid bedömningen är balansen mellan en objektiv, lika-för-alla 
bedöm ning och en individualiserad bedöm ning. Vi menai' att om vi ska ta vår 
pedagogiska grundsyn på allvar måste det finnas utrymme för en individualiserad 
bedöm ning. Detta innebär att man vid en del bedöm ningar får tumma på principen 
om att alla ska bedömas lika på varje uppgift. Om vi kan se att en student är på väg 
att utveckla ett djupinriktat förhållningssätt kan det vara riktigt att godkänna ett 
svar som inte riktigt håller måttet innehållsligt. I sådana fall uppm untrar vi i vår 
feed-back studentens försök att förhålla sig analyserande och kritisk, samtidigt som 
vi pekar på vilka brister som finns i svaret innehållsligt. På så sätt visar vi att 
förhållningssättet till innehållet är viktigt och vi reser inte oöverstigliga hinder för 
studenten att följa kursen i avsedd takt.

Y tterligare ett problem  vid bedöm ning av uppgiftssvar är att uppgifterna till sin 
karaktär är ”vida” , för att de ska ge m öjlighet till att belysa pedagogiska problem  
från olika infallsvinklar och för att de ska kunna relateras till de olika studenternas 
erfarenheter. Inför en del svar blir man som bedöm are osäker. Man har svårt att se 
om studenten löst uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Osäkerheten handlar om att 
man tycker att svaret är otillräckligt och onyanserat, men man är inte riktigt säker 
på om  det är en rä ttv is  bedöm ning  eller om det bero r på att de egna 
referensram arna som bedöm are inte räcker till. T ill denna osäkerhet hör också 
svårigheten att avgöra om studenten verkligen förstått eller bara ”knäckt den 
akadem iska koden” och lärt sig att i sina svar använda de för oss relevanta 
begreppen.

Snabb feed-back. Slutligen vill vi nämna att individuell inläm ningstakt, med en 
am bition om snabb och utförlig feed-back är ett betydligt mera resurskrävande sätt 
att organisera undervisning på än vi hade kunnat föreställa oss. Att som lärare 
ständigt få nya uppgifter som ska kommenteras och snabbt returneras gör att en i 
norm ala fall sp littrad arbetsdag blir än m er fragm entiserad. En fragm entisering 
som gör att andra arbetsuppgifter blir lidande. På så sätt kan man säga att kursen i 
lärande och m edia tagit än mer resurser i anspråk än vad som är synligt i tilldelning 
i lärartim m ar och andra kostnader för kursens genomförande.

Styrningen och kontrollen av innehållet
Som lärare hai' vi kontroll över innehållet genom att vi konstruerar uppgifterna och 
bedöm er svaren. Vår pedagogiska grundsyn syns i vårt sätt att konstruera 
uppgifterna och i våra bedöm ningar av svaren (se under exam ination). M an kan 
säga att uppgifternas karaktär ger en innehållsram, medan studenterna själva fyller 
ramen med ett relevant innehåll.

Vårt problem  här handlar om att bedöm a vilket innehåll som är relevant. Ett 
innehåll som  bedöm s som relevant av studenten är inte alltid relevant utifrån 
kursplanens m ålbeskrivningar. Som lärare måste vi således balansera studenternas 
uppfattningar om relevanta innehåll mot kursplanens m ålbeskrivningar. I de flesta 
fall är detta inget problem , men i några fall har vi haft svårigheter att avgöra om 
ett innehåll befräm jar förståelse av sambanden mellan undervisning, lärande och
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m edia. P roblem et har varit störst när det gäller att godkänna huvuduppgiftens 
innehåll. När blir huvuduppgiftens innehåll sådant att lärandet blir alltför perifert i 
förhållande till kursmålen? En intressant iakttagelse är att vi genom att undervisa 
för förståelse gett studenterna argum ent för varför deras val av innehåll är 
relevant. De kan i en diskussion om varför det valda innehållet är relevant hävda att 
det t. ex. är m eningsfullt, erfarenhetsbaserat, bekant och att det därför ger goda 
m öjligheter till reflexion och problem atisering. Bättre m öjligheter än något annat 
innehåll. I sådana fall har vi godkänt innehållet även om det sett ur kursplanens 
m ålbeskrivningar är tveksamt.

M ålen
Vår am bition har varit att i kursanvisning och introduktion tydligt k largöra målen 
för kursen. Att döm a av flertalet reaktioner från studenterna har vi inte lyckats 
m ed detta. D et kan vara så att vi har gjort alltför u tfö rliga beskrivn ingar. 
K ursanvisningen kan ha blivit så om fattande och detaljerad att studenten  inte 
uppfattar huvuddragen i kursens uppläggning.

Men man kan också fråga sig om studerandereaktionerna kan vara annorlunda 
eftersom  kursens pedagogiska grundsyn avsevärt skiljer sig från vad flerta let är 
vana vid. Den förförståelse man har är inte tillräcklig för att förstå kursens mål och 
uppläggning. För en sådan tolkning talar de positiva om döm ena om kursen i de 
avslutande kursvärderingarna. Om vår tolkning är rätt måste man ställa sig frågan 
om  det ur lärandesynpunkt finns någon anledning att ändra kursanvisning och 
introduktion. Själva är vi osäkra på svaret på den frågan.

Ä m nesinnehållet
E ftersom  innehållet i kursen är nytt finns det i dag ingen väl sam m anhållen  
litteratur på om rådet. Den litteratur som använts på kursen har häm tats från 
disciplinerna pedagogik, psykologi och teknisk databehandling. Såväl stoffträngsel 
som  nyhetsgrad kan aktualiseras (jfr s. 4). Det finns en viss risk  för att den 
litteratur som används är så disparat att den leder till fragmenti seri ng och till ett 
ytinriktat förhållningssätt bland de studerande. Framför allt menar vi att så är fallet 
om kursen ges tidigt i en utbildning eller som en fristående kurs där deltagarna 
saknar förkunskaper i pedagogik. När vi gav kursen på A -nivå försökte vi att 
m otverka fragm entisering och ytinriktning genom att vid introduktionen tydligt tala 
om på vilket sätt de olika böckerna, stencilerna etc kan bidra till en förståelse av 
sam banden mellan undervisning, lärande och media. Vår uppfattning är dock att en 
mera väl sam m anhållen litteratur skulle ge bättre förutsättningar för att undervisa 
för förståelse och kritiskt tänkande, i alla fall om kursen ges på A-nivå.

B eträffande äm nesinnehållet är dock, med tanke på vår am bition  att lära 
studenterna ett djupinriktat förhållningssätt till sina studier, en klar fördel att även 
kurslitteraturen behandlar detta tema.

Lärarna och de studerande
Ett positivt och tillåtande klim at är en förutsättning för ett öm sesidigt utbyte av 
tankar och erfarenheter mellan lärare och studerande och mellan studerande. Som 
lärare har vi försökt skapa ett sådant klimat, dels genom  sättet att organisera vår
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undervisning och dels genom att försöka bygga upp en förtroendefull relation till 
de studerande. Konkret innebar detta bl.a. att vi som lärare ej föreläste i traditionell 
m ening vid träffarna och videokonferenserna, utan istället sam m anfattade och 
strukturerade studerandes frågor och svar. I dessa sam m anfattningar försökte vi 
”lyfta” de konkreta erfarenheterna till mer abstrakta pedagogiska begrepp.

De problem  som vi stött på är av två slag. Dels de studerandes tidigare 
erfarenheter av undervisning, universitetsstudier, distansstudier och studier vid 
pedagogiska institutionen. Dels antalet studerande och den begränsning som finns i 
resurstilldelning för kursen.

Det första problem et kan också uttryckas som att den förförståelse som de 
studerande har om hur undervisning planeras, organiseras och genom förs är 
o tillräck lig . D et som  sker är att de studerandes tid igare erfarenhe ter av 
undervisning och studier utmanas. Så långt är det för oss inget egentligt problem , 
eftersom  vi strävat efter att utm ana existerande uppfattningar och att visa att en 
absolut kunskapsuppfattning kan ifrågasättas. Det egentliga problemet handlar mera 
om en subjektiv upplevelse av att man som lärare ibland tvivlar på om man ska 
klara av att både bygga upp ett tillåtande klim at, och när detta är gjort uppnå 
kursens alla mål. Fram för allt som lärandet om kursens specifika innehåll måste 
löpa parallellt med de klim atskapande aktiviteterna. Annat är nämligen inte möjligt 
på en kurs om fem poäng och därtill på distans.

Det senare problem et, antalet studerande och resurser, är faktorer som vi som 
lä ra re  in te  h a r  k o n tro ll ö v er m en som  k ra f tig t p å v e rk a r  oss i 
undervisningssituationen. Här vill vi relatera till det ovan beskrivna problem et som 
stigm atiseras pga att antalet studerande är så stort att det är svårt att skapa ett 
tillåtande klimat. Till viss del kan detta lösas genom att undervisningen organiseras 
på ett sätt som underlättar diskussion, utbyte av erfarenheter etc. Men detta är inte 
tillräckligt. För att kunna skapa och upprätthålla ett tillåtande klimat är det viktigt 
att man som lärare har m eningsfulla relationer till flertalet (helst alla) av de 
studerande. Detta är om öjligt när undervisningsgruppen är 35 studerande, antalet 
lärare 2 och när man enbart träffar de studerande vid 2 tillfällen.

Vi har fö rsök t att han tera de beskrivna problem en genom  kontinuerliga 
u tvärderingar av undervisningsprocessen. D essa u tvärderingar har utg jort ett 
viktigt underlag för att kunna avläsa vad av det avsedda som uppnås och hur vi bör 
arbeta vidare. De interna samtal som vi haft med utgångspunkt från m aterialet har 
vidare varit oerhört betydelsefu lla  som  stöd för att kunna upprätthålla  den 
pedagogiska grundsyn som kursen bygger på.

U ndervisningsform erna
Principen att använda de studerandes erfarenheter och att utm ana existerande 

uppfattningar i uppgifterna hai’ i de flesta sammanhang fungerat väl. Vid träffarna 
arrangerades sam arbetsakti vi teter och övningar som belyste inkonsistensen i sättet 
att tänka och agera. En kamp mellan olika åsikter och idéer om kring litteraturen 
skapades också genom att uppm untra samarbete mellan studerande i studiegrupper i 
perioderna m ellan träffarna.

De svårigheter som vi stött på är i huvudsak relaterade till de inslag i kursen som 
är av färd ighetstränande karaktär (t ex att h jä lp lig t lära  sig att använda ett
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ordbehandlingsprogram  i någon datorm iljö). Svårigheterna uppstår inte i första 
hand på grund av det färd ighetstränande inslaget som sådant u tan  av att 
studentgruppen är stor och består av studerande med olika erfarenheter av att 
använda medier.

Vi har dock försökt se skillnader i erfarenheter som en tillgång istället för ett 
problem  och också försökt ta de pedagogiska konsekvenserna av ett sådant synsätt. 
Undervisningen har därför organiserats på ett sådant sätt vid de färdighetstränande 
inslagen, att var och en fått en uppgift som så långt som m öjligt m otsvarade den 
egna erfarenhetsnivån. V issa har t ex tränat färdigheten medan andra fått fungera 
som handledare eller som experter som fått fundera över för- och nackdelar med 
olika form er för att introducera ovana datoranvändare. De nyvunna erfarenheterna 
har sedan d isku terats i m indre och större grupper. I d iskussionerna  har 
erfarenheterna fått utgöra ett innehåll som relaterats till mer abstrakta pedagogiska 
teorier och begrepp. På så sätt har äm nesinnehållet blivit m eningsbärande både på 
ett teoretiskt och ett konkret och direkt sätt.

DEN PEDAGOGISKA GRUNDSYNENS BEGRÄNSNINGAR
De teoretiska utgångspunkter som vår pedagogiska grundsyn vilar på bortser helt 
från att de faktorer som ram ar in undervisningen också har betydelse för lärandet. 
Detta blir för oss speciellt tydligt när vi försöker beskriva de svårigheter som vi 
stött på, och fram för allt när vi försöker förstå vad svårigheterna bero tt på. Vi 
m enar att en del av de pedagogiska problem som vi mött under kursen inte tillfullo 
kan förstås om man bortser ifrån villkoren för kursens genom förande. I det 
följande pekar vi på några av de faktorer som ramar in undervisningen och som på 
olika sätt påverkar våra undervisningsansträngningar.

Våra m öjligheter att undervisa för förståelse och kritiskt tänkande begränsas 
k ra ftig t av de resu rser som  finns för kursens genom fö rande . D agens 
resurstilldelning bygger på att en traditionell kursuppläggning används. En sådan 
upp läggning  kan något fö renk lat beskrivas som  att läraren  tillhandahåller 
in f o r m a t io n  ( f ö r e lä s n in g ) ,  som  b e a r b e ta s  av  de s tu d e ra n d e  
(sem inarier/gruppövningar) och vid slutet av kursen kontrollerar läraren vad de 
studerande lä rt (avslu tande exam ination). V id en trad itionell upp läggning  
undervisar läraren prim ärt på det kursspecifika innehållet och inte för förståelse 
och kritiskt tänkande. Att nå förståelse och att utveckla det kritiska tänkandet 
överläm nas till studenten. Vi har tidigare beskrivit att vår pedagogiska grundsyn 
innebär en undervisning där ett lärande av ett kursspecifikt innehåll löper parallellt 
m ed att utveckla en förståelse och en förmåga till kritiskt tänkande. Vi m enar att en 
sådan undervisning är m era resurskrävande än en traditionell undervisning enligt 
den modell som beskrivits ovan.

Ett flertal av de problem  som vi stött på när det gäller former för undervisningen 
hade förm odligen inte uppstått om resursram arna hade varit vidare. M öjligheterna 
att undervisa för förståelse och kritiskt tänkande har begränsats av att antalet 
studerande och antalet lärartim m ar (antalet lärare) inte stått i önskvärd proportion 
till varandra. V åra försök att inom given resursram  organisera undervisningen på 
ett sätt som skulle befräm ja ett djupinriktat förhållningssätt bland de studerande 
visade sig otillräckligt. För att kunna fullfölja våra intentioner har vi gått utanför
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given ram. D etta har inneburit att vi satsat av vår egen ”privata” tid för att kunna 
genom föra en kurs liknande den vi planerat för. Vi tror inte att detta är unikt utan 
något som de flesta lärare som strävar efter att undervisa för förståelse och kritiskt 
tänkande känner igen. Något drastiskt skulle man kunna uttrycka det som att 
rationalen för resurstilldelning inte överensstämmer med högskolelagen.

SLUTORD
G år det då att undervisa för förståelse? Lyckades vi vägleda de studerande till ett 
d jupinriktat förhållningssätt? Så här i efterhand kan vi, för att besvara frågan, 
granska svaren på våra uppgifter och sammanställningar från de tre olika typer av 
värderingar som de studerande fick fylla i.

Beträffande svaren på uppgifterna menar vi att konstruktionen och bedömningen i 
sig garanterade en förståelse av äm nesinnehållet, även om där fanns vissa problem 
som vi tidigare redogjort för. U tvecklingen av det djupinriktade förhållninssättet 
fö rsökte vi få en uppfattn ing  om via en typ av värdering som  kallades 
arbetsanteckningar. I dessa skulle studenterna för varje uppgift ange arbetstid, vilka 
överväganden  som  gjorts sam t vad som var mest stim ulerande och m est 
problem atiskt med uppgiften. Här finns en grupp studenter som oroar sig för den 
tid som uppgiften tar och som uttrycker osäkerhet om de yttre kraven, vilket kan 
tyda på ett ytinriktat förhållningssätt (jfr s. 4). Andra betonar det stimulerande i att 
själva få tänka, strukturera och relatera till den egna erfarenheten. Karaktären på 
svaren förändras ej näm nvärt över tid och vår slutsats blir att denna typ av 
anteckningar knappast kan visa på hur förhållningssättet till studierna utvecklas. Vid 
de två träffarna använde vi också ett formulär. Huvudintrycket här är den positiva 
värdering som studenterna ger gruppdiskussioner och m öjligheten  att höra 
stud iekam ra te rnas åsik te r och to lkn ingar av litte ra tu ren  sam t k lim ate t i 
undervisningssituationen. Detta skulle tyda på att vi lyckats skapa förutsättningar 
för d jup in rik tn ing  (jfr s. 4), därem ot vet vi fo rtfa rande in te  hur dessa 
förutsättningar tagits tillvara hos studenterna. Den tredje typen av värdering var 
summativ. Studenterna skulle skriva ett brev till någon och berätta om kursen. I 
dessa brev tror vi oss, på ett bättre sätt än vid de andra typerna av värdering, kunna 
konstatera djupinriktning. Men inte heller denna typ av värdering är tillfyllest för 
att vi på ett tillfredställande sätt skall kunna besvara frågan om vi lyckats vägleda 
studenterna till ett djupinriktat förhållningssätt. Sannolikt krävs, i likhet m ed de 
undersökningar som vår pedagogiska grundsyn vilar på, mer kvalitativt inriktade 
metoder för att besvara frågan.

Vi har redovisat ett antal problem som vi erfarit vid planering och genom förande 
av en kurs med am bitionen att undervisa för förståelse. Kursen har givits på distans 
och därmed tvingat oss att kommunicera med de studerande på ett annat sätt än vid 
traditionell campus- undervisning. Det är dock, enligt vår mening, fullt möjligt att 
även genom föra kursen med vissa modifieringar (kontakt via videokonferens och 
telefax, telefon blir inte aktuellt) även på campus. Tyvärr tvingas vi konstatera att 
de begränsningar i form  av resursram ar som näm nts ovan även gäller för den 
traditionella undervisningen. Vår existerande uppfattning om vad som är god 
akadem isk underv isn ing  kom m er således att fo rtsättn ingsvis u tm anas av de 
ekonom iska villkoren.
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Som lärare har vi genom arbetet med kursen utvecklats, inte m inst genom  det 
sam arbete ko llegor em ellan som  varit m öjligt med de särskilda m edlen för 
utveckling av distansutbildning. Vi har lärt av varandra och om hur studenterna 
fö rs tå r det a k tu e lla  äm nesinnehålle t. De d is tan ss tu d eran d es  v a rie ran d e  
yrkesbakgrund och erfarenheter har vidare bidragit till en u tveckling av vår 
ämneskompetens.

Slutligen kan vi inte låta bli att ställa oss frågan vilka konsekvenserna blir av att 
de ekonom iska ram arna till stor del bestäm s av genom ström ningsgraden. Som vi 
ser det blir resultatet en inram ning av undervisningspraktiken som  ytterligare 
befäster en ytinlärandets pedagogik och inte en pedagogik som ger studenterna 
förmåga till självständigt och kritiskt tänkande.
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C-UPPSATSER - BEHÖVS DE?
A lf  Arvidsson, institutionen fö r  etnologi

Vi förmedlar till våra studenter att C-kurser är grundutbildningens höjdpunkt och 

innebär något kvalitativt annorlunda än A- och B-kurser. I kursplanerna markeras 

detta med betoningen på självständig uppsats - i samtliga ämnen (med något enstaka 

undantag) utgörs m inst halva kursen av uppsatsarbete. Samtidigt tycks praxis för 

uppsatsarbetets inriktning och omfattning variera mellan institutionerna, något som 

märks ibland genom osäkerhet bland studenterna om vad som egentligen krävs. På 

en institution kan uppsatsarbetet vara hårt styrt, och huvudsakligen utgöras av 

genomgång och redovisning av källor enligt handledarens anvisningar. På en annan 

kan friheten att välja vara större, förutsatt att studenten håller sig inom  ramen för 

t ex ett pågående forskningsprojekt; andra kan ge ännu större frihet, men samtidigt 

ha en inofficiell statusskala och det gäller då för studenten att upptäcka vilka typer 

av ämnen som är hög- respektive lågrankade.

Det nya resurstilldelningssystem et sätter press på institutionerna att öka genom

strömningen på kurserna. Detta behöver inte innebära att man sänker kraven på C- 

uppsatserna, men gör att det blir viktigt att vara tydlig, både inför studenterna och 

inför sig själva inom  lärarkollegiet, med vad man vill att C-kursen ska förm edla i 

form av kunskaper och färdigheter.

Vid etnologiska institutionen har vi de senaste fem åren arbetat mer aktivt med att 

förnya C-kursen. T ill att börja med gällde arbetet främ st att förnya litteraturen; 

gradvis har det övergått till att handla om vad vi vill med förmedla kursen och hur 

vi bäst kan åstadkom m a åsyftat resultat.
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Kursen Etnologi C 20 poäng har givits varje hösttermin, med ca 10-15 deltagare. 

Tack vare ökat intresse kommer den att ges varje termin från VT 1995.

Genomströmningen har alltid varit låg på denna kurs. Några tänkbara orsaker till 

detta har varit:

Studenter har lågprioriterat uppsatsm om entet.

Den tid som varit schemalagd för uppsats har använts till att fullfölja resterande 

moment från tidigare kurser. Har har vi varit drabbade av en olycklig praxis från 

institutionens start, näm ligen att överse med att B-uppsatser inte varit klara när 

terminen startat. Denna tendens förstärktes när den museiinriktade Kulturvetar- 

linjen infördes i början av 1980-talet. Det fick den oönskade effekten att studenter 

utan universitetserfarenhet garanterades plats på C-kurs den sjunde term inen av sina 

studier. Mot institutionens form ella krav på genomgången B-kurs stod linjesyste

mets garantier. En annan effekt av linjesystemet var att de kontakter m ed m usei

världen som det förm edlade gav utdelning efter kurstidens slut, d v s det gick att få 

arbete även utan fullföljda uppsatser.

En annan tendens som åtminstone tidigare inverkade till uppsatsernas nackdel var 

att många studenter såg kursen som en kvantitativ fördjupning av A- och B-kurser- 

nas innehåll och var främst intresserade av läskurser men dåligt motiverade att ut

föra en egen forskningsinsats.

Flera studenter har också börjat kursen som alternativ till arbetslöshet, och gjort de 

första tentorna men sedan använt tiden för uppsats till att söka arbete.

En motsatt tendens är att studenter har högprioriterat uppsatsm om entet.

Höga egna krav på att prestera gediget resultat har gjort att arbetet dragit ut på 

tiden, i många fall inte kunnat fullföljas. Dessa krav har både varit av principiell 

karaktär för individerna, de har inte velat lämna ifrån sig ett halvfärdigt arbete,
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och också med tanke på att C-uppsatsen ska användas som merit när studenten söker 

arbete eller forskarutbildning.

En annan orsak är att institutionen tidigare lågprioriterade de pedagogiska insat

serna. Handledningen beräknades till 3 lektorstimm ar per uppsats; vad detta innebar 

i praktiken kunde variera. Det var inte självklart att handledaren läste uppsatsen 

före seminariet, utan handledningen kunde helt bestå av m untlig diskussion kring 

ämnet. Studenten var i hög grad hänvisad till att själv lista ut hur uppsatsen skulle 

utformas. Detta fick till följd att uppsatsarbetet i mycket kom att utform as enligt 

icke-officiella förväntningar som definierades i muntlig tradition bland lärare och 

studenter och reproducerades genom  studentgenerationers sneglande på tidigare 

generationers alster.

Jag kommer här att göra en utvikning kring bakgrunden för dessa traditioner inom 

etnologiämnet. Under 1940- och 1950-talen tycks uppsatsen ha haft karaktären av 

gesällprov, inordnat inom  ramen för professorns forskningsverksam het. Studenten 

hade som uppgift att utföra en förelagd forskningsuppgift; när uppgiften var löst 

presenterades uppsatsen. En betydande del av den etnologiska forskningen torde ha 

utförts i form av sem inarieuppsatser som senare publicerades. Någon koppling 

mellan exam inationsnivå och tidsåtgång fanns inte. Från institutionen för folklivs- 

forskning i Stockholm  berättas det att

På 1960-talet hade den litet kuriösa ordning rått, att en seminarieuppsats 

godkändes för tre betyg om den var bra, annars för två betyg. I praktiken 

arbetade alla så länge och engergiskt på sina uppsatser att de passerade som 

trebetygsuppsatser (Mats Hellspong, Lusthusporten, 1993:117f).

I slutet av 1960-talet infördes de mer inrutade undervisningsform er som betydde att 

B- och C-uppsatser infördes som poängbelagda kursmoment. C-uppsatsens status av 

självständig forskningsuppgift kom  dock att dröja kvar.
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Vilka traditioner har funnits beträffande C-uppsatser i Umeå?

Etnologisk forskning presenterades som i hög grad bestående av genom gång och 

ordnande av material. Ett stort em piriskt underlag var alltid att föredra fram för ett 

mindre. Kvantitet var lika med kvalitet. Att skriva analytisk text, att analysera ett 

begränsat material på djupet var mer våghalsigt och diskutabelt. Följaktligen var 

stor tidsåtgång p g a m aterialets omfattning närmast ett positivt tecken.

Omfattningen angavs till "cirka 30 A4-sidor"; i realiteten blev det dubbla om fånget 

mer normalt, och uppsatser på över 100 sidor ingen ovanlighet. Den vikt som  lades 

vid stort empiriskt underlag gjorde att utsvävningar i sidantal alltid kunde försvaras 

med att materialet krävde sådant utrymme. I praxis gavs alltså en signal om  att en 

uppsats borde ha stort omfång.

Arbetet med att förändra kursen

Den normalstudieplan för Etnologi C-nivå som infördes vid sam tliga universitet 

1969 var uppdelad i tre moment: Etnologiska forskningsinriktningar 4 poäng, 

Specialkurs 6 poäng, Uppsats 10 poäng. M ed smärre litteraturjusteringar var denna 

kursplan giltig under hela 1970- och 1980-talen. M omentet "Specialkurs" utgjordes 

av individuell m untlig tentam en på ca 1000 sidor litteratur. Kursplanen angav listor 

om 500 sidor vardera för ett tiotal em piriska specialiseringsområden: Fiske och 

sjöfart, Kosthåll, Folktro etc. Vid mitten av 1980-talet m inskades specialkursens 

poängantal till 4 och uppsatsens ökades till 12, för att ge något större utrym m e åt 

uppsatsarbete; kraven för specialkursen kvarstod dock, så någon reell skillnad 

innebar inte förändringen. F ö kvarstod kursen oförändrad fram till 1990 då vi 

grundligt omarbetade innehållet i de två första momenten. Specialkurslistorna byttes 

ut mot listor över nya områden, och den m untliga tentamen ersattes m ed skriftligt 

PM, i syfte att ge ökad träning i att skriva om vetenskapliga texter. Tyngdpunkten i 

redovisningen förlädes till teoretiska och m etodiska frågeställningar. D essa föränd

ringar till trots blev inte genom ström ningen näm nvärt större.
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Inför HT 1993 beslöt vi att arbeta om kursen. I arbetet deltog prof Billy Ehn, Alf 

Arvidsson, Kurt Genrup, M arianne Liliequist och Britta Lundgren, dvs samtliga 

disputerade lärare vid institutionen. Den nya kursplanen fick följande struktur:

M OM ENT 1. Introduktion till uppsats (2 p)

M OM ENT 2. Teori och metod (4 p)

M OM ENT 3. Specialkurs (4 p)

M OM ENT 4. Uppsatsarbete (10 p)

Vi ville lägga tyngdpunkten på uppsatsen, och låta den genom syra hela kursens 

arbete. Detta m arkerade vi genom att inleda kursen med val av uppsatsämne. 

Tidigare hade valet av uppsatsäm ne varit något som kunnat dra ut på tiden. 

Visserligen hade alltid vikten av att välja uppsatsäm ne snabbt påpekats i början av 

varje kurs, m en som huvudpunkt på dagordningen dök det inte upp förrän på ett 

seminarium vid mitten av terminen. Följden blev att många studenter tenterade 

m omenten "teori och metod" och "specialkurs" och sedan i praktiken avslutade 

studierna. Genom  att poängbelägga val av uppsatsämne och lägga det först i kursen 

är det i praktiken m eningslöst att påbörja kursen utan att vara m otiverad att skriva 

uppsats. V idare ingår i exam inationen för moment 2 att litteraturen, som är 

gemensam för alla, ska diskuteras i relation till studentens uppsatsäm ne. För 

moment 3 har de tidigare färdiga litterturlistorna ersatts med individualiserade 

listor. Även här ska redovisningen relateras till uppsatsen. En tanke med detta är att 

de PM som  skrivits på mom ent 3 mer eller mindre ograverade ska kunna ingå som 

uppsatstext under rubriken tidigare forskning.

Lärarinsatserna har också ökats väsentligt för uppsatsernas del. T idigare var hand

ledningen beräknad till 3 tim m ar per uppsats, sem inarium  inräknat. Nu ges varje 

uppsats 5 timmar, sem inarierna räknas extra och mom ent 1 ges 6 lektorstim m ar per 

deltagande lärare. K ursansvaret är också fördelat på flera lärare.
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Tidigare hade valet av uppsatsäm ne diskuterats vid ett seminarium, där läraren 

förde anteckningar om vilka ämnesområden de enskilda studenterna planerade 

forska på. Nu har vi formaliserat valet av uppsatsäm ne genom att m om ent 1, 

introduktion till uppsats examineras genom att studenten upprättar ett individuellt 

PM. Ett outtalat mål med detta är att studenterna ska få en första träning i att skriva 

en projektbeskrivning, på samma sätt som sker i m edelsansökningar. Vi kräver 

alltså att studenten form ulerar ett svfte. anger vilket em piriskt m aterial som ska 

användas, och visar hur äm net knyter an till tidigare etnologisk forskning. Vidare 

ska en tidsplan och ett utkast till disposition ingå. Detta PM upprättas i samspel med 

handledaren som också i detta skede upprättar den litteraturlista som utgör moment

3. Genom detta hoppas vi uppnå inte enbart att studenten väljer ämne i ett tidigt 

skede, utan också att projektet är genomförbart.

M ed tredelningen i syfte, m aterial och tidigare forskning hoppas vi få bort tre olika 

typer av sätt att kom m a fel under studierna. Det första sättet är att vara intresserad 

av ett problem område, men inte kunna konkretisera hur det ska undersökas; det 

andra, när det finns en materialsam ling men saknas problem atisering, vilket kan 

resultera i en knappologisk katalog; den tredje slutligen när studenten tillägnat sig 

problem ställningar från andra universitetsämnen och uppsatsen riskerar att tappa 

karaktären av etnologiskt lärlingsprov.

Denna uppläggning har tilläm pats ht 93 och ht 94, med markerat bättre resultat. 

Andelen som fullföljt kursen inom läsåret har mer än fördubblats. Även genom 

strömningen på m om ent 2 och 3 har ökat från 80% resp 50% till ca 90% på var

dera.

Förutom om organiseringen av kursinnehållet måste också förarbetet på A- och B- 

nivå tas in i resonem angen. Här har vi också gjort genom gripande förändringar. 

Vad vi utökat är tillfällen med självständigt skrivande, fram för allt genom övergång
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från salskrivningar till hem tentam en. Studenterna på C-nivå är alltså mer förbered

da på denna typ av skrivande än vad tidigare årgångar varit.

Förbättringen har alltså skett genom att vi

* ökat lärarinsatserna

* prioriterat uppsatsen högst inom  kursen

* tydligare form ulerat från början vad vi kräver

* strukturerat arbetsgången.
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Arbete i lärarlag

Bengt Grensjö, Tomas Grysell & Ulrika Pääjärvi 
Pedagogiska institutionen

Universitetslärare arbetar i sociala sammanhang. Det är självklart då det 
gäller undervisningssituationerna. U ndervisningen består av lärare och 
studenter, vanligen enbart en lärare. Undantagsvis brukar det förekom 
ma, t ex vid uppsatsseminarier, att mer än en lärare kan närvara i under
visningssituationen samtidigt.

Men även utanför undervisningssituationen arbetar universitetslärare i 
sociala sammanhang. Hennes eller hans arbetsrum finns vanligen i anslut
ning till andra lärares rum. Man delar paus- och personalrum. Förvisso 
kan även andra än lärare förekomma i dessa sociala sammanhang. Det kan 
t ex vara arbetskam rater m ed huvudsakliga uppgifter i adm inistrativa 
sam m anhang eller i forskningsprojekt för att näm na ett par exempel. 
Lärarna kan även delta i särskilda kollegiemöten, där undervisningsfrå
gor diskuteras. Deltagande i universitetsintitutionens forskarutbildnings- 
program, i institutionens seminarieverksamhet, i överinstitutionella sam 
manhang, kan höra till vardagen. I de exemplifierade sammanhangen fö
rekom m er en mer eller m indre intensiv interaktion m ellan lärare och 
mellan lärare och andra kategorier av arbetskamrater. Vi m ålar här upp 
bilden av att universitetslärare spontant till vardags går ut och in i flera 
tillfälliga eller varaktiga kollektiv. Utbytet i kollektiven kan ta sig uttryck 
i delvis gemensamt kollektivt tänkande, i samverkan av olika slag, att man 
lär sig av varandras erfarenheter, att man inspireras av varandra, men 
även att man drar upp gränser sinsemellan.

Det vanligaste ”paradigm et” torde vara att man på institutionerna gör 
upp arbetsfördelningar mellan lärare, vanligen utifrån en slags ”exper- 
tis”-tänkande. Den lärare som är bäst inom  ett kunskapsom råde får ta 
hand om undervisningen på detta område, även om det förekommer inom 
olika moment, kurser eller program. Efter denna arbetsfördelning är det 
så lärarnas uppgift att göra scheman, läsanvisningar, genomföra undervis
ningen, exam inera, utvärdera undervisningen, revidera innehåll, granska 
ny litteratur mm. Detta arbete är huvudsakligen individuellt. I detta indi
viduella arbete sam verkar lärare sinsemellan för att undvika tidskolli-
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sioner, dubbelbokningar, att man inte kommer in på varandras undervis
ningsområden, att man anknyter till tidigare studerade områden o s v .

Vi avser i detta paper att redovisa hur vi tre m edvetet arbetar i ett lä
rarlag vid pedagogiska institutionen i Umeå. Lärarlagets arbete har kon
centrerats på P-program m ets (Program m et för personal- och arbetslivs- 
frågor) fem te term in, som  är början på fördjupningsdelen av u tb ild 
ningen. I vårt paper har vi de två senaste höstterm inerna (ht 1993, ht 
1994) i åtanke. Lärarlagstanken har dock utvecklats successivt under 
1990-talet. Term in för termin har lärarlaget renodlat lagarbetet.

Ht 1993 var sista linjeåret. Studenterna valde fortfarande inriktning in
för de avslutande tre term inerna (term inerna 5-7). Ett pedagogiskt (PU), 
ett sociologiskt (APA) och ett psykologiskt alternativ (äm nesstudier) 
fanns att tillgå. Ht 1994 var första programåret. Det pedagogiska och so
ciologiska alternativen hade slagits samman. Studenterna läste först 15 po
äng pedagogik, därefter 15 poäng sociologi. Tidigare hade sjätte terminen 
varit en praktikterm in. Nu reducerades praktiktiden till 10 veckor. Äm 
nesstudier kvarstod som ett alternativ, men valdes enbart av ett par av 
studenterna. M ed övergången till program  finns nu m öjlighet att avsluta 
studierna efter sju eller åtta term iner. Innehållsligt genom gick fem te
term inens pedagogik  stora förändringar. Det innebar att h t 1994:s tre 
mom ent var nya i stor utsträckning. Lärarlaget fick därm ed genom föra 
en om fattande omplanering mellan de två terminer som är aktuella i detta 
paper. I detta sammanhang redogör vi inte närmare för innehållet, då fo
kus ligger på lärarlagets arbete och hur det har uppfattats av studenterna.

Lärarlaget består av fyra personer. Tre av dem fanns i laget både ht 
1993 och ht 1994. Den fjärde personen från den första hösten har ersatts 
av en annan inför den senare hösten. Ht 1993 var tre av lärarlagets m ed
lemmar rekryterade från P-linjen, som programmet kallades t o m  läsåret 
1993/94. Ht 1994 var två från P-linjen kvar. Den ena av dem hör till p i
onjärerna i den drygt tio år gam la linjeutbildningen. Den andra avlade sin 
P-examen 1993. Av de två övriga hade en av lärarna ett långvarigt för
flutet i institutionens grundutbildning och den andra var relativt nyrek- 
ryterad från Samhällsvetarlinjen. Ht 1993 bestod laget av två kvinnor och 
två män, ht 1994 var det en kvinna och tre män. Å ldersm ässigt finns en 
relativt stor variation. Sam m antaget är det både till personligheter och 
kunskapsom råden ett heterogent lärarlag. H eterogeniteten är en styrka, 
förutsatt att det förekom m er ett väl fungerande samarbete inom  laget. I 
annat fall är heterogeniteten en källa till slitningar som snarast förstör för 
studenternas studiegång.
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Sam tidigt m ed att lärarlaget genom fört undervisningen på P-program- 
mets fem te term in har de individuella lärarna var för sig varit engage
rade i o lika delar av institutionens pågånde utbildningsprogram . Olika 
moment har kunnat pågå parallellt med varandra i olika kurser.

Lärarlaget har gem ensamt planerat femteterm inens moment, men van
ligen genom fört en arbetsfördelning så att det normalt bara har varit en 
lärare närvarande vid varje undervisningstillfälle. Det kollektiva arbetet 
har huvudsakligen upprätthållits genom gemensam planering av varje mo
ment (fyra m om ent ht 1993, tre moment ht 1994), genom att två eller tre 
av lärarna har arbetat i sam m a m oment, genom veckovisa träffar för 
uppföljning av veckans arbete och planering av kommande veckas. På så 
sätt har hela lärarlaget haft insikter i hur utvecklingen i kursgruppen har 
varit. N aturligtvis har de spontana träffarna inom delar av lärarlaget va
rit frekventa under arbetsdagen, betydigt frekventare än med övriga kol
legor. V idare har lärarlaget bedrivit gem ensam m a studier, genom att i 
studiecirkelform  bearbeta verksam hetsteoretiska texter. V alet av detta 
område betingades av en förhoppning att både utveckla lagets gemensam
ma kom petens, och att bedriva ett verksam hetsteoretiskt baserat föränd
ringsarbete av lärarlaget, samt att finna ett nytt kunskapsområde att föra 
in i studenternas studier. Utifrån dessa studier har ett studiematerial sam
manställts och använts ht 1994. Erfarenheterna tyder på att detta innehåll 
kan byggas ut ytterligare till kommande läsår.

V erksam hetsteorin
En m ycket viktig utgångspunkt och inspirationskälla under vårt arbete i 
lärarlaget har varit Y rjö Engeström s utveckling verksam hetsteorin. 
Engeström  är ursprungligen pedagog från Helsingfors, men arbetar nu
mera som professor vid Laboratory of Com parative Human Cognition, 
University o f California, San Diego.

V erksam hetsteorin har sitt ursprung inom den kulturhistoriska skolan 
som utform ades under 1920- och 1930-talen inom den sovjetiska psykolo
gin. M ycket kort kan sägas att det teoretiska perspektivet inom den teori
bildningen fokuserade de historiska och kulturella sammanhangen för vå
ra m änskliga m entala funktioners beskaffenhet och förändring, som t ex 
minnet, språket och läsningen. Det ledande namnet inom den forskningen 
var Lev Vygotsky. Från den senare delen av 1970-talet har teorin kommit 
att uppm ärksam m as på nytt av framför allt sovjetiska forskare som t ex
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Leontiev och D avydov1 Men verksamhetsteorin fick nu även på allvar sin 
spridning till forskare i såväl USA som i Europa. Den äldre teoribild
ningen kom, förutom  fortsatta studier av de traditionella problem orådena 
kring våra m entala funktioner, att utvecklas så att den även kunde till- 
lämpas inom  arbetslivsforskningen.

Den gren av verksam hetsteorin, som vi särskilt har uppm ärksam m at i 
vårt arbete, är den gren som även kallas för "utvecklande arbetsforsk- 
ning". Den har utvecklats av en grupp finska forskare under ledning av 
Yrjö Engeström. Kännetecknande för denna gren av verksamhetsteorin är 
att den, förutom  att undersöka en verksamhet ( d v s  bedriva forskning om 
verksamheten), även eftersträvar att utveckla arbetsverksam heten i fråga 
(utvecklingsarbete). Som en viktig del i det arbetet ingår att man så ingå
ende som  m öjligt försöker att identifiera och synliggöra o lika centrala 
delar av den aktuella verksamheten, samt interaktionen dem emellan. Ett 
sätt att göra en verksam hetsteoretisk beskrivning är genom de triangel
m odeller som  Engeström  utvecklat. M odellen består av olika verksam- 
hetstrianglar som  alla är beroende av varandra och utgör ett dialektiskt 
system. I ett förändringsperspektiv är det viktigt att kunna identifiera de 
eventuella m otsättningar som kan fungera som hinder i utvecklingsarbe
tet. N edanstående figur illustrerar ett verksam hetssystem  enligt den m o
dell som Engeström  har utvecklat2:

Instruments

Subject Objekt

Rules Community Division of labor

Figur 1. Engeström s m odell över ett socialt fördelat verksam hetssystem .

E ngeström , Y. (1993): Teachers as co llabora tive  thinkers: A c tiv ity-th eore tica l 
study o f  an innovative teacher team, I C arlgren, I; Handal, G. & Vaage, S 
(Eds): T eachers' m inds and actions: R esearch on T eachers' th inking and 
practice. London: The Falm er Press.

2
E ngeström , Y. (1987). Learning by Expanding: An A ctivity-th eoretica l A pproach  

to D evelopm ental Research. Helsingfors: Orienta-konsultit, sid 78f.

287



Sub jekte t i modellen är de aktörer i verksamheten som man avser att 
studera. Om man t ex avser att närm are studera en undervisningsverk
samhet kan lärarna utgöra själva subjektet. Objektet kan sägas vara verk
samhetens målgrupp. I undervisningsexem plet skulle objektet kunna vara 
studenterna. Instrum enten  är de olika metoder, medel, teorier, begrepp, 
apparatur o s v  som står verksam heten till förfogande för att kunna driva 
den. I undervisningsverksam heten kan det vara frågan om allt från olika 
lärom edel till olika typer av undervisningsform er. M ed "rules" avses det 
speciella regelsystem  som styr eller ram ar in verksamheten. För under
visningen kan det exempelvis röra sig om vad som uttrycks i utbildnings
planer, kursplaner och gällande betygssystem . Med com m unity  menas 
verksamhetens närmaste omgivning. Om  man t ex studerar undervisning
en inom  en speciell institution vid ett universitet kan de närstående 
verksam hetsom rådena t ex utgöras av annan verksamhet inom institutio
nen eller någon annan institutions undervisningsverksamhet. Organisatio
nens struktur och uppbyggnad, ansvarsfördelning och arbetets organise
ring är olika exem pel som ingår i begreppet arbetsdelning. I vårt under- 
visningsexem pel kan det vara organiseringen av kollegiet (t ex vilka som 
är kursansvariga lärare och exam inator). Det sista begreppet i modellen 
avser verksamhetens resultat. I en undervisningsverksam het kan det kon
kret visa sig genom studenternas betyg eller genom antalet utexaminerade 
studenter från kursen, eller innehållet från olika kursvärderingar.

Det bör påpekas att ett verksam hetssystem  absolut inte är någon isole
rad företeelse, utan bara är en länk i ett flerdimensionellt nätverk av olika 
verksam hetssystem . Det innebär att man i en studie av ett verksam hets
system även m åste ta hänsyn till det integrerade system som det aktuella 
verksam hetssystem et är en länk av. Om vi återgår till figuren betyder det 
att den illustrerade verksam hets tri angeln existerar sam tidigt med andra 
verksam hetstrianglar och att de naturligtvis påverkar varandra på olika 
sätt. Det bör även påpekas att i ett verksam hetssystem  sker en ständigt 
pågående utveckling. I det perspektivet är det väsentligt att studera en 
verksam het historiskt och betrakta de olika stadier som verksamheten exi
sterat respektive existerar i. I en konkret arbetsverksam het är därför 
m otsättningarna centrala för utvecklingen mot ett nytt utvecklingssta
dium.

Förutom  själva verksam hetsteorin har två sam m anhängande begrepp 
haft stor betydelse för vår betraktelse av lärarlagets arbete. Det ena är 
m ultivoicedness (som vi översatt till m ångröstadhet) och det andra är kol
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lektiv expert. I följande avsnitt ges en mycket kort förklaring till vad som 
avses med de båda begreppen.

Kollektiv expert och mångröstadhet
I arbetslivet finns ett stort behov av att i olika sammanhang använda den 
speciella kompetens som en s k expert anses besitta. Den vanligaste före
kom m ande förklaringen av en expert är att det är en person med en 
m ycket unik individuell kunskap eller färdighet som kan utnyttjas inom 
ett givet område. I ordböckerna är t ex den vanligaste förekom m ande 
förklaringen att en expert är en person som är sakkunnig, fackman eller 
specialist inom  sitt område. Expertrollen ses i det sammanhanget som ho
mogen och universell, vilket i korthet innebär att en person kan betraktas 
som expert genom  sin unika egenskap inom ett område, utan att hänsyn 
tas till exem pelvis personens kulturella bakgrund. I ett sådant perspektiv 
kan flera personer oberoende av varandra vara experter inom  ett och 
samma område.

Engeström  har i ett arbete m otsatt sig denna traditionella bild av ex
pertrollen, och m enar att all expertis är en förm edlande sam arbetande 
verksam het3. I stället för att fram ställa expertisen som homogen, visar 
Engeström  på att den både är heterogen och mångröstad. Expertisen be
står oftast av flera olika individer som kommer från skilda kulturella och 
sociala sammanhang. "Experterna" utgör i det perspektivet olika "röster" 
inom  ett eller flera verksam hetsfält. Engeström  betraktar också expertis 
som ett eget kollektivt verksamhetssystem. I ett sådant system finns inga 
färdiga "m ästare" utan system et reproducerar hela tiden nya experter. 
Lärandet m edför på så sätt ett gem ensam t tillskapande av kunskap och 
närm ar individerna den s k närmaste utvecklingszonen för verksamheten. 
När varje verksam hetssystem  befinner sig i ständig förändring kan den 
närm aste utvecklingszonen beskrivas som gränslandet till det nya stadium 
som verksam heten är på väg mot.

Den sam lade kollektiva expertisen är naturligtvis ur ett kunskapsteo
retiskt perspektiv m ycket värdefull, men utgör samtidigt en källa för oli
ka interna motsättningar. M otsättningarna  är dock mycket viktiga för hela 
verksam heten eftersom  de fungerar söm drivfjädrar fö r  förändringarna i 
system et. N ya kvalitativa form er och stadier utvecklas näm ligen som lös

3
E ngeström , Y. (1992). E xpertise as M edia ted  C ollaborative A c tiv ity , i IN TER 

A C T IV E  E X PER TISE . Studies in D istributed W orking Intelligence. Re- 
serach Bulletin 83, D epartm ent o f Education, University o f Helsinki.
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ningar på m otsättn ingarna från ett föregående stadium  inom  verksam 
heten.

Om vi använder lärarlaget som exempel för att beskriva fenom enet så 
består det av olika individer med skilda personligheter. De representerar 
vidare o lika kunskapsom råden och färdigheter men tillsam m ans utgör 
lärarlaget en "m ångröstad kollektiv expertis". O likheterna tillsam m ans 
med m otsättningar inom lärarlaget driver det kollektivet till att h itta nya 
lösningar och m odeller för sitt arbete, vilket samtidigt är nödvändigt för 
att föra lärarlagets arbete till den närmaste utvecklingszonen.

Metod
Ht 1994 fick studenterna i slutet av pedagogikkursen (efter 15 poäng) 
besvara en enkät. 26 studenter av 38 lämnade in sina svar, d v s 68 pro
cent. V idare har studenterna själva gjort reguljära kursvärderingar, 
sam m anställt och redovisat dem. De individuella form ulärsvaren finns 
samlade hos lärarlaget. Utöver enkäten har data insamlats ht-93 i form av 
bandade gruppdiskussioner och i form av kursvärderingar. Dessa data har 
inte bearbetats i detta paper. Våra egna iakttagelser och reflexioner inom 
lärarlaget utgör ett kom pletterande material.

Bearbetningen av enkätsvaren har gått till så att de olika frågornas svar 
har tem atiserats och frekvensberäknats. Resultaten beskrivs i nästa av
snitt. V idare har vi gem ensam t gjort en reflekterande analys i verksam- 
hetsteoretisk anda, dock utan att ha fördjupat analysen av motsättningarna 
inom  verksam hetstriangeln  i detta sam m anhang. Vi har snarare efter
strävat att ge några exem pel på m otsättningar som kan antyda verksam
hetsteorins användbarhet i en fortsatt analys för att kom m a fram till en 
utveckling av lärarlagets arbete.
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R esu ltat
Resultatdelen inleds med en presentation av studenternas uppfattningar 
om lärarlaget utifrån den enkät som delades ut under ht 1994. Svaren har 
tem atiserats och presenteras m ed antal uttalanden fråga för fråga nedan 
(uttalanden som gjorts av endast en person finns inte med i resultatpre
sentationen). Efter presentationen av enkätresultatet följer en analys av ett 
antal m otsättningar som vi funnit i enkätmaterialet.

Studenternas uppfattningar om lärarlaget

Fråga 1 : Antag att du kort ska beskriva lärarlaget för dina föräldrar: Hur 
blir din beskrivning?

Område Antal uttalanden

1 ) H eterogenitet på gott och ont (mest gott) 13
2) H ög am bitionsnivå 10
3) Flexibla/lyhörda 10
4) K om pletterar varandra bra 9
5) Engagerade/inspirerande 8
6) Social förm åga/om tanke 8
7) Sam planering/gem ensam  kursförberedelse 6
8) Bra sam arbete inom lärarlaget 5
9) Kontinuerlig avstäm ning/veckovisa möten 5
10) K änns som  kom pisar 4
11) G lada och positiva 4
12) D uktiga lärare 4
13) K ontinuitet genom kurserna 3
14) Skapar förvirring 3
15) M ånar om studenternas egen inlärning 2
16) Vill för m ycket/för seriösa 2
17) För flexibla/dem okratiska 2

Fråga 2: Hur beskriver du lärarlagets mest positiva sidor?

Område Antal uttalanden

1) Lyhörda/flexibla 24
2) O m tänksam m a/uppm untrande 23
3) Engagerade/inspirerande 10
4) K unniga/pedagogiska 10
5) G lada och positiva 10
6) Bra sam arbete inom lärarlaget 9
7) H ög am bitionsnivå 7
8) K om pletterar varandra bra 7
9) H eterogeniteten 5
10) Bra feedback 3
11) Förståelse för de svåra frågorna i livet 2
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Fråga 3: Hur beskriver du lärarlagets mest negativa sidor?

Område Antal uttalanden

1) Ibland ostrukturerad undervisning 11
2) Dubbla budskap/rörigt 10
3) Dålig tidsanvändning/tidskrockar 6
4) Svårt att svara på/försum bara 5
5) För dem okratiska 4
6) För liten tid till studenter och undervisning ibland 3
7) Inget svar/saknar sidan 2

Fråga 4: Hur beskriver du heterogeniteten inom lärarlaget?

Område Antal uttalanden

1) Personligheter/kom petenser som kom plettterar
varandra bra 14
2) Bra med olikheter/olika idéer 10
3) Ni är m ycket olika som individer/stor heterogenitet 5
4) Individuella egenskaper inom lärarlaget tas tillvara 4
5) Väl sam manhållna/bra helhet 3
6) Inget svar/frågan saknas/kan ej 3

Citat

"Era p e r s o n lig h e te r  k o m p le tte r a r  va ra n d ra  bra, e ffektiv ite t, en g a g em a n g , k lo k h e t och  
lu g n " .

Fråga 5: Hur beskriver du samarbetet inom lärarlaget?

Område Antal uttalanden

1 )Y erk a rb ra  11
2) Öppet/hjärtligt/verkar trivas ihop 8
3) M ycket bra 6
4) Håller god kontakt med varandra/verkar måna
om sam arbetet 6
5) Ibland dubbla budskap/brister i kom m unikationen 6
6) V erkar bra utåt sett, men svårt att säga 4
7) Inget svar -  frågan saknas/ingen uppfattning 3

Fråga 6: I vilka slags frågor, problem  har du tagit initiativ till kontakter 
med lärarlaget?

Område Antal uttalanden

1 ) Praktiska frågor kring undervisning och litteratur 14
2) H andledning/råd i olika frågor 7
3) Personliga önskem ål/problem  7
4) Frågan saknas/inget svar 4
5) Frågor inför och efter tentor 5
6) Råd specifikt angående studiepraktiken 3
7) Läsning av engelsk text 2
8) Kan ej kom m a på konkret 2



Fråga 7: Hur bedöm er du att dessa frågor eller kontakter har hanterats? 

Område Antal uttalanden

1 ) Otroligt bra/suveränt 7
2) Bra 7
3) M an har blivit tagen på allvar 6
4) Engagerat/uppm ärksam m at 5
5) Saknar frågan/inget svar 4
6) Fått bra feedback 3
7) Lätt och smidigt 2
8) Spelar ingen roll vem m an frågar, alla vet... 2
9) Behöver aldrig känna sig fånig att ställa dum m a frågor 2

Fråga 8: På vilka kunskapsom råden uppfattar du att lärarlaget har sina 
starkaste sidor?

Område Antal uttalanden

1) K valitativa m etoder/praktiskt forskningsarbete 8
2) Teorier allmänt 6
3) Saknar frågan/inget svar 6
4) O lika/övriga pedagogiska sakom råden 5
5) M untliga presentationer 4
6) K om petensutvecklingsfrågor 4
7) U tvärdering av utbildning 4
8) Pedagogiska undervisningsform er 4
9) En svår fråga (varav två ändå svarar) 4
10) Skrivuppgifter och form alia 3
11) I d e t  m esta som  lärs ut 2
12) H elhetssyn/reflektion 2

Fråga 9: På vilka kunskapsom råden uppfattar du att lärarlaget har sina 
svagaste sidor?

Område Antal uttalanden

1 ) Svårbedöm bart/vet ej/inget svar 12
2) Brist på verklighetsförankring 9
3) Låg klass på föreläsningarna 3
4) Verksam hetsteorin var oklar 3

Fråga 10: Antag att du nästa läsår ingår i lärarlaget: Beskriv vad du 
främst skulle vilja utveckla inom lärarlaget!

Område Antal uttalanden

1) Inget svar/svårt att uttala sig om 7
2) Större verklighetskontakt (genom t ex studiebesök och gäst
föreläsningar) 5
3) G enom för bättre/förändra föreläsningar 5
4) D et har fungerat bra som  det är (men...) 4
5) Bättre/mindre litteratur 3
6) G em ensam  strategi för utform andet av rapporter 3
7) Prata ihop oss, så att vi går ut m ed sam m a information 3
8) M er studentm edverkan före och under kursens gång 2
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9) Fler egna övningar
10) Förändringar av vissa sem inarier

2
2

Analvs av motsättningar

Som fram gått ovan har studenternas uppfattningar i enkäten ht 1994 om 
lärarlaget varit genom gående positiva. Problem, störningar, svårigheter 
och andra uttryck för underliggande m otsättningar har därför bara före
kommit undantagsvis, varför vi i analysen av motsättningar får nöja oss 
med att antyda sådana m ed hjälp av tre exempel. I analysen tillåter vi oss 
också att bygga på våra egna iakttagelser. De tre exemplen är 1) bristen 
på verklighetsförankring i undervisningen, 2) dubbla budskap som ger ett 
rörigt intryck och 3) studenteras strävan efter "spets", VG, på kurserna. 
Under diskussionsavsnittet diskuteras lärarlagets förslag till hur m otsätt
ningarna kan lösas samt v ilka m öjligheter det finns till lösningar av 
respektive problem.

Exempel 1: Studenterna har i enkäten bl a påpekat en brist på verklig
hetsförankring i undervisningen på termin 5. Huvudmotsättningen i detta 
påstående skulle vi vilja förklara finnas mellan subjektet, d v s  lärarlaget i 
detta fallet, och instrumenten, d v s de hjälpmedel och metoder som lärar
laget har till sitt förfogande för att bedriva en god undervisning (jfr figur 
1). Då universitetslärare, och lärarlaget i det specifika fallet, ofta har små 
erfarenheter av praktiskt arbete på andra delar av arbetsmarknaden inom 
de områden som läraren undervisar på, finns andra sätt att skapa en kopp
ling till arbetslivet. Ofta kanske detta inte sker p g a brist på tid, intresse 
eller resurser.

Exempel 2 : Dubbla budskap och det röriga intrycket vad gäller viss in
formation kan vi se som m otsättningar på två plan. Den ena motsättningen 
kan sägas finnas inom subjektet, d v s  inom lärarlaget, på så sätt att då lä
rarlaget består av en heterogen grupp personer, uppstår olika idéer och 
åsikter i vissa frågor som rör studenterna. Den andra motsättningen finns 
mellan subjektet, lärarlaget, och arbetsdelningen. Detta p g a att de lärare 
som försöker fungera som  ett team  finns fysiskt placerade på olika 
avdelningar inom institutionen, med långa avstånd mellan. Lärarna har 
parallellt med denna kurs på termin 5 andra olika kurser och projekt som 
de är inblandade i och arbetsbelastningen mellan personerna i lärarlaget 
är m ycket skiftande under olika perioder. I studenternas enkätsvar har vi 
kunnat notera en del spår av detta i uttryck som ”hårt arbetande lärarlag", 
”trots deras arbetsbörda”, "ibland tycks ni ha fö r  mycket att göra och då
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kan undervisningen kännas som om den kom m er i andra hand", "ibland  
verkar det som  om vissa har dåligt med tid fö r  oss", "ibland kan man 
känna att lärarna har mycket att g ö ra ”. Dessa uttryck för motsättningen 
är helt i enlighet med vår egen upplevelse. Följden blir att det ibland är 
svårt att få tid att träffas och prata igenom  olika frågor som rör studen
terna. Därav de dubbla budskapen, att en säger en sak och en annan något 
annat.

Exempel 3 : En tredje, och den kanske tydligaste motsättningen, kan sä
gas vara m ellan objektet (studenterna) och reglerna  (prestationerna skall 
graderas efter betygsgraderna underkänd, godkänd och väl godkänd). 
Den har tagit sig uttryck i att de skriftliga tentam ina skapat starka känslor 
och diskussioner om poäng. Trots att lärarlaget lagt ner m ycken möda på 
rättningarna (skrivningarna har bestått av enbart större essäfrågor), har 
studenter som  inte nått betyget väl godkänd, men haft betyget inom  
”räckhåll” ofta tagit kontakt för att diskutera en ”rättning uppåt” . Under 
dessa kontakter har känslorna ofta varit starka. Man har t ex kunnat 
uttrycka det på följande sätt: "Jag känner mig m indre värd än ... Jag  
kanske inte kom m er att platsa på arbetsmarknaden. ”, "man få r  sämre 
självförtroende”, "man få r  lust att sluta", ”ja g  duger in te” (citaten är inte 
häm tade ur enkäten; de är m innesanteckningar från individuella studen
ters kontakter m ed lärarlaget). Det har alltså blivit en slags tävlings- och 
konkurrenssituation till följd av det regelm ässiga kravet att vi skall be
döm a studenternas individuella tentam ensprestationer i tre betygsgrader. 
Denna situation m otverkar en del av de am bitioner om hjälpsamhet, sam
arbete och laganda, som  lärarlaget arbetar efter och själv försöker vara 
en förebild  för studenternas kom m ande gärning i arbetslivet. Det upp
fattas också som en form  av dubbla budskap. G raderandet är på en 
samhällelig nivå kopplad till utbildningssystemets sorteringsfunktion, och 
som sådan svår att undvika, eftersom  den funktionen på det konkreta 
planet fö ru tsätter att lärarna dokum enterar och kontro llerar de indi
viduella studieprestationerna.

D iskussion
I verksam hetsteoretiska studier används vanligen data som verksam heter 
d irekt avsätter hos observatörer, e ller som  t ex kan fångas med 
videotekniker. D essa data är m öjliga att analysera tillsam m ans med dem 
som ingår i verksam heten. Det är t ex möjligt att se på videoinspelningar 
tillsam m ans och efterfråga de agerande om motiv, känslor, tankar o s v i 
sam band med vissa ageranden och på så sätt få en djupare förståelse av

295



vad som faktiskt sker. Dessa slag av data förutsätter större arbetsinsatser 
än vad som har varit m öjliga i vårt fall.

Våra enkätdata är indirekta. Undervisnings- och studieverksam heten 
återspeglas genom  studenternas selektiva uppfattningar. Vi tror dessutom 
att en i grunden positiv inställning till lärarlaget som idé och oss lärare 
som personer har färgat av sig på bedömningarna. Studenterna har fångat 
vår am bition, engagem ang och vilja att sam arbeta både inom  lärarlaget 
och med studenterna, som något ovanligt positivt jäm fört m ed tidigare 
undervisningserfarenheter, vilket har påpekats t ex med ord som ”Tänk 
om ja g  haft sådana lärare tidigare i livet”. Själva har vi generellt upplevt 
större problem  och m indre lyckade lösningar av uppgifterna än vad stu
denternas uppfattningar ger uttryck för, och ser också fram för oss stora 
utvecklingsm öjligheter för lärarlagets arbete. Det är som om vi bara har 
beträtt en väg ännu.

Det kan även vara värt att notera att enbart 68 procent av studenterna 
besvarade enkäten  trots flera påm innelser. Vi har inte gjort någon bort- 
fallsanalys. Det är tänkbart att det kan finnas en större andel kritiska rös
ter i bortfallsgruppen.

M odeller för att lösa motsättningarna

Nedan följer m er eller m indre m öjliga sätt att lösa de tre motsättningar 
som presenterats som  exempel under resultatdelen.

Bristen på verklighetsförankring i undervisningen anser vi vara relativt 
lätt att finna genom förbara lösningar till. Bland de instrum ent vi lärare 
har till vårt förfogande finns ju  allt från hårdvaror, som datorer och and
ra tekniska hjälpm edel, till olika typer av undervisningsmetoder. I detta 
fallet kan m otsättningen lösas t ex genom att planera in fler studiebesök 
för studenterna och/eller att bjuda in gästföreläsare från andra organisa
tioner och företag som  har kom petens på de områden som behandlas i 
undervisningen. Ett annat sätt kan vara att lärarlaget försöker kom m a i 
kontakt m ed andra m änniskor ute i arbetslivet, t ex genom att anordna 
uppdragsutbildningar och därmed kunna utbyta erfarenheter med prak
tiker på om rådet. Det finns också m öjligheter att skapa forsknings- och 
u tvecklingsprojekt som är arbetslivsinriktade och som lärarna i lärar
laget kan delta i. Ett ytterligare sätt är att arbeta med fallstudier. Redan ht 
1994 har vi börjat använda oss av en mindre inlandskommun och en stör
re kustkom m un. Faktiska uppgifter om förhållanden i dessa kommuner, 
samt uppgifter från pågående förändringsarbeten i personalgrupper har
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på så sätt börjat byggas upp för att kunna användas i olika kursm om ent 
och även som underlag för problem lösningar i skriftliga tentamina.

I det andra exempet, angående dubbla budskap från lärarlaget, antyddes 
motsättningar på två plan. Lösningar på motsättningarna inom subjektet, 
d v s  lärarlaget, kan dels sökas i ett tydligare dokum enterat samarbete (t 
ex i läsanvisningar) då det gäller inform ation av regelkaraktär, vad som 
skall tas med i en forskningsplan o s v .  Att det däremot till följd av hete- 
rogeniteten inom  lärarlaget finns olika sätt att bedriva undervisning, olika 
uppfattningar i teoretiska och m etodiska frågor, ser vi som en fördel. På 
så sätt reflek teras inom  lä rarlaget den vetenskap liga pluralism en. 
Lösningarna på m otsättningen m ellan lärarlaget som subjekt och arbets
delning  m enar vi finns i en annan arbetsdelning på institutionen på så sätt 
att lärarlaget får m öjlighet att koncentrera sina lärarinsatser inom  P- 
program m et och också kan utveckla forsknings- och utvecklingsarbeten 
som kan gagna undervisningen och tvärtom, dvs att studenteras arbeten 
kan utgöra bidrag till dessa forsknings- och u tvecklingsarbeten. För 
övrigt pågår vid vår institu tion  för närvarande en om organisations- 
diskussion där starka röster, inklusive våra, höjs för att m öjliggöra en 
lösning av ju s t denna m otsättning i den riktning som vi här antyder.

I det tredje exem plet har vi under de senare term inerna g jort olika 
försök att tona ner "spets"-frågan genom att t ex lägga huvudvikten vid 
författandet av rapporter i m indre grupper och m untliga inledningsupp- 
gifter, vilka bara har graderats med kategorierna underkänd eller god
känd. De som  dessutom  har velat pröva på m öjligheterna till "spets" har 
erbjudits frivilliga skriftliga tentamina. M ed dessa "kringgående rörelser" 
har studenterna endast undantagsvis prövat för "spets" och ännu mer 
sällan faktiskt nått det resultatet. Inför ht 1994 införde vi obligatoriska 
skriftliga tentam ina efter konsultationer med prefekten om hur vi skulle 
tolka att skyldigheten  att bedöm a i tre betygsgrader hade förstärkts i 
regelverket, sam tidigt som  vi behöll de andra exam inationsform erna 
(skriftliga hem uppgifter, inledningsansvar o s v). Resultatet blev som vi 
tidigare antytt, en "spets"-dram atik som m otverkade våra am bitioner. 
Inför nästa läsår letar vi m öjligheter att återgå till de tid igare "kring
gående rörelserna", som  dock inte är någon egentlig lösning på den 
m otsättning som också fram träder på en samhällelig nivå och är så intimt 
förknippad med utbildningssystem ets sorteringsfunktion.

I vår analys har vi nöjt oss med att visa på tre exem pel på m otsätt
ningar. Vi har dock inte på något sätt gjort en uttöm m ande analys, och 
kan därför inte återge alla förekom m ande m otsättningar och än mindre
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relatera dem  till varandra för att på så sätt finna de viktigaste länkarna 
som skulle kunna peka ut lärarlagets närmaste utvecklingszon i en sam
manhållen modell att implementerà.

Dock m enar vi att våra exem pel förm år antyda hur kreativ verksam 
hetsteorin kan vara i att rikta uppmärksamheten mot strategiska områden 
av ett verksam hetssystem  och på så sätt hjälpa till att man i analysen stäl
ler de ”rätta” frågorna.

Heterogenitet + samarbete = kollektiv expert

Lärarlagets heterogenitet m ed avseende på kön, ålder, livsstilar, kun
skapsområden har framhävts m ycket frekvent i enkätmaterialet. På frågan 
om heterogeniteten har studenterna i 50 procent av svaren spontant an
vänt uttrycket "kom pletterar varandra bra", vilket vi ser som ett starkt 
mått på att också studenterna har uppfattat olikheterna inom  lärarlaget 
och även hur dessa olikheter sam arbetar så att det uppstår ett kollektiv. 
Experten är alltså det som  utvecklas m ellan lärarlagets individer. Vi 
m enar att heterogeniteten på m ånga sätt är en tillgång. Det uppstår fler 
förslag till lösningar i problem situationer. Därmed finns ett större urvals
rum  för att välja bra lösningar, jäm fört med om lärare arbetar ind i
viduellt. O likheterna påverkar att den gem ensamma kreativiteten blir ri
kare. De enskilda lärarna lär av varandras olikheter och olikartade erfa
renheter. På så sätt blir den kollektiva experten mer än summ an av de 
sam arbetande individernas kom pletterande kunskaper. Det finns ett ex
pansivt lärande i interaktionen inom  lärarlaget.

En förutsättning för att ett heterogent lärarlag skall utveckla en kol
lektiv expertis är att det finns en ömsesidig uppskattning mellan lagets in
divider, att det finns en vilja, en förm åga och tid till samarbete. I stu
denternas uppfattningar i enkäten finns talrika uttryck för att man fångat 
öm sesidigheten och sam arbetet inom lärarlaget. Om denna förutsättning 
inte finns i lärarlaget kan heterogeniteten  snarare vara en källa  till 
splittring, konkurrens och revirstrider, som kan få ogynnsam m a konse
kvenser för studenternas lärandesituation.

Från ord till handling
P-om rådet uppm ärksam m ar särskilt förändringsarbete inom  arbetslivet 
ur personalsynpunkt. Verksam hetsteorin ger ett vetenskapsbaserat under
lag till förändringsarbete, genom  att den dels kom binerar traditionell 
forskning och utvecklingsarbete (”tilläm pning” av vunna kunskaper ge-
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nom im plem entering av en ny arbetsm odell inom  ramen för ”den när
maste utvecklingszonen” och utvärdering av den nya arbetsm odellen) 
inom sitt ”paradigm ” och dels förutsätter ett ”teoretiskt” samarbete m el
lan forskare och praktikens företrädare. I denna mening bör verksam 
hetsteorin ha en central roll inom  P-program m ets kunskapsom råden. I 
denna mening utgör verksam hetsteorin även ett verktyg för att utveckla 
lärarlagets fortsatta arbete.
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Att lära sig lära - ny pedagogik ställer nya krav på universitets
biblioteket
S a m m a n f a t t n i n g  a v  f ö r e d r a g  i n f ö r  u n i v e r s i t e t s p e d a g o g i s k a  k o n f e r e n s e n  i U m e å  1 5 - 1 6  
f e b r u a r i  1 9 9 5 ,  J o n  E r i k  N o r d s t r a n d ,  U m e å  u n iv e r s i t e t s b i b l io t e k

U n iv ersite tsb ib lio tek e t är i in fo rm a tio n sb ran sch en . D e t in n e b ä r  att da ta  skall t illh an d a 
hållas, o av se tt m ed iu m .

För ö v ersk åd lig  tid  k o m m e r tid sk rifter o ch  b ö c k e r  a tt vara  d e t d o m in e ra n d e  m ed ie t fö r 
b ib lio tek . M en  i d e n  tak t an d ra  m ed ie r, t.ex . v ideo , au d io  o c h  p u b lice rin g  i d a tab aser, 
skall d essa  m e d ie r  tillh an d ah å llas . D e  m est a n v än d a  b ib lio g ra fie rn a  finns nu  p å  CD- 
ROM, o c h  UB sa tsa r  ock så  p å  v id e o  o c h  lju d b an d . A lltm er p u b lice ra s  p å  In ternet, o ch  
n ä te t skall ses so m  e tt m ed iu m .

För m ån g a  k a n  d e n n a  tek n isk a  o m v älv n in g  vara d e n  m est b e ty d a n d e  av  d e  fö rä n d 
ringar so m  sk e r  v id  u n iv ersite tsb ib lio tek e t.

Jag  d e la r  in te  d e n  sy n e n . F ö r m ig  ä r  d e t v ik tigaste  a tt p e d a g o g ik e n  fö rän d ras , o ch  att 
s tu d e n te rn a  a lltm er p å  e g e n  h a n d  fö rv än tas h itta d e n  n ö d v ä n d ig a  in fo rm atio n en . U t
b ild n in g en  h a n d la r  in te  bara  o m  att lära  sig äm n e t u ta n  ock så  a tt lära sig  h u r  m an  lär 
sig.

D en n a  p ro cess  h a r  börjat. H u v u d b ib lio tek e t h a r  regelm ässig t 5000 b e sö k a re  o m  d a g e n  
o c h  ä r e n  av  U m eås m es t b e sö k ta  p la tse r. A ntalet b e sö k a re  ä r fem  g å n g e r  h ö g re  än  
an ta le t lån, v ilke t v isa r a tt d e t  m o d e rn a  b ib lio tek e ts  främ sta fu n k tio n  in te  är a tt tillh an 
dahålla  b ö c k e r  fö r h em lån .

För a tt k lara  d essa  s to ra  b e sö k a rsk a ro r  byggs b ib lio tek e t u t. H u v u d b ib lio te k e t får e n  n y  
läsesa l o c h  e tt ny tt v å rd b ib lio tek  ä r u n d e r  p ro jek te rin g .

K raven  p å  d e  fram tida  b ib lio tek arie rn a  är sto ra . D e  h a r  hittills haft o lika  k o m p e te n se r, 
o ch  d e  k ra v e n  k o m m e r a tt förb li. M en  därtill k o m m e r att d e  ock så  m åste  vara duk tiga 
p ed ag o g er.

D en  tek n isk a  u tv eck lin g en  på  b ib lio te k e n  är en  u tm an in g  för lärarna . D e b ib lio tek s
k u n sk a p e r  m an  e n  g å n g  fått m åste  u n d e rh å lla s .

A v g örande fö r o m  u n iv ers ite tsb ib lio tek e t k o m m e r att lyckas ä r  att
• b ib lio tek arie rn a  ä r duk tig a  p e d a g o g e r
• b ib lio tek e t h a r  tillräck lig t m ån g a , o c h  a d e k v a t u tru s tad e , a rb e tsp la tse r
• lä rarna  b e h ä rsk a r  d e  m o d e rn a  h jä lp m e d le n  i b ib lio tek e t
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"£»  prefekts testamente
efler 

Vfår smaJfår en cTu6org 6ästF

Per-0 [of'Ericsson, instför (finisfioraifysiologi, Umeå universitet, 90187 Umeå.

När Alice mötte katten vid skiljevägen frågade hon:
- Vilken väg skall jag gå för att komma härifrån?

- Det beror på vart Du vill komma, svarade katten.
- Det spelar inte så stor roll vart jag kommer, sa Alice.

- Då spelar det inte heller någon roll vilken väg Du tar, sa katten, 
(ur Lewis Carroll, Alice i underlandet)

Klinisk oral fysiologi

Det är inget kul att jobba!
Det är inget kul alls att inte jobba!

Det måste få vara kul att jobba!

"Klinisk oral fysiologi" är en universitetsklinik underställd två huvud
män.

Institutionen  för klinisk oral fysiologi vid odontologiska fakulteten 
har staten/universitetet som huvudman och grundutbildning, forskning, 
forskarutbildning och fort- och vidareutbildning som prim ära uppgifter. 
Institutionen ansvarar för två kurser inom tandläkarprogramm et.

Avdelningen  för klinisk oral fysiologi vid Tandläkarhögskolan har 
landstinget som huvudman och specialistvård med tydligt ekonomiskt 
produktionsansvar som främ sta uppgift. Institutionen och kliniken har 
gem ensamt ansvar för utbildning av specialister.
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Verksamheten vid klinisk oral fysiologi är således mycket diversi- 
fierad. Kraven på hög kvalitet och produktivitet inom alla områden är 
uttalade. Personalstyrkan är relativt Uten och m edarbetarna är därför 
mer eller mindre involverade i alla delverksamheter. För att personalen 
skall behålla sin hälsa så att arbetet skall fungera på bästa sätt krävs att 
verksamhetens syfte, krav och mål, arbetsuppgifter och 
ansvarsfördelning är tydliga för var och en i personalgruppen.

Varför testamente?

"Utan arbete ruttnar snabbt allt liv 
men om arbetet är utan själ 

så förkvävs det sakta.”
(Albert Camus)

Testamentet då? Den period jag  har haft ledningsansvar för klinisk oral 
fysiologi påbörjades 1987. En nyligen genomförd organisationsför
ändring inom odontologi ska fakulteten medför att den gamla institu- 
tionsindelningen upphör att gälla 1995-07-01. Därmed upphör även 
prefektskapet för klinisk oral fysiologi. Klinisk oral fysiologi kommer 
att ingå i en ny institutionssam mansättning. När m itt prefektuppdrag vid 
klinisk oral fysiologi nu avslutas passar jag på att sammanfatta tankar 
och erfarenheter i ett "sista budskap".

Det jag i grunden har försökt göra i mitt ledningsarbete är att samla och 
systematisera och använda kunskap och erfarenheter om ledningsarbete 
som egentligen är kända sedan "tidernas begynnelse" och som framför 
allt baseras på sunt förnuft. Jag har strävat efter att skapa en bas, en 
plattform  av "system atiserat sunt förnuft" som jag kan utgå ifrån och 
utveckla och bygga vidare på i m in roll som arbetsledare.

Varför skall det då vara nödvändigt att ägna speciell tid och tanke åt 
betydelsen av just sunt förnuft? Ja, enligt min mening därför att det i 
praktiken inte verkar vara så självklart inom ledningsarbete att använda 
sunt förnuft som ledstjärna. Denna uppfattning har uttryckts av den 
kände managementkonsulten Thomas J Peters, som 1982 tillsammans 
med Robert H W aterman Jr gav ut boken "In Search of Excellence" (På 
jakt efter mästerskapet, Harper & Row, NY) - en kultbok i samman
hanget. Enligt Peters är just sunt förnuft det svåraste att bygga in i en 
företagskultur.
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Vår föränderliga vardag

"Varför skall jag tänka på fram tiden?
Vad har framtiden någonsin gjort för mig?"

(Groucho M arx)

Bara att leva innebär förändring. Förändringar kan kom m a smygande, 
som att för varje fjällvandring känns ryggsäcken tyngre och kilom et
rarna längre, eller språngvis, som en anhörigs plötsliga död eller en 
m iljonvinst på Lotto. Förändringar kan aldrig hindras, men i vissa fall 
kan de pareras och styras. Birger Norm an har träffande form ulerat 
livets lopp på följande sätt: "Livet är som en spärkar, i utförsbacken, på 
blåhalka. Löne int å rabbe (bromsa), men man gitt ju  styr ekipage!"

Förr var kunskaper, erfarenheter och arbetsutförande m er enhetliga och 
konstanta vilket gav viss trygghet och stabilitet i tillvaron. Idag är för- 
ändringstakten m ycket hög inom  alla områden. Den gam la kartan stäm 
mer ej längre. I regeringens handlingsprogram  mot arbetslösheten visas 
att 1991 gick det en (1) arbetslös på nitton (19) arbetande medan siffran 
1994 var en på sex.

På bara 150 år har samhället genom gått utom ordentligt genom gripande 
sociala och ekonom iska förändringar. Jordbrukssam hället (förindustria
lismen) avlöstes vid sekelskiftet av industrisam hället (industrialismen). 
Industrimax, d v s  den period när flest m änniskor var anställda inom 
industrin inträffade omkring 1950, samtidigt som vi fick en kraftig 
tillväxt av tjänstesam hället (postindustrialismen). U nder 1980-90-talen 
ser vi det s k K-samhället (neoindustrialismen) växa fram, karakteriserat 
av flera centrala begrepp som alla råkar börjar på K: Kunskap, Kvalitet, 
Kompetens och Kommunikation. Till dessa kan m an även foga: Kultur, 
Känslor, Kundorientering, Kretsloppstänkande, Kvinnokraft.

Senare års genom lysningar av den svenska ekonom in pekar på att vi 
svenskar lär oss för litet, att vi investerar mindre än andra i kunnande 
och kompetens. Det har också förts fram att den svåra uppbyggnaden av 
kunskap och kompetens, som är den enda hållbara grunden för ett fram 
tida välstånd, kräver långsiktig uthållighet. I detta sam m anhang betonas 
den nyckelroll som personalutveckling har vid grundläggande ekono
miska, sociala och tekniska förändringar. Det gäller att förbereda 
dagens arbetskraft för morgondagens krav. Begreppet "lärande 
organisation" har börjat användas. Det är fråga om att bearbeta attityder 
och förändra beteenden för att skapa förutsättningar för ett livslångt 
lärande, i syfte att parera för den höga förändringstakten.
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"Den m ätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst."

(K Boye, ur I rörelse, Härdarna 1927)

I den lärande organisationen ifrågasätter varje individ kontinuerligt 
organisationens mål, normer, etc. Begrepp som "total quality manage
ment" och "continuous quality improvement", vilka ursprungligen 
form ulerats inom  fram för allt japansk bilindustri, har börjat dyka upp 
även inom  offentlig sektor.

Om givningen ställer alltså stora krav på oss. Vi möter en ständig ström 
av nya idéer som kräver en mängd ställningstaganden till vad som är 
rätt, fel, nödvändigt, bäst, dåligt etc. Detta m edför ökade påfrestningar 
för såväl individer som för organisationer. Dessutom förändras ständigt 
individ, arbetsgrupp och organisation genom ålder, ökad kunskap, 
större erfarenheter.

Det som en gång är givet är inte givet för alltid.

Är zebran ett vitt djur med svarta ränder, 
eller ett svart djur med vita ränder ?

V ilja till förändring, förnyelse och utveckling är överlevnadsvillkor för 
en organisation i en föränderlig tid. I förändringsarbetet ingår att m ed
arbetarnas kom petens kontinuerligt utvecklas. En mycket viktig uppgift 
för ledningen är därför att skapa goda förutsättningar för att lära. 
Kompetensutveckling kan nås genom utbildning, studiebesök etc, men 
bör kanske främ st ske genom det dagliga lärandet i bredd och djup. 
Genom att var och en tar ansvar för sin uppgift, söker lösningar, reflek
terar över resultatet och drar slutsatser av sina erfarenheter till nästa 
gång uppstår ett "lärhjul". M edarbetaren har därmed m öjlighet att ta 
ansvar för sin egen utveckling och tillförsäkra sig den kompetens upp
giften kräver. M en, för att kunna lära genom att följa upp och värdera 
sitt arbete m åste resultatet kunna relateras till givna mål, satta och 
anvisade av ledningen.

Kunskap, och därm ed ansvar, hos alla inom  en organisation om syfte 
och mål, om sätten och resurser för att nå målen, om prioriteringar etc, 
är avgörande förutsättningar för att verksamheten skall fungera och 
utvecklas fram gångsrikt. Behovet av att tydliggöra och till personalen 
förm edla "verksam hetsidén" dvs det syfte och de barriärmål, etappmål, 
delmål som  organisationen har, blir särskilt stort just vid förändrings
arbete. Genom  m ental beredskap, som kan påverkas och stärkas, kan vi 
lättare m öta fram tidens krav.
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Chance favours a prepared mind

En grundläggande och praktisk uppgift för ledningen är därför att 
Motivera personalen för det arbete som skall göras. Ledningen måste 
genom att engagera och stimulera konkret föra ut de värderingar och 
den kultur man har eller vill införa. I kulturen skall finnas beteenden 
som uppm untrar till eget ansvar och självkontroll, till att ta egna initia
tiv att söka kunskap, till att värdera resultat och ompröva mål och medel 
och till att ta och ge kritik.

Det gäller att skapa ett arbetsklim at och en inställning hos medarbetarna 
som m öjliggör förändring och underlättar måluppfyllelse. Alla måste 
dra åt samma håll, gå mot samma mål... fast kanske på olika sätt. Led
ningens uppgift är att hålla riktning och fart, gasa och bromsa, ge fria 
tyglar men hålla kontakt och kontroll.

En annan grundläggande uppgift för ledningen är att regelbundet Ut
värdera verksamheten, d v s  följa upp och analysera resultatet för att 
kunna korrigera innehåll, mål, medel, riktning, fart.

Den tredje grundläggande uppgiften för en institutionsledning är att 
regelbundet och ordnat ge m edarbetarna återkoppling ("feedback") och 
Förstärkning på resultatet av nedlagt arbete, för att på så sätt motivera 
och ge ny näring för fram tida arbetsinsatser.

I denna ständigt pågående process måste ledningen vara uuuthååållliiig 
när det tar emot och vara medveten om att det som en gång är givet inte 
är givet för alltid. Personalens kunskap om målen kommer av olika skäl 
att tunnas ut med tiden. Därför ingår det i ledningsfunktionen att ansva
ra för kontinuerlig inform ation till medarbetarna så att var och en blir 
påm ind om  frågan "Varför är jag här? dvs "Vilken uppgift och 
vilket ansvar i organisationen har just jag", sett även i helhetsperspektiv.
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Mitt testamente

...kan sam m anfattas med följande tre ord:

M otivation (M) Utvärdering (U) Förstärkning (F)

(M) Motivation. Ledningen måste vara klar över att m otivation och 
drivkraft för en arbetsuppgift förutsätter god insikt i vad arbetet egent- 
bgen går ut på, även i ett större sammanhang.

Man kan inte anklaga personalen 
för att den inte gör det som den inte vet att den skall göra 

eller hur det skall göras.

Klimatet i organisationen måste tillåta de anställda att växa och sträva 
efter egna individuella mål - inom  ramen för den gem ensam m a 
filosofin.

(U) Utvärdering, betyder att se resultatet av verksamheten. Hur gick 
det sen, och varför gick det som det gick med det arbete som vi genom 
fört med stort intresse och engagem ang? Har vi nått våra mål? För att 
att få svar m åste vi regelbundet ta oss tid att "se verksamheten", 
utvärde-ra resultatet. Uppföljning och analys av det löpande arbetet 
m åste därför finnas med som en självklar rutin i organisationens 
arbetsschema. I detta arbete måste alla känna ansvar.

(F) Förstärkning. Det räcker inte med att följa upp och analysera 
arbetsinsatserna. A lla m edarbetare måste få förstärkning och belöning 
för sitt engagem ang och ny näring för det fortsatta arbetet som väntar. 
Resultatet m åste därför delges all personal. Personalen måste få veta vad 
som fallit väl ut och vad som fungerat dåligt och vilka ev förändringar 
som m åste göras.

M ed detta arbetssätt inbyggt i den vardagliga rutinen skapas en god 
grund för att stärka identiteten och självkänslan hos medarbetarna så att 
de kan känna stolthet över sin arbetsplats och bli m otiverade för fortsatt 
positiv utveckling av verksamheten.
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"De som slösar bort dagen med att prata om gårdagens seger 
...får ingenting att skryta över imorgon." (Gammal kines)

Det gäller att "komma på folk med att göra någonting rätt och bra". 
Men, det vanliga är ju  att organisationer är uppbyggda för att lägga 
märke till det negativa, d v s  kom m a på folk med att göra fel snarare än 
att göra rätt. Om man önskar stärka medarbetarnas självaktning och 
fram kalla stolthet över organisationen, vilket i sin tur befordrar sunt 
etiskt beslutsfattande och handlande, måste man framhålla det som görs 
rätt. Kom exempelvis ihåg "Pygmalion-effekten".

Istället för att "räkna fem fel" hos medarbetarna, Räkna Fem Rätt!

Om verksamhetens syfte och mål.

Vet man inte till vilken hamn man skall segla 
är ingen vind den rätta.

(Kinesiskt ordspråk)

Personliga mål och drivkrafter kan vara mer eller mindre uttalade och 
m edvetna hos olika individer. Inom en organisation däremot måste 
verksam hetsidéen vara tydligt uttalad och känd för all personal, ah per
sonal ! D ärm ed kan och måste varje individ ta sitt personliga ansvar för 
att verksam heten löper enligt uppgjorda planer.

Det är viktigt att sätta målen på en rimlig nivå, att bestäm m a sig för "i 
vilken liga man vill spela". Om ribban ligger så högt att vi sällan eller 
aldrig når fram, trots enträget arbete, kommer vi att känna oss otill
räckliga, bli utan belöning och tappa sugen. Följden kan bli att hälsan 
sviktar och utvecklingen stannar upp. Detta är förödande för både 
individ och verksamhet!

M edan vi strävar efter det ouppnåeliga, 
förhindrar vi det som kan förverkligas.

(Robert Ardrey, 1970)

När man sätter mål och "deadlines" bör man således ha bedömt 
förutsättningarna och prognosen för att nå målen inom  rimlig tid och 
med de resurser man har till förfogande. Endast då kan man nå hög 
kvalitet i verksamheten.

"Nog finns det mål och mening i vår färd - 
men det är vägen, som är mödan värd". 

(Karin Boye, ur I rörelse, Härdarna, 1927)
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På väg mot m ålet är det uppmuntrande att ha klarat av uppsatta delmål. 
Det är därför klokt att lägga in lämpliga "stopp” under vägen, kanske 
med stim ulerande "raster" då uträttat arbete kan betraktas.

För att alla inom  verksam heten skall spänna bågen tillräckligt hårt krävs 
även det som i idrottssam m anhang benämns " b arri ärmål ". Barriärm ål 
skall inte vara utopier, d v s  framstå som orealistiska. De kan vara visio
ner som känns m eningsfulla och som med rätta förutsättningar och rätt 
attityd är m öjliga att leva upp till. De stimulerar till förbättringar i det 
dagliga arbetet.

Det är en m yt att målen alltid måste höjas. De måste dock ofta form ule
ras om och kanske också sökas i en annan riktning än den vilken vi be
kvämt vant oss vid att följa.

Man kan inte korrigera fel riktning 
med ökad hastighet!

Strategi för motvind. Rast, vila. "Måla f-n på väggen".

M an behöver kraft för att gå över berg.
Kraft behövs även för att stå ut med att man inte kom över berget.

Inom en verksam het som går bra ökar kraven, såväl de yttre, från om
givningen, som de inre, dvs de som kommer av människans inneboende 
kraft att driva utvecklingen vidare. I denna situation kan organisationen 
drabbas av trötthet. Vissa individer växer med trycket, andra slits. Vi 
kan bli naturligt uttröttade av vårt arbete och det räcker då m ed att vila 
upp sig för att kunna ta nya tag. Det är värre om man blir trött på 
arbetet.

Ledningen m åste vara medveten om riskerna för utmattning och vidta 
lämpliga åtgärder för att motverka trötthet på arbetet, eller utbrändhet 
som det även kan kallas (trötthet som ej går att sova bort).

Dessutom, gränsen m ellan medgång,"stolpe in", och motgång, "stolpe 
ut", kan vara hårfin. Genom att "måla f-n på väggen", dvs skissera m öj
liga hotbilder, ser man f-n (hotet, problemen) och kan tänka efter före 
och bygga upp en lämplig krisberedskap.

E ntropi.

Entropi är en term  inom  termodynamiken som betyder oordning eller 
upplösning. Entropi betecknar tendensen hos ett system att förändras i 
riktning m ot sin m est sannolika - och därmed mest oordnade - fördel
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ning. Termen kan appliceras på en organisation för att belysa konsek
venserna av otydligt eller bristande ledarskap.

Man måste vara klar över att utan en tydlig och synlig ledning som 
håller ihop verksamheten och ständigt påm inner om helheten, dvs om 
syfte, mål, krav och färdriktning går organisationen obevekligen mot 
upplösning.

Oklara direktiv, mållöshet och kravlöshet medför att enskilda grupper 
inom organisationen finner sina egna mål och riktningar för att nå egna 
syften, syften som kan gå stick i stäv med andra gruppers och hela orga
nisationens egentliga syfte och mål. Får en sådan upplösande process 
fortgå riskeras att verksamheten går in i förödande "spin" m ed ineffek
tivitet och vikande lönsamhet som följd.

Två stenhuggare högg fyrkantiga block i granit.
En åskådare frågade: "Vad håller ni på med ?"

Den ene svarade trött: "Jag hugger de här stenblocken fyrkantiga.” 
Den andre entusiastiskt: "Jag är med och bygger en katedral!"

(J Carlzon)

L Y S S N A !

"Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något".
(Henrik Tikkanen)

Att lyssna innebär m ycket mer än att höra. Örat uppfattar ljudvågor, 
som måste tolkas, för att sedan värderas. Det sista ledet i lyssnandet är 
när man ger gensvar på det man hört, tolkat och värderat. Lyssnandet 
kan läras, tränas och utvecklas.

Det kan gå illa om man inte lyssnar. Det berättas att när japanerna under 
andra världskriget flög in över Pearl Harbor upptäcktes de på radarn av 
två unga soldater, som omedelbart rapporterade händelsen till sin chef. 
Chefen ville dock ej lyssna utan bortförklarade soldaternas iakttagelse.
Vi vet hur det gick. Om chefen varit lyhörd hade japanerna kunnat 
mötas i luften.

Oförmåga att lyssna kan orsaka fel som innebär att handlingar måste 
letas i onödan, brev skrivas om, m ötestider ändras, varor omdistri- 
bueras etc. Därför, om man lyssnar, uppfattar och förstår rätt kan man 
undgå m issförstånd och tjäna såväl tid som pengar. I en god 
organisationskultur ingår att vara lyhörd för personal, studerande, 
patienter etc.

"För att leda måste man följa" (Lao-tse, 604 - 507 f.Kr)
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Det vickande bordet. Om att "Sätta spår i cementen".

De stora förändringarna går inte spårlöst förbi. De små därem ot glöm 
mer vi ofta bort. Vi glöm m er att vi dagligen förbättrar och förändrar i 
rutinarbetet. Ta som exem pel ett "vickande bord", som ständigt stör 
och irriterar med sitt vickande till dess att någon griper in och åtgärdar 
det för korta bordsbenet.

Om lagningen då görs med något tillfälligt mellanlägg, som lätt kan tap
pas bort, börjar bordet snart vicka förtretligt igen. Ett sådant beteende 
kan liknas vid att sätta spår i sanden, spår som snart försvinner. Istället 
skall det vara självklart att direkt stabilisera bordet permanent, d v s  
"sätta spår i cementen", som innebär att man ser till att denna typ av 
förbättringar blir bestående.

Vid klinisk oral fysiologi har vi i alla år använt oss av en s k "uträttat- 
lista", som sekreteraren ansvarar för. Inför vårt utvärderingsm öte i 
slutet av varje termin uppdaterar sekreteraren listan med de 
mötesbeslut som tagits under den gångna terminen. V id mötet prickas 
listan av och all personal får omedelbart besked om vad som gjorts, vad 
som blivit ogjort och vilka åtgärder som måste vidtagas.

Det är alltså viktigt att bygga upp en kultur med en attityd som tar vara 
på m edarbetarnas idéer och skapande förmåga; som uppm untrar till att 
ta ansvar och till att fråga, läsa etc; som gör det naturligt att mäta verk
samheten, följa upp och "sätta spår i cementen" (jfr liknelsen med det 
vickande bordet) och som bäddar för medvetenhet om att förändringar 
är en naturlig del av verkligheten.

Om Friskvård.

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande

och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet. (WHO)

Arbete i sig är inte farligt för hälsan, tvärtom är ett arbete en god för
utsättning för att bibehålla god hälsa. Friskvård innebär att förebygga 
såväl fysisk som psykisk ohälsa. Arbetsgivaren kan inte ta ansvar för in
dividernas livsstil, som i sin tur är av betydelse för hälsan. Ansvaret för 
den egna hälsan måste i första hand ligga på individen själv.

Arbetsgivaren bör dock inspirera de anställda till ett ökat hälsomedve- 
tande. Detta kan ske exempelvis genom att på olika sätt understryka och 
underlätta de fyra väl kända beteenden som signifikant kan bidra till
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bevarad god hälsa nämligen: M åttlighet med rökning och alkohol, lagom 
fysisk aktivitet och god kost.

A person is well 
if  he is able to carry on his usual daily activities.

(Fansehel)

God ledning m ed god organisation har också visats vara god profylax i 
detta avseende. Attitydundersökningar av konsultfirm an Hessner och 
Bolinder, 1992, har särskilt lyft fram  fyra kriterier som  är viktiga för 
en lönsam  verksamhet och som gör att man trivs på jobbet och känner 
sig motiverad:

1. Respekt för medarbetarna
2. Samarbete
3. M öjlighet att påverka
4. Få besked om hur man lyckas

Samma undersökning visar att de väsentligaste faktorerna för framgång 
är god styrning, dvs att ledningen har god förm åga att skapa ett bra 
arbetsklimat, att de strategiska målen är tydliga och att stämningen i 
arbetsgruppen är bra.

De senaste tio åren har det inom  den nya vetenskapsgrenen Psyko- 
neuro-im m unologi, PNI, kommit rapporter som visar på psykosociala 
stimuli som  höjer, respektive sänker im m unförsvaret (se litteratur
listan). Dessa studier utvecklar och fördjupar den kunskap om sam 
bandet m ellan psykiska stimuli och kroppsliga reaktioner som beskrivits 
i banbrytande experim ent av den ryske fysiologen och nobelpristagaren 
Ivan Petrovitj Pavlov (1849-1936).

Hälsa är att ha tillräckligt m ed resurser 
för att kunna förverkliga sina vitala livsmål.

(Efter N ordenfeldt)

Chefen, Ledaren; alltid en förebild. Exemplets makt.

"M an skall avsluta en affärsuppgörelse på ett sätt som gör 
att man är välkommen tillbaka att göra en ny affär".

(Hans W erthén)

Ledningsarbete handlar nog mer om sättet att vara, "exem plets makt", 
än om ledarskapets innehåll. Det handlar om sättet att inform era och 
fatta beslut, sättet att kalla till och leda möten, sättet att tala och inte 
minst lyssna. Vad chefen gör och inte gör följs och tolkas, och den tolk
ningen har troligen större genom slagskraft än vad som sägs. Detta
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mönster gäller för alla organisationer. De som respekteras som  nyckel
personer på grund av befattning eller kompetens är konstant iakttagna 
av de övriga.

Som chef är man således modell eller symbol i allt man företar sig, och 
ständigt en förebild - god eller dålig, antingen man är m edveten om det 
eller ej, antingen man vill det eller ej - för medarbetare, studerande, 
patienter etc. Chefen kan i olika grad inspirera eller, alternativt, slå ner 
entuasiasmen hos m edarbetarna genom sitt sätt att agera. Chefen kan 
genom personligt exempel upprätthålla en symbolfunktion och fungera 
som modell i fråga om de grundläggande värden han önskar föra in i 
organisationen.

När personer i ledande och sk betrodd ställning, såsom politiker, 
bankanställda och ledamöter i forskningsråd för att ta några aktuella 
exempel, ej på ett övertygande sätt förmår personifiera de värden 
systemet skall omfatta rubbas balansen inom systemet. Tagna tillsam
mans kan sådana händelser till slut bli ett hot mot vår dem okratiska 
samhällsordning.

Inte bara vad som sägs av ledningen, utan även tonfallet, d v s  hur det 
sägs, kan ha avgörande betydelse för hur ett budskap skall uppfattas.

Ett ord som en människa fäster sig vid 
kan verka i oberäknelig tid.

Det kan framkalla glädje till livets slut, 
det kan uppväcka obehag livet ut.
Ja, det påverkar livet på jorden.

Så slarva inte med orden.
(Alf Henriksson)

Som ledningsperson representerar man inte bara sig själv utan även sitt 
ämne, sin institution, sin fakultet, sitt universitet. Ledningens beteende 
ger alltså om givningen en signal, en bild som inte bara knyts till per
son, utan även förknippas med det som ledningspersonen representerar.

Ledningen m åste vara förutsägbar. Oberäknelighet med hum örsväng
ningar skapar osäkerhet i om givningen och en motvilja till att ta kon
takt och ta initiativ. Oförutsägbarbarhet lägger sordin på de sunda 
beteenden som m åste genom syra en framgångsrik verksamhet.

”Ett ögonblicks tålam od kan rädda från stor olycka,
Ett ögonblicks otålighet kan förstöra ett helt liv"

(Kinesiskt ordstäv)
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Nicke Sjödins oöverträffat varma beskrivning av den om sorgsfulle och 
gode ledaren bifogas här i bilaga 1. M otsatsen, bristen på omsorg skild
ras träffande av Gustav Fröding i dikten "Världens gång" ur Gitarr och 
dragharm onika (1891) vars sista strof lyder:

Vågorna rullade asklikt grå.
"Nu sjönk han, nu syns han ej mer, kapten!"

Jaså.
Havet välte, stormen ven.

Om att motivera och motiveras.

I m otivationsarbetet ingår att ständigt upprepa inform ation om syfte, 
mål, resultat, m.m., därför att det är naturligt att glömma. Vi behöver 
bli påminda. I organisationens överlevnadsstrategi m åste ingå att 
ledningen regelbundet visar sig och talar för verksamhetsidéen. Det är 
nämligen så att:

Vad som sägs 
blir inte alltid h ört

Vad som hörts 
blir inte alltid fö r s tå tt

Vad som fö rs tå s  
blir inte alltid accep tera t

Vad som accepteras  
blir inte alltid ih ågkom m et

Vad som kom s ihåg  
blir inte alltid tillä m p a t

..och för det som tilläm pats gäller frågan 
hur länge man gen om för det konsekven t.

I m otivationsarbetet ingår såväl att stödja beteenden som att ändra be
teenden och attityder. Klassiska försök, av bl a Ebbinghaus (1885), har 
visat hur fort vi glöm m er det vi lärt oss och att det har stor betydelse 
hur inlärningen går till. Om inform ation och instruktioner ges ett m e
ningsfullt sam m anhang lär vi oss fortare och kom m er ihåg bättre än om 
instruktionerna ges lösryckta. Beröm underlättar och påskyndar in
lärning m edan klander får m otsatt effekt. Det allra värsta är dock att 
inte bli sedd, att inte räknas med. Då presterar man allra sämst.
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Uthållighet och tålamod.

Det är inte droppens tyngd, utan dess frekvens 
som skall urholka stenen.

Saknas uthållighet uteblir framgångarna. Skidåkaren och mångfaldige 
VM- och OS-mästaren Sixten Jernberg (vann fyra OS-guld 1956-1964) 
sade under sin karriär: "Ju brantare och längre uppförsbackarna är, 
desto mer måste man ta i.”

Ingvar Kamprad har sagt att "Man måste ble ve", dvs vara ståndaktig 
och hålla fast vid sin verksamhetsidé. Om Thomas Edison berättas att 
han en gång blev tillfrågad av en ung journalist hur det kändes att ha 
misslyckats 12 000 gånger. (Edison gjorde över 12 000 försök innan 
han fick glödlampan att fungera). "Unge vän" svarade Edison, "jag har 
verkligen inte m isslyckats 12 000 gånger. Jag har funnit 12 000 vägar 
som inte ledde fram till målet".

Vidare, om man exem pelvis har tränat kontinuerligt under en period får 
man till slut bra kondidtion, ja  den kan bli mycket bra, till och m ed per
fekt. Därefter är man i god form en period, men sedan börjar förfallet. 
Kondition, styrka och smidighet måste ständigt erövras på nytt, de är en 
form av "färskvara". Att nå bra resultat är ungefär som att gungan nått 
högst i topp. Det varar en tid men är inget varaktigt tillstånd.

Efter viss vila m åste man ta i på nytt för att vinna ny mark. Det gäller 
att hålla ut, att inte ge upp, för att man skall kunna nå fram till sitt mål.

"Efter klättringen uppåt 
kommer den mödosamma vandringen på plan mark."

(B Brecht)

Slutligen, när smakar då en Tuborg bäst?

Om vi skall tro på Perikles' vittnesmål i Tuborgs annonser blir svaret: 
"Hver gang!" M en det är fel. Rent allmänt gäller att intensiteten i 
upplevelsen är störst då behovet eller lusten är som störst. En Tuborg 
smakar därför bäst när man är riktigt törstig på en. Denna regel kan 
överföras till upplevelsen av den dagliga arbetssituationen. För att 
prestera ett arbete, vilket som helst, med bra resultat krävs att man har 
lust, är "törstig" på uppgiften och motiverad för att göra sitt bästa.

Arbetsledningen har ett m ycket stort ansvar för att göra personalen 
"törstig", d v s för att med olika medel motivera, skapa lust, till goda 
arbetsinsatser. Häri ligger förstås att ge m edarbetarna återkom m ande
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information om syfte, mål, ev riktningsändringar, m m, förutom att ge 
återkoppling på resultatet och erkänsla och belöning för utfört arbete.
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"Säll är den som har till rättesnöre 
att man bör nog tänka efter före." 
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Bilaga 1

L agled ar'n  av N icke Sjödin

Lagledar va du 
bar väskern  å läst'n 
å rem nåla häri keps'n

Om vi låg önner 
vä 5-0 i halvtid sa du:
"Dä gå fint pojka.
Vi ta dom ."
Sen förlore vi 
vä 9-0
å kaste lerböxem  
å benskydda på däg 
å lova ti härm s'n:
"Aldri m er nan fotboll."

Men du tänne pipa å sa:
"Näste söndag ha vi Tåsjöa. 

Dom ta vi."

Ende kritiken du hade 
va då vi sköt för löst:
"Si hör han skjut!
T im otejen viks int!"

M en om dä va hårlskötta 
va'nt du sä noga 
vart boll'n  for:
"Jävla bra skött!
Hadd ä dänne gått in 
hadd ä vorte mål!"

Lete retfull 
könne du vära, 
å en gang skrek du 

sä dä hörles 
över hålv e Helgum:

"Lägg straffen Du,
Nils Eric,
som ha tage student'n!"

Fali sne 'n  s traff vart e.
Inge mål,
inge stabbdskött ens.
De vart inkast, 
å inge m er straffläggning 
för min del.

M en bra m ycket poänga 
skräpa vi ihop 
tack vare taktiken 
du lärd oss 
då dä stod 0-0:
"Spärk en 
åt hälvet!"

H ur feck du na pengar 
å räck tell?
Int' fanns nan B ingo 
å int' feck vi na tå kom m un.

Lik förbannat 
åkt vi buss 
bå åt Graninge 
å åt Norråker.

Ibland feck bussföram  
spela vänsterytter.

Han va int' säm st.

Ordlista:
remnåla = nålen som  m an snabblagade
rem m arna i fotbollen med,
låg önner = låg under,
lerböxern = leriga byxom a,
ti härm s'n = harm set,
hårlskötta = hårda skott,
vorte = blivit,
könne = kunde,
tege = tagit,
stabbskött = stolpskott,
skräpa = skrapade,
spärk en = sparka den (bollen alltså)
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E. Vad är värderingen värd -  
om tentamina, kursvärderingar 

och annan utvärdering

317



E: Vad är värderingen värd - om tentamina, 
kursvärderingar och annan utvärdering

Av Nils-Erik W edman, Undervisningscentret

Som temats rubrik antyder har här samlats uppsatser med en stor variation i 
innehåll och ansatser. En uppsats diskuterar betygssystemet, en annan visar 
på möjligheten att göra examinationen till ett inlärningstillfälle. T vå uppsat
ser redogör för försök att skapa kursvärderingar som kan bli ett led i stu
denternas kritiska skolning. En uppsats diskuterar vikten av kunskap om 
studenternas tidsanvändning.

Temats första uppsatsen av M ats Löfgren och Lisbeth Lundahl pre
senterar ett försök att m inska lärarens arbetsbörda vid rättning av tentam ina 
men som resulterade i en situation där examinationen blir ett inlärnings
tillfälle. Författarna beskriver hur man i kursen i obstetrik och gynekologi 
inom läkarutbildningen sedan ht 93 efterarbetar tentamina. Direkt efter 
skrivningstidens slut diskuterar studenterna och ansvarig lärare svarsalter
nativ och poängsättning fråga för fråga, oklarheter i frågor och svar utreds. 
Därefter rättar studenterna sina egna skrivningar och lämnar dem  för slut
rättning. (För att undvika "fusk" används ett system med olikfärgade pen
nor.) Positiva erfarenheter rapporteras. Lärarens tid utnyttjas bättre. Det 
m unliga förhöret kan beröra andra frågor än det skriftliga. Studenterna är 
positiva. De menar att skrivningsgenomgång direkt efter tentam en blir ett 
inlärningstillfälle. De får möjlighet att reparera kunskapsbrister inför "mun
tan".

I den andra uppsatsen gör Ingem ar Wedman först en genom gång av det 
nya målrelaterade betygssystemet i gymnasieskolan, därefter görs en liknan
de men mer översiktlig granskning av högskolans betygssystem. Sju (olika 
men sammanhängande) aspekter behandlas bl a: Kursplanens betydelse, Krav 
som ett m ålrelaterat betygssystem  ställer på lärarna, Kunskapsprovens ställ
ning och utformning, Vad innebär målrelaterade betyg i ett decentraliserat 
utbildningssystem? Uppsatsen avslutas med en sammanfattande reflektion där 
författaren bl a påpekar: "Högskolans examinations- och betygsättningsför- 
faranden har nästan aldrig ifrågasatts. Ändå står kvalitetsfrågor idag högt på 
dagordningen. Uppenbarligen menar många högskolor att exam ination och 
betygsättning inte tillhör kvalitetsfrågan".
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Det tredje bidraget av P -0  Eriksson, A -L  Stenmark  och A Wännman 
beskriver hur man arbetat med fortlöpande kursvärderingar i ämnet klinisk 
oral fysiologi under perioden 1988-1994. Vid institutionens kursvärderingar 
läggs stor vikt vid attityden till äm ne och institution. Inställningen till ämnet 
är inte bara viktig ur inlärningssynpunkt, den har också stor betydelse för 
hur man kommer att använda sina kunskaper i ett fram tida yrkesliv och för 
viljan att fortsättningsvis förkovra sig i ämnet. Författarna m enar att genom 
fortlöpande kursvärderingar ifrågasätts ständigt utbildningen. D ärför bör 
kursvärderingar ses som en viktig del av denna, där studenternas förmåga 
till kritiskt tänkande övas bl a genom att de får granska sina egna arbets
insatser och träning i att ge och ta konstruktiv kritik.

I den fjärde uppsatsen presenterar Per Levén ett försök med ett datorise
rat kursvärderingssystem  byggt för att stärka och vidareutveckla kursvärde
ringens roll i utbildningen. Tanken med systemet sägs vara enkel - att skapa 
en arena där studenter och lärare ska utm ana och utmanas till diskussion om 
kursers kvalitet. System et består av två delar. Den första är en variant av 
traditionell kursvärdering där studenterna besvarar frågor om kursen direkt 
vid en dator. Den andra skapar arenan genom att a) ge en sammanställning 
av alla gjorda värderingar och b) öppna dessa för kommentarer. Försök med 
systemet har bara pågått sedan ht 93 varför författaren är väljer att mer 
diskutera än värdera systemet. Dock påpekas vikten av att några utanför 
studentgruppen går in i diskussionen och kom m enterar de synpunkter som 
studenterna för fram.

Slutligen analyseras i temats femte uppsats av Curt Löfgren  och Pernilla 
Nilsson  frågor om studenternas tidsanvändning. Utifrån tidigare data om 
studenternas tidsanvändning vid den sam hällsvetenskapliga fakulteten och en 
under vt 94 genom förd kursvärdering av en kurs i m arknadsföring gör för
fattarna troligt att för m ånga studenter innebär utbildningen inte någon hel
tidssysselsättning. Det tycks finnas utrym m e för ökad studieaktivitet. Uppsat
sen diskuterar osäkerheten kring redovisade data men också behovet av ökad 
kunskap inom  om rådet och hur denna kan vinnas.
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Skriftliga tentamina, ett underutnyttjat 
utbildningstillfälle

M ats Löfgren och Lisbeth Lundahl
Institutionerna fö r  gynekologi och obstetrik sam t pedagogik, Umeå Universitet 

Introduktion
Den skriftliga exam inationen har i m ånga fall negativa förtecken, både för lärare 
och studenter. För studenten innebär det att bli kontrollerad, eventuellt underkänd, 
att vara utlämnad och m issförstådd och att vänta på resultatet. För läraren: att inte 
vara rättvis, att inte ha lyckats förm edla kunskaper, att frågorna missuppfattats, att 
rätta tentamen. Efter tentam en infinner sig oftast en lättnad att det gick bra varpå 
den läggs till handlingarna.

Tentamen i slutet av varje utbildningsblock är dock nödvändig, för att kontrolle
ra att läroanstalten har fullgjort sin uppgift att utbilda de studerande till en adekvat 
kunskapsnivå. Tentam en ger även en återkoppling till lärare och student huruvida 
man klarat sina uppgifter. De flesta utbildningar kräver även att de enskilda studen
terna skall uppnå en m inim ikunskapsnivå för att kunna fortsätta utbildningen. Ten
tamen sker vanligtvis genom  antingen skriftligt prov, m untligt prov eller med en 
kombination av dessa.

Den skriftliga tentam en har fördelarna av att med en begränsad lärarinsats m öj
liggöra teoretisk kunskapskontroll av en större grupp av studenter på begränsad tid 
och inom ett stort kunskapsområde. Provresultet är även en redovisning gentem ot 
institutionens uppdragsgivare på kvalitén på undervisningen. N ackdelarna m ed det 
skriftliga provet är att lärararbetet innehåller en minimal pedagogisk insats. För 
studenterna är det ofta oklart om tankeprocessen bakom det skrivna svaret var kor
rekt eller inte. Det skriftliga provet ger studenterna en osäkerhet - uppfattades 
frågan korrekt? Väntan tills provet är rättat är en annan nackdel. En del av dessa 
nackdelar kan undvikas med en skrivningsgenomgång. Skall skrivningsgenomgång- 
en vara optimal fordras att studenterna har tillgång till sin skrivning men då är 
tentamen klar och studenternas intresse och närvaro är vanligtvis låg. En m untlig 
examination innehåller principiellt omvända förhållanden av för- och nackdelar. 
Vid både muntlig och skriftlig tentamen är studenternas ställning svag och han/hon 
är utlämnad till lärarens bedömning.
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Vid institutionen för gynekologi och obstetrik undervisas i kvinnosjukvård och 
kvinnohälsa, fysiologiska och sjukliga tillstånd knutna till kvinnors reproduktiva 
organ. Utbildningen om fattar 9 veckor och är förlagd till 11 :e och sista teminen av 
läkarutbildningen. Studentantalet per kurs varierar m ellan 18 och 24 studenter och 
kursen genomföres fyra gånger per år. Utbildningen är kom binerad teoretisk och 
praktisk (vård på gynekologisk och barnbördsavdelning, m ottagning, mödravård 
och förlossning). Exam inationen består av en skriftlig och en muntlig del. Skriv
ningen om fattar 30 - 35 frågor av kortsvars- alternativt kort essätyp och skriv- 
ningstiden är 3 timmar. Skrivningen konstrueras av kursansvarig lärare i samråd 
med institutionens övriga lärare och föreläsare. Skriftlig tentam en sker först, 
varefter skrivningen rättas. Den muntliga tentamen sker någon dag senare och är ett 
övervägande praktiskt prov med patientkonsultation, undersökning och bedömning. 
Vid den muntliga tentam en återlämnas den rättade skrivningen och ca 25% av 
tentamenstiden ägnas åt diskussion av densamma. Oklarheter och m issförstånd 
klaras ut och en teoretisk diskussion äger rum. Skrivningsgenom gången därefter 
har vanligtvis låg närvaro (< 50%) och kännetecknas av svagt studentengagemang.

Vår önskan var att införa ett pedagogiskt moment i tentam en, m inska insatsen av 
lärararbetstid utan pedagogisk meningsfullhet samt stärka studenternas ställning vid 
tentamen d v s  m öjlighet att kunna diskutera tentam ensfrågor och eventuella oklar
heter. Vi ville också att studenterna genast efter skrivningen skulle veta hur de hade 
klarat sig.

Vår hypotes var att om studenterna fick rätta sin egen tentam ensskrivning i ome
delbar anslutning till skrivningstillfället skulle detta tillföra tentam en och dess rätt
ning ett pedagogiskt moment. Studenternas ställning vid bedöm ningen av frågorna 
och svarsalternativen skulle stärkas. Närvaron vid skrivningsgenom gången skulle 
öka. Insatsen av lärartid skulle vara oförändrad eller m inskad. Schem aläggning av 
studenterna skulle ej förändras. V idare borde det vara organisatoriskt möjligt att 
bevara skrivningen som trovärdig tentamen. Vi ville även studera om studentens 
bedöm ning av sin egen skrivning var korrelerad till skrivningsresultat, ålder och 
kön.
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Metod

En för vår institution sedvanlig skriftlig tentam en genomföres. Varje fråga har det 
m aximala poängantalet angivet. M ed skrivningen utdelas en penna med för dagen 
speciell färg på bläcket. De enda svar på skrivningen som räknas som giltiga är 
svaren skrivna med det bläcket. Vid fullbordad skrivning lämnar studenten in skriv
ningen och den speciella pennan. Efter en kort stund, ca 15 minuter, återsamlas 
studenterna och skrivningsansvarig lärare samt en lärare till ur kollegiet i skriv- 
ningssalen. Studenterna erhåller sin egen skrivning med en ny penna. Under rätt
ningen är inga andra pennor tillåtna att användas av studenterna. Prelim inär god
kändgräns anges. Varje skrivningsfråga med svar presenteras på overhead och 
diskuteras gemensamt. Studenterna poängsätter sig själva.

En skrivning enligt den ovan beskrivna modellen genomfördes efter samråd med 
studenterna ht 93, m ed ett m ycket positivt gensvar både bland studenter och när
varande lärare. Därefter har 5 skrivningar enligt samma modell utförts och 
studenterna har efter "egenrättningen" fyllt i en utvärdering av skrivningsformen.

De frågor som ställts är hur denna skrivningsform  med egenrättning fungerar 
som kunskapskontroll respektive ur inläm ingssynpunkt jäm fört m ed en traditionell 
skrivningsform. Svaren gavs på en femgradig skala som gick från betydligt sämre 
till betydligt bättre. Även frågor avseende skrivningsfrågornas svårighetsgrad, rele
vans och tillgänglig skrivningstid har ställts. Efter varje fråga fanns utrymme för 
kommentarer. Enkäten har ej varit anonym  för att kunna korrelera svaren till 
skrivningsresultat, ålder och kön.

Statistisk bearbetning

Skrivningspoängen har omräknats så att alla rätt = 100 poäng. Paired-samples T  test 
har använts vid parade observationer. ONE-W AY-ANOVA följd av AD HOC test 
har använts vid test mellan individer. M edelvärde och spridningsm ått Standard 
Error o f Means (SEM) har angivits. Konfidensintervallet 95% har använts. Signi- 
fikans har angivits vid värden överstigande p>0.05.

Resultat

I enkätstudien ingick 112 studenter, varav 59 kvinnor och 53 män, som gjorde sin 
skriftliga tentamen i gynekologi och obstetrik, förlagd till 11 :e och sista terminen 
av läkarutbildningen. Deras m edelålder var 29.3 år, kvinnorna i genom snitt 28.8 år 
och m ännen 29.7 år.
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Gräns för godkänd tentam en var 66 poäng. M edelvärdet i studentgruppen var 81 
poäng av 100 möjliga. De kvinnliga studenternas bedömning av sig själva skilde sig 
ej från de manliga. Lärarnas poängsättning skilde sig ej beroende på studentens kön 
eller ålder. Studenternas poängsättning var visserligen signifikant lägre än lärarnas 
(Tabell I-II). Studenternas och lärarnas rättning av tentam ensskrivningen avvek 
dock i de flesta fall ganska marginellt från varandra. 50% av studenternas poäng- 
satta skrivningar skilde sig med mindre än 5% från lärarnas rättning, och i mindre 
än 9% av studenternas egenrättade skrivningar fanns en avvikelse m ed mer än 10% 
från lärarnas rättning. 4 studenter hade gett sig själv mer än 10% m er poäng än 
vederbörande lärare. En enskild student hade gett sig själv m arkant (36%) mer 
poäng än hans rättande lärare gjorde (Fig. 1). Skillnaden mellan lärarens och stu
dentens poängsättning har ej kunnat korreleras till skrivningsresultatet, utom hos 
studenter med extrem t bra skrivningsresultat (>90 % rätt). Dessa gav sig inte i 
något fall lika eller fler poäng än rättande lärare.

Tentam ensskrivningarna bedömdes av kandidaterna innehålla relevanta, lagom 
svåra frågor och skrivningstiden ansågs tillräcklig (Tabell III). Ingen bedöm de 
frågorna som för lätta. Uppfattningen att frågorna var delvis mindre relevanta och 
för svåra var relativt jäm nt fördelade över de olika skrivningarna, som hade utfor
mats av skilda lärare. Ur kom m entarerna från dem som angivit att frågorna var 
delvis m indre relevanta, kan utläsas att man åsyftade vissa överkursfrågor. Inga 
skillnader relaterade till ålder eller kön kunde hittas.

Att själv rätta sin tentam en i omedelbar anslutning till skrivningen bedömdes av 
studenterna som varande bättre som kunskapskontroll och betydligt bättre som in- 
lärningstillfälle jäm fört med konventionellt skriftligt prov där lärarna i efterhand 
rättar provet. (Tabell IV, Fig. 2)

Egenrättning som kunskapskontroll: M ajoriteten av kom m entarerna var av typen 
"Omedelbar F eed-B ack.” ”Inlärningstillfälle” ”Verifikation att man tänkt rätt 
(förhoppningsvis även om svaret var fel). ” ”M an minns frågorna och sitt eget 
resonem ang”. Ett fåtal studenter som uppgivit alternativet jäm bördigt med traditio
nell skrivning hade kom m enterat sina svar. Deras kommentarer var att kunskaps
kontrollen var likvärdig alternativt gav feed-back. De studenter som ansåg alterna
tivet med egnerättad tentam en sämre (i ett fall betydligt sämre) som kunskapskont
roll än traditionell skrivning kommenterade: ”Tram s”, ”Obehagligt a tt halshugga 
sig själv”. Dessa studenter ansåg emellertid samtidigt, att den egenrättade tentamens
formen utgjorde ett likvärdigtt, bättre resp betydligt bättre inlärningstillfälle än det 
vanliga tillvägagångssättet.
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Egenrättning som inlärningstillfälle: Av 92 studenter som skrev kom m entarer till 
sina svar hade 55% med något av orden inlärning, lär sig, pedagogiskt (28%) eller 
feed-back (23%). Kommentarerna som inlämnats har varit påfallande positiva. "En 
pedagogisk finess. " "Omedelbar återkoppling mellan frågor och svar. " "Tentan blir 
ett inlärningstillfälle, kunskapsluckor täpptes till. " "Det man inte kunde till tentan 
kan man efteråt" "Ett inlärningstillfälle när man är helskärpt -  man vill ju  veta om  
man klarat sig. " "Vid ett vanligt prov få r  man inte direkt feed-fack medan man har 
sina egna funderingar kring fa llen  aktuella. A tt få  ha en sådan här genomgång = 
Bra."

Negativa kom m entarer : Studenter som enbart skrivit kommentarer som ger uttryck 
för negativa uppfattningar var få, 7% (6 av 92 avgivna kommentarer) "Mycket 
trams i onödan, det blev dock bättre än ja g  förväntat. " "Obehagligt att halshugga sig 
själv. " "Svårt att poängsätta, man vet inte om svaret var helt rätt eller fel. " "Man 
kan inte hålla på och diskutera hur länge som helst. " Två av dem hade gett kun
skapskontrollen betyget betydligt sämre alternativt sämre och tentamen som inlär
ningstillfälle jäm bördigt jäm fört med konventionell rättning av skriftlig tentamen. 
Resterande fyra studenter gav kunskapskontrollen betyget jäm bördig och tentamen 
som inlärningstillfälle bättre eller betydligt bättre trots sina negativa kommentarer.

Inflytande: Vi frågade inte om studentens möjligheter att påverka svarsalternativen 
och reda ut eventuella missförstånd. Detta kommenterades dock i 10% av svaren:
"Den utbildningsansvarige få r  möjlighet att förstå studentens tolkning av frågan. " 
"Man få r  själv ta del av diskussionen. " "Möjlighet att diskutera frågorna och deras 
tolkning. " "Missförstånd och oklarheter löstes om edelbart”.

Diskussion

Resultatet på enkäterna och våra erfarenheter av skrivningsförfarandet har över
träffat våra högt ställda förväntningar samt givit en del överraskande och positiva 
resultat.

Det förefaller som att arbetet med att konstruera en skrivning förändrats något, 
eftersom den skrivningsansvarige läraren är medveten om att han i om edelbar an
slutning till tentamen kommer att få varje fråga och svar öppet granskad, diskuterad 
och eventuellt korrigerad. Oron för en felkonstruerad fråga har minskat, liksom 
oron för felaktig alternativt olika poängbedömning med för studenten negativa 
konsekvenser. Sådana ev felaktigheter kan ju  korrigeras vid skrivningsgenomgång- 
en innan poängsummorna adderas. Frågorna förefaller mer läggas i systematiska
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j block och med sannolikt större teoretisk bredd än tidigare, eftersom  skrivnings- 
genomgången inbjuder till en pedagogisk och systematisk repetition av kursinne
hållets essens. Engagemanget för skrivningskonstruktionen förefaller således ha 
ökat, och oron för en m indre lyckad skrivning har minskat.

Vid skrivningsgenomgången är det enligt vår erfarenhet nödvändigt att två lärare 
medverkar. Skrivningsansvarig lärare som håller i skrivningsgenom gången är även 
ansvarig för konstruktionen av tentan och riskerar ibland att ham na i försvars
position, och trycket från studenterna kan stundtals bli starkt, varför stödet av en 
kollega är viktigt. Ett visst mått av kurage krävs för att genom föra denna typ av 
skrivningsgenomgång !

Medicinen är ingen exakt vetenskap. I kurslitteraturen kan en viss åtgärd eller 
diagnostiskt förfaringssätt rekomm enderas medan en föreläsare kan rekomm endera 
ett annat förfaringssätt. Sådant framkommer tydligt vid denna typ av skrivnings
genomgång, det blir förem ål för diskussion och felaktiga poängavdrag kan und
vikas. Frågor som i sin formulering kan tolkas på skilda sätt demaskeras och korri
gering kan ske utan konflikter. Situationer uppstår även där studenter anser att en 
viss fråga skall strykas helt. De har först att övertyga sina kamrater, som svarat 
rätt, att frågan skall strykas. För detta krävs enligt vår erfarenhet en mycket 
kvalificerad studentmajoritet. I de fåtal fall det blivit aktuellt har beslutet att stryka 
en fråga eller ej varit lätt. Vi anser att egen-rättning stärker studenternas position, 
minskar antalet felaktiga poängavdrag samt minskar konflikter och missförstånd.

Det pedagogiska inslaget i skrivningsgenomgången, och möjligheten till korrek
tion och framhävandet, repetitionen av för ämnet centrala frågor är markant. 
Studenternas enkätsvar är helt entydiga, och dessa studenter har lång studieerfaren
het, minst 11 teminer på universitetsnivå. Förfaringssättet med "egenrättning" av 
skrivningen har av studenterna bedömts vara en bättre form av kunskapskontroll än 
traditionell skrivningsrättning samt innehålla ett stort utbildningsvärde. Detta 
framhävs starkt i studenternas kommentarer. "En pedagogisk finess." "Feed-back 
direkt, medan man är nyfiken och undrar. " "Min första  meningsfulla skriftliga  
tentamen. " "Konventionella tentor är sorgliga, Detta är ett jättebra inlämingst- 
illfälle och man få r  kontrollera sina tankebanor" "Skönt att få  svar direkt, tentan 
blir ett roligt inlärningstillfälle". Den vanligast förekom m ande komentaren var kort 
och koncis: "Feedback".

Studenten konfronteras även med sina felaktiga svar, kunskapsluckor och måste 
reflektera över dem. Ur pedagogisk synpunkt har det klara fördelar men kan upp
levas mindre angenämt av studenten. "Det är av misstagen man lär sig. " "Man fick  
veta de rätta svaren och reflektera överfelen. " "Man måste läsa igenom sina tokiga 
svar, det känns hem skt.”
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Vi har funnit en mycket god parallellitet mellan studenternas och lärarnas poäng
sättning, vilket är en förutsättning för att det positiva intrycket skall bestå för stu
denterna. Alternativet vore eljest konflikter och m issförstånd som skulle kunna vara 
svårlösta. Studenternas poängsättning var signifikant något lägre än lärarnas. I 
diskussioner med studenterna har framkommit att de medvetet varit något "snåla" i 
poängsättningen för att ej invagga sig i en falsk säkerhet, d v s  felaktigt tro sig vara 
godkända. Detta tolkar vi som att studenterna vill gardera sig m ot en falsk trygghet. 
De studenter som underkänner sig själva dröjer sig regelmässigt kvar i skrivnings- 
lokalen och önskar omedelbart diskutera fortsatt tentamen, omtentamen etc.

Det har diskuterats att kvinnliga studenter har en lägre tilltro till sin förm åga än 
sina manliga studiekamrater. Därför har materialet ingående analyserats med av
seende på skillnader mellan manliga och kvinnliga studerande. En lägre självtillit 
och jagstyrka borde avspegla sig i att de kvinnliga studenterna skulle poängsätta sig 
lägre än de manliga. Vi har i denna studie inte kunnat hitta några skillnader. Grup
pen manliga och kvinnliga studenter är helt jämförbara. Vi har ej heller funnit 
någon korrelation mellan skrivningsresultat och ålder.

Avseende efterrättning av skrivningen av lärare är rättningstiden reducerad 
jäm fört med traditionell rättning, eftersom studenterna själva m arkerat vad som 
överensstämmer och inte. En av student rättad skrivning med en rättning som 
avviker från en lärares uppfattning identifieras lätt. Vi uppskattar tidsreduktionen 
till ungefär 25%. Vid den muntliga tentamen har ingen diskussion av skrivningen 
behövts, vilket även detta ger en betydande tidsreduktion. Skrivningsgenomgången 
med egenrättning har tagit ca 2 - 2,5 timmar vilket är något längre än den tidigare 
utförda skrivningsgenomgången efter fullgjord tentamen krävt. Totalt sett anser vi 
att insatsen av lärartid sannolikt är minskad och i vart fall inte ökad. Arbetsinsatsen 
har vidare förskjutits från kontroll till undervisning.

Att enbart tillåta speciella pennor, utdelade och insamlade i anslutning till både 
skrivning och egenrättning anser vi är en fullgod säkerhet mot skrivningsmanipu- 
lation och diskussioner om att sådan manipulation kan förekomma. Studenterna har 
signalerat tillfredsställelse med de försiktighetsåtgärderna. Våra farhågor att det 
skulle upplevas negativt av studenterna har inte besannats.

Ytterligare två kurser skall följas upp med anonyma enkäter för att säkerställa 
resultaten. Frågor skall tillföras avseende studentens upplevelse av egen poäng
sättning, inflytande och möjligheter till att eventuellt manipulera skrivningen vid 
denna typ av egenrättning.
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S lu tsa tse r

Några skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter har ej kunnat påvisas i 
denna studie. Studenternas egenrättning är i en kvalificerad majoritet av fallen 
tillförlitlig.

G enom förandet av denna form av skrivningsgenomgång kräver två lärare som 
bör besitta ett visst mått av både ödmjukhet och jagstyrka.

Att studenterna i om edelbar anslutning till sin skriftliga tentam en rättar sin egen 
skrivning under en system atisk skrivningsgenomgång har en rad positiva effekter. 
Den skriftliga tentam en blir ett inlärningstillfälle, studentens egen kunskapskontroll 
förstärks och m issförstånd i tentamen undanröjs.
Studenternas inflytande stärks. Lärarnas arbetsinsats är m inskad eller oförändrad, 
men förskjuts från kontroll till pedagogik. Förfaringssättet kan rekommenderas!
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Tabell 1 : Medelvärden av studenternas och lärarnas poängsättning. Spridningsmått Standard error of 
Means. Studenterna uppdelade i män och kvinnor testade mot varandra med One-Way-ANOVA.

Alla
studenter

Kvinnliga M anliga Signifikans 
kvinnor vs män

Antal studenter 112 59 53

Studenternas poängsättning  
±SEM

79.9 ± 0.8 80.9 ± 0 .9 78.8 ± 1.2 N.S

Lärarnas poängsättning ± SEM 81.3 ± 1.0 83.3 ± 0 .9 80.4 ± 1.0 N.S

Poängskillnad (students minus 
lärares) ± SEM

-2.1 ± 0 .5 -2.6 ± 0 .7 -1.6 ± 0.8 N.S

Studenternas skillnad i procent 
från lärarens poängsättning

-2.5 ± 0.7 -3 ± 0.8 -2 ± 1.0 N.S

Tabell II: Antalet studenter som givit sig själv lägre,lika eller högre poäng än efterrättande 
lärare. Signifikans testad med ANOVA

Lägre Lika Högre Signifikans

Alla 79 10 23 pcO.001
Kvinnor 45 3 11 pcO.001
Män 34 7 12 p<0.05

Tabell III: Fördelningen av studenternas svar avseende skrivningarnas innehåll.

Relevanta
(1)

Delvis mindre 
relevanta (2)

Irrelevanta
(3)

Saknas

Frågornas
relevans

83 24 1 4

För låg Lagom För hög
Frågornas
svårighetsgrad

0 90 19 3

För liten Lagom För stor
Tid för tentamen 8 83 16 5
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Tabell IV: Fördelningen av studenternas svar avseende egenrättad skrivnings 
kundskapskontrolerande och inlärnings värde.

Betydligt sämre 
sämre

jämbördigt bättre betydligt
bättre

Svar
Saknas

Egenrättad tentamen 
som kunskapskontroll 1 2 27 36 42 4

Egenrättad tentamen 
som inlärningstillfälle 1 6 41 60 4
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Figur 1 
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Fig.1 : Box Plot avseende s tudentens procentue lla  avike lse  från lärarens 
poängsättn ing. Av de kand idaträ ttade skrivn ingarna aviker 9%  av skrivn ingarna > 
10%  från lärarnas rättning. M edianvärdet heldrage linje i boxen som inne fatta r 50% 
av observationerna. T lin jer m arkerar yttersta värdet som ej är avvikare, 
o =är observation avvikande 1.5 till 3 gånger från boxen. 
k  = observation avvikande m er än 3 gånger från boxen, extrem värden.
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B etydligt bättre

B ättre

Jäm bördigt

Säm re

B etydligt säm re

Kunskapskontroll Inlärningstillfälle

Box Plot avseende s tudentensbedöm ning avseende kunskapskontro lle rande och 
in lä rn ingsvärde t av egenrättad skrivn ing. M edianvärdet he ldraget i boxen som 
inne fa tta r 50%  av observationerna. T lin je r m arkerar y tte rs ta  värdet som ej är 
a w j kär©
•k = observation avvikande m er än 3 gånger från boxens = extrem värden.
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Betyg och betygsättning 
i gymnasieskola och högskola

Ingemar Wedman  
Enheten fö r  Pedagogiska M ätningar

Vi har sedan en tid tillbaka ett nytt betygsystem  i gymnasieskolan, ett 
m ålrelaterat sådant. A lla politiska partier och alla intresseorganisationer 
knutna till skolan har sedan länge velat införa ett sådant system. Redan 
1970 föreslog Skolöverstyrelsen ett kursrelaterat betygsystem, en variant 
av ett m ålrelaterat system. Ändå har vi i 20 års tid haft ett normrelaterat 
(relativt) betygsystem.

Om nu nästan alla varit överens om ett m åltrelaterat betygsystem varför 
har man då inte redan tidigare infört det? I slutänden har idén fallit på 
urvalsfrågan, d v s att man känt sig osäker på om ett m ålrelaterat betyg
system klarar de krav på rättvisa och jäm förbarhet som urval till hög- 
skole- och universitetsstudier kräver. M ot detta står och har hela tiden 
stått en kritik mot det relativa betygsystemet för dess oförmåga att lämna 
'absolut' inform ation om vad eleverna kan och har lärt sig. Betyg, har 
man hävdat, ska lämna besked om vad eleverna kan och inte kan. Att 
'enbart' rangordna eleverna får anses som underordnat att lämna tydlig 
inform ation om elevernas kunskaper och färdigheter.

Detta är en ytterst förenklad beskrivning av och synpunkter på de två 
betygsystemen men merparten både för och emot de båda betygsystemen 
ryms tämligen väl i nämnda beskrivning.

Efter år av debatt och utredningar resulterade den senaste utredningen 
(beredningen) än en gång i ett nytt förslag om införande av ett m ålrela
terat betygsystem  och denna gång åtföljt av politiska beslut i frågan. Det 
är alltså ett faktum  att ett m ålrelaterat betygsystem  framgent gäller för 
såväl grund- som gymnasieskola (redan tidigare gäller det för högskolan). 
Under en övergångstid gäller att båda systemen (och i själva verket tre 
olika betygsystem ) fungerar parallellt.
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Övergångsperioden med flera parallellt fungerande betygsystem är natur
ligtvis m ycket besvärande inte minst ur antagningssynpunkt, men den är 
trots allt tidsbegränsad. Fortsättningsvis behandlar jag  det målrelaterade 
betygsystemet i gymnasieskolan och fokuserar intresset på, som jag 
menar, vissa huvudproblem i tillämpningen av detta system. Det är sju 
olika (men delvis relaterade) aspekter jag  kommer att beröra. Efter denna 
genom gång av det målrelaterade betygsystemet i gymnasieskolan gör jag 
en liknande men mer översiktlig genomgång av samma system i högsko
lan. De sju aspekterna är:

1 Kursplanens betydelse

2 Innehållet i och betydelsen av nyligen redovisade betygskriterier; 
hur faststä ller man betygsgränser?

3 Vilka krav ställer ett målrelaterat betygsystem på lärarna ?

4 Kursprovens ställning och utformning

5 Universitetens krav på betygsystemet

6 Vad innebär målrelaterade betyg i ett decentraliserat 
utbildningssystem ?

7 Kan alla elever prestera lika bra?

Kursplanens betydelse

I det nya, liksom  i det gamla, betygsystemet är kursplanen för de olika 
kurserna, vid sidan av läroplanen, huvuddokumentet. I detta anges inne
hållet i de olika kurserna i den nya gymnasieskolan. All erfarenhet så här 
långt säger att kursplanernas innehåll är viktiga för hur ämnet eller kur
sen ska uppfattas men måste i de flesta fallen preciseras för att en viss 
entydighet ska gälla mellan olika uttolkare (vanligtvis lärare). Denna 
precisering ska ske decentraliserat, d v s  lärare, lärarlag, skolor och en
skilda kom m uner ska var och en medverka härvidlag. Ju allmännare 
form at kursplanerna har desto fler tolkningar brukar man erhålla. Å 
andra sidan finns det inte någon nedre gräns i preciseringen av en kurs
plan som garanterar entydighet i tolkningen av en kursplan.
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Under tidigt sjuttiotal gjordes i Sverige långtgående försök att tolka 
sådana kursplaner. Resultatet blev mycket omfattande dokum ent i varje 
enskilt ämne. En sådan långtgående precisering var oförenlig med lära
rens frihet att själva skapa en avpassad pedagogisk miljö. Försöket avbröts 
efter en tids debatt. Forskningen inom  om rådet visade därem ot att man 
kunde gå ett stycke vidare i preciseringen. Idag finns ett mycket begränsat 
pedagogiskt stöd för att precisera övergripande och allmänna mål på det 
sätt som skedde under tidigt 70-tal. Dock är många överens om att ju  
mindre precist kursplanerna formuleras desto större utrym m e för varia
tion i tolkningarna av kursplanernas innehåll.

Betygskriteriernas betydelse

För en tid sedan redovisade Skolverket betygskriterier för två av betygs
nivåerna för de totalt ca 800 kurser som den nya gym nasieskolan om
fattar. Till sin hjälp har Skolverket haft ca 200 lärare från i huvudsak 
örebroom rådet.

En fråga, bland flera, som här inställer sig är huruvida dessa och andra 
betygskriterier tillräckligt klart anger kraven för de olika betygsnivåerna 
av vilka det högsta, M ycket Väl Godkänd, ska fastställas av läraren själv (i 
samråd sannolikt m ed andra lärare och med eleverna). Av resonem anget 
ovan följer m åhända att detta inte är alldeles självklart hur entydighet i 
uttolkningen av betygskriterierna ska uppnås. Här uppkommer vidare 
frågan i vilken utsträckning delar av kriterierna för en viss betygsnivå 
kan kombineras m ed kriterier på annan eller andra nivåer och vad detta i 
så fall innebär för den faktiska betygsättningen. En relaterad fråga till 
denna senare fråga är på vilket underlag kriterierna ska bedömas och 
vilka tekniker som härvidlag ska tillämpas. I det senare avseendet finns 
idag ett 50-tal tekniker tillgängliga. M etoder och tekniker för att fastställa 
kravgränser på m ätinstrum ent av olika slag är ett tämligen högprioriterat 
område i den internationella forskningen.
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Vilka k rav  stä ller e tt m å lre la te ra t betygsystem  på lä ra rn a?

Lärarnas situation förändras sannolikt kraftigt i ett m ålrelaterat betyg
system. Han eller hon måste i klartext tala om för eleven vad denna måste 
prestera för att t ex höja sitt betyg. Om vi utgår från att en lärare på 
gymnasieskolan har 150-200 elever torde det nya systemet innebära att 
minst 60% av eleverna är intresserade av svar på en sådan eller liknande 
frågor. Täm ligen ofta ska alltså den enskilde läraren möta närmare ett 
100-tal elever och för dessa i klartext tala om vad det krävs för att uppnå 
en viss betygsnivå. Därtill kommer ett antal föräldrar till dessa elever. 
Kraven på lärarna kommer utan tvekan att öka med ett målrelaterat 
betygsystem.

Pedagogiskt är det självfallet angeläget och en stor fördel om lärare och 
elever samtalar om de krav som är förenade med de olika betygsnivåerna. 
Härvidlag öppnar ett m ålrelaterat system betydligt större möjligheter för 
intressanta och givande diskussioner än det normrelaterade betygsystemet 
gjorde. Frågan är emellertid hur den enskilde läraren kommer att lösa 
problemet att i precisa term er lämna tydliga svar till de kanske 100 elever 
som han och hon möter och dessutom inte bara möter en gång utan sanno
likt flera gånger. U tan tvekan kommer eleverna att jäm föra de svar de får 
vilket gör svaren än mer delikata. Det måste igen understrykas att nämnda 
situation gäller under förutsättning att betygen ska användas för urval till 
vidare studier.

Vad innebär kursproven i det nya systemet?

Vid sidan av kursplaner och därtill knutna betygskriterier ska i vissa äm
nen finns s k kursprov för att stötta betygsystemet. Inledningsvis åtmin
stone, är det endast tre ämnen där det kommer att finnas kursprov, näm
ligen svenska, matem atik och engelska (som ett andra språk).

Det är idag oklart vilken roll kursproven kommer att spela. I princip 
finns två modeller för deras användning. Å ena sidan kan de användas för 
att följa utvecklingen av den kommande betygsättningen. Härvidlag är 
rollen indirekt. De kan därvid ge besked om till synes olika tillämpningar 
av betygsystemet och ge underlag för framtida korrigeringar. Å andra
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sidan kan de användas för att styra betygsättningen. Rollen är här direkt 
(liknande den roll nuvarande centrala prov har).

Valet mellan dessa två användningar är inte betydelselöst. Den första an
vändningen är i harm oni med kravet på decentralisering och att lärare och 
skolor ska ges ett reellt ansvar för uttolkningen och tilläm pningen av läro
planen. Kravet på jäm förbarhet i betygsättning får em ellertid inte med 
denna användning någon draghjälp annat än på sikt.

Den andra användningen ger rimligtvis stadga åt tillämpningen av det nya 
betygsystemet i den meningen att vid sidan av befintliga betygskriterier 
ytterligare precisera innebörden av kraven i dessa. Användningen strider 
dock mot kravet på decentralisering och kan leda till att det lokala arbetet 
med uttolkningen och precisering blir lidande.

Utöver dessa två m ycket principiella hållpunkter finns andra problem.
Mer eller mindre sam m anhållna kurser tidsmässigt fanns i den gamla 
gym nasieskolan m en inte längre. Det innebär att innehållet i kursproven i 
praktiken inte representerar innehållet i detalj för någon skola och kurs 
inom denna skola. Totalpoängen på respektive prov kommer därför att 
betyda olika för olika skolor och kurser inom skolor.

Teoretiskt kan man tänka sig att provet utgör en återspegling av en väl 
tilltagen bank av uppgifter med kända egenskaper också vad gäller relatio
nen mellan olika områden och därmed att sampel av uppgifter ur denna, 
oavsett vilket, ger en reliabel och valid indikation av prestationen på 
domänen som sådan. Den psykometriska kunskapen för att åstadkomma 
detta finns. För att lyckas med detta krävs em ellertid m ycket höga krav på 
domänen av uppgifter som sådan. Det em piriska underlaget för en sådan 
garanti av dom änen av uppgifter finns inte idag.

Universitetens krav på betygsystemet

Det förefaller rim ligt att anta att den mottagande utbildningen känner tillit 
till innehållet i den inform ation som lämnas av föregående utbildning. I 
klartext innebär detta att betyg satta av olika lärare vid olika gymnasie
skolor ska kunna tolkas på samma sätt. Väl Godkänd i Luleå ska uppfattas
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på samma sätt som Väl Godkänd i Umeå eller Helsingborg. Denna förut
sättning är själva grunden för urval baserad på betyg.

Om inte jäm förbarhet mellan betyg satta av olika lärare gäller måste 
rimligtvis universiteten och högskolorna reagera, för att inte tala om de 
studerande. Jag utgår därför ifrån att universiteten ställer höga krav på 
jäm förbarhet m ellan betyg satta av olika lärare.

Om universiteten och högskolorna (och rimligtvis de studerande) känner 
tveksam het inför kravet på jäm förbarhet, kan flera saker inträffa. Låt mig 
ge två exempel. I USA har man sedan länge ett målrelaterat betygsystem. 
Betygen används också för urval. Till konkurrensutsatta utbildningar är 
det dock m ycket vanligt att universiteten via den erfarenhet man har av 
olikheter i betygsättningen mellan olika 'high schools' korrigerar (via 
erfarenhet) för olika tilläm pningar (utan att den sökande kan påverka 
korrigeringen). D et är också en tämligen allmän uppfattning bland fors
karna på om rådet att utan deras två konkurrerande urvalsprov SAT och 
ACT skulle betygsinflationen skjuta i höjden och göra betygen mer eller 
mindre obrukbara för urval.

I Ryssland å andra sidan (meddelades det för några veckor sedan vid en 
europeisk konferens om prestationskriterier i gymnasieskolan) har uni
versiteten alltid m isstrott bedöm ningarna från gymnasieskolan och därför 
genom fört ett eget urvalsförfarande.

Slutsatsen är densamm a. Ett m ålrelaterat betygsystem möter problem om 
det också ska användas för urval. Skottland är intressant i detta samman
hang. Här tycks man, såvitt är känt, ha lyckats väl i att tillskapa ett mål
relaterat betygsystem  som också används för urval. Av skriften Betyg 
framgår också att Skolverket har tagit intryck av det systemet. Det är 
emellertid att m ärka att man i Skottland byggt in om sorgsfulla centrala 
m ekanism er för att göra uttolkningarna av betygskriterierna likvärdiga 
och tämligen entydiga. M an har också byggt in mekanismer som gör det 
möjligt att åtgärda lokala avvikelser som inte stämmer med centrala 
uttolkningar. M an har vidare genomfört en betydande fortbildning av 
lärare i tilläm pningen av systemet.
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Vad in n eb ä r m ålre la terade  betyg i e tt d ecen tra lisera t system ?

M ålrelaterade betyg har många fördelar. De ger pedagogisk information 
om hur lärandet utvecklar sig för den enskilde (och dennes närmaste) och 
ger därm ed inform ation om hur gå vidare för att förbättra kunskaperna 
och färdigheterna. Det kan tyckas idealt och är det också i teoretisk m e
ning. Den bedöm ning som görs är dock inte alltid invändningsfri av 
många skäl. Så länge inte bedömningen ska användas för annat än som 
kom m unikation mellan den studerande och läraren ifråga är bekymren 
tämligen små. Problemen inställer sig först när den gjorda bedömningen 
ska jäm föras med andra liknande bedömningar. Då först sätts bedömning
en på prov.

Det är inte orimligt att anta att olika lärare gör delvis olika bedöm ningar 
om vad som representerar de olika betygsnivåerna. Det är vidare inte helt 
osannolikt att anta att det är lättare att ge ett högre betyg än ett lägre. Om 
dessa två antaganden är rimliga kan vi förvänta oss en tillämpning av det 
målrelaterade systemet som i ett första steg innebär viss ojämförbarhet 
mellan bedöm ningar av olika lärare och i ett andra steg en inflation av 
betygsskalan (som i teorin inte finns men gör det i praktiken). Det finns 
här t ex skäl att hänvisa till användningen av folkhögskolans omdömen när 
denna grupp blev en särskild kvotgrupp vid urvalet till högskolestudier.

När flera personer ska jämföras uppstår en annan pedagogisk situation än 
när en enskild elev ska bedömas och där bedöm ningen främst har lokal 
betydelse.

Är målrelaterade betyg användbara för urval?

Rubricerade fråga har redan tangerats. I teoretisk mening ja, men i prak
tisk m ening m er tveksamt. Om världen vore så enkel att det skrivna språ
ket vore entydigt vore också här berörda problem  ur världen. Men så är 
det inte. Skolverkets betygskriterier, för att ta ett exempel, lämnar stort 
utrymme för m ånga tolkningar och många tolkningar kommer att göras. 
Läro- och kursplaner lämnar ytterligare utrym m e för tolkningar. Jäm för
barheten m ellan olika bedöm ningar kommer ofelbart i skottgluggen. M å
hända kan vi tolerera ett visst mått av skönsm ässighet i bedöm ningarna av
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vad som är Godkänt, Väl Godkänt och M ycket Väl Godkänt. Men hur 
långt vill vi sträcka oss med hänsyn till den enskilde studerande och med 
hänsyn till jäm förbarhet vid en kom m ande urvalssituation?

De problem  som vidlåder målrelaterade betyg och som också ska använ
das för urval handlar samm anfattningsvis om svårigheter att göra lik
värdiga tolkningar av tämligen allm änna dokument. Även betygskrite
rierna är härvid att betrakta som tämligen allmänna. Till detta kommer de 
många och svåra avvägningsproblem  som gäller för elever som befinner 
sig i gränsskikten mellan olika betygsnivåer. Det hela kompliceras ytter
ligare av att det högsta betygssteget ska definieras och fastställas av den 
enskilde läraren. Kraven för detta betygssteg (som i en urvalssituation 
sannolikt kommer att betyda m ycket) riskerar att kännetecknas av stor 
variation m ed påföljd att jäm förbarheten ytterligare kan kom m a att 
naggas i kanten.

Kan alla elever prestera lika bra?

Svaret på denna fråga är inte helt självklar. Svaret beror naturligtvis på 
vad prestationen innehåller och vad man menar med 'lika' bra. Bland ett 
stort antal personer eller studerande, om man så vill, talar all erfarenhet 
och empiri för att skillnader i prestationshänseende föreligger, skillnader 
som likaledes är relaterade till m öjligheterna att bedriva framgångsrika 
högskolestudier. Det var denna erfarenhet Fritz W igforss utgick från när 
han lade grunden för det relativa betygsystemet. Ett målrelaterat betyg
system gor inte detta antagande eller bygger inte på denna erfarenhet. I ett 
målrelaterat betygsystem  kan i princip alla få M ycket Väl Godkänt, med 
påföljd att instrum entets roll för urval urholkas.

Att sedan tilläm pningen av det relativa betygsystemet blev en annan än 
den avsedda kan knappast skyllas på erfarenheten och em pirin om indivi
duella differenser och heller inte på Fritz W igforss. Förklaringarna här
vidlag får sökas på annat håll.
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Sam m anfattningsvis

Vi har sedan en tid tillbaka ett nytt betygsystem, ett m ålrelaterat sådant. 
För högskolornas del gäller nu att bedöm a huruvida tilläm pningen av 
detta system  ger garantier för ett "rättvist" urval (i paritet med det gam la 
relativa betygsystem et). V issa problem  föreligger förvisso härvidlag och 
jag  har försökt att lista några av dem ovan. Tilltron till ett m ålrelaterat 
betygsystem  som också kan användas för urval tycks vara stor, och det är 
glädjande. Kanske tilltron är berättigad, men det vore trots allt lite olyck
ligt om vi inte baserade delar av tilltron på de erfarenheter som redan 
finns inte m inst internationellt men också nationellt.

Betyg och betygsättning i högskolan

Högskolans betygsystem  är också m ålrelaterat på samma sätt som för 
gym nasieskolan men har knappast ens berörts i betygsdebatten. Kanske är 
denna tystnad befogad, kanske inte. Nedan gör jag  en m otsvarande (men 
kortare) genom gång av högskolans betygsystem i samma sju aspekter. 
Arbetet avslutas m ed några sammanfattande kommentarer.

Kursplanens betydelse

Högskolan saknar i princip nationella kursplaner och det är i praktiken 
upp till varje institution att fastställa dessa. M erparten av dessa dokument 
är m ycket allm änna till sitt innehåll och inte sällan är det litteraturlistor
na, d v s de böcker och artiklar som ska läsas som i praktiken definierar 
en kurs eller ett moment. Resultatet är naturligtvis att preciseringen av 
innehållet är m ycket mager.

Betydelsen av betygskriterier

Högskolan saknar i allt väsentligt betygskriterier. Här räcker och har 
tydligen alltid räckt att ange antalet skalsteg. Idag är det en renässans för 
fler än två skalsteg men deras innebörder definieras sällan utan antas 
uppenbarligen vara självklara för alla och envar.
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Vilka k rav  s tä ller e tt m å lre la te ra t betygsystem på lä ra rn a ?

Kraven är i princip desamm a som för gymnasieskolan men uppfattas 
vanligen inte som något problem. Visserligen förekommer det en och 
annan diskussionen ibland om riktigheten i avgivna betyg m en det är ändå 
en marginell företeeelse. Skälet till detta är att lärare och studenter inte 
vet vilken roll betygen har för urval och anställningar. Den gängse 
uppfattningen torde vara att betygen inte spelar någon roll för vidare 
urval och anställningar.

Kursprovens ställning och utformning

Högskolan saknar sådana instrum ent för kalibrering. Det förekom m er 
ibland att olika lärare vid flera olika lärosäten går samman och alter
nerar i utform ningen av prov. Det är emellertid ingen vanlig företeelse.

Universitetens krav på betygsystemet

M ig veterligt har universiten inte uttryckt några krav på betygsystemet. 
Det bara finns där.

Vad innebär målrelaterade betyg i ett decentraliserat 
utbildningssystem ?

Frågan är i princip redan besvarad. I högskolan gör den enskilde läraren 
som han eller hon vill.

Kan alla elever prestera lika bra?

Det förekom m er ingen debatt inom  högskolan i denna fråga. G issningsvis 
menar nog många lärare och m åhända studenter, att det är rim ligt att tro 
att studenterna presterar olika.

Sammanfattande reflexioner

Gymnasieskolan har efter 25 års diskussioner infört ett målrelaterat 
betygsystem  som idag lärare, elever och skolledningar brottas med att
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genomföra. Från högskolehåll följer man im plem enteringsarbetet med 
stort intresse inte m inst mot bakgrund av intresset för hur sådana betyg 
fungerar i ett urvalssamm anhang. M ånga m isstänker att målrelaterade 
betyg blir m indre användbara för urval än vad de tidigare relativa be
tygen var.

Högskolan själv har sedan urminnes tider haft ett m ålrelaterat betygsystem 
om vilket man i princip vet ingenting. M ed referens till vad som ovan 
sagts, kan m an åtminstone hypotetiskt tänka i följande banor:

* De betyg vi sätter är inte jäm förbara med betyg i samma kurs vid 
andra lärosäten eller mellan olika lärare vid samma lärosäte.

* Kraven på ett godkänt resultat och ett väl godkänt resultat har 
endast en allmän och tämligen utslätad innebörd.

* Högskolans betygsättning kännetecknas av en laissez-faire-anda.

* Högskolans betyg ger föga ledning om vilka kunskaper och 
färdigheter studenterna besitter.

Och slutligen: Högskolans examinations- och betygsättningsförfaranden 
har nästan aldrig ifrågasatts. Ändå står kvalitetsfrågor idag högt upp på 
dagordningen. U ppenbarligen menar många högskolor att examination 
och betygsättning inte tillhör kvalitetsfrågan. Dit hör istället internatio
nella och nationella granskningar om ledningsfunktioner, om internatio
nella kontakter, om antalet publicerade rapporter etc. Det är ett typiskt 
uppifrånperspektiv som idag tillämpas vad gäller högskolornas kvalitet. 
Personligen är jag  av åsikten att ett nerifrånperspektiv är ännu viktigare 
för att kunna uttala sig om kvalitet. I detta senare perspektiv fyller såväl 
examinations- som betygsfrågor viktiga uppgifter. Men de är å andra 
sidan inte särskilt pompösa.
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"Attityd, känsla, engagemang"
K u rsu tv ä rd er in g  p eriod en  1988 - 1994 av äm net k lin isk  oral fy sio lo g i in om

tand läk arp rogram m et

Per-O lof Eriksson, A nna-Lena Stenm ark och A nders W änm an 
Institutionen för klinisk oral fysiologi, U m eå universitet, 901 87 Um eå

V ilka är v i?  V ilka ku rser  ger vi?

Ä m net klinisk oral fysiologi vid odontologiska fakulteten, Um eå universitet inrättades 1987 då 
ny professor tillträdde och fortlöpande kursutvärdering i dess nuvarande form på-börjades.

K linisk oral fysiologi har två huvudmän: universitet för institutionen m ed ansvar för grund
utbildning, forskning, forskarutbildning och fortbildning, och landstinget för universitets
kliniken m ed vårdansvar.

Institutionen ger varje term in två kurser inom tandläkarprogram m ets totalt 4,5 år. Den ena 
kursen, "klinisk kurs I", ges under term in 5 (T5) och den andra kursen, "klinisk kurs II", ges 
under sista term inen, term in 9  (T9). D etta ger en möjlighet att jäm föra  hur de studerandes in
ställning till institution och äm ne ändras över tiden. Antalet studerande varierar och har under 
perioden 1988 - 1994 i genom snitt varit 25  per kurs och totalt ca 50 per termin.

V arför  u tvärderar vi våra kurser?

Ett grundläggande kvalitetskrav för all utbildning är att uppsatta mål nås sam t att vägen för a tt nå 
m ålen känns m eningsfull. Generellt är det ju  så att genom att m äta en verksam heten får mein 
återkoppling på hur den fungerar och erfarenheter som kan m otivera kvalitetshöjande åtgärder. 
Genom  fortlöpande kursutvärdering ifrågasätts ständigt utbildningens mål, innehåll och form . 
K ursutvärderingen bör därför betraktas som en del av utbildningen, som ju  skall främja de 
studerandes personliga utveckling och öva deras förm åga till ett kritiskt förhållningssätt. De 
studerande ges därm ed ett reelt inflytande över sin utbildning och får m öjlighet till träning i 
kritisk analys. De får även granska sina egna insatser och träning i att ge och ta kritik.

M ålet i sig är viktigt, men lika viktig är den process som leder fram till målet. I processen ingår 
allt från den förhandsinform ation studenten får av sina äldre kurskam rater om institution och 
personal, dvs kursens rykte, och den löpande undervisningen vid det dagliga arbetet pa kursen, 
till exam ination och återkoppling ("feedback") på uppnådda resultat.

K ontinuerlig  och system atisk utvärdering är en självklar och nödvändig del av verksamheten vid 
klinisk oral fysiologi. K ursutvärdering inom grundutbildningen utgör ett delm om ent ir.om den 
utvärdering av vår totala verksam het inom utbildning, forskning och vård som vi sedan 1987 gör 
vid varje term insslut. Genom  att m äta resultatet av våra arbetsinsatser, kan vi bättre "se vår 
verksam het". Vi får därigenom  en god bas för att utveckla och förbättra oss så att vi kan m öta 
nya krav som följer med de ständiga förändringarna i vår omgivning.

En undervisningssituation som präglas av ett synsätt, en attityd, som gynnar studenternas 
inlärning och utveckling är en god grund för en god måluppfyllelse. Kursutvärderingen vid 
klinisk oral fysiologi lägger stor vikt ju st vid attityden till äm ne och institution under och efter 
kursen. Inställningen till äm net är viktig inte bara ur inlärningssynpunkt. Det förhållningssätt
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m an förvärvat under sin grundutbildning har stor betydelse även för hur m an skall kom m a att 
använda sina kunskaper i sitt fram tida yrkesliv och för viljan att fortsättningsvis förkovra sig i 
äm net genom  litteraturstudier och fort- och specialistutbildning.

V ilka m om en t in går i vår k u rsu tvärd erin g?

U tform ning av frågor och frågeform ulär har gjorts i samråd m ed undervisningscentret vid U m eå 
universitet. Exem pel på frågeform ulär återfinns som appendix 1 till denna rapport.

U tvärderingen inom  klinisk kurs I, T5, består av fyra delar. I del 1 om beds studenten att i ett 
"vykort" till en kam rat beskriva sina erfarenheter av den nyss genom gångna kursen. Del 2 består 
av fyra attitydfrågor graderade från 1 till 5 . 1 del 3 ges en kort repetition av kursinnehållet följd 
av frågorna: Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? Förslag till förändringar? Gott om utrym m e 
finns för m otiveringar. Slutligen, del 4  består av två frågor som m ed fem skalsteg, från "m ycket 
litet" till "m ycket stort", låter den studerande gradera sitt engagem ang och sin arbetsinsats dels 
under kursens teoridel, dels under kursens praktiska m om ent, patientbehandlingsdelen.

Klinisk kurs II, T 9, utvärderas med ett liknande form ulär som inom T 5  men består av fem delar. 
Eftersom  studenterna på T 9  har en större patienterfarenhet innehåller form uläret nu även frågan: 
H ur känner Du nu för att ta Dig an patienter m ed "sm ärt-dysfunktionsbesvär"? Vidare utvärderas 
T 9  med to talt sex attitydfrågor, varav fyra återkom m er från T5. Dessutom  får studenten för varje 
a ttitydfråga svara på hur hon/han såg på äm net såväl före som efter kursen T9. I den sista delen, 
del 5, som m äter den studerandes egna arbetsinsatser, får studenten gradera sitt engagem ang före 
och efter kursen, dvs som han/hon minns att det var under T 5  och som  det varit under T9.

G e n o m fö r a n d e .

För att a lla  studerande skall kunna besvara våra frågor avsätts särskild tid för kursutvärdering i 
slutet av varje term in då lärarna adm inistrerar frågeform ulären. Vi är noga m ed att få svar från 
sam tliga inom  kursen och ställer uttalade krav på de studerandes m edverkan. R esultatet sam m an
ställs enligt speciella rutiner av institutionens sekreterare.

A n alys och  å terk o p p lin g  (" feed b ack " ) av resu lta te t.

Varje term in avslutas med ett utvärderingsm öte för all personal, såväl institutionspersonal som 
landstingsanställd personal, då resultatet från sam tliga våra verksam heter sam m anfattas och 
granskas. Vid detta  m öte får sam tliga ta del även av kursutvärderingarna för de båda kurserna, 
T 5 och T9. R esultatet för olika kursm om ent diskuteras och åtgärder till förbättringar föreslås 
inom delar som  ej fungerat bra .

De studerande får återkoppling på resultatet dels vid term inens skrivningsgenom gång, dels vi ett 
institutionsstyrelsem öte till v ilket studeranderepresentanter från båda kurserna kallas.

R esu lta t fö r  p er io d en  1988-1994 .

U tvärderingarna sam m anfattas i löpande text och med deskriptiv statistik m ed hjälp av ett 
kalkylprogram . I denna rapport redovisas dock endast resultaten för de poängsatta avsnitten.

I figurerna 1 - 6  visas resultatet av svaren på attitydfrågorna. För båda kurserna och för sam tliga 
frågor utom  "Svårbegripligt/begripligt" ligger svaren på d rygt 4  poäng av 5 m öjliga, m ed sm ärre 
variationer m ellan term inerna. Frågan om "Svårbegripligt/ begripligt har under perioden getts 
knappt 4  poäng. För sam tliga attitydfrågor ses inom perioden 1988 - 94  en klar d ifferens m ellan 
studenternas skattning av kursen efter T9 och före T 9  (dvs som de m inns äm net från T5).
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F igurerna 7 - 8  redovisar frågan om  engagem ang och arbetsinsats under kursernas teori- och 
k liniska (patientbehandlings) m om ent, som funnits m ed endast sedan 1993. H är ser vi a tt 
studenternas insats m otsvarar ca  4  poäng av 5 m öjliga vid skattningen d irek t efter varje kurs. Vi 
ser även a tt för teoridelen är skillnaden mellan "efter" och "före" (m innesbilden) ringa. För 
patientbehandlingsdelen (fig. 8) ses därem ot en system atisk skillnad m ellan bedöm ningen gjord 
d irekt efter kurs T 9  och de studerandes m innesbild av hur det var efter T5.

F igurerna 9a - b visar för T 9  en sam m anställning av sam tliga sex attitydfrågor och de två 
frågorna om  egna arbetsinsatser för T9, redovisade individuellt för tjugoen studerande (n r 1 - 2 1  
på x-axeln). S taplar under x-axeln, på m inussidan, visar att studentens attityd har förändrats i 
negativ riktning. Således, från en positiv attityd under T 5 har inställningen till 
äm net/kursen/institutionen vänt och blivit mindre positiv. N otera speciellt individ nr 8 (pilen) 
som ändrat attityd inom sju av de åtta momenten. (En generell iakttagelse är att flera förändringar 
i negativ riktning ofta återfinns hos sam m a individ, som för nr 8 i figuren).

S a m m a n fa ttn in g  och k o m m en ta r  till resu ltaten .

* N är studenterna läm nar oss efter avslutad kurs på term in 5 är deras attityd till oss m ycket 
positiv, och skattas drygt 4  av 5 möjliga.
* N är de kom m er tillbaka till oss efter 1,5 år för att gå term in 9 har attityden ändrats i negativ 
riktning och skattas ca 3.
* E fter avslutad term in 9 är attityden åter positiv och skattas ca 4.

* Således, under de 1,5 åren som gått m ellan T5 och T9, då de studerande läst andra kurser vid 
andra institutioner, tycks inställningen till äm net klinisk oral fysiologi ha ändrats i negativ 
riktning för att å ter vara m ycket positiv efter avslutad termin 9.

En m öjlig förklaring till att a ttityden till äm net försäm rats skulle kunna vara att de kunskaper som 
inhäm tats under T 5  av olika skäl ej kom m it till optimal användning vid de kliniska kurser 
studenterna följt under perioden m ellan term in 5 och term in 9. K linisk kurs I, K K I, är idag 
placerad på term in 5 inom tandläkarprogram m et med det specifika syftet a tt vara en kunskapsbas 
för det kliniska arbetet inom  de följande terminerna. T  rots detta verkar de t som om m edveten
heten om äm nets syfte och betydelse m inskar under loppet av de kliniska kurserna m ellan T 5  och 
T9. M ed stöd av denna tolkning skulle det idag finnas anledning och m öjlighet a tt förbättra 
effektivitet och kvalitet inom  dagens tandläkarutbildning.

R esultatet ger en anvisning om  att de studerandes attityd till äm ne och kurs inte endast är en 
effek t av institutionens förhållningsätt till de studerande. Även faktorer i om givningen, utanför 
den egna institutionen, tycks kunna påverka attitydbildningen. Denna tolkning bör vara av 
intresse för hela verksam heten eftersom  fenom enet troligen inte är unikt för oss. A rbetet m ed att 
nå ett gott slutresultat inom  tandläkarutbildningen, likaväl som inom andra utbildningar, under
lättas naturligtvis om  attitydbildningen sker i sam m a riktning inom hela verksam heten, dvs om 
alla inblandade "drar å t sam m a håll".

U nder hela m ätperioden har attitydpoängen kontinuerligt varit ca 4  av fem möjliga. D etta faktum 
to lkar vi på två sätt. För det första tycker vi att fyra poäng är e tt bra betyg som vi ä r nöjda med. 
Att höja poängen skulle sannolikt kräva en oproportionellt stor ytterligare arbetsinsats i 
grundutbildningen. En sådan ökning av arbetsinsatsen skulle dock betyda att andra delar av 
verksam heten, ex vis forskning och forskarutbildning, måste minskas, något vi idag inte kan 
acceptera. Vår andra iakttagelse är att attitydpoängen under hela perioden visat endast sm ärre 
variationer. D etta faktum  vakar vi särskilt över eftersom en signifikant sänkning av kurvan vore 
en indikation , en varningssignal, på någon allvarlig störning i undervisningsprocessen.

"The essen ce  o f k n ow led ge , 
is learn in g  how  to use it" . 

(K o n fu c iu s )
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Kursvärderingar för lärande
En fråga om mer än bara svar

Per Levén 
Institutionen fö r  informatik

1. Inledning
D enna rapport ska prim ärt ses som  ett debattinlägg, och handlar om 
kursvärderingar och deras roll i våra utbildningar. V anligtvis talas det 
om kursvärderingar som ett sätt för att kontrollera och "säkra" kvalitéer. 
Som ett alternativ till detta vill jag  föreslå kursvärderingar som  viktiga 
inslag i ett kontinuerligt m eningsskapande lärande. Oftast sägs att det 
viktiga med kursvärderingsförfaranden är de utlåtanden som kom m er in. 
Enligt mitt förslag är det viktiga istället det lärande som kommer ut.

I rapporten  återges ett fö rsök  att, m ed hjälp  av ett da to risera t 
kursvärderingssystem , främ ja studenters m eningsskapande lärande. En 
utgångspunkt bakom  detta försök är att en stor del av det lärande som  
pågår runt om våra universitet och högskolor är fråge- och sam m an
hangslöst. D v s  alltför m ånga studenter och utbildare sysslar m ed ett 
lärande som  i stort sett uteslutande handlar om "svar". De "frågor" och 
sammanhang som ger dessa svar någon mening och innebörd har lämnats 
åt sidan. Denna rapport intar positionen att god kunskap fo rd ra r  frågor 
och sam m anhang, och utgörs av såväl frågor som svar. D et är, enligt 
denna position, frågorna och sam m anhangen som kan skapa mening och 
innebörd i en annars så hård och faktabetonad "kunskapsmassa".

2. God kunskap -  och dagens lärande
God kunskap utgörs på en och samma gång av både frågor och svar, och 
innefa tta r aspekter som  överblick , fö rfogande och bedöm ning. D et 
handlar till viss del om ett förhållningssätt till det egna vetandet och att 
kunna reflektera över i vilket sammanhang en viss fråga och ett visst svar 
hör hemma, men också att helt enkelt ha någon kunskap överhuvudtaget.1

1 Detta har stora likheter med det kunskapsbegrepp som presenteras i (Molander, 1993).

352



En snickare som har god kunskap kan "läsa" en situation och utifrån 
detta avgöra vad som  ska göras. Han har tillräck lig  överblick och 
bedöm ningsförm åga för att se vilka frågor som "finns" i den situation han 
m ött och avgöra vilka svar som är de mest lämpliga. Han har ett slags 
kunnande som  gör att han kan skapa mening i de situationer han möter 
och relatera detta till de svar som han kan ge, exem pelvis att spika, såga 
och mäta. H ade han inte haft detta kunnande hade han egentligen bara 
kunnat u tföra saker på befallning och på ett m ekaniskt robotliknande 
sätt. 1

God kunskap innebär vidare att ha en förmåga att kunna avgöra om ett 
visst vetande och en viss "kunskap" är bra eller viktig. M an har en 
förm åga att ständigt kunna fråga sig om de frågor och de sammanhang 
som man lärt sig arbeta med egentligen är försvarbara. En duktig läkare 
kan koppla diagnos till behandling, men är dessutom  m edveten om att 
såväl diagnoser som behandlingsmetoder ständigt förändras och måste "tas 
m ed en nypa salt". Han är medveten om att de frågor och svar som han 
behärskar är ett slags provisorium  och delar i en större kunskapsm assa 
som ständigt m åste "hållas under uppsikt". Detta, på grund av såväl 
förnuftsm ässiga som  värdemässiga "rörelser".

Det ä r  v iktigt m ed "frågesidans" kunskap. Hur denna ska främjas är 
dock inte lätt och självklart att säga. Ett litet problem  med denna sida är 
näm ligen att den inte gärna låter sig "pluggas in". På samma sätt som det 
är svårt att repetera in känslan av att en anhörig gått bort är det svårt att 
"läsa in" en verklig förståelse av de skäl som ger de inpluggade svaren 
deras m ening och berättigande. Frågesidans lärande kräver i hög grad 
aktivitet, deltagande  och närvaro, och är nära relaterat till engagemang, 
reflektion och empati. Frågekunskap är i hög utsträckning en fråga om att 
skapa en känsla  för olika situationer och sammanhang, men också om att 
bestäm m a värden och göra olika etiska ställningstaganden.

3. Diskussionen -  ett inslag i det goda lärandet
Ett, som jag  m enar, oundvikligt sätt för att skapa en känsla för olika 
situationer och sam m anhang är helt enkelt att k o n fr o n te r a s  m ed 
situationer och sam m anhang2. Genom att konfronteras med svältande barn

t D onald  S ch ön  är en  av d e  som  arbetat m ed att utveckla en  kunskapsteori baserad på ett 
s itu a tio n sb u n d et h an d lan d e. För ytterligare läsn in g  på detta  tem a, se  exem p elv is  (Schön, 
1987).

2 H os såväl M olan d er som  Schön är d y lik a  konfrontationer centrala i d e t kontinuerliga  
lärandet. I (M oland er, 1993) betonas d ia logen . I (Schön, 1987) läggs tonvikten  på en 
"reflektiv k on versa tion  m ed  d en  om g iv a n d e  situationen".
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blir det oundviklig t (för varje  norm al m änniska, vill säga) att inte 
u tveckla en djupare fö rståe lse  för dylika sam m anhang. G enom  att 
konfronteras med m änniskor som  söker socialbidrag blir det omöjligt att 
in te u tveckla en känsla för några av de frågor som "ställs" i varje 
socialarbetares vardag. Det behöver heller inte vara särskilt laddade 
situationer för att "situationskänslan" ska utvecklas. Ibland säger vi att vi 
fått "aha-känslor", vilket i term er av denna rapport skulle kunna uttryckas 
som att vi konfronterats med situationer som gjort att vi utvecklat nya sätt 
att skapa mening i gam la bekanta situationer.

Ett viktigt inslag i ett lärande av den "goda kunskapen" m enar jag är 
diskussionen  (dialogen/sam talet). Genom  det givande och tagande som 
denna innebär går det att speg la och ge en känsla för den oerhörda 
kom plexitet som utm ärker de sammanhang i vilka vår kunskap ska verka. 
I d iskussionen är det helt naturlig t att de egna värderingarna och 
sam m anhangen luftas och konfronteras med andras utgångspunkter och 
inställningar, vilket i sin tur innebär m öjlighet till att kritiskt värdera 
såväl de egna som övriga personers sammanhang och frågor. Ibland så 
leder detta till att man lär sig se nya frågor, andra gånger leder det till att 
man tvingas ompröva sina tidigare inarbetade sammanhang.

För att främ ja den goda kunskapen är det viktigt att utbildare går in i 
diskussioner med sina studenter. Prim ärt ska detta göras under kurser, 
m en också andra fora kan nyttjas. Poängen med detta är helt enkelt att 
studenterna, genom  att bli konfronterade med exem pelvis forskares, 
lärares och y rkesverksam m as frågestä lln ingar och perspektiv , ska 
"tvingas" till viktiga ställningstaganden och insikter. Det kan handla om 
att studenterna ska lära sig känna igen och förutse olika trender som 
sveper över yrkesom rådet, m en också om att de ska kunna utveckla en 
känsla för de problem  och den oro som präglar de situationer och de 
m änniskor som  "utsätts" för deras kompetens.

4. KursVärderaren -  ett försök till arena
K u rs V ä rd e ra r e n 1 är ett fö rsök  till att främ ja ett frågebetonat och 
m eningsskapande lärande. Den är ett datoriserat kursvärderingssystem  
m en fram förallt en "m ötesplats" på vilken studenter och lärare ska 
utmana  och utmanas i diskussioner rörande kursers kvalitet. Tanken är i 
grund och botten väldigt enkel, d v s att studenters värderingar ska samlas 
in, p resen tera s  och kom m enteras. Det som skiljer den från traditionella

1 K ursV ärderaren fin n s b land an nat b eskriven  i (Levén, 1993).
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kursvärderingssystem  är dess "offentlighet" samt den m öjlighet den ger 
till att kom m entera g jorda värderingar och p å  så sätt föra olika 
diskussioner vidare.

Kur sV ärder ar en har egentligen två delar, V ärderaren och Årsboken. 
Den första är en datoriserad variant av en traditionell kursvärdering i 
vilken studenterna ska besvara kursvärderingsfrågorna direkt vid en 
dator. Den andra är en del som skapar en sammanställning av alla gjorda 
kursvärderingar och gör dessa "kommenterbara".

V ärderaren är bara åtkom lig för studenter och används i huvudsak i 
anslutning till kursavslut. För de grupper som vill är det också m öjligt 
att, under kursens gång, diskutera och bestäm m a vilka frågor som ska 
användas. V ärderingsfrågorna besvaras dels genom  en skattning på en 
graderad skala, dels med egna ord i ett fritext-fält. Det handlar om att 
både ge en spontan respons på ett visst påstående och att ge ett mer 
genom tänkt svar form ulerat i text.

Årsboken kan nyttjas av vem som helst, i ett första skede för att titta på 
vad studenter har tyckt om olika kurser, och sedan också ge egna 
synpunkter på "vad-det-nu-kan-vara". Den redovisar dels de värderingar 
som gjorts, dels en del basdata rörande kursm om ent. Bland de senare 
finns exem pelvis kurstid och namn på lärare och studenter. Och, när man 
så önskar finns alltså kommentarsm öjligheten. Var man än befinner sig i 
detta system  är man aldrig m er än ett "knapptryck" ifrån att få skriva en 
kommentar.

De förhoppningar jag  ställt till Kurs Värderaren utgår i stor utsträck
ning från den o ffen tlighet och de kom m entarsm öjligheter  som Årsboken 
innebär. G enom  denna kan m an dels kon fron te ras m ed andras 
ståndpunkter om utbildningen och därtill hörande frågor, dels ges en 
m öjlighet att respondera på dessa ståndpunkter. Tanken med detta är att 
denna konfrontation i kom bination med m öjligheten att respondera ska  
leda till såväl engagem ang som fördjupad förståelse. I en fungerande 
Kurs V ärderare föreställer jag  mig att man gång på gång, ställd inför 
andras synpunkter blir så pass engagerad att man "drivs" till att kom 
m entera det som  man läst.

5, Kort om dessa försök
Försöken m ed Kurs Värderaren har pågått sedan höstterm inen 1993, och 
två av de frågor som  jag  ställde mig var huruvida system et skulle 
accepteras  respektive kunna leda till några fortsa tta  diskussioner. Den
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första frågan är i stort sett som en fråga om ifall system et överhuvud 
taget har nyttjats för kursvärdering. Den andra handlar mer om huruvida 
olika personer, utifrån de värderingar som gjorts, gått in i olika diskus
sioner eller ej.

För att få svar på den första frågan valde jag  att titta på nyttjande fre
kvensen, d v s  hur m ånga av de studenter som registrerats på varje m o
ment som gjort en värdering. För att få svar på den andra valde jag  att 
titta närmare på vad studenterna skrivit i sina värderingar samt hur lärare 
och studievägledare engagerat sig i anslutning till dessa värderingar. 
Lärarnas och studievägledarnas engagemang har jag  studerat på ett par 
olika sätt: ifall de nyttjat systemets kommentarsmöjlighet, om de sett till 
att det gjorts uppföljningar av gjorda kursvärderingar, om de ägnat tid åt 
att fundera och utforma bra värderingsfrågor samt i vad mån de på något 
sätt nyttjat sig av tidigare term iners värderingar.

I studierna har jag  försökt att agera som deltagande observatör och 
baserat m itt m ateria l på  fram föra llt de uppgifter som är d irekt 
tillgängliga via system ets värderingar, men också det jag  hört eller läst 
under de samtal och möten som jag  på ett eller annat sätt varit inblandad 
i. D enna deltagande position har gett mig fördelar i form  av första- 
handsm aterial, men också inneburit m erarbete vid tolkning och struk
turering av data.

Tittar m an på den svarsfrekvens som varit under de tre terminer som 
systemet varit i bruk tycks det som att KursVärderaren blivit något sånär 
accepterad. Antalet gjorda värderingar ligger, för de flesta kursmoment, 
över 50%. Under hösten 1993 ingick det också en värderingsfråga som 
handlade om vad studenterna ansåg om systemet, och det var då ingen 
som hade några direkta invändningar. Snarare det omvända. Tittar man 
därem ot på den andra frågan tycks det som att system et inte lyckats 
främja särskilt många diskussioner. Även om en hel del av de värderingar 
som författats varit såväl öppna som ärliga och utmanande har de endast i 
undantagsfall lett till några fortsatta diskussioner. I ett av dessa undantag 
var dock en intressant iakttagelse den att det var en studierektor som tog 
tag i diskussionen. O rsaken var att denne uppfattat en del av den kritik 
som förts fram  som så speciell att han ville veta mer.

Min tolkning av att det, trots många seriösa och genom tänkta vär
deringar från studenternas sida, knappast blivit några egentliga diskus
sioner är att lärarna och studievägledarna visat upp en alltför "kylig" 
inställning. Det m önster jag  kan se är också att kvaliteten i studenternas
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värderingar är relaterad till det intresse och engagem ang som andra, 
fram förallt lärare, visat för värderingarnas betydelse. Där värderingarna 
varit "som bäst" (i term er av utmaning och visad kunskapssyn) har det 
också varit lärare som på en mängd olika sätt givit kursvärderingen en 
viktig roll. D et tydligaste exemplet är en lärare som under inledningen av 
sina kursm om ent tar upp diskussioner kring tid igare term iners värde
ringar av m otsvarande moment, och vid slutet går igenom  de frågor som 
han vill få besvarade. De svar som denne får in har en helt annan standard 
än de som övriga lärare får in. Min tolkning av detta är att denne på sätt 
och vis initierat en diskussion redan innan studenterna givit sina svar.

6. Några frågor
K ursVärderaren är, kan man säga, ett försök att vända  på innebörden i 
kursvärderingar och egentligen inte se de värderingar som kom m er in 
utan det lärande som kommer ut som det viktiga. En fråga som då måste 
ställas är ifall detta är meningsfullt och överhuvudtaget möjligt? Går det 
att göra kursvärderingar till inslag i studenters lärande?

I försöken m ed K ursV ärderaren m enar jag  att den stora stötestenen 
egentligen varit det "kyliga" sätt som de flesta lärare och studievägledare 
hanterat värderingarna på. Frågor som då inställer sig är ifall en "kylig" 
inställning till kursvärderingar är något som är vanligt och kanske rent av 
natu rlig t b land  lä rare och studievägledare, m en också om det är 
nödvändigt att dessa ro ller är aktiva i anslutning till studenters vär
deringar?

Själv är jag  övertygad om att det är oerhört viktigt att några utanför 
studentgruppen går in i diskussioner om utbildningen kvalitet och gör 
något av de synpunkter som studenter fört fram. Om detta ska vara lärare 
eller studievägledare är möjligtvis diskutabelt, men någon bör det absolut 
vara. Det är troligtvis ganska jobbigt att gå in i diskussioner om kvaliteten 
i kurser där m an själv spelat en aktiv roll. K ursvärderingar ä r  u tm a
ningar som på så sätt torde kräva såväl mod som känsla för att hantera. 
Min poäng är dock fortfarande att denna typ av diskussion kan ge så 
mycket för det m eningsskapande lärandet att det är en utmaning som alla 
utbildare gång på gång borde anta.

Med ideal som  sökande och kritisk distans borde det naturliga vara 
studenter som kräver  svar men också tvingas till ställningstaganden. Det 
är frå g o r  som  kräver svar, och kon fron ta tioner  som fordrar ställnings
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taganden. Jag m enar att det, trots studenters önskningar om svar, är 
frågor och konfrontationer som utgör de stora utm aningarna för oss som 
på något sätt är ansvariga för och inblandade i olika högre utbildningar. 
Att detta sam tidigt också torde innebära att vi själva tvingas lära oss om 
de frågor och sam m anhang som  ger våra egna verksam heter deras 
berättigande gör inte saken sämre.
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FRÅGOR OM HUR STUDIERNA BEDRIVS

Curt Löfgren, Institutionen fö r  nationalekonomi 
Pernilla Nilsson, Institutionen fö r  företagsekonomi

1. Inledning
U nder 1993 utvärderades ekonomutbildningen vid H andelshögskolan i Umeå 
(HHU) av två externa g ranskare .1 En av deras viktigaste iakttagelser rör studenter
nas tidsanvändning. I utvärderingsrapporten skriver man att ”studenterna rapporte
rar att studierna inte kräver full arbetstid” och mot den bakgrunden påpekar man att 
”Vi tycker att detta förhållande är mycket allvarligt och bör bli förem ål för åtgärder 
snarast m öjligt” .

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera om de externa granskarnas in
tryck av undersysselsatta studenter är riktigt. I samband härm ed behandlas också 
frågor om varför man bör intressera sig för tidsåtgången i studiearbetet. Den vikt 
som de externa granskarna lagt vid detta, samt den diskussion som  f  n pågår inom 
H H U  om vilka åtgärder som vore lämpliga att vidta mot bakgrund av gransknings- 
rapporten, m otiverar ett intresse för dessa frågor.

U ppsatsen är disponerad på följande sätt: I avsnitt 2 redovisas några olika under
sökningar av handelshögskolestudenternas tidsanvändning. D ärefter behandlas i av
snitt 3 frågan om varför man bör intressera sig för studenternas tidsanvändning. 
M ot denna bakgrund diskuteras i avsnitt 4 huruvida studenternas tidsanvändning vid 
HHU ska anses utgöra ett problem . I samband med denna diskussion behandlas 
också osäkerheten förenad med att använda enkätförfaranden som  undersöknings
metod vid tidsanvändningsstudier samt det därmed förenade behovet av att säkrare 
kunskap om studenternas tidsanvändning erhålls.

1 Utvärderingen gjordes av professor Arne Kinserdahl vid Handelshögskolan i Bergen och docent Lennart Strömberg vid 
Handelshögskolan i Göteborg.

2 Kinserdahl och Strömberg, 1993.

359



2. Tid till studier.
De externa granskarnas omdöme rörande tidsanvändningen grundades dels på 

samtal med studenter och lärare, dels på utvärderingar av det allmänna respektive 
internationella ekonom program m et.3 I den internationella ekonomutbildningen upp
skattades studenternas tidsåtgång till i genomsnitt 21-32 tim m ar per vecka, inklusive 
undervisningstid, på det i program m et ingående A-kurserna. I utvärderingsrappor- 
ten avseende det allmänna ekonom program met sägs:

Däremot tycks intrycket vara att den tid studenterna lägger ned på studier inklusive under
visning inte når upp till heltidsnormen 40 timmar per vecka. Lärarna tror i snitt att studenten 
lägger ned c:a 30 timmmar per vecka på studierna. Studenterna själva uppger i sin enkät att 
de lägger ned 20-25 timmar i snitt på sina studier, inklusive undervisning.

Liknande data har redovisats vid en utvärdering av A-kursen i nationalekonomi5 
samt vid en undersökning av tidsanvändningen under våren 1993 vid fem av den 
samhällsvetenskapliga fakultetens kurser6 (Löfgren och M attsson, 1995). I den se
nare undersökningen ställdes frågor, förutom om den totala tidsåtgången, också om 
hur studiearbetet har bedrivits med avseende på regelbundenheten i studierna och 
relationen mellan självstudier och undervisning. Samma frågor ställdes vid en ut
värdering av m arknadsföringsmomentet i A-kursen i företagsekonomi under vår
term inen 1994 (Nilsson, 1995). Data från dessa två undersökningar redovisas 
nedan. Vid tolkningen av dessa data är det viktigt att uppm ärksam m a att de baseras 
på enkäter. I avsnitt 4 diskuteras den osäkerhet detta ger upphov till.

Tabell 1
Antal studietimmar per vecka exklusive undervisningstid enligt 

studenternas egen uppskattning; central- och spridningsmått

Löfgren-Mattsson Nilsson

Minvärde 2 5
Undre kvartil 10 10
Median 15 15
Övre kvartil 25 20
Maxvärde 40 36

Medelvärde 17 15
Standardavvikelse 9 6

Antal svar 175 49

3 Brand och Holmquist, 1993 samt Utvärdering av ekonomlinjen vid Handelshögskolan i Umeå höstterminen 1993.

4 Utvärdering av ekonomlinjen vid Handelshögskolan i Umeå höstterminen 1993, sid 9.

5 Löfgren, 1990.

6 Tre av dessa kurser ingår i HHU:s utbildning.
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D et fram går av tabellen på föregående sida att en liknande bild av studenternas 
tidsåtgång redovisas i båda undersökningarna. Studenterna uppger att de i genom
snitt använt cirka 15 tim mar i veckan till studier, exklusive undervisningstiden. 
Spridningen runt medelvärdet är av samma storleksordning i undersökningarna. En 
fjärdedel av studenterna har använt 10 timmar per vecka eller mindre till självstu
dier. U ndervisningstiden har uppgått till ungefär 10 tim m ar i veckan i Löfgren- 
M attsson och ungefär 14 tim mar i veckan i Nilsson.

Om man uppfattar studenternas tidsangivelser som m ycket grova uppskattningar 
är en möjlig slutsats utifrån tabellens data att mellan en fjärdedel och hälften av stu
denterna inte lägger ned mer än ett halvtidsarbete på studierna. En sådan slutsats 
baseras på att en heltidsinsats skulle motsvara 40-timm arsveckan.

En stor del av studenterna tycker själva att deras studieinsats varit av för låg om
fattning. D etta fram går av tabellen nedan.

Tabell 2
Studietid för olika grupper efter värdering av studieinsatsen

Studenternas vär Procentuell andel av Antal studietimmar per
dering av den egna studenterna vecka exklusive

studieinsatsen undervisningstid

Löfgren- Nilsson Löfgren- Nilsson
Mattsson Mattsson

För låg 26 35 14 11
Lagom 68 63 18* 17*
För hög 6 2 19* 20
Samtliga 100 100 17 15

Antal svarande 171 48 171 48

Anmärkning: Statistiskt signifikant skillnad jämfört med gruppen ”för
låg”; * p<0.01

En fjärdedel respektive en tredjedel av studenterna i de två undersökningarna an
ser att den egna studieinsatsen varit av för låg omfattning. D et är intressant att detta 
tydligt är relaterat till det antal timmar som studenterna uppger att de ägnat åt stu
dier - i den grupp studenter som anser att den egna studieinsatsen varit för låg är 
tidsåtgången signifikant lägre än bland övriga studenter. Detta kan tolkas så att det 
kvantitativa måttet - antal tim mar per vecka - är en intressant indikator på studiein
satsen; detta tycks få stöd av studenternas egen värdering.

Tidsåtgången i studierna har i de båda undersökningarna också relaterats till hur 
studierna bedrivits. Data över detta redovisas i tabellerna på nästa sida.
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Tabell 3
Studietid för olika grapper av studenter efter studenternas uppgifter om 

hur studietiden fördelats under ett typiskt moment på respektive kurs

Procentuell andel Antal studietimmar per
av studenterna vecka exklusive undervis-

ningstimmar

Studietiden har - Löfgren- Nilsson Löfgren- N ilsson
Mattsson Mattsson

(1) - fördelats ganska jämnt under 
momentet

43 24 22 16

(2)
- koncentrerats till hälften eller 

drygt hälften av momentet
35 29 19 19

(3)
koncentrerats till den avslutande 

tredjedelen av momentet
22 47 8 12

Samtliga 100 100 18 15
Antal svarande 161 49 161 49

Anmärkning: Statistiskt signifikanta skillnader avseende studietid finns
fbr Löfgren-Mattsson mellan grupp 3 och de övriga två 
grupperna (p<0.01) och för Nilsson mellan grupp 3 och 2 
(p<0.05).

Tabell 4
Studietid för olika grupper av studenter fördelade efter i hur stor utsträckning 

de förbereder sig för undervisningen genom att i förväg läsa igenom den litteratur 
som ska behandlas vid respektive undervisningstillfälle

Procentuell andel Antal studietimmar per
av studenterna vecka exklusive

undervisningstimmar

Förberedd vid följande antal/andel Löfgren- Nilsson Löfgren- Nilsson
undevisningstillfallen: Mattsson Mattsson

(1) Inga 53 67 15 14
(2) 1/3 26 22 18 15
(3) 1/2 till alla 21 10 22 22

Samtliga 100 99 17 15
Antal svarande 171 49 171 49

Anmärkning: Skillnaderna mellan grupp 3 och grupp 1 är statistiskt
signifikanta (p<0.05).

362



I tabell 3 återges studenternas uppgifter om hur de f ördelat den tid de lagt ned på 
studier under ett typiskt moment av respektive kurs. D etta ger en bild av hur regel
bundet studierna har bedrivits. En fjärdedel respektive hälften av studenterna i de 
två undersökningarna uppger att de koncentrerat studierna till den avslutande tred
jedelen  av momentet. Tidsåtgången för dessa studenter är signifikant lägre än för de 
studenter vars studier varit mer regelbundna.

M ajoriteten av studenter förbereder sig inte för undervisningen, dvs de läser inte i 
förväg igenom den litteratur som ska behandlas vid respektive undervisningstill
fälle. Detta fram går av tabell 4. Här tycks det också finnas ett samband med tidsåt
gången; de studenter som förbereder sig för åtminstone hälften av antalet undervis
ningstillfällen uppger en större tidsåtgång än de studenter som inte alls förbereder 
sig för undervisningen.

Frågorna om regelbundenheten i studiearbetet respektive förberedelserna för un
dervisningen har ställts av två skäl; dels för att dessa kan anses spegla viktiga kvali
tetsegenskaper i studierna, dels för att pröva om det finns ett samband mellan dessa 
kvalitetsegenskaper och tidsåtgången. Hypotesen är här att ju  mer regelbundna stu
dier och ju  högre grad av förberedelse för undervisningen, desto mer tid används 
till studierna. Om detta är riktigt skulle tidsåtgången spegla kvalitetsegenskaperna, 
dvs den skulle kunna utgöra en kvalitetsindikator.7 Data i tabellerna på föregående

g

sida stöder hypotesen om att det skulle kunna finnas ett sådant samband.

3. Tidsanvändningen - varför intressant?
M an kan anföra åtminstone tre skäl - utöver de externa granskarnas påpekanden - 

till varför vi bör intressera sig för den tid som studenterna lägger ned på sina studi
er hos oss:

(i) Utbildningssystem et planeras bl a mot bakgrund av en föreställning om att 
studierna ska ha en viss kvantitativ utsträckning. Vi gör t ex en uppdelning i hel- 
och halvfartskurser vilka poängsätts därefter. Studiemedlens storlek baseras bl a på 
om studenten är inskriven på en helfartskurs eller ej. N är vi faställer en plan för en 
kurs omfattande 20 poäng har vi alltså gjort en utfästelse om kvantiteten av studie
a rb e te t-  det skall motsvara heltid.

(ii) Det torde vara mycket svårt att fastställa en rimlig kravnivå på våra kurser om 
vi inte har en föreställning om den tidsåtgång som är förenad med uppnåendet av 
olika betygsnivåer. Följande exempel belyser detta: Antag att vi vid en jäm förelse 
med m otsvarande utbildningsinstitutioner skulle finna att de kunskaps- och färdig
hetskrav vi ställer är lika höga eller högre. Antag att vi samtidigt finner att våra

7 I Löfgren och Löfgren, 1995, motiveras varför studenternas tidsåtgång är en intressant kvalitetsindikator.

8 I Löfgren och Mattsson, 1995, har sambandet prövats i en regressionsanalys genom vilken man kan konstanthålla för andra 
variabler som också kan antas ha samband med tidsåtgången. Såväl regelbundenheten som förberedelserna uppvisar i denna 
analys ett statistiskt signifikant samband med tidsåtgången.
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studenter når upp till denna kravnivå med en ”halvtidsinsats” . I detta fall är vår 
kravnivå för låg trots att våra studenter uppnår en standard som väl kan mäta sig 
med relevanta referensalternativ. Vår kravnivå är för låg därför att studenternas tid 
utnyttjas dåligt. Vi skulle i denna situation kunna uppnå en högre kunskapsstandard 
genom att använda den ”heltid” som står till förfogande.

(iii) Det finns mycket som talar för att vår kontroll av kunskaper och färdigheter 
inte sker på ett tillfredställande sätt, dvs vi har svårt att upprätthålla en rimlig 
kravnivå därför att vi har svårt att kontrollera den. I sitt bidrag till den förra uni- 
versitetspedagogiska konferensen skrev Ingemar Wedman:

D et finns i dag en rad indikatorer som pekar m ot att kvaliteten i våra exam inationer är u tom 
ordentlig t bristfällig . Om den slutsatsen är någorlunda riktig betyder det att högskolan exa
m inerar sina studerande på ett högst tvivelaktigt sätt och att de utbildningsbevis vi utfärdar 
knappast tål a tt synas närm are i söm m arna

I denna situation kan kunskap om hur studiearbetet sker ge oss en indikation på 
kvaliteten i kunskapsinhämtandet. Det har varit vår hypotes vid valet av frågor i de 
två undersökningar som refererades i föregående avsnitt dels att mer regelbundna 
studier och m er av förberedelser för undervisningen leder till högre kunskaper, dels 
att regelbundenhet och förberedelser positivt sam varierar med tidsåtgången. Om 
W edman har rätt måste examinationen förbättras. Kunskap om studiearbetet, bl a 
om tidsåtgången, kan hjälpa oss att göra detta.

4. Tidsanvändningen - ett problem?
De tre skäl som anförts till varför vi bör intressera oss för tidsåtgången i studi

erna leder, mot bakgrund av de data som presenterades i avsnitt 2, till följande slut
sats: Det kan vara så att ekonomstudenternas tidsanvändning är ett problem på det 
sätt som de externa granskarna form ulerar det - för många studenter tycks studierna 
inte innebära ”full arbetstid” . Det betyder att för många studenter medför inte våra 
helfartskurser studier på heltid och att studenternas tid därmed utnyttjas dåligt - det 
finns en potential för att uppnå en högre kunskapsstandard än den som för närva
rande åstadkoms.

Slutsatsen är försiktigt fomulerad i jäm förelse med de externa granskarna som an
såg sig kunna konstatera att detta är ett ”mycket allvarligt” förhållande vilket bör 
åtgärdas ”snarast möjligt” . Försiktigheten beror på två saker; dels baseras data i 
avsnitt 2 på enkätundersökningar, dels är de studenter som besvarat dessa enkäter 
möjligen inte representativa för alla ekonomstudenter och för hela ekonomutbild
ningen.

Enkätundersökningar är inte den bästa metoden för att undersöka tidsanvändning. 
I jäm förelse med metoder som innebär att man använder sig av dagböcker för en

9 Wedman, 1993.



regelbunden notering av hur tiden utnyttjas riskerar m an att få överskattningar om 
man i efterhand ber m änniskor uppskatta tidsåtgången för aktiviteter som inte är 
strikt låsta i tiden (som exempelvis reglerad arbetstid).10 Denna erfarenhet av tids- 
användningsstudier skulle tala för att data i avsnitt 2 kan vara tilltagna i överkant 
när det gäller tidsåtgången och att problemet därför ä r  större än vad som hittills 
fram kom m it. M en samtidigt finns här ett problem som gäller studenternas attityd till 
att uppge tidsåtgången vilket skulle tala för att data i avsnitt 2 utgör underskatt
n ingar. D etta problem  avfärdas dock av de externa granskarna vilka skriver: Aven 
om det hos vissa studenter finns en benägenhet att skryta med att man klarar studi
erna bra utan att arbeta särskilt hårt tycks det stå klart att det går att ladda studie
programmen ytterligare ... 11 

M en trots denna osäkerhet så utgör de data som finns ett visst stöd för de externa 
granskarnas slutsatser. D et finns också andra utsagor som pekar i samma riktning. 
H är ska två exempel ges.

I slutet av 80-talet publicerade Ingenjörs vetenskapsakademien en rapport om eko-
12nom utbildningens framtid. I denna skrev man:

V id m ånga u tländska universitet, speciellt vid am erikanska business schools, sållas de stude
rande b o rt som  in te  håller utbildningstakten. D et förekom m er således inte som i Sverige att 
de studerande som  b lir  underkända på prov, kan göra ett nästan obegränsat antal om prov i 
sina exam ina. Istä lle t ges e tt g raderat betyg vid vaije  exam inationstillfälle och den som inte 
uppnår en v iss genom snittlig  nivå på sina p rov  får avsluta studierna. Till detta kom m er att 
undervisn ingstem pot ofta är m ycket högre än i Sverige. D et är fler  undervisn ingstim - 
m ar och m er arbete att förbereda m ellan undervisn ingstillfällena (vår m arkering).

.. .  En högre intensite t i den reguljära utbildningen innebär .. .  ett bättre  u tnyttjande av stu
dietiden och därm ed  grund ligare baskunskaper.

Denna utsaga är intressant dels därför att den understryker tidsanvändnings- 
problem et, dels därför att den utgår från en internationell jäm förelse av svensk eko
nomutbildning. D et problem  som möjligen finns i Umeå kan också finnas på andra 
håll i landet, vilket förtjänar att påpekas.

10 Se Juster & Stafford, 1991.

11 Kinserdahl och Strömberg, 1993.

12 Ekonomer för framtiden, 1988, sid 33.
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Det andra exemplet gäller ekonomutbildningen i Umeå. Följande utgör ett citât ur
13en B-uppsats i företagsekonomi, författad för tre år sedan:

En student ja g  talade med uttryckte följande: "D et ä r fö r svårt a tt kom m a in och fö r lätt att 
stanna kvar på ekonom linjen". H an m enade då att det krävs m ycket höga betyg fö r a tt över
huvudtaget bli antagen till u tbildningen men när man väl är innanför väggarna behöver nan  
inte anstränga sig i sam m a mån. Både studietakt och kravnivå kanske inte m otsvaras av  :ör- 
väntn ingam a. En del anpassar sina studievanor efter detta och presterar betydlig t m indre än 
vad de har kapacitet till. K anske m otsvarar inte svårighetsgraden förväntningarna då de ä r 
höga intagningspoäng, ä r det då fel på vårt nuvarande antagningssystem  som ger fel sigm ler 
e ller ä r  det fö r låg nivå på utbildningen?

Dessa två exempel på bedöm ningar av undervisningstempo och studietakt i eko
nomutbildningen talar, liksom data i övrigt i denna uppsats, för att vi har ett p ro
blem avseende studenternas tidsanvändning. Men den viktigaste frågan är inte om vi 
har ett problem  eller ej utan hur stort problemet ä r . Är det sant, som de externa 
granskarna skriver, att problem et är mycket allvarligt?

På denna fråga vet vi inte svaret. Denna brist på kunskap är det verkligt allvirliga 
problem et. Innan vi kan vidta åtgärder för att minska eller lösa problem et måste vi 
veta åtskilligt mer om hur det är beskaffat. Hur stor är tidsåtgången i studiîrna? 
Vad beror variationen i tidsåtgång mellan studenterna på? H ur hänger detta ihop 
med kravnivå, examination, undervisningsform er, regelbundenhet i studierna stu
dieresultat och studenternas värdering av utbildningen?

Vi behöver kunskap. Vi måste ställa frågor, många frågor, om hur studierra be
drivs. Därav uppsatsens rubrik.

13 Pålsson, 1992, sid 24.
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