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Förord
Lisbeth Lundahl 

Pedagogiska institutionen

Som ny student i Lund i slutet av sextiotalet och som nyanställd studievägledare 
och timlärare i mitten av sjuttiotalet tänkte jag mer än en gång, att ett universitet 
är en stimulerande, men egendomlig arbetsplats. Det tänker jag fortfarande 
ibland. Många av de märkliga förhållanden jag stötte på i universitetsvärlden vid 
den tiden existerar nämligen fortfarande på de flesta håll.

Jag tänker speciellt på synen på utbildningen och universitetslärarna. Medan andra 
läraryrken anses kräva en långvarig, genomtänkt och gedigen utbildning, kastas 
fortfarande de flesta doktorander -  och kanske är de inte ens det -  rakt in i 
avancerade läraruppgifter utan skymten av en introduktion eller handledning av 
äldre kolleger. Lärardugligheten anses tydligen ”komma på köpet”, när man har 
läst ett visst kvantum av ämnet. Att det inte är så enkelt vittnar bl a otaliga 
kursvärderingar från studenterna om, liksom vittnesmål från lärare som utsatts för 
denna omilda behandling. När vi i Umeå infört en sexveckors pedagogisk 
utbildning för våra lärare, ligger vi långt framme i landet. Men sex veckor är bara 
sex veckor, om än maximalt och skickligt utnyttjade.

A tt lägga upp och genomföra en universitetsutbildning är en komplex uppgift som 
kräver sin professionalitet. Att en professionell verksamhet förutsätter att man ref
lekterar över sitt handlande och att man kan bygga på en fond av samlad vetenskap 
och beprövad erfarenhet, och inte bara på sina egna misstag och mödosamt 
förvärvade framgångar, är en självklarhet i alla andra sammanhang. Men det är 
långtifrån givet att universitetsläraren far tillfälle att reflektera, skriva om och dis
kutera sitt pedagogiska arbete. Fortfarande stannar erfarenheterna från undervis
ning och förnyelseförsök hos den enskilde läraren och hans eller hennes studenter, 
och når i bästa fall kollegerna på institutionen dessutom. Den universitetspeda- 
gogiska litteraturen är fortfarande mager, om man inte går till utländska special
tidskrifter. Nya lärare far bygga på en muntlig tradition när man skall ta vid.

Därför är det en mycket bra och viktig sak, i sanning en kvalitetsfråga, att samman
lagt ett sextiotal pedagogiskt verksamma har lagt fram ett trettiotal papers och 
presenterat ett antal posters för kolleger från samtliga fakulteter och områden
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under dessa dagar. Själv har jag bevistat presentationer och diskussioner som rört 
ungefär en femtedel av dessa bidrag. Det har varit bidrag som rört relevanta och 
intressanta frågor, och bidrag som jag tror kan tillföra min egen verksamhet och 
institution användbara erfarenheter. Jag tror att övriga deltagare delar denna 
uppfattning. Då skall man notera, att det inte stannar vid detta, utan spridningen 
av erfarenheter blir vidare än så här. Bidragen kommer att användas i de uni- 
versitetspedagogiska kurserna, som underlag för något eller några lunchseminarer 
och runt om på institutionerna. Varför inte också lägga ut bidragen på nätet? Och 
till er som lämnade bidrag: publicera dem gärna i en facktidskrift inom ert eget 
ämnesområde! På så sätt kan vi bidra till en bredare universitetspedagogisk 
diskussion och förnyelse.

Och sedan dä? Jag utgår från att vi i Umeå fortsätter att anordna återkommande 
universitetspedagogiska konferenser, antingen för Umeå universitet i huvudsak, 
eller landsomfattande.

Det finns sådant som jag gärna ser mer av till vår nästa universitetspedagogiska 
konferens:
-  fler bidrag från alla fakulteter och områden. En utjämning har skett sedan den 

första konferensen 1993, men här kan det bli ännu bättre.
-  fler bidrag från studenterna. Studentperspektivet är viktigt, och vi måste kanske 

hjälpas åt att fundera över hur det kan komma in i högre grad.
-  fler bidrag som också handlar om misslyckanden -  de är lärorika!
-  gärna bidrag som bygger på tidigare uppsatser: så här vidareutvecklade vi... så 

här gick det sen... Till exempel tror jag det är väsendigt att följa flera av de 
pionjärinsatser för att introducera IT i universitetsundervisningen som har 
presenterats i år för att få svar på frågor som: Vad händer på sikt? Står och faller 
IT-projekten med eldsjälarna, eller sker en konsolidering?

Till sist vill jag tacka alla som bidrog med sina erfarenheter, och konferens
deltagarna som diskuterade bidragen. Tack till ordförandena, som höll reda på tid 
och talare, och till arrangörerna som möjliggjorde det hela på ett mycket gott sätt.
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A. Lärarna och deras professionalisering



Reflektioner kring lärarrollen

Lena Berggren, institutionen för idéhistoria

Föreliggande uppsats har använts som redovisning av projektarbetet på Umeå 
universitets kurs i lärarkunskap och den har också diskuterats vid min institution, 
institutionen för idéhistoria. Idén till uppsatsen föddes ganska sent under lärar- 
kunskapskursen, och var väl ett resultat av tankar som dök upp under kursens 
gång. Jag började fundera mer och mer över vissa ord och begrepp som vi använder 
oss av när vi diskuterar undervisning, och även hur jag själv förhåller mig till den 
yrkesroll som jag nu börjar känna mig lite mer hemma i. Jag har också funderat 
en del över vilken väg jag själv egendigen gått, vad jag har gjort och inte gjort som 
lärare under de tre år jag varit verksam vid universitetet.

Jag har också kommit i kontakt med ”definitioner” av vissa begrepp som inte har 
stämt överens med mina egna som dessförinnan varit relativt outtalade. Detta har 
fatt mig att börja skärskåda mig själv och mina egna uppfattningar på ett sätt som 
jag själv har upplevt som positivt. Att jag nu försöker skriva ner några sådana 
funderingar istället för att hålla dem för mig själv och nöja mig med insikten om 
att jag själv med största sannolikhet har utvecklats en hel del som lärare beror på 
två saker. För det första vill jag skriva ihop en text för att tvingas strukturera och 
formulera mina ändå rätt lösyckta tankar. För det andra är det min förhoppning 
att denna lilla uppsats kan stimulera till diskussioner och tankar. Dock inte 
nödvändigtvis i mina banor, det skulle nog vara lite tråkigt. Och kanske kan också 
mina erfarenheter och funderingar fungera lite som hjälp på vägen för den som 
ännu inte kastat sig ut i undervisningens skrämmande men även utvecklande 
virvlar.

Att börja undervisa
Jag har i mycket tagit den ”gamla vanliga” vägen in i undervisningen, det vill säga 
kommit från ingenstans och snabbt fått ganska omfattande arbetsuppgifter. Detta 
är inget som jag själv upplevt som negativt, tvärtom. Jag tyckte och tycker att det 
är roligt att undervisa, och jag hade också tidigare erfarenhet av undervisnings
situationen, vilket visade sig vara en stor fördel. Jag fick också tidigt ”stöd” av 
studenterna, i form av positiva värderingar och omdömen, något som inte är alla
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förunnat. Dessutom fanns det på institutionen ett antal kollegor som stöttade, 
svarade på frågor och fanns till hands. Men tyvärr var denna hjälp inte strukture
rad, och många gånger upplevde jag det som jobbigt att gå och fråga någon. 
Rädslan för att störa eller ta upp värdefull tid var stor.

Att jag så tidigt kom in i undervisningen och fick en ganska stor undervisnings- 
andel, har naturligtvis inneburit att min egen forskning och forskarutbildning 
kommit lite på undantag. Men detta har egentligen inte varit speciellt negativt. 
Min undervisningsintensiva period gav mig nämligen också väldigt mycket. 
Framförallt har det faktum att jag haft så varierad undervisning gjort att jag börjar 
få en ganska bred kännedom om ämnet idéhistoria, inte bara vad gäller basala 
faktakunskaper, utan också om mer implicita tolkningstraditioner och synsätt.

Det är också (tyvärr måste man väl säga) först nu som jag på allvar upplever att jag 
kan se kritiskt på historien och på de texter som jag arbetar med, och på allvar 
syntetisera kunskap hämtad från många olika håll och göra den till min. Att jag 
har lärt mig detta tror jag beror på att jag haft mycket undervisning. För att kunna 
hålla en föreläsning om exempelvis hellenistisk levnadsfilosofi, krävs det att man 
själv först begripit förutsättningarna, förstått hur tanketraditionerna utvecklats, 
och inte minst att man sedan kunnat fästa detta på papper i form av lättöver
skådliga föreläsningsanteckningar. Om detta förarbete saknas, upplever i alla fall 
jag det som att det är i princip meningslöst att ställa sig och föreläsa. För hur ska 
man kunna lära ut något som man själv inte kan?

Erfarenheterna från undervisningen har också färgat av sig på forskningen mer 
direkt. Genom att jag haft en hel del undervisning om de mer övergripande teman 
som ligger i närheten av min egen forskning har jag varit tvungen att ständigt 
fundera över och vrida och vända på mina egna forskningsproblem utifrån såväl 
egna reflektioner som studenternas frågor och kommentarer. Jag börjar också få 
klart för mig hur mitt avhandlingsämne ryms i ett större idéhistoriskt perspektiv, 
och jag har på ett slags metanivå teoretiskt kunnat placera mitt forskningsobjekt 
såväl diakront som synkront i den ”stora” idéhistorien. För mig har det blivit allt 
tydligare, att undervisning på flera plan kan befrukta och stimulera forskningen 
och tvärtom. Det känns helt självklart att en framtida tillvaro vid universitetet 
måste innehålla både forskning och undervisning. Kanske inte nödvändigtvis 
samtidigt, men kombinationen är viktig.

Den nya läraren
Men trots att jag själv alltså mest har positiva (för att inte säga mycket positiva) 
erfarenheter av att tidigt få undervisa mycket, så är det inget jag vill rekommen
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dera. Universitetsläraryrket eller -  rollen är mycket speciell. Av oss krävs ju ingen 
större utbildning för arbetsuppgifterna, ingen pedagogisk utbildning är nödvän
dig för att få börja föreläsa, att jämföra med grund- och gymnasieskolan. Vi är inte 
heller uppbundna av någon lärarplan som reglerar arbetsuppgifterna. Det enda 
som finns är de minst sagt svävande formuleringarna i högskoleförordningen. I 
övrigt ska vårt arbete styras av de mål som formuleras i kursplanerna, men dessa 
planer är vi ju många gånger med och utformar själva. Friheten är alltså ganska 
stor, vilket kan vara på både gott och ont. Jag upplevde själv denna frihet mest som 
förvirring i början av min undervisningsbana. Jag visste inte riktigt vad jag skulle 
göra, och ännu mindre varför. Idag upplever jag mer denna frihet som ett stort 
plus, en möjlighet att ständigt kunna utvecklas, prova nya saker.

Ett sätt att kanske undvika detta är att slussa in nya lärare sakta och försiktigt i 
undervisningen. Dessutom borde det ju vara så, speciellt med tanke på nyordningen 
i forskarutbildningen, att den tyngre undervisningsbördan ska ligga på dispute
rade lärare, medan doktorandernas deltagande i undervisningen mer utgör en del 
i utbildningen snarare än ett arbete vid sidan av forskarstudierna. Vi har ju en 
ganska stark press på oss att bli färdiga doktorer inom rimlig tid.

Lärarrollen i förändring
Det är också så att universitetslärarrollen just nu genomgår stora förändringar. 
Den tidigare, traditionella rollen byggde mest på ämneskunskaper, medan sättet 
att förmedla kunskaperna inte var så viktigt. Om studenterna inte tog sig igenom 
kurserna så fick de, lite tillspetsat, skylla sig själva. En helt annan lärarroll än på 
grund- och gymnasieskolan alltså. Idag har två förändringar skett som jag tror har 
bidragit till att lärarrollen nu sakta håller på att förändras, och en tredje är på väg 
i och med den föreslagna nya tjänstestrukturen. För det första har det nya 
anslagssystemet inneburit att det av ekonomiska skäl blivit viktigare att studen
terna klarar sina kurser. För det andra har antalet studenter ökat ganska drama
tiskt, förmodligen beroende på den höga arbetslösheten. Detta är i princip positivt 
eftersom universitetet i och med detta förhoppningsvis indirekt kan jämna ut den 
sociala snedrekryteringen. Den stora nackdelen, eller problemet, är att den 
generella standarden på studenterna har sjunkit.

Vi får nu fler och fler studenter som har problem med att läsa och skriva svenska. 
Detta, i kombination med anslagssystemets verkningar, gör att frågor kring 
universitetslärarrollen måste resas. Ska vi bli mer som lärarna på grund- och 
gymnasieskolan? Hur mycket ska vi finnas till hands för studenter som har 
problem av olika slag? Hur stort ansvar har vi för att studenterna tar sig igenom 
kurserna? Hur handskas man som lärare med dynamiken i gruppen, med
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besvärliga studenter, med studenter som inte verkar vilja anstränga sig och ta 
personligt ansvar för sina studier? Ska man överhuvudtaget bry sig?

Detta är frågor som diskuterats mycket under främst seminarieserien i lärarkun- 
skapskursen och som även jag själv funderat mycket över. Men denna diskussion 
borde föras på ett högre plan, inte bara på institutionsnivån, eftersom det är en för 
hela universitetet gemensam fråga. Bara att frågan finns på dagordningen påverkar 
varje institution. För om det är så, vilket jag nog vill hävda, att lärarrollen nu sakta 
börjat förändras, påverkar detta också situationen för nya lärare, oftast unga 
doktorander. Att ”bara” ha föreläsningar och rätta skrivningar innebär de facto 
något helt annat än att emellanåt agera kurator, konfliktlösare, svenskalärare och 
till och med förälder. Speciellt om det bara skiljer några få år i ålder mellan lärare 
och studenter.

Personligen ser jag med viss skepsis på denna förändring. Visst, som lärare bör du 
och ska du ta ett helhetsgrepp över undervisningen. Men samtidigt är våra 
studenter vuxna människor, och som sådana ska de kunna ta eget ansvar för sina 
liv, inklusive sina studier. Frågan är knepig, och behöver diskuteras en hel del.

Den ömsesidiga respekten
Den allra första kursdagen pålärarkunskapen sa jag, beträffande min undervisnings- 
erfarenhet, att jag kände mig ganska garvad, att jag gjort mycket trots att jag då 
inte jobbat mer än 1,5 år. Jag hade haft olika former av undervisning (föreläs
ningar, seminarier i olika former och på olika nivåer); jag hade även planerat, hållit 
i och utvärderat olika kurser, bedömt skrivningar o s v .  Den rent praktiska 
erfarenheten tyckte jag då -  med all rätt -  att jag hade samlat mycket av på kort 
tid.

Under senare tid har jag emellertid inte haft speciellt mycket undervisning, 
eftersom jag fått en doktorandtjänst och nu huvudsakligen ägnar migåt avhandlings- 
skrivandet. Istället har jag, delvis i samband med lärarkunskapskursen, haft 
tillfälle att tänka och fundera, att under en ganska stressfri period försöka hitta rätt 
i lärarrollen. Jag har upplevt att mitt eget fokus vad gäller undervisningen mer och 
mer kommit att hamna på studenterna och deras förutsättningar, förväntningar 
och prestationer. Tidigare har mitt fokus legat mycket mer på mig själv, på vad jag 
har presterat. Jag har varit orolig att mina ämneskunskaper varit för dåliga, att 
undervisningen varit för detaljerad eller för övergripande, att planeringen inte 
hållit. Kanske (förhoppningsvis!) beror denna fokusförskjutning på att jag börjar 
känna mig säkrare på att jag själv håller måttet, och att jag med ökande erfarenhet 
har börjat skaffa mig en yrkesidentitet.
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När jag gick lärarkunskapskursen var det rätt många frågeställningar som kom 
upp till ytan, och jag vill inte påstå att jag kommit till några direkta slutsatser. Men 
jag har blivit mer medveten om vissa saker, och denna medvetenhet tror jag är ett 
stort steg på vägen att känna sig trygg i yrket. Man kanske kan säga att jag nu börjar 
få ett slags ”teoretisk erfarenhet” som kompletterar och fördjupar den mer 
praktiska.

Några av de viktigaste frågeställningarna för mig har varit och är:
• Vilka mål vill jag uppnå? För mig själv och för mina studenter?
• Vilka krav kan jag och viil jag ställa på mina studenter? Vilka krav kan 

studenterna ställa på mig?
• Hur ser jag på studenterna?
• Hur ser jag på mig själv i lärarrollen?
• Vad är det jag vill lära ut? Kunskaper, förhållningssätt eller metoder?

För mig har funderingarna kring dessa frågor till största delen utmynnat i 
funderingar kring begreppet respekt och vad detta innebär för mig personligen. 
Jag börjar nu också förstå att mycket av de attityder och förutsättningar som jag 
på olika sätt uttrycker i min undervisning, också bottnar i mig själv som person 
och min syn på världen. Lite pretentiöst kanske, men eftersom det inte finns 
speciellt många klara riktlinjer och ”regler” som man som universitetslärare kan 
hålla sig till, har min slutsats blivit att jag måste forma mina egna regler.

Jag ser idag att jag, när jag började undervisa, mycket försökte härma andra lärare 
som jag själv haft, och som jag tyckt varit bra. Men successivt har jag mer och mer 
rört migmot något eget, något som jag kan stå för och utgå ifrån i alla lägen. Denna 
process misstänker jag att alla går igenom, och att det är så här det faktiskt går till 
när man skapar sig en egen identitet. I takt med att erfarenheten ökar törs man mer 
och mer träda fram själv, stå på egna ben utan auktoriteter som man kan luta sig 
mot. Härmed inte sagt att jag på något sätt lämnat mina pedagogiska förebilder 
bakom mig, men jag upplever det idag mer som om jag har sorterat ut det som jag 
hos dessa personer upplevde som positivt och gjort detta till mitt.

Mina förebilder är också, ser jag nu, väldigt mycket just mina förebilder. De goda 
egenskaper som jag tagit till mig, är egenskaper som passar med mitt sätt att vara 
och se på saker och ting, men inte med andras. De förebilder jag har -  högstadiets 
fysiklärare, mina lärare i historia och kemi under gymnasietiden och några, men 
tyvärr väldigt få, av alla de universitetslärare jag mött -  har också vissa saker 
gemensamt.
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Det viktigaste är den form av respekt som dessa människor stod för och agerade 
utifrån och som jag själv idag försöker ringa in och utgå från. Alla mina egna 
förebilder är ganska ”tuffa” lärare, lärare som inte accepterade vad som helst. En 
näraliggande men missvisande beskrivning är sträng’. Det var lärare som ställde 
krav, ibland väldigt stora krav. Samtidigt visste jag som elev eller student att jag 
blev rättvist bedömd, trots att bedömningarna och omdömena vissa gånger varit 
hårda. Jag visste också alltid vad som krävdes, förutsättningarna och kraven var 
tydliga och uttalade och godtycket låg inte och lurade om hörnet. Dessa lärare 
krävde uppmärksamhet och ansvar från min sida -  om jag av någon anledning inte 
gjort fysikläxan, då gick jag inte på lektionen. Detta hände dock sällan, eftersom 
de tydliga kraven gjorde att jag konstigt nog kände mig motiverad, inte tvungen, 
att läsa min fysik.

Kravet på uppmärksamhet från lärarnas sida var heller inte speciellt svårt att leva 
upp till, eftersom uppmärksamheten kom i retur. Jag syntes, jag fick upp
märksamhet och framförallt bekräftelse på att jag fanns. Och i denna bekräftelse 
fanns också ett erkännande av, eller kanske snarare en förväntan om att jag kunde 
ta eget ansvar, att jag kunde tänka själv och att jag kunde ta egna initiativ för att 
lära mig.

Jag upplever också så här i efterhand, när jag nu kan sätta ord på detta, att dessa 
lärare inte egentligen försökte lära mig något, utan att de mer på olika sätt försökte 
stimulera mig till att lära mig själv. Ingen av mina förebilder har dock varit ens i 
närheten av att vara pedagogiska experimentmakare, snarare tvärtom. De lärare 
som stannat kvar hos mig är de som i de mest invanda situationer ändå kunnat 
bjuda på sig själva, gett tydliga budskap, visat respekt och samtidigt krävt respekt 
tillbaka.

Respekt är alltså för mig nära förbunden med erkännande, men också med krav. 
Respekt kan för mig aldrig vara kravlös, för då handlar det inte om respekt utan 
om något annat som många gånger hamnar farligt nära rädsla och resignation i 
någon slags ”låt-gå-attityd”. Respekt måste alltså vara ömsesidig. Jag kan inte 
kräva av mina studenter att de ska respektera mig och lita på att jag gör ett bra jobb, 
om jag inte själv i alla fall initiait respekterar dem som vuxna, ansvarstagande 
individer. Nu vet vi ju att vissa studenter av olika anledningar inte lever upp till 
detta. Men jag tycker personligen att utgångspunkten i alla fall måste vara att de 
kan och vill. Sedan kan man revidera detta om det behövs, vilket tyvärr alltför ofta 
är fallet. Men det omvända måste också gälla. Studenterna kan inte kräva av mig 
att jag ska visa respekt och göra ett bra jobb om de inte själva bidrar.
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För mig innebär detta lite mer konkret att jag inte behöver tåla plumpa skämt 
under föreläsningar och seminarier, pladder och störande beteende, nervärderande 
kommentarer och provocerande frågor, vilket tyvärr är alltför vanligt förekom
mande. Men det innebär också att jag måste vara tydlig gentemot studenterna. Jag 
måste försöka att så klan som möjligt formulera mina egna utgångspunkter och 
målsättningar, mina krav och mina kriterier exempelvis vad gäller betygssättning. 
Jag ska också, när detta behövs, så ärligt jag kan redovisa mina egna uppfattningar 
om de skiljer sig från ’normen”.

Jag upplever också alltmer att den viktigaste frågan, som jag alltid måste ställa mig 
när jag på olika sätt planerar undervisning, är: Varför? Jag måste försöka att i så stor 
utsträckning som möjligt ha klart för mig mina egna syften med det jag gör, veta 
vad det är jag vill att studenterna ska komma fram till, förstå eller göra.

Ytterligare något som jag tycker att jag börjar få viss rätsida på är det faktum att 
jag som lärare har en väldig massa makt. Jag har tolkningsföreträde vad gäller 
undervisningens innehåll, men jag kontrollerar också examinationen. Från början 
kändes detta mycket frustrerande, och jag minns tydligt vågen av panik första 
gången jag fick en laddning hemtentor som skulle bedömas. Ångesten, våndan 
och känslan av oduglighet var så stor att jag stortjutande rusade in till en kollega 
och med panik i rösten sa att ”det här klarar jag inte!”. Men det gick vägen, och 
med tiden har det gått lättare. Idag har jag insett att makten inte går att komma 
ifrån. Och då är det bättre att verkligen ta den till sig och göra det bästa av 
situationen. För om jag inte på ett vettigt sätt tar den makt som jag får, finns det 
en stor risk att studenterna tar över den. Och en sådan situation skulle jag inte vilja 
hamna i.

Det arbetssätt eller den roll som jag här har skisserat är något delvis nytt för mig. 
Vissa delar av detta försöker jag redan tillämpa, medan andra ännu väntar på 
omsättning i praktiken. Några av mina egna idéer behöver testas, innan jag vet om 
jag tänker i rätt banor och om det fungerar.

Delvis kan kanske detta framstå som väldigt självklart, men för mig har det varit 
oerhört värdefullt att fa möjligheten att försöka klä mina tankar i ord. Det jag här 
har presenterat är emellertid min högst subjektiva bild, det vill jag kraftigt 
understryka. Jag vill inte på något sätt göra anspråk på några generella upp
fattningar. Förhoppningen är istället att mina tankar kan föda andra tankar. Och 
att dessa tankar kanske kan befrukta mina. För lika lite som jag någonsin kommer 
att bli färdig som människa, kommer jag att bli färdig som lärare. Och det är väl 
här någonstans som förklaringen till min fascination för detta svåra finns.
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Samverkan mellan arbetsliv och universitet på distans 
-  en analys av relationen handledare-studerande

Lauritz Brännström, psykologiska institutionen

Abstract
För att samverkan skall kunna ske mellan arbetsliv och universitet på 
distans, krävs att man ställer relationen handledare-studerande i 
centrum. En analys presenteras som tar upp begreppen handledare, 
studerande, vetenskapligt arbetssätt och praktiskt arbetslivsproblem 
samt relationerna mellan dessa begrepp. Utvecklingsaspekten i rela
tionen handledare-studerande betonas också i termer av attityder och 
kompetens, innehåll och metod, relevans och komplexitet samt upp
gifts- och relationsorientering. Analysen utmynnar i ett antal frågor 
som rör uppföljning av handledningsinsatser och vilken inriktning de 
bör ha. Distansutbildningens roll för just studiet av relationen hand
ledare-studerande behandlas också.

Allmän bakgrund
Arbetslivsproblem1 är till sin natur både unika och komplexa för varje enskild 
arbetsplats eller organisation. Möjligheterna att med traditionell pedagogik lära 
de studerande att lösa t ex psykologiska arbetslivsproblem är därför små eller 
obefintliga. Kraven på praktisk relevans och nytta hos kunskaperna, samtidigt 
som man ställer krav på en vetenskaplig förankring, förutsätter andra lösningar än 
de traditionella. Enligt den s k periferi—centrum-modellen för forskning2 är det den 
praktiskt verksamme i arbetslivet som står i centrum när det gäller att identifiera 
viktiga forskningsproblem, tillämpa och utvärdera metoder etc (i motsats till 
centrum-periferi-modellen som säger att praktiskt användbar teknologi skall 
utformas på grundval av traditionell typ av grundforskning och så småningom 
tränga ner till verkligheten ute på fältet). En medveten satsning på samverkan

1 Arbetslivsproblem kan vara av skilda slag: ekonomiska, kemiska, medicinska, psykolo
giska, sociala etc. I denna artikel är exemplen av arbets- och organisationspsykologisk 
karaktär. Problematiken om samverkan arbetsliv-universitet är dock tämligen generell 
oavsett typ av arbetslivsproblem.
2 Staw, B. (1976).
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mellan forskningsaktiviteter och praktik utgör därför alternativet: ”Enligt denna 
FoU-strategi blir utbildning av praktiker i vetenskapligt arbetssätt det första 
nödvändiga steget för en samverkan.”3

Distansundervisningen skall därför ses som ett nödvändigt medel för att nå 
praktiker strategiskt placerade på arbetsplatser. De är geografiskt spridda och har 
små möjligheter att lämna arbetsorten för längre perioder. Metodiken förutsätter 
att den studerande lär sig det vetenskapliga arbetssättet och kan överföra det på 
de egna praktiska arbetslivsproblemen4. Detta medför ett krav på individualise
rade uppgifter som innebär tillämpningar av det vetenskapliga arbetssättet på 
problem som rör den studerandes egen arbetsplats. För att klara detta krävs 
enskild handledning och distanskommunikation med den studerande.

Sätt att komma över diskrepansen mellan den studerandes egen konkreta, 
vardagsnära bild av verkligheten och kraven från det vetenskapliga arbetssättet 
med sina abstrakta modeller och sin metodik, förutsätter speciell omsorg vad 
gäller utformningavsåväl undervisning och utbildningsmaterial som informations
media. I synnerhet förutsätts ett erkännande av handledningens centrala roll som 
undervisningsinslag. Handledningen5 skall ju klara av allt, som man inte kan klara 
av via annan undervisning, uppgifter, studiehandböcker etc. Målet är att den 
studerande skall lära sig att själv klara av avbildningen av verkligheten till modeller 
av denna och att använda modellverktygen för att förstå och kunna påverka den 
verklighet man vill förändra6. Dessa färdigheter krävs sedan för kommunikatio
nen med forskarna/lärarna inom arbetslivsområdet. Informationsmedia kan 
bidra till att effektivisera och underlätta denna kommunikation i teknisk mening, 
men ytterst kommer den studerandes framsteg att hänga på de ”generativa 
resurser” som frigörs hos honom/henne i samband med själva handledningen.

Resultaten från ett tidigare utvecklingsprojekt inom distanskurser i arbets- och 
organisationspsykologi åren 1991-1993, inriktat på att förbättra samverkan 
arbetsliv-universitet, har varit positiva7. 1 projektet har man skapat ett integrerat 
laborationsprogram som stöd för självstudier i hemmet och utformat individuali

3 Strangcrt, B., Brännström, L., &c Sandberg, L. (1993, s 2).
4 Strängen, B. (1976).
5 Handledning används här i betydelsen interaktion handledare-studerande för att lösa 
uppgifter och där utformningen av denna är individanpassad. Gruppuppgifter, studie
handböcker etc saknar som regel denna individanpassning.
 ̂ Jonassen, D.H., Beissner, K., & Yacci, M. (1993) ger en rad exempel på hur avbildningen 

av verkligheten kan ske.
7 Strangert, B., Brännström, L., & Sandberg, L, (1993).
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serade projektarbeten att användas på den studerandes arbetsplats (videoband, 
disketter, datorstödda laborationer, kompendiematerial samt inledande försök 
med datorkommunikation). Utvärderingen visade att man kunde dra ner antalet 
sammankomster samtidigt som kurskraven kunde skärpas. Värderingen av pro
grammet var positiv från de studerandes sida. Det visade sig också att de stu
derande i många fall med sina projektarbeten kunde påverka arbetsutformning 
och organisationsutveckling på den egna arbetsplatsen.

Relationen handledare-studerande är central för samverkan arbetsliv-universitet 
För att samverkan mellan arbetsliv och universitet skall kunna utvecklas måste 
således problemen hämtas från fältet samtidigt som metodik och ämneskunnande 
tillförs praktikern från FoU-ansvariga lärare/forskare vid universitet, som orien
terat sig mot arbetslivets problem. Kommunikationen mellan de två världarna 
arbetsliv och universitet måste ske med distansöverbryggande metoder. De löser 
dock inte alla problem som kan förekomma mellan läraren och den studerande. 
Den fokusering som valts här är därför inte i första hand på de olika tekniska 
medlen för att förbättra utbytet mellan lärare och studerande, utan på en analys 
av de innehållsliga och motivationella problem som finns inrymda i denna 
relation.

Figur 1 anger några centrala begrepp för att beskriva samverkan arbetsliv
universitet som en studerande—handledarrelation. I figuren anges också specifika 
relationer mellan dessa begrepp. Figuren saknar en viktig och central dimension, 
nämligen utvecklingsdimensionen. Denna framgår dock i samband med att 
begreppen och relationerna mellan dem beskrivs.

Figur 1. Samver
kan mellan ar
betsliv och uni
versitet uttryckt 
som en relation 
mellan handle
dare-studerande 
i samband med 
lösandet av 
praktiska arbets- 
livsproblem med 
hjälp av veten
skapligt arbets
sätt. De viktigas
te relationerna 
har markerats.

Handledare

Praktiskt
^a-livsprobVet arb sätt

Studerande
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Handledaren är en FoU-ansvarig lärare i arbets- och organisationspsykologi, den 
studerande är yrkeslivsverksam företrädare för en arbetsplats/organisation på 
fältet, det vetenskapliga arbetssättet utgör medlet som utbildningen förser med för 
att kunna bidra till lösningen av det praktiska ar betslivsproblemet Kommunikatio
nen mellan handledare-studerande utvecklas över tid och handlar i grunden om 
tillämpningen av det vetenskapliga arbetssättet på praktiska arbetslivsproblem.

Utvecklingsaspekterna utgör ett centralt inslag i samverkan handledare-stude
rande. Viktiga begrepp härvidlag är kompetens och attityd innehåll och metod 
relevans och komplexitet samt uppgifts- och relationsorientering Man kan således 
betrakta relationen handledare-studerande som en sammansatt relation som 
därtill utvecklas över tid, d v s  innehållet i samverkan arbetsliv-universitet kan 
beskrivas som en förändringsprocess.

Förändringar i attityd och kompetens
Det vetenskapliga arbetssättet I ett tidigt skede kan man utgå från vissa rimliga 
antaganden om handledarens och den studerandes kompetens och attityd. 
Handledaren besitter en hög kompetens i användningen av det vetenskapliga 
arbetssättet eftersom det är den grundmodell enligt vilken ny kunskap tas fram 
inom universitetet. Eftersom handledaren accepterar denna grundmodell så 
kommer också attityden till det vetenskapliga arbetssättet att vara klart positiv. Ur 
den studerandes perspektiv handlar det om en från början bristande kompetens 
när det gäller appliceringen av det vetenskapliga arbetssättet, något som också kan 
antas vara förenat med en negativ attityd till detta -  man löser ju ända sina 
praktiska arbetslivsproblem, så varför skall man behöva krångla till det med att 
arbeta vetenskapligt? Underhand som undervisningen fortskrider höjs den stude
randes kompetens, sannolikt ackompanjerat av en alltmer positiv attityd till det 
vetenskapliga arbetssättet.

Uppföljning av handledningsinsatser beträjfande det vetenskapliga arbetssättet 
Redan innan undervisningen påbörjas bör en förmätning ske som framförallt 
inriktas på den studerandes kunskaper om och attityder till det vetenskapliga 
arbetssättet. Mätningar av samma aspekter bör göras regelmässigt de gånger 
handledaren gjort någon viktigare intervention inriktad på att höja den studeran
des kompetens i att arbeta enligt det vetenskapligt arbetssättet. Resultatet av 
mätningarna bör återföras till den studerande som ett stöd för dennes egen 
reflektion kring kompetens- och attitydförändring. Sker den förväntade utveck
lingen hos den studerande? Om inte, vilka ytterligare åtgärder krävs? Är dessa i sin 
tur verksamma?
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Det praktiska ar betslivsproblemet. Inledningsvis har den studerande den mesta 
kunskapen om det praktiska problemet. Dess angelägenhetsgrad är också hög. 
Med andra ord: den studerandes kompetens rörande det praktiska arbetslivs- 
problemet är hög och attityden till det upplevs som klart positiv. Handledarens 
kunskap däremot kan antas vara mer fragmentarisk eftersom denne på ett tidigt 
stadium inte kan veta särskilt mycket om problemet. Attityden kan vara svår att 
ange på förhand, då den sammanhänger med tidigare erfarenhet av problem
området och engagemang inom detta -  attityden kan därför variera från negativ 
till neutral till positiv. Över tid bör dock attityden till problemet förändras i positiv 
riktning allteftersom kunskapen om detta ökar hos handledaren.

Uppföljning av handledningsinsatser kring det praktiska arbetslivsproblemet. Hur 
avgör man den studerandes kompetens beträffande det praktiska problemet? 
Vilka indikatorer har man att tillgå? Vilka bedömningar måste handledaren eller 
annan expert göra? Hur ser det underlag ut som den studerande levererar? Vilket 
stöd har man för att handledarens kunskap om problemet skiljer sig från den 
studerandes? Minskar denna skillnad efterhand? Vem skall avgöra att så kan vara 
fallet? Upprepade mätningar av attityden till det praktiska arbetslivsproblemet 
bör också göras. Finns anledning att tro att attityden förändras mest hos 
handledaren? Dessutom: om attityden är mycket positiv hos den studerande 
initiait, kanske förändringen rentav bara kan ske i negativ riktning?

Relationen vetenskapligt arbetssätt — praktiskt arbetslivsproblem
Den studerandes förhållningsätt till det vetenskapliga arbetssättet som ett medel 
för att lösa det egna praktiska arbetslivsproblemet är inte på något sätt självklart 
från början. Det psykologiska innehållet i problemet måste kunna angripas med 
innehållsliga och logiska/metodiska medel. Detta försvåras av att problemets 
komplexitet, a priori, är hög och kräver att man utnyttjar hela den innehållsliga 
och metodiska arsenal som kan erbjudas den studerande. Eftersom erfarenheten 
av att arbeta på ett vetenskapligt sätt, till att börja med, inte är särskilt djup hos 
den studerande är risken stor för att man söker andra, mer lättköpta lösningar på 
problemet.

Konsekvenser för uppföljningen. Bedömer den studerande att problemets relevans 
är hög, borde benägenheten vara stor att vända sig till universitetet för bistånd med 
att lösa problemet. En självselektion av studerande till universitetet kan därför 
förväntas -  de yrkeslivsverksamma som tror att universitetet kan bidra med något 
unikt blir de som kommer till distanskurserna. Det omvända torde också gälla -  
om problemet inte uppfattas som viktigt och relevant, söker man sig knappast till 
universitetet för hjälp. En tredje (försvårande) hypotes är att universitetet premie
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rar genomströmning av ekonomiska skäl. De skisserade problemställningarna blir 
då tämligen triviala.

Lärarens dilemma ser något annorlunda ut -  kan det vetenskapliga angreppssättet 
användas som ett medel för att lösa det praktiska arbetslivsproblemet? Finns 
tillräcklig kunskap om hur man skall beskriva problemet (innehåll) och hur man 
skall gå tillväga för att undersöka det (metod)? Kan man också se den vidare 
kopplingen mellan problem—metod-resultat-slutsatser och utformningen av 
åtgärder på fältet? Angriper man på ett adekvat sätt orsakerna till problemet med 
rätt sorts åtgärder och kan man tala om att de ger förväntade resultat (via kritiska 
test/prövningar) ?

Relationen handledare-studerande
Denna relation handlar grovt sett om två saker: dels om uppgiftsorientering, dels 
om relationsorientering hos respektive handledare och studerande. Ser man till 
innehållet i undervisningen, handlar det i hög grad om att lösa uppgifter. Det 
praktiska arbetslivsproblemet skall avbildas på ett sådant sätt att det blir möjligt 
att angripa med den metodarsenal som står till förfogande. Avbildningen handlar 
om att definiera ett nödvändigt antal begrepp och relationer mellan dessa för att 
fånga problemets komplexitet utan att dess relevans går förlorad (= blir till ett 
trivialt problem). Avbildningen kan ske med de verktyg som det vetenskapliga 
arbetssättet erbjuder och som resulterar i en modell eller teori som kan förankras 
på det empiriska planet med hjälp av definitioner. I princip skulle det därför räcka 
med att uppgiftsorienteringen betonades i relationen handledare—studerande.

Emellertid bildar handledare och studerande tillsammans ett socialt system, som 
framförallt borde betona de behov som den studerande har i utbildningen och 
som tar hänsyn till dennes speciella särdrag. Men även handledaren är beroende 
av ett samarbete där den studerande tar hänsyn till handledarens speciella särdrag 
och behov. Ur (kurs-)ledningssynpunkt kan handledaren komma att behöva 
variera sin orientering gentemot den studerande beroende på de krav uppgiften 
ställer. Vilken orientering handledaren skall inta beror på vilka möjligheter denne 
upplever att den studerande har att genomföra problemlösningen på ett godtag
bart sätt.

I princip kan man betrakta uppgifts- och relationsorientering som två oberoende 
dimensioner, vilket i praktiken innebär att handledaren har möjligheter att variera 
sitt beteende avsevärt. Vad som är idealiskt beteende i handledningen av en viss 
studerande kan avvika kraftigt från idealiskt beteende gentemot en annan 
studerande. I samtliga fall handlar det dock om att kontrollera underhandzxx den
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studerande har mål att arbeta efter, att han/hon vidtar åtgärder för att lösa 
problemet/n, att resultat produceras/redovisas och att test av måluppfyllelse görs 
(närmar sig den studerande en lösning, alternativt är problemet löst eller ej enligt 
uppsatta kriterier?). Beroende på utfallet av kontrollerna påverkas handledar
insatserna riktade till den studerande. Dessa kan bli renodlat uppgiftsorienterade 
respektive relationsorienterade eller en blandning av båda. Handlingsutrymmet 
är stort.

Sekvensen kontroll-utförande som handledaren genomför i relation till den 
studerandes aktiviteter bildar en kontrollcykefc. Och ju längre handledningen 
fortgår, desto mer av kontrollcykeln kan den studerande klara av själv. På liknande 
sätt kan handledaren själv pröva om de uppsatta målen för handledningen 
uppfylls (egenkontroll).

Konsekvenser för uppföljning av handledarens orientering. Sker undervisningen på 
distans, försvåras antagligen användandet av en relationsorientering; den är 
sannolikt mer beroende av direkt kontakt handledare-studerande (t ex att man 
kan utnyttja de möjligheter kroppsspråket ger). Om handledare-studerande 
arbetar på distans, blir dokumentationen av informationsutbytet viktig. Kan man 
i denna urskilja de två typerna av orientering hos handledaren? Förändras denna 
över tid på något förutsägbart sätt? Vilken roll spelar individuella olikheter när det 
gäller behovet av och förekomsten av att orientera sig mot uppgift respektive 
person hos den studerande? Anpassas orienteringen på ett känsligt sätt hos 
handledaren? Hur sker diagnosen av den studerande som handledarens åtgärder 
och former av stöd bygger på? Påverkas kvaliteten i problemlösningen av 
handledarens uppgifts- och relationsorientering som ett resultat av denna diag
nos? Hur yttrar sig detta?

Tillåter distansundervisning att man lättare kan studera utvecklingen 
av relationen handledare—studerande?
Den praktiska verkligheten gör att studerande i arbetslivet som regel måste välja 
former för sina studier som ger dem möjlighet att både arbeta och studera på 
samma gång -  distansundervisningen blir det man väljer. På kurser i arbets- och 
organisationspsykologi är det viktigt att de studerande ”äger problemen” som de 
vill ha hjälp med att lösa. För att kunna ställa en hygglig diagnos på dessa problem 
och kunna bidra till den praktiska lösningen av dem, krävs också en stabil form 
för utbytet mellan handledare—studerande. Införandet av ny distansöverbryggande

® Se Miller, G., Galanter, E., & Pribram, K  (1960) för exempel på olika typer av kontroll
cykler.
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teknik har fört handledare och studerande närmare varandra (e-post, konferens
system typ ”First Class”, samt ”Internet” t ex).

Tekniken har också inneburit att dokumentationen av de ”pedagogiska transak
tionerna” kan sparas på ett helt annat sätt än tidigare. Med andra ord, tekniken 
tillåter oss att relativt noggrant följa (avbilda) det pedagogiska utbytet över tid och 
i samband med praktisk problemlösning. I princip har man samma möjligheter 
vid traditionell handledning ansikte-mot-ansikte, men sällan beskriver man 
dessa, utan det blir resultaten som räknas. Möjligheterna att lära sig mer om de 
pedagogiska processerna i samband med handledning tycks därför ha ökat drama
tiskt i och med med användning av ny distansöverb ryggande teknik. Ser man till 
antalet undersökningar som bygger på detta faktum är dock resultatet ännu 
magert.9 Det är därför hög tid att ändra på detta faktum.
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Förändrar lärare sitt sätt att undervisa 
efter en pedagogisk kurs?

Brit Rönnbäck, Enheten för pedagogisk utveckling,
Stockholms universitet

Abstract
Under hösten 1995 utvärderades det Pedagogiska programmet vid Umeå univer
sitet. Utvärderingen inriktades på att ta reda på effekter av programmet på olika 
nivåer i universitetsorganisationen. Detta konferensbidrag beskriver de effekter 
som kunde utläsas på lärarnivån.

Utvärderingen avsåg att mäta både hur lärares tankar om kunskap, lärande och 
undervisning förändrades samt vilka faktiska förändringar i sitt sätt att undervisa 
som lärarna gjorde efter kursen.

Resultaten visar att många av lärarna ändrar vad de tänker om kunskap, lärande 
och undervisning och att en övervägande del gör förändringar i sitt sätt att 
undervisa när de har gått kurserna.

Inledning
Under hösten -95 utvärderades det pedagogiska programmet vid Umeå universi
tet (Rönnbäck, 1996). Utvärderingen inriktades på att ta reda på effekter av 
programmet på olika nivåer i universitetsorganisationen. Resultaten skulle bl a 
ligga till grund för beslut om fortsatt tilldelning av medel för pedagogiska kurser. 
Detta konferensbidrag beskriver de effekter som kunde utläsas om lärarnivån, 
närmare bestämt vad lärarna ändrade i sitt beteende och vilka förändringar i 
synen på kunskap, lärande och undervisning som tillskrivs kurserna.

Vad är det pedagogiska programmet?
Det pedagogiska programmet vid Umeå universitet omfattar 6 veckors utbildning 
och innebär att lärare dels deltar i en veckas introduktion på institutionen och dels 
deltar i kurserna Muntlig presentation 2,5 p respektive Lärarkunskap 2,5 p som 
ges av Undervisningscentret.
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Vilka lärare avses?
I utvärderingen ingår de lärare som deltog i utbildningarna Muntlig presentation 
respektive Lärarkunskap under åren 93/94 och 94/95, totalt 204 personer. Av 
dessa besvarade 156 personer, 73 män och 83 kvinnor enkäten.

Vilken modell byggde utvärderingen på?
Modellen som ligger till grund för utvärderingen bygger på tanken att lärarna 
ingår i ett system där företeelser i miljön både på institutionen och för övrigt i 
universitetsmiljön påverkar det som läraren gör. Läraren har själv en världsbild 
som påverkar vad han/hon gör och det man gör påverkar omgivningen. Men 
framför lit är läraren känslig för vad som är ”lämpligt” att göra på institutionen. 
Lärarens världsbild rymmer den syn på kunskap, lärande och undervisning som 
han/hon har, och denna syn sätter gränser för i vilken utsträckning läraren kan ta 
till sig och börja använda nya metoder i undervisningen (Trigwell & Prosser, 
1996). Den tankemodell som låg till grund för de frågor som ställdes i enkäter och 
intervjuer i utvärderingen visas i figur 1.

Vad frågades lärarna i enkäten om?
Lärarna fick frågor inom fyra områden som rörde deras världsbild, deras intresse 
för universitetspedagogik, deras beteende när det gällde undervisning samt frågor 
som gällde institutionsmiljön. Områdena och hur de definierats visas i följande 
uppräkning. Här kommer vi att redovisa vad lärarna svarade på frågorna om vad 
de faktiskt gör annorlunda efter kurserna och hur deras syn på kunskap, inlärning 
och undervisning förändrats efter kursen.

Mätningarna i det här fallet gjordes med en enkät där lärarna fick avge 
självskattningar på de frågor som ställdes.

Vad innehåller kurserna?
Vad far lärarna lära sig på kursen i Muntlig presentation?
Kursen i Muntlig presentation innebär att deltagarna far tillämpa de metoder som 
beskrivs av Hemlin (1989) i boken Sammanfattningsvis vill jag säga. I den 
beskriver Hemlin det han kallar ”löpsedelsteknik” som kontrast till ”logisk
historiska modellen”, vilket mycket kortfattat innebär att stoffet presenteras i 
intresseordning i stället för i kronologisk ordning, vilket är det vanliga. Deltagarna 
får vid flera tillfällen under kursen själva utforma och visa upp sina färdigheter i 
att göra egna presentationer samt dessutom ge feedback på övriga deltagares 
presentationer. Under terminen som kommer efter de inledande dagarna får de 
under handledning utforma och framföra muntliga presentationer i sitt eget 
ämne, d v s i sin undervisning, som de sedan far feedback från handledaren på.
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Styrelse/organisationsnivå: Policy, vision, ekonomi, delegering

Fakultetsnivå: policybeslut, tjänstetillsättningar, remissvar, delegeringar ^

Institutionsnivå: närmiljö, underlätta för lärare, pedagogisk policy

Läramivå/individnivå

Världsbild

Kunskap
Lärande
Undervisning

Säkerhet/self-efflcacy

Syn på miljön 

Intresse

Hinder på individnivå

Närmiljön, konsekvenser, händelser 

^  Beteende

Gör saker annorlunda 

Deltar i aktiviteter

Läser litteratur

Vill ha stöd för 
pedagogiskt arbete

Hinder på institutionsnivå

Hinder pafakultetsnivå

Hinder på organisationsnivå

Figur 1. Tankemodell som underlag för utvärdering.

Kursen kombineras med den pedagogiska teori som är allmänt accepterad inom 
universitetspedagogiken (Marton et al 1986; Ramsden, 1992), vilket bl a innebär 
att man måste utgå från åhörarnas kunskaper när man presenterar ny information.
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Vad far lärarna lära sig på kursen i Lärarkunskap?
Ur inbjudan till kursen i Lärarkunskap saxar vi följande:

Kursen syftar till att utveckla lärarens kompetens i att planera, genomföra, 
examinera och utvärdera undervisning. En kompetens som bl a innebär ett 
medvetet ställningstagande till de val som läraren gör vid planering och 
genomförande av kurser. Uppläggningen är sådan att deltagarna förväntas 
utgå från och delge egna erfarenheter av undervisning.

De mål som lärarna för Lärarkursen beskriver är
• att deltagarna efter avslutad kurs skall förstå varför de handlar som de gör 
i pedagogiska frågor, och att de skall inse att tekniska råd och knep inte = 
pedagogik, utan att undervisning är en reflekterande verksamhet
• att deltagarna skall inse att ämneskunskap är ett nödvändigt men ej 
tillräckligt villkor för god undervisning
• att deltagarna skall våga lära av studenterna, våga pröva och misslyckas
• att deltagarna skall stimuleras till att dokumentera sina pedagogiska 
erfarenheter ( t ex i den universitetspedagogiska konferensen).

Kursernas förläggning i tiden
Kurserna inleds med tre respektive 4,5 dagars samlad kurs och sträcker sig därefter 
över 4 respektive 3 månader.

Vilken utbildning hade lärare som deltog i kurserna?
Av dem som gick Muntlig presentation var 52 % doktorander, 15 % lektorer, 9 % 
adjunkter och 24 % annat, t ex forskarassistenter eller administratörer. Av dem 
som gick Lärarkunskap var 44 % doktorander, 29 % lektorer, 12 % adjunkter och 
16 % annat, mest forskarassistenter.

Hur mycket undervisningserfarenhet hade lärarna som deltog?
De som deltog i kurserna hade följande erfarenhet av undervisning.

Timmar 0-15 26-100 101-200 201-400 400-
MP 18% 23% 18% 9% 33%
LK 4 % 16% 16% 14% 39%

Av dem som deltog i Muntlig presentation hade ungefär hälften även deltagit i 
Lärarkunskap. Av deltagarna i Lärarkunskap hade 77 % deltagit i Muntlig 
presentation. Av dessa var 69 % kvinnor. Deltagarna rekommenderas att först 
delta i Muntlig presentation och sedan i Lärarkunskap.

28



Resultat
Här redovisas nu först resultaten från Muntlig presentation och sedan resultaten 
från Lärarkunskap. Under varje kurs redovisas först beteendeförändringar och 
därefter tankeförändringar. De tabeller och diagram som hänvisas till i texten 
återfinns i Rönnbäck (1996).

Hur många ändrar sitt beteende efter kursen i Muntlig presentation?
I enkäten fick deltagarna besvara frågan
Beskriv de saker som du faktiskt GÖR annorlunda som ett resultat av det du lärde dig 
på kursen, a) i din planering av framföranden b) i genomförandet av framföranden.

76 % svarar att de gör annorlunda när de planerar. Av dessa är 37 % män och 63 % 
kvinnor. 79,5 % svarar att de gör annorlunda i genomförandet av framföranden. 
Av dessa är 39 % män och 61,5 % kvinnor.

Vad GÖR lärarna annorlunda?
Vid planering av undervisning
När det gäller planeringen uppger lärarna att de har förändrat vad de gör på flera 
olika sätt. En total uppräkning av vad de har svarat finns i Bilaga 6 i Rönnbäck 
(1996). Ur denna uppräkning kan man ta fram följande kategorier med exempel: 
Tänker på och utgår från åhörarna

-  knyter an till vad de kan, förkunskaper
-  tänker på problem ur studentperspektiv
-  eftersträvar förståelse
-  gör frågor från åhörarnas synvinkel 

Strukturerar stoffet annorlunda
-  försöker hålla en röd tråd
-  hänger upp kursen på ett ”skelett”
-  har övergripande struktur i stället för fakta 

Planerar början och slutet
-  det väsentliga först
-  tänker på ingresser
-  planerar inledningar och sammanfattningar 

Minskar på stoffet
-  väljer ut delar av stoffet
-  fokuserar på några teman 

Försöker väcka intresse
-  varierar framförandet
-  presenterar i intresseordning
-  intresseväckande inledning
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Söker aktivera gruppen
-  engagerar studenterna mera 

Prioriterar förberedelse 
Kollar platsen för framförandet 
Frågar sig vad målet är 
Gör bättre OH

Kategorierna och exemplen är inte ömsesidigt uteslutande utan kan snarare ses 
som exempel på vad lärarna själva anser är viktigt och vad som de nu lägger mera 
tid på vid förberedelsen av undervisningen.

Vid genomförande av undervisning
Det som lärarna gör annorlunda vid framförandet kan delas in i beteende
förändringar, till vilka förändringar i rösten räknas, och psykologiska föränd
ringar. Här ges exempel på vad man tar upp under varje rubrik.

Beteendeförändringar
• Är i salen före under
visningen
• Delar ut fler stenciler
• Använder OH bättre
• Varierar hjälpmedel, 
använder fler hjälpmedel
• Ser på åhörarna 
för att fa kontakt
• Repeterar frågor 
innan jag svarar
• Mer dialog och 
akdvitet från studenterna
• Är mindre manusbunden
• Gör pauser, frågor 
och har ögonkontakt
• Utnyttjar tavlan mer, 
bättre tavelteknik
• Använder löpsedelsteknik
• Låter personligheten 
”färga” framförandet
• Svarar på frågor direkt, 
uppmuntrar frågor

Röstförändringar m m 
•Talar tydligare och lång
sammare
• Har färre stereotypier 
för mig
• Tänker på röst
behandlingen
• Pratar tydligare
• Använder magstöd

Psykologiska förändringar
• Känner mig säkrare
• Mera avslappnad
• Framförandet är medvetet 
på ett helt annat sätt än 
tidigare
• Andas med magen när jag 
blir nervös
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Förändrad syn på kunskap, lärande och undervisning
efter kursen i Muntlig presentation
Kunskap
Av dem som besvarat enkäten har 71 % ändrat sin syn på kunskap. 49,5 % har 
ändrat sin syn lite, medan 21,5 % ändrat sin syn i stor eller mycket stor 
utsträckning. Fler kvinnor än män har ändrat sin syn på kunskap i liten 
utsträckning (Tabell och diagram M24 ). Kursen har bidragit till förändring i 
synen på kunskap i stor och mycket stor utsträckning mest för dem som har minst 
undervisning och sedan minskar kursens bidrag med omfattningen av undervis- 
ningserfarenhet (Tabell och diagram M26).

Lärande
91 % av kursdeltagarna som besvarat enkäten har förändrat sin syn på lärande 
under kursen. 40, 5 % har förändrat sin syn i liten utsträckning medan 50,5 % 
har ändrat sin syn i stor eller mycket stor utsträckning. Fler kvinnor än män har 
förändrat sin syn på lärande i stor utsträckning (Tabell och diagram M27). Nästan 
alla av de som svarat har ändrat sin syn på lärande i alla kategorier av erfarenhet 
av undervisning. Hälften och mer i alla kategorier har ändrat sig i stor utsträckning 
eller mera (Tabell och diagram M29).

Undervisning
Kursen har bidragit till en förändrad syn på undervisning för 91 % av kursdelta
garna. För 35 % innebär det att de bara har ändrat lite på sin syn, medan för 56 % 
har förändringen varit stor eller mycket stor. Fler kvinnor än män har förändrat 
sin syn på undervisning i stor utsträckning (Tabell och diagram M30). Mellan 
40 % och 70 % av dem som svarat i de olika kategorierna av erfarenhet av 
undervisning anser att kursen bidragit till förändrad syn på undervisning (Tabell 
och diagram M32).

Lär arkunskap
Hur många ändrar vad de GÖR i samband med undervisning?
65 % säger att de gör annorlunda vid kursplanering, 81 % vid genomförandet av 
undervisning, 50 % ändrar examination, och 54 % gör ändringar beträffande 
utvärdering. De som ändrar sig är jämnt fördelade mellan könen.

Vad GÖR lärarna annorlunda efter kursen i Lärarkunskap?
Vid planering av undervisning
Överhuvudtaget visar det lärarna uppger som exempel på vad de ändrat att de har 
börjat tänka på kurser mer i helheter där planeringen är en viktig del för att stu
denterna skall uppleva denna. De försöker också på olika sätt att utgå från vad stu
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denterna kan och att göra dem delaktiga i kursen genom att aktivera dem på olika 
sätt. Man uppmärksammar också i planeringen vikten av att göra tydliga be
skrivningar av vad studenterna skall uppnå i kurser. De exempel man ger är/gäller

• Målen -  man utformar dem bättre och ger mer information om dem
• Utgår från studenterna -  Vad behöver de veta, vad är relevant, vad är 
intressant
• Aktiverar studenten -  engagerar stud i arbetet, genom projektarbeten, 
PBL, arbete i grupp eller enskilt
• Koppla kursen till andra kurser -  ser helheten i utbildningen
• Inser sin egen roll

Vid genomförande av undervisning
Det som är mest markant i det lärarna gör i genomförandet av undervisning är att 
de aktiverar studenterna på olika sätt. Kursen måste ha öppnat ögonen för vilka 
studenterna är, eftersom man nu kan använda flera metoder där studenterna själva 
arbetar. Detta är ett urval av exempel på vad de svarar:

• Man pratar om lärande i början av kursen -  ytinlärning och djupinlärning
• Tänker på studenternas förväntningar och intressen
• Ger större delaktighet och initiativ åt studenterna -  genom PBL, genom 
att de får göra frågor, genom case-diskussioner, dialog, utmanar stud i 
början av lektion, målinriktade gruppdiskussioner, ställer frågor och låter 
stud tänka
• Man gör färre OH, skär ner på stoffet -  försöker komma ifrån att ”täcka 
litteraturen”

Vid examination av undervisning
Den examination som man ger efter kursen kännetecknas av att det är mera 
variation i examinationsformerna. Man använder papers, gruppövningar, hem
skrivning och försöker få examinationen att vara ett inlärningstillfälle. Den blir 
totalt sett mer aktiverande. Det man ger som exempel är

• Frågor som är mera förståelseinriktade
• Duggor som ger poäng på skrivningen
• Fler frågor på olika nivåer kunskap, förståelse, analys
• Ser examinationen som en del av undervisningen
• ”Multidimensional” examination. Reflektion över vilka uppgifter som 
mäter vad

Vid utvärdering av undervisning
Beträffande utvärderingar så fick övningen på kursen, när de inom gruppen fick 
fylla i olika typer av formulär, deltagarna att förstå att de i hög grad styr vad de får 
in för svar på utvärderingarna. Det har lett till att man t ex
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• försöker modifiera existerande utvärderingar
• försöker utvärdera från ett bredare perspektiv
• ser på studenternas egen del i kursens totala kvalitet
• kommunicerar studenternas åsikter tillbaka till dem
• gör egna utvärderingsformulär som korresponderar med kurserna

Har kursen i Lärarkunskap påverkat lärarnas syn på kunskap, lärande respektive 
undervisning?
Kunskap
83 % anser att Lärarkunskap har medfört att de har förändrat sin syn på kunskap. 
81 % av männen och 84 % av kvinnorna anser att kursen bidragit (Tabell och 
diagram L27). Om man jämför fakulteter så är de som anser att kursen bidragit 
till förändring 100 % på odontologisk, 86 % på humanistisk, 83 % på matema
tisk-naturvetenskaplig, 86 % på medicinsk och 73 % på samhällsvetenskaplig 
fakultet (Tabell och diagram L29).

Lärande
96 % anser att kursen medfört att de förändrat sin syn på lärande. Alla kvinnor 
har påverkats. Av männen är det 5 % som ej har påverkats. 16 % anser att de har 
påverkats i mycket stor utsträckning.

Undervisning
På frågan om synen på undervisninghar påverkats är det 4 % av alla som inte alls 
har påverkats och det är män. De som påverkats fördelar sig med 30 % i liten 
utsträckning, 37 % i stor utsträckning och 6 % i mycket stor utsträckning. På 
humanistisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet är det 7 % som inte har 
påverkats. I övriga fakulteter har alla påverkats i sin syn på undervisning. Inom alla 
fakulteter har mer än 50% påverkats i stor eller mycket stor utsträckning (Tabell 
och diagram L35).

Slutsatser
Om beteendeförändringar
Sammanfattningsvis har kurserna haft stor genomslagskraft på det lärarna säger 
att de gör annorlunda efter kursen. Att inte fler ändrat sin examination eller 
utvärdering beror troligen på att många personer helt enkelt inte har möjlighet att 
själva påverka examinationen eller utvärderingen i de kurser där de undervisar. En 
del frustration i de öppna svaren över att förändringar som man föreslagit ej lett 
någon vart tyder på detta. Ytterligare en anledning till att man ej har ändrat något 
kan vara att man inte upplever att man får stöd på institutionen.
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Om förändring av synen på kunskap, lärande och undervisning
Synen på kunskap, lärande resp undervisning har påverkats mindre av Muntlig 
presentation än av Lärarkursen, vilket var vad man kanske kunde vänta sig av 
kursernas inriktning. Det är positivt att notera att synen på undervisning = 
förmedling av kunskap har påverkats mest i Muntlig presentation, eftersom den 
är inriktad på att påverka j ust undervisning. Av samma skäl är det positivt att synen 
på lärande påverkats mest i Lärarkursen.

Sammanfattningsvis medverkar kurserna som helhettill stora förändringar i tanke/ 
världsbilden hos deltagarna både vad gäller synen på lärande och undervisning. 
Vad det är i kurserna som har effekt vet vi inte. Trigwell & Prosser (1996) 
rekommenderar att kurser i universitetspedagogik för lärare riktar in sig på att 
förändra synen på inlärning och undervisning, eftersom den uppfattning läraren 
har om dessa begrepp sätter gränser för vad läraren kan ”ta till sig” respektive hur 
mycket läraren kan ändra i sitt sätt att genomföra undervisning. Rapporterna om 
hur lärarna i den här undersökta populationen har förändrat sitt beteende i 
samband med undervisning ger stöd åt de förändringar som rapporteras beträf
fande synen på kunskap, lärande och undervisning. Den rekommendation som 
ges av kursledarna om att först delta i Muntlig presentation och sedan i Lärar- 
kunskap stöds av den beskrivning av de olika ”stadier” man som lärare genomgår 
i sin utveckling som Kugel (1993) ger.

Överhuvudtaget är det svårt att dokumentera vilka förändringar som sker när 
kursdeltagare genomgår en personlig utveckling. Dessa svårigheter är inte lärarut- 
vecklare ensamma om att ställas inför. Den här redovisade studien kan sägas på ett 
grovt och kvantitativt sätt ha försökt visa att förändringar sker och peka på hur 
sådana förändringar tar sig uttryck i vad lärarna gör. Nu krävs det att vi 
dokumenterar förändringarna mera i detalj, t ex genom intervjuer med lärarna 
och genom deltagande observation.
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Utländska doktorander som lärare

Michael Schneider & Sabine Harms 
Institutionen för ekologisk zoologi

Sammanfattning
Internationaliseringen är ett uttalat mål vid Umeå universitet. En facett av 
nutidens internationalisering är närvaron av utländska doktorander på de olika 
institutionerna. Precis som alla svenska doktorander har var och en av dessa 
möjlighet eller också plikten att undervisa på grundutbildningsnivå. Varken 
doktorandens förmåga att undervisa (pedagogiska och ämnesrelaterade kunska
per) eller förmågan att kommunicera med studenterna (språkkunskaper i svenska 
och/eller engelska) undersökes särskilt kritiskt inför det första undervisnings
tillfället. Inte heller verkar det finnas någon form av introduktion till läraryrket. 
Undervisningssystemet i Sverige är ofta helt okänt, och det finns vitt skilda nivåer 
av behärskande av det svenska språket.

Efter vår uppfattning kan denna situation å ena sidan bädda för problem, men å 
andra sidan också främja undervisningen genom att vidga vyerna inom det 
svenska utbildningssystemet. Vi vill här visa på problem som finns, men som 
uppenbarligen inte är särskilt vitt kända. För att åtgärda åtminstone de problem 
som kan åtgärdas föreslår vi att: 1) det tas hänsyn till den framtida undervisnings
bördan redan vid antagningen av nya doktorander; 2) extern finansiering undersökes 
som alternativ till undervisning i särskilda fall; 3) institutionerna och huvud
lärarna i kurserna lever upp till kravet på en pedagogisk introduktion för nya 
lärare.

En allmän internationalisering vid universitetet medför risken för problem på 
olika nivåer och både studenter och lärare måste växa in i situationen och vänja 
sig vid förändringarna. Detta kommer att ta tid och kräver mycket tolerans och 
tålamod. Men vi tycker att det är värt att ta sådana risker och att ett växande utbyte 
mellan universitet från olika länder kan bli givande och utvecklande för alla 
inblandade.
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Introduktion
Internationaliseringen är ett uttalat mål vid Umeå universitet på olika nivåer ’ . 
En hög frekvens av internationella kontakter är inget nytt, varken för ett svenskt 
universitet i allmänhet eller för den enskilde forskaren i synnerhet, men tidigare 
var intresseflödet mera enkelriktat, från Sverige ut i världen3. En facett av nutidens 
internationalisering är närvaron av utländska doktorander på de olika institutio
nerna på svenska universitet. Av förklarliga skäl finns det många udänningar på 
de institutioner som har 'främmande språk’ som ämne. Men även andra institu
tioner rekryterar allt fler doktorander från utlandet. Detta medför inga större 
problem inom forskarutbildningen, eftersom både den litteratursom läses och de 
texter som författas för det mesta är på engelska, och kommunikationen med de 
svenska forskarna fungerar också mycket bra på detta språk.

Som ett mera problematiskt område upplever författarna däremot de utländska 
doktoranderna som lärare. Precis som alla svenska doktorander har var och en 
möjlighet att undervisa på grundutbildningsnivå. Antingen ingår en viss 
undervisningsplikt i doktorandtjänsten, ellerså måste forskarstuderanden under
visa för att trygga sina finansiella behov. De flesta doktorander börjar inte 
undervisa därför att de tycker det är kul, utan för att de måste. Varken doktorand
ens förmåga att undervisa (pedagogiska och ämnesrelaterade kunskaper) eller 
förmågan att kommunicera med studenterna (språkkunskaper i svenska och/eller 
engelska) undersökes särskilt kritiskt inför det första undervisningstillfället. Inte 
heller verkar det finnas någon form av introduktion till läraryrket, vare sig från 
hemmainstitutionen eller från institutionen där undervisningen sker (om dessa 
nu är skilda åt). Den utländska doktoranden har oftast inte gått igenom precis 
samma stoff i den egna utbildningen i hemlandet, undervisningssystemet i Sverige 
är ofta helt okänt, och det finns vitt skilda nivåer av behärskande av det svenska 
språket. Efter vår uppfattning kan denna situation å ena sidan bädda för problem, 
å andra sidan främja undervisningen genom att vidga vyerna inom det svenska 
utbildningssystemet. Vi vill här visa på problem som finns. Att dessa problem inte 
är särskilt vitt kända, alternativt inte betraktas som särskilt stora, visar det låga 
antalet åhörare som ville lyssna på våra resultat och funderingar på den Universitets- 
pedagogiska konferensen i Umeå.

1 Universitetsledningens stab (ed.) 1994. Policy och handlingsprogram för Umeå Universi
tet 1994.
2 Umeå universitet, Internationella sekretariatet 1995. Internationaliseringsverksamhet 
vid Umeå Universitet. Verksamhetsberättelse budgetåret 1994-95.
3 Eliasson, P. 1994. Svenska studenter i Tyskland 1372-1800. Etnologiska skrifter 3: 43-64.
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Metoder och målgrupper
För att undersöka hur den verkliga situationen ser ut inom ämnet biologi vid 
Umeå universitet valde vi att genomföra en undersökning bland studenter, 
doktorander och lärare samt institutionsledningar, dels i form av intervjuer, dels 
som en enkätundersökning. De institutioner som ingick i undersökningen var 
Institutionen för ekologisk zoologi (ekolzool) och Institutionen för ekologisk 
botanik (ekolbot) som är forskningsinstitutioner och inte bedriver undervisning 
på grundutbildningsnivå. Doktorander vid dessa två institutioner undervisar 
inom olika kurser vid Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG), där 
studenterna i ämnet biologi är samlade. Valet av dessa institutioner skedde helt 
subjektivt p g a personliga anknytningar.

Ekolzool har för närvarande (läsår 1995/96) 22 doktorander. Av dessa är 6 
utlänningar. Ekolbot har 20 doktorander, varav 3 utländska. För 10 år sedan fanns 
det färre doktorander på bägge institutionerna, och ingen av dem var utlänning. 
Antalet assistenttimmar från BIG som fördelas på doktoranderna på de två 
forskningsinstitutionerna uppgår till ca 12 000 per läsår.

Resultat
Sammanlagt fick vi in åsikter av 54 personer, och dessa är fördelade på följande 
sätt:

2 institutionschefer (ekolzool, ekolbot)
4 lektorer (BIG)
7 utländska doktorander (här ingår författarna)
13 svenska doktorander 
28 studenter på BIG

Om utländska lärare verkligen förorsakar problem i undervisningen borde detta 
synas mest tydligt på studentnivå eftersom studenterna är den grupp som är direkt 
utsatt”. Men av de tillfrågade studenterna tycker ca 2/3 att det är ”övervägande 

positivt som helhet att ha utländska lärare och ca 3/4 att undervisningskvaliteten 
är lika bra som med svenska lärare. Enligt 2 studenter har undervisningen blivit 
bättre och enligt 3 studenter har den blivit sämre genom utländska lärare.

Den positiva attityden mot icke-svenska lärare förklarar studenterna på olika sätt. 
Sprakskillnader medför inte bara att man i allmänhet lär sig överbrygga språk
problem utan ocksa att man i de kurser där engelsktalande lärare insätts kan 
träna sina kunskaper i engelska. De utlänningar som pratar svenska i undervis
ningen uttrycker sig ofta på ett enkelt sätt och underlättar så även förståelsen av 
kursens stoff. Det nämns också att bland utländska lärare fanns de bäst förberedda.
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Förutsättningen för att utländska lärare skall kunna upplevas som berikande är 
dock att kommunikationen fungerar problemfritt, oberoende av vilket språk som 
används. Studenterna påpekar också att det inte får bli för många utlänningar och 
enstaka studenter önskar sig att alltid ha svenskar i närheten.

Av de svenska doktoranderna känner sig 8 (d v s 61 %) inte alls påverkade av 
samarbetet med utländska kolleger eller har ingen sådan erfarenhet; 2 upplever 
utbytet av undervisningserfarenheter som positivt. För 3 svenskar hade merarbete 
uppstått genom utlänningar som inte klarade läraruppgifterna tillfredsställande 
på grund av språksvårigheter. De svenska doktoranderna är överens om att goda 
språkkunskaper i antingen svenska eller engelska är mycket viktiga för en utländsk 
lärares undervisningsframgång. Nationaliteten anses inte ha någon betydelse och 
i övrigt är det uteslutande personliga egenskaper som avgör om en doktorand 
(svensk eller utländsk) lyckas som lärare.

Även inom gruppen lektorer/institutionschefer är erfarenheterna med utländska 
doktorander övervägande positiva. Språket nämns också här som den punkt där 
problem oftast kan uppstå.

Speciellt inom ämnet biologi kan dessutom lärare med annan kunskap om arter 
och naturgeografiska förhållanden ha svårt att uppfylla de krav som lärarrollen 
medför eftersom de flesta kurser är anpassade till svenska förhållanden.

I motsats till andra tillfrågade grupper tycker några av lektorerna/institutionschefer
na att en lärares nationalitet är viktig i sammanhanget eftersom kulturella skill
nader mellan länder kan bli synliga även i undervisningen. Personer från länder 
med strikta hierarkiska system kan ha svårt att anpassa sig till den liberala miljön 
på BIG där lärarna betraktas mer jämlika och där självständighet och eget ansvar 
förväntas. I sådana fall kan merarbete för svenska lärare i form av ”handledning” 
för andra lärare bli följden.

Även om hittills inga konkreta fall har uppträtt så kan medborgare från länder där 
kvinnor har låg ställning tänkas förorsaka problem vad beträffar förhållandet 
manlig/kvinnlig lärare visavi både studenter och kolleger av det egna och det 
motsatta könet.

Generellt anses icke-västerlänningar löpa större risk att få svårigheter som lärare 
på BIG än västerlänningar gör. Speciellt tyskar har visat sig ha jämförelsevis få
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problem och är dessutom efterfrågade biand annat på grund av den berömda tyska 
noggrannheten4.

Allmänt kan integrationsproblem försvåra situationen för alla inblandade, stu
denter, kolleger och läraren själv. I extrema fall kan problemen för och med den 
utländska läraren vara så allvarliga att denne inte kan sättas in som lärare. Detta 
är inte önskvärt eftersom arbetsbelastningen mellan doktoranderna på samma 
institution på det sätt blir ojämn och det skapar orättvisa.

Diskussion
Listan med tänkbara problem kring icke-svenska lärare kan tyckas vara lång, men 
enligt de tillfrågade personerna har de i realiteten varit försumbara. Antalet 
utlänningar har varit relativt litet och de flesta av de kom från mindre ”problema
tiska? länder. Dessutom hade nästan alla försökt göra det bästa av situationen och 
inkomna kursvärderingar innehöll endast sällan klagomål. Alla grupper anser att 
personliga egenskaper som arbetsvilja och positiv inställning till lärarjobbet är 
mest avgörande.

Men varför är synen som de tillfrågade svenskarna har på utländska doktorander 
så olik vår egen? Har vi fel när vi känner att vi har en problematisk ställning i 
undervisningssammanhang? Så enkelt är det säkert inte. I vår undersökning kom 
det ju fram problem som i enstaka fall har förekommit och sådana som 
åtminstone är tänkbara.

Helt i överensstämmelse med de andra grupperna nämner också icke-svenska 
doktorander språksvårigheter och dessutom konfrontation med ett okändtsystem 
som mest betungande. I språkliga sammanhang kan konstateras att tyskspråkiga 
doktorander verkar ha ganska lite problem med att lära sig svenska och med att 
använda svenska i undervisningen redan från början. Engelskspråkiga doktorander 
har fördelen att kunna undervisa på sitt modersmål på påbyggnadsnivå, där 
många kurser redan idag ges på engelska. Men eftersom många som pratar 
engelska verkar ha ganska svårt att lära sig svenska, är möjligheten för dem att 
undervisa på grundnivå ganska liten. Finns det för många doktorander som inte 
är tillräckligt bra på svenska, är efterfrågan på lärare i påbyggnadskurserna snart 
tillfredställt. Folk som varken har tyska eller engelska som modersmål har ofta 
ingen chans att lära sig svenska tillräckligt bra eftersom de är fullt sysselsatta med 
att lära sig engelska för att kunna klara sig i forskningssammanhang.

 ̂jfr. här också: Müssener, H. 1994. Om tyskar i Sverige. Etnologiska skrifter 3: 23-30.
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Att vänja sig vid det svenska sättet att behandla studenterna kan vara lite svårt i 
början. En och annan doktorand har nog upplevt en kraftig kulturkrock. Jämfört 
med t ex tyska studenter är de svenska irriterande krävande. Egna initiativ är inte 
det normala bland studenter, och läraren förväntas leva upp till studenternas öns
kemål. Istället för att sålla i tentorna och sparka studenter som inte uppfyller kra
ven gör man från lärarhåll allt för att hjälpa även den svagaste studenten fram till 
slutmålet. Om man själv har varit student i ett högst kompetitivt system, om man 
har varit tvungen att själv använda armbågarna för att klara sig och om man har 
upplevt hur lärare kallt struntar i studenterna, då tar det en viss tid att anpassa sig 
till de nya förhållandena om man en dag plötsligt själv står där som lärare i Sverige.

Utöver ovannämnda problem finns det dock ett antal faktorer som ingen tog upp 
i enkäten, men som icke desto mindre kan påverka utländska doktoranders 
prestationer som lärare. Eftersom dessa är starkt personrelaterade tas de sällan upp 
i allmänna diskussioner och är osynliga för utomstående.

Utom integrationsproblem och ensamhet kan också den i allmänhet jobbiga 
vardagen som utlänning bidra till försämrad prestation i undervisningen. Uppre
pade krav på extraintyg eller inträdesprov vid t ex kurser vid universitetet, jakt efter 
giltighetsbevis för skol- eller studiebetyg, körkort, tidigare språkutbildning eller 
dylikt, långa väntetider och jobbig redovisning av den finansiella situationen i 
samband med den årliga ansökan om uppehållstillstånd, avslag på ansökningar 
om personnummer, inskrivning, försäkringar, konton osv kräver hög frustrations- 
tolerans och uppbjudandet av stora krafter, framförallt i början av vistelsen. 
Besvärad av sådana svårigheter är det stundom svårt att göra en helhjärtad insats 
för både forskning och undervisning.

Även om vi försöker bortse från sådant och tycker att vår insats i undervisningen 
är hyfsat bra så finns det ibland en känsla kvar som vi vill kalla för diffus misstanke 
att man är mindre respekterad som utlänning. Möjligtvis beror detta på att språket 
(om man väljer svenska som undervisningsspråk) nödvändigtvis är något mer 
tafatt än hos svenskar, vilket gör en person mer eller mindre osäker och kan verka 
mindre övertygande på åhörarna. Många kurser innebär för en lärare dessutom 
handledning av studenter inom projektarbeten. I detta ingår naturligtvis också att 
språk- och stavningsfel i projektrapporten bör rättas. Men hur skall man som 
utländsk lärare förhålla sig till detta? Skall man ta sitt ansvar som lärare och rätta 
felen eller skall man visa sig ödmjuk som utlänning och inte rätta dem? I minst 
ett fall (som en av författarna blev vittne till) visade en grupp upprörda studenter 
(”Han som utlänning vågar... ”) att det första alternativet inte alls är populärt 
bland studenterna.
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Denna kluvenhet i den egna rollen (är man huvudsakligen lärare eller utlänning?) 
visar sig också i andra sammanhang, kanske mest utpräglat inom biologiska eller 
geografiska ämnen. Som exkursionsledare kan man visserligen ha goda kunskaper 
om arter, naturgeografiska förhållanden och ekologiska samspel även om man är 
utlänning. Men hur känns det för studenterna när en amerikansk eller medel
europeisk lärare förklarar samspelen i svenska urskogar eller fjällen för dem som 
kanske har varit där många fler gånger än läraren?

Det finns säkert inte många studenter som automatiskt har fördomar mot 
utländska lärare och knappast någon som skulle säga det, men kanske är det än så 
länge mindre självklart att en utländsk doktorand blir accepterad och respekterad 
som lärare än att en svensk doktorand blir det (ungefär likartad kunskapsnivå 
förutsatt). Samtidigt måste man ju alltid ha i åtanke att åldersskillnaden mellan 
doktoranderna och studenterna ofta inte är särskilt stor. En automatisk åldersbe- 
tingad respekt för läraren och dennes kunskaper infinner sig nog därför ganska 
sällan.

På grund av såväl den vardagliga extrabelastningen, språk- och kunskapsskillnaderna 
som den kanske mindre respekten känner vi att vi har en större arbetsbörda än våra 
svenska kolleger medan vi samtidigt löper risk att fa ut mindre tillfredsställelse ur 
undervisningen. Detta är naturligtvis något som endast vi utlänningar själva 
upplever och förklarar till en viss del varför vi uppfattar vår situation som mer 
problematisk än vad andra gör. Dessutom finns det några mekanismer som gör att 
problem som kan förorsakas genom utländska lärare inte blir påtagliga på 
studentnivån, en sorts buffertmekanism så att säga. För det första undviker en av 
institutionerna som ingick i enkäten att anta doktorander som kan förväntas bli 
problematiska. Endast redan kända personer som har löst finansieringsproblemet 
antas till forskarutbildningen. Personer från Afrika, Asien och Mellanöstern 
undviks. Denna antagningspolicy förhindrar alltså att många problem över 
huvud taget kan uppstå.

På BIG styrs dessutom timfördelningen mellan doktoranderna. Varje doktorand 
(svensk eller utländsk) har i princip möjlighet att visa sin undervisningsförmåga 
på vilken kurs som helst. Fungerar det bra får hon/han ta samma kurser nästa år, 
fungerar det inte försöker man sätta in vederbörande inom andra sammanhang. 
Målet är att använda doktorander så att de gör störst nytta och minst skada och 
så att studenterna får ut så mycket som möjligt ur undervisningen.

42



Framtidsperspektiv
Än så länge Finns det ganska få utlänningar bland doktoranderna på de ovan
nämnda institutionerna. Men internationaliseringen kommer att fortsätta, och 
antalet udänningar kommer att öka. Detta betyder inte nödvändigtvis att också 
problemen för/med utländska doktorander som undervisar ökar. I och med att 
också antalet utländska studenter på grundutbildningsnivå förväntas bli högre så 
kommer det att finnas fler kurser som ges på engelska. Detta medför att de som 
inte kan använda svenska i undervisningen kan sysselsättas där. ’

Dock kvartstår de andra problemen även i framtiden. För att åtgärda åtminstone 
de som kan åtgärdas föreslår vi följande:

1. När nya doktorander antas måste i betydligt större utsträckning än idag 
hänsyn tas även till den framtida undervisningsbördan.
2. För utländska doktorander som förväntas få problem i samband med 
undervisningen måste extern finansiering ordnas, så att dessa slipper 
undervisa.
3. Undervisningsinstitutionen måste genomföra en allmän introduktion 
för nya lärare. På så sätt får doktoranden veta vad som gäller i det svenska 
utbildningssystemet, vilka krav universitetet ställerpå lärarna och vilka 
krav som är rimliga från studenthåll. Till varje enskild kurs måste 
huvudläraren dessutom ge en noggrann introduktion som tar upp både 
organisatoriska och ämnesrelaterade aspekter.7

En allmän internationalisering vid universitetet medför risken för problem på 
olika nivåer och både studenter och lärare måste växa in i situationen och vänja 
sig vid förändringarna. Detta kommer att ta tid och kräver mycket tolerans och 
tålamod. Men vi som har upplevt både fördelar och svårigheter med att leva och 
j obba utomlands tycker att det är värt att ta sådana risker och att ett växande utbyte 
mellan universitet från olika länder kan bli givande och utvecklande för alla 
inblandade.

5 Holmer, H. & Björk, K. 1995. Studenterna vill ut i världen -  universitetet hänger inte 
med. Vertex 7/1995: 2.
6 Kellerth, J.-O. & Svensson, Å. G. 1995. Internationalisering pågår. Vertex 10/1995:23.
7 Hult, A. 1995. Ny lärare. Om pedagogisk introduktion av lärare vid institutionen. 
Enheten för personalutveckling och arbetsmiljö, Umeå universitet.
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Uppsatshandledaren: ensam varg eller lagspelare? 

Från individuell bedömning av uppsatser 
till kollegial fostran av handledare

Mikael Söderström 
Institutionen för införmatik

Abstract
Vid många universitetsinstitutioner syftar C-uppsatsen till att vara en av 
grundutbildningens milstolpar. Vid institutionen för informatile ansåg vi dock att 
vissa uppsatsers kvalitet inte var tillfredsställande, att studenterna kunde få bättre 
information och att handledarna dessutom utgick från åtminstone delvis olika 
bedömningskriterier. För att komma till rätta med dessa, och andra, problem 
bestämdes att uppsatskursen skulle omarbetas. Höstterminen 1994 introducera
des ett flertal förändringar av vilka den mest radikala var införandet av s k 
bedömningsgrupper. Det konkreta bedömningsarbetet sker numera enligt prin
ciper liknande dem som tillämpas vid urval av bidrag till vetenskapliga konferen
ser och tidskrifter. Hela processen övervakas av kursansvarig lärare. Förändring
arna resulterade i: (1) En höjning av uppsatsernas kvalitet, (2) Att en jämnare 
bedömningsnivå bland handledare utvecklades, (3) Att våra krav på uppsatser 
tydligt framgår, samt (4) Att ett forum för kvalitetsdiskussioner skapades. Lite 
oväntat visade det sig att detta forum även fick en fostrande och kompetenshöj ande 
roll. Genom att delta i diskussionerna fostrar handledare varandra samtidigt som 
de har goda möjligheter att öka sin kompetens. Erfarenheterna av den nya 
kursformen visar att studenterna i allmänhet är nöjda. Trots att arbetsbördan ökat 
är en majoritet av handledarna mycket positiva.

1. Inledning. Varför skriva en C-uppsats?
En fråga som många universitetsstudenter säkert ställt sig är varför de måste ägna 
tio1 långa, och ofta plågsamma, veckor åt att skriva en C-uppsats när de istället 
skulle kunna läsa kurser som vanligt. Vid många universitetsinstitutioner däremot 
verkar uppfattningen om C-uppsatskursen vara den motsatta. Institutionerna

1 Vid de flesta samhällsvetenskapliga institutioner omfattar C-uppsatsen 10 poäng, vilket 
också betyder att studenterna far tio kalenderveckor till sitt förfogande.
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betraktar vanligen C-uppsatsen som ett mycket viktigt moment i grund
utbildningen. En tämligen spridd uppfattning verkar vara att efter en relativt lång 
period av akademiska studier måste studenternas förhållande till kunskap och 
lärande ha en akademisk prägel. Därför betraktas uppsatsen ofta som en liten 
forskningsuppgift av stor betydelse för studenternas fortsatta utveckling.

Vid institutionen för informatik vid Umeå universitet fyller C-uppsatskursen, 
enligt kursplanen, flera viktiga funktioner. Den ska ge studenter förmåga att 
självständigt formulera och lösa problem inom ämnesområdet. Kursen ska även 
vara ett tillfälle där studenter självständigt och kritiskt tillämpar och fördjupar sina 
kunskaper i ämnet samtidigt som den ger Övning i forsknings- och utredningsar
bete. Enligt min mening är självständigt och kritiskt nyckelord för att beskriva 
syftet med C-uppsatser. Det är mycket viktigt att studenter efter en lång 
kursperiod får tillfälle att själva bestämma uppläggning och utförande av en större 
uppgift. Att arbeta självständigt betyder att studenter inte anvisas vad som ska 
göras och hur det ska göras, utan får möjligheter att prova sitt eget arbetssätt och 
sina egna idéer om hur ett arbete bör bedrivas. Att kritiskt tillämpa sina kunskaper 
kan leda till att studenter snabbt utvecklar en egen syn på ämnet.

När jag för första gången utsågs till kursansvarig för informatiks C-uppsatskurs ht 
-94 ansåg jag att kursen tyvärr inte riktigt lyckades fylla de i kursplanen angivna 
funktionerna. Jag upplevde att det fanns åtminstone fyra stora problem som borde 
åtgärdas: (1) Kvalitetsskillnader mellan uppsatser. (2) Avsaknad av gemensamma 
bedömningskriterier för C-uppsatser. (3) Brist på tydlig information till studen
ter. (4) Avsaknad av ett fast forum för diskussioner om uppsatser. Dessa problem 
var på intet sätt nya utan hade tillhört kollegiets käraste diskussionsämnen under 
planeringsdagar, fikaraster och luncher. I samband med att jag utsågs till kurs
ansvarig för uppsatskursen bestämde jag mig därför för att försöka åtgärda dessa 
problem. Syftet med föreliggande rapport är att beskriva och diskutera de 
förändringar av uppsatskursen jag genomförde ht -94. Jag kommer även att 
diskutera resultatet av dessa förändringar.

2. Informatiks traditionella C-uppsatskurs
En grundläggande idé bakom informatiks C-uppsatskurs är att skrivandet av en 
C-uppsats inte enbart består av att hitta ett ämne och skriva något intressant om 
detta, utan det handlar också om att följa en kurs. En kurs som ska vara möjlig att 
klara på stipulerad tid (10 veckor). Kursformen är tänkt att fungera som ett stöd 
vilket förhoppningsvis underlättar studenternas skrivarbete. Vi hoppas också att 
kursformen leder till att uppsatserna blir av god kvalitet. Att uppsatsskrivandet 
bedrivs som en kurs innebär att det varje termin finns en kursansvarig lärare som
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håller i kursen. Kursansvarigs uppgifter består i att hålla de föreläsningar som ingår 
i kursen, att utse handledare till uppsatserna samt att sköta kursadministrationen. 
Under de senaste tio åren har informatiks uppsatskurs, med undantag av vissa 
terminer, bedrivits ungefär som följer.

Kursen består främst av självstudier vilket betyder att antalet föreläsningar är få. 
Det är endast principiellt viktiga eller svåra delar av kursinnehållet som diskuteras 
på föreläsningarna. Uppsatskursen upptar alltid de tio sista veckorna på terminen, 
men de föreläsningar som ingår i kursen börjar vanligtvis vecka ett eller två på 
terminen. Anledningen till detta är att vi vill få igång studenterna så fort som 
möjligt. De ska börja tänka på sin C-uppsats redan på C-kursens första dag. Detta 
kursupplägg innebär att första föreläsningarna på uppsatskursen ges parallellt 
med de C-kurser som går tidigare på terminen. Föreläsningarnas innehåll består 
till största delen av diskussioner om skrivteknik och vetenskaplig metod. Första 
föreläsningen är speciellt viktig eftersom kursansvarig då går igenom viktig 
information om kursens syfte, mål och arbetsgång.

Varje uppsatsgrupp/författare ansvarar själv för att skaffa ett godtagbart uppsats
ämne. Det valda ämnet beskrivs i ett kort ämnesförslag (1-2 sidor) som lämnas 
in till kursansvarig 3—4 veckor in på terminen. Vad gäller val av ämne råder relativt 
stor frihet. När ämnesförslagen är inlämnade görs en översyn av kursansvarig som 
i samband med detta avgör vilka ämnen som är godtagbara. Dessa ämnen tilldelas 
en handledare av kursansvarig, övriga återlämnas till författarna som får skriva om 
dem tills de bedöms som acceptabla. Bedömningen av vad som är ett godtagbart 
ämne eller inte görs främst utifrån kriterierna: (1) Ligger uppsatsämnet inom 
informatik? (2) Är ämnet möjligt att behandla på tio veckor? De uppsatsfbrfattare 
som tilldelats en handledare uppmanas att ta kontakt med denne snarast möjligt. 
Observera att under åren 1987-1994 var det vanligt att kursansvarig lärare själv 
handledde några uppsatser.

Nästa steg på vägen mot en färdig C-uppsats är att skriva en s k planeringsrapport 
(3-10 sidor) som är en mer genomtänkt och fylligare version av ämnesförslaget. 
Planeringsrapporten syftar till att redan på ett tidigt stadium av uppsatsarbetet ge 
en beskrivning av den tänkta uppsatsen med avseende på ämne, frågeställningar, 
syfte, plan för genomförande m m. Den färdiga rapporten tas upp till diskussion 
pa ett särskilt planeringsseminarium bestående av 3—4 andra uppsatsgrupper samt 
deras handledare. Seminariets syfte är att hjälpa till med bedömning av det tänkta 
arbetets utvecklingspotential, upptäcka eventuella brister och svårigheter samt att 
ge förslag som pa olika sätt kan bidra till arbetets genomförande så att dess resultat 
blir det bästa möjliga. Denna hjälp ges genom att seminariedeltagarna kollektivt
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diskuterar sina rapporter under seminariet. Vanligtvis hålls planeringsseminarier- 
na 7-8 veckor in på terminen.

Genom att ta in ämnesförslag och hålla planeringsseminarier före den egentliga 
uppsatskursens början hoppas vi att studenterna ska vara väl förberedda när 
uppsatskursen börjar. Väl förberedda betyder inte att studenterna absolut måste 
ha helt klart för sig vad deras uppsatser ska handla om och hur de ska lägga upp 
sitt arbete. Att vara väl förberedd innebär snarare att studenterna i sin planerings- 
rapport ska ha formulerat ett preliminärt syfte och problem, att de har funderat 
på sina avgränsningar samt att de undersökt och skaffat sig en uppfattning om 
vilken litteratur de behöver och hur den ska införskaffas. Det är också viktigt att 
de studenter som tänkt göra empiriska undersökningar börjat fundera på hur de 
ska gå tillväga samt att de tagit inledande kontakter med den/de organisationer 
som de vill utföra sin studie inom.

Det är alltså först 2-3 veckor efter planeringsseminariet som själva uppsatskursen 
börjar. För studenterna vidtar nu en längre arbetsperiod med insamling av 
material, de första trevande skrivförsöken och de långa diskussionerna om vad 
som borde respektive inte borde vara med i uppsatsen. Under denna period har 
studenterna normalt ingen eller lite kontakt med kursansvarig lärare. Vi rekom
menderar därför alla uppsatsstudenter att ha regelbunden kontakt med sin 
handledare. Ett lämpligt tidsintervall är att träffa sin handledare åtminstone en 
gång i veckan. För att dessa träffar ska bli så givande som möjligt kräver de flesta 
handledarna skrivet material att läsa någon dag eller två före själva träffen.

När uppsatsarbetet börjar närma sig sitt slut ansvarar handledarna för att bedöma 
om de uppsatser de handlett är tillräckligt färdiga för att kunna tas upp på ett 
slutseminarium eller ej. Tanken med slutseminariet är att uppsatsen ska utsättas 
för väl förberedd och genomtänkt kritik av huvudopponenter och sidoopponenter 
utsedda av kursansvarig.

Betygssättning av uppsatserna hanteras normalt av handledarna som alltså 
betygssätter sina ”egna’ uppsatser. I tveksamma fall eller fall där handledare och 
studenter blivit oense om något går kursansvarig lärare in och deltar i betygs- 
sättningen. För att bli godkänd på hela kursen måste studenterna, förutom att ha 
skrivit en godkänd uppsats, även genomföra en huvudopposition samt två 
sidooppositioner. Huvudoppositionen görs i både muntlig och skriftlig form, 
medan sidooppositionen enbart är muntlig. När en handledare godkänt en 
uppsats lämnas den in till kursansvarig som ser till att studenternas betyg 
rapporteras in samt att uppsatsen trycks.
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3. Behovet av en förändring
Den C-uppsatskurs som fanns på informatik (se avsnitt 2) när jag inför höst
terminen -94 utsågs som kursansvarig såg i princip likadan ut som när jag själv 
skrev C-uppsats vt-87, förutom att den utökats från åtta till tio poäng. Även om 
kursen fungerade bra i många avseenden fanns ändå fyra problem som enligt min 
mening borde lösas på något sätt. Dessa problem var inte nya problem eller 
problem som bara upplevdes av mig, utan många av dem var typiska diskussions
ämnen under luncher och kaffepauser.

Det som bekymrade mig mest var att jag, när jag gick igenom ett mindre, 
slumpmässigt urval av uppsatser skrivna före ht -94, slogs av de stora kvalitets
skillnader som enligt min mening förekom. Vissa uppsatser var riktigt bra medan 
andra höll en betydligt lägre kvalitet. För mig framstod detta som ett viktigt 
problem att ta itu med. En snabb genomgång av kursvärderingar från några av 
terminerna före ht -94 visade att detta uppfattades som ett problem också av 
studenterna. I kursvärderingarna var det relativt vanligt med utsagor där studenter 
menade att vissa uppsatser aldrig borde ha blivit godkända på grund av deras låga 
kvalitet. Även om det kan vara olyckligt att fästa alltför stor vikt vid studenternas 
förmåga att bedöma sina kurskamraters uppsatser visar deras klagomål ändå att 
bedömningskriterierna för dem framstod som tämligen oklara. Detta gav mig 
ännu ett skäl till att försöka åtgärda problemet.

Ett annat problem var de skillnader i bedömning av uppsatser som förekom. Om 
det föreligger kvalitetsskillnader mellan godkända uppsatser verkar det rimligt att 
anta att olika handledare tillämpar olika kriterier (medvetna eller omedvetna) vid 
bedömningen av uppsatser. Avsaknaden av explicita bedömningskriterier borde 
också betyda att det var väldigt svårt för studenterna att veta vilka krav de måste 
uppfylla för att bli godkända. För mig betydde detta att ett tredje problem uppstod 
-  avsaknad av tydlig information till studenterna. Det är möjligtvis lite magstarkt 
att begära att studenterna ska skriva bra uppsatser utan att de på något tydligt sätt 
fått veta vad som karakteriserar en bra uppsats, och enligt vilka kriterier uppsatser 
bedöms.

Jag tycker inte att det är speciellt konstigt att kvaliteten på uppsatser varierade och 
att olika handledare verkade bedöma uppsatser utifrån åtminstone delvis olika 
kriterier. Det är svårt att begära samstämmighet i dessa, relativt komplicerade, 
bedömningar då ett fast forum för kontinuerlig diskussion av bedömningsfrågor 
saknades. Avsaknaden av ett sådant fast forum uppfattade jag som det fjärde 
problemet.
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4. En tydligare kursorganisation och en förändrad betygssättningsprocess
För att komma tillrätta med problemen bestämde jag mig för att genomföra vissa 
förändringar av uppsatskursen. Bland annat utökade jag antalet föreläsningar 
samtidigt som jag ändrade innehållet i vissa föreläsningar. Dessa förändringar 
hade dock inget direkt samband med de tidigare beskrivna problemen. De två 
viktigaste förändringarna med avseende på ovanstående problem var istället att 
strama upp kursens organisation samt att förändra betygssättningsprocessen.

En tydligare kursorganisation
I syfte att tydligare visa att C-uppsatskursen verkligen är en kurs som studenterna 
bör klara på utsatt tid beslöt jag mig för att strama upp kursens organisation och 
lyfta fram kursformen ännu tydligare än vad som tidigare varit fallet. Den här 
förändringen har inte något tydligt samband med något av problemen ovan i den 
meningen att den syftade till att avhjälpa något av dem. Däremot ansåg jag det 
som mycket viktigt att verkligen visa att uppsatsskrivande också handlar om att 
följa en kurs. De åtgärder jag genomförde här var relativt enkla. Jag renodlade 
kursansvarigs roll på så sätt att jag som kursansvarig inte handledde några 
uppsatser. Istället poängterade jag att kursansvarigs uppgift var att vara diskussions
partner i samband med ämnesvalet, att hålla föreläsningar, att sköta kursadmini
strationen och tilldelningen av handledare samt att ta emot och hantera eventuella 
klagomål på exempelvis handledare och kursuppläggning. Uppstramningen av 
kursens organisation avspeglades också på schemat där jag tydligt angav vad som 
förväntades av studenterna med avseende på framförallt inlämningstider för 
ämnesförslag, planeringsrapport och uppsats. På schemat angav jag även de 
datum när studenterna kunde vänta sig information från kursansvarig gällande 
t ex vilken handledare de tilldelats, schema för planerings- och slutseminarium 
samt listan över färdiga uppsatsers betyg. Genom att visa studenterna att det inte 
bara är de som har skyldigheter, utan att kursansvarig lärare också har vissa 
skyldigheter, hoppades jag att det tydligt skulle framgå att institutionen förväntar 
sig att studenterna gör ett seriöst arbete som också kommer att behandlas seriöst.

En förändrad betygssättningsprocess
Den andra stora förändringen jag genomförde bestod i att göra om den tidigare 
betygssättningsprocessen. Istället för ett system där enskilda handledare betygsät
ter sina egna uppsatser införde jags k bedömningsgrupper. En bedömningsgrupp 
består av 4-5 handledare som tillsammans betygsätter sina respektive uppsatser. 
När samtliga slutseminarier genomförts har bedömningsgrupperna ca 1 vecka på 
sig att bedöma och betygsätta sina uppsatser. Idén är att varje grupp ska 
sammanträda en gång och sätta betygen i samband med detta. De olika handledar
na fungerar som ”föredragande” för sina uppsatser under sammanträdena. Det är
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också varje handledares uppgift att delge den övriga gruppen de synpunkter 
opponenterna fört fram. Kursansvarig utser en ansvarig handledare i varje 
bedömningsgrupp som bokar en sammanträdeslokal och kallar de övriga delta
garna. Under gruppernas sammanträden fylls en bedömningsblankett i för varje 
uppsats. De ifyllda blanketterna lämnas sedan till kursansvarig. Uppgiften att fylla 
i bedömningsblanketterna ligger på de handledare som utsetts till ansvariga för de 
olika bedömningsgrupperna. En förutsättning för att bedömningsgrupperna ska 
fungera är givetvis att alla handledare läst de uppsatser deras respektive grupper 
ska bedöma. Detta innebär att den förändrade betygssättningsprocessen med
förde en ökad arbetsbörda för de enskilda handledarna. Istället för att som tidigare 
läsa de uppsatser man själv handlett måste en handledare i normalfallet nu läsa 2 -  
3 uppsatser till.

Efter det att bedömningsgrupperna träffats och satt betygen träffar kursansvarig 
samtliga uppsatsförfattare och diskuterar den bedömning deras uppsats fått. I 
samband med detta får författarna ett eget exemplar av bedömningsblanketten för 
att kunna se hur deras alster bedömts. Det är också kursansvarig som tar hand om 
eventuella klagomål på uppsatsers betyg. I de fall där uppsatser tilldelats betyget 
rest ger kursansvarig ett senaste datum för när kompletteringar ska vara inläm
nade. Handledare för restade uppsatser är ansvariga för att kompletteringarna 
utförs enligt de riktlinjer som meddelats av bedömningsgrupperna. När komplette
ringen är utförd och godkänd av handledaren lämnar studenterna in ett 
tryckexemplar till kursansvarig som ser till att uppsatsen trycks.

Kursansvarig lärares roll i betygssättningsprocessen är att läsa alla uppsatser och att 
delta i samtliga sammanträden. Genom att sitta med på samtliga sammanträden 
kan kursansvarig säkerställa att de olika uppsatserna bedöms på samma nivå. 
Detta deltagande ger också kursansvarig möjlighet att få ta del av handledarnas 
synpunkter på både kursen och de kriterier som används vid bedömningen av 
uppsatserna. Det är speciellt viktigt för kursansvarig att ta del av synpunkter på 
bedömningskriterierna eftersom det inte framstår som sannolikt att kriterierna 
och deras tillämpning kommer att vara oförändrade för alltid.

För att arbetet i bedömningsgrupperna skulle fungera så smidigt som möjligt 
konstruerade jag en bedömningsblankett (se bilaga) som påminner om de 
blanketter som används vid bedömning av bidrag till vetenskapliga konferenser 
och tidskrifter. Den blankett vi använder är dock något enklare utformad med 
avseende på antalet kriterier och deras innebörd. Uppsatserna bedöms utifrån 
kriterierna: Eget bidrag\ Syfte, problem och avgränsningar, Datakvalitet, Val och 
användningav metod, Argumentation, Språk, Struktur samt Formalia och layout. På
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blanketten skrivs också ett sammanfattande omdöme om uppsatsen. Om en 
uppsats bedöms vara i behov av justeringar eller bearbetningar innan den kan 
tryckas anges detta i det sammanfattande omdömet. Längs ned på blanketten 
markeras uppsatsens betyg. Till bedömningsblanketten hör även ett slags ”bruks
anvisning” som anger vad de olika kriterierna omfattar och hur de bör tillämpas. 
På uppsatskursens första eller andra föreläsning diskuterar kursansvarig både 
bedömningsblanketten och ”bruksanvisningen” med studenterna som får egna 
exemplar av dem. På detta sätt för studenterna tydligt veta vilka krav som ställs på 
deras uppsatser och några av de mål de bör sträva emot.

Tanken med den nya betygssättningsprocessen är att alla handledare inte bara ska 
ha läst de uppsatser de är utsedda att bedöma, utan att de även ska ha fyllt i egna 
bedömningsblanketter för dessa uppsatser. Genom att göra detta kommer varje 
handledare väl förberedd till sitt sammanträde. Som handledare kommer man så 
att säga till sammanträdet med sitt eget diskussionsunderlag, ett underlag som 
förhoppningsvis är genomtänkt och väl motiverat.

Som synes är det främst betygssättningsprocessen som jag förändrat. Den nya 
kursorganisation som infördes anser jag inte vara någon större förändring. Det 
handlade snarare om att styra upp och renodla processer som redan fanns -  att göra 
idén med kursen och kursupplägget tydligare för studenterna. Det är också viktigt 
att understryka att jag behöll stora delar av kursen i oförändrat skick. Vad gäller 
utnyttjandet av tid för uppsatskursen är det kursupplägg som infördes ht -94 i 
princip identiskt med det tidigare kursupplägget. De första föreläsningarna ges 
precis som vanligt i början av terminen. Detsamma gäller författande av ämnesval 
och planeringsrapport samt deltagande i planeringsseminarium. I kursen ingår 
fortfarande att studenterna författar ett ämnesval som sedan bedöms av kurs
ansvarig. Detta ämnesval utvecklas sedan till en planeringsrapport som tas upp på 
ett planeringsseminarium. Seminariet ligger fortfarande 2-3  veckor före uppsats
kursens egentliga början. En skillnad mot tidigare är däremot att jag införde några 
nya föreläsningar om vetenskaplig metod eftersom jag tyckte att många tidigare 
uppsatser var svaga i detta avseende.

5. Ensamma vargen blir en lagspelare
Varken jag eller någon annan på informatik har genomfört någon systematisk 
utvärdering (i form av t ex intervjuer eller enkäter) av resultatet av de förändringar 
som infördes ht -94. Den utvärdering som presenteras i detta avsnitt baseras därför 
på data hämtade från kursvärderingar, institutionsseminarier där uppsatskursen 
behandlats, diskussioner under bedömningsgruppernas sammanträden samt 
diskussioner i mer informella sammanhang.
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Implementationen av de förändringar som beskrivs i avsnitt 4 föregicks av en hel 
del diskussioner i lärarkollegiet. Jag började fundera på dessa förändringar i 
samband med att jag förberedde uppsatskursen i slutet av vt -94, och som man ofta 
gör diskuterade jag dem med kollegor så fon tillfälle gavs. Under dessa diskussio
ner framkom att en majoritet handledare var positiva till att vi skulle införa dessa 
förändringar på prov. Det förekom visserligen en del klagomål på att arbetsbördan 
för handledare skulle öka, men jag tolkade dessa som mindre allvarliga. Jag 
uppfattade därför läget som att merparten av handledarna var positiva och att 
ingen var direkt negativ. Den bedömningsblankett som jag konstruerade disku
terades på ett speciellt seminarium i mitten av ht -94 där den mottogs i mycket 
positivt. Sammantaget gav diskussionerna och seminariet mig den uppmuntran 
jag behövde för att införa det som då fortfarande var tänkta förändringar.

De första sammanträdena för betygssättning av C-uppsatser hölls i slutet av ht 
-94.1 mina rekommendationer till handledarna hade jag angivit att ett samman
träde borde ta mellan två och tre timmar. Detta visade sig vara en mycket 
optimistisk uppskattning av tidsåtgången. Så gott som alla sammanträden denna 
termin karakteriserades av långa, för att inte säga oändliga, diskussioner om inte 
bara uppsatsers kvalitet, utan kanske framförallt om hur bedömningskriterierna 
skulle tillämpas och huruvida dessa kriterier verkligen var de bästa och mest 
relevanta. De flesta sammanträdena blev därför betydligt längre än de 2-3 timmar 
jag trodde att de skulle ta. Jag kommer speciellt ihåg ett sammanträde där vi satt 
i nästan åtta timmar för att bedöma fem uppsatser. Till min stora förvåning visade 
det sig dock att praktiskt taget alla handledare upplevde sammanträdena som både 
stimulerande och intressanta, om än tämligen slitsamma. Trots att tidsåtgången 
blev mycket större än jag trott, ville ändå majoriteten att vi skulle fortsätta att 
betygssätta uppsatser på detta sätt. Jag beslöt därför att tillämpa samma 
betygssättningsprocess följande termin (vt -93).

Det visade sig under både vt -93 och ht -95 att läget stabiliserade sig på ett sätt som 
nog förvånade fler än mig. Under dessa terminer minskade sammanträdestiden 
drastiskt. De flesta sammanträden pågick i 2—3 timmar, och maratonsamman
trädena från ht -94 försvann i princip helt. Läget stabiliserade sig också på så sätt 
att innehållet i diskussionerna förändrades till att huvudsakligen handla om de 
enskilda uppsatsernas kvalitet, istället för att som tidigare handla om bedömnings
kriterierna och deras relevans. Vad som kan tyckas lite märkligt är att denna 
stabilisering uppträdde trots att jag inte förändrat något i kursen. Betygssättnings- 
processen såg precis likadan ut vt -95 och ht -95 som ht -94. Min tolkning av detta 
är att stabiliseringen främst beror på att handledarna helt enkelt lärt sig att tillämpa 
bedömningskriterierna. Det verkar rimligt att anta att det krävs både praktisk
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övning och en viss reflektion för att man ska kunna tillämpa kriterierna någor
lunda effektivt. Speciellt om man arbetar på en institution där det tidigare inte 
funnits något liknande. Jag tror också att man som uppsatshandledare utvecklar 
sin förmåga att bedöma uppsatser relativt snabbt när man inte bara läser fler 
uppsatser utan även får tillfälle att diskutera dem med sina kollegor. Att delta i 
bedömningsgrupper förbättrar inte bara bedömningen av uppsatser, det ökar 
också handledares kompetens vilket är speciellt viktigt för mindre erfarna hand
ledare.

Löste förändringarna de problem som fanns? Min och handledarnas allmänna 
uppfattningen är att uppsatsernas kvalitet generellt sett höjts. Idag är vi tämligen 
nöjda med den kvalitetsnivå våra C-uppsatser håller. Vi är speciellt nöjda med att 
nivån för godkänt på uppsatskursen ligger tämligen högt. Jag tror dock att det är 
svårt att hävda att denna kvalitetshöjning enbart beror på den nya betygssättnings- 
processen. Jag tror i och för sig att sättet att sätta betyg har bidragit till att höja 
kvaliteten, men minst lika viktigt är att den nya processen också bidrar till att höja 
den samlade handledningskompetensen. Genom att delta i de sammanträden där 
uppsatserna betygssätts kan den enskilde handledaren ta del av andra handledares 
kompetens och erfarenheter vilket i många fall kan leda till att den egna 
kompetensen höjs. Dessutom verkar det rimligt att hävda att om fem handledare 
bedömer en och samma uppsats så borde deras bedömning vara mer kompetent 
än om bedömningen utförs av en ensam handledare. Varje uppsats bedöms alltså 
av en större samlad kompetens än vad som var fallet innan den nya betygssättnings- 
processen infördes.

Jag anser också att det är rimligt att hävda att bedömningsnivån för C-uppsatserna 
blivit jämnare. I och med att alla handledare gör sin bedömning enligt samma 
kriterier borde nivån rimligtvis blivit jämnare. Dessutom fungerar bedömnings- 
sammanträdena som ett forum där handledare fostrar varandra. Sammanträdena 
erbjuder goda möjligheter att diskutera både hur t ex en problematisk uppsats kan 
åtgärdas och frågor rörande tillämpning och utformning av bedömningskriterier. 
Genom att delta i diskussionen fostrar handledare varandra i den meningen att de 
dels hjälper varandra med sina uppsatser, och dels tydliggör hur de tolkat och 
tillämpat bedömningskriterierna. Införandet av den nya betygssättningsprocessen 
har därför även medfört att ett fast forum för diskussion av både uppsatser och 
bedömning av dem skapats. Detta fasta forum gav också en effekt som jag inte alls 
tänkte på när jag införde det -  socialisation av nya handledare. Redan under vt 
-95 insåg jag att bedömningssammanträdena även kan användas för socialisation 
av nya handledare. Genom att låta en ny handledare läsa de uppsatser som ska 
bedömas och delta i själva sammanträdet innan han/hon själv handlett någon
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uppsats far han/hon en god inblick i både hur uppsatser kan se ut och hur de 
bedöms. Sammanträdet ger också den nye handledaren ypperliga möjligheter att 
ställa frågor till och diskutera med de mer erfarna handledarna.

Vad gäller studenternas uppfattning om de införda förändringarna har de överlag 
varit positiva. Majoriteten av studenterna säger i sina kursvärderingar att de anser 
att bedömningen av uppsatser blivit både rättvisare och seriösare sedan den nya 
betygssättningsprocessen infördes. Min tolkning av kursvärderingarna är att de 
studenter som lägger ned ett stort arbete på sin C-uppsats uppskattar att den även 
bedöms noggrant. De uppskattar även att de redan i början av sin C-termin får 
ta del av de kriterier som deras uppsatser bedöms utifrån. De enda egentliga 
klagomål som förekommit var under ht -94. Dessa klagomål rörde inte 
betygssättningsprocessen i sig, utan bestod mest i att studenterna, med rätta, var 
upprörda över att de inte fått ta del av bedömningskriterierna och deras ”bruks
anvisning” i tillräckligt god tid.

6. Avslutande kommentarer
Även om de förändringar som genomförts åtminstone enligt min mening kan 
betecknas som lyckade anser jag att det fortfarande finns delar av kursen som 
behöver förbättras. Framförallt handlar det om att höja slutseminariets status. 
Vissa tecken tyder på att studenterna tycks uppfatta slutseminariet som en enkel 
formalitet som måste genomgås enbart för att uppsatsen ska kunna betygsättas. 
Jag anser att det vore önskvärt att lyfta fram den viktiga roll slutseminariet har när 
det gäller de sista finputsningarna av en uppsats. Det vore också önskvärt att göra 
slutseminariet till ett mer högtidligt tillfälle, ett tillfälle som verkligen markerar att 
studenterna nått slutet av ett stort, relativt avancerat arbete. En annan förbättring 
som jag gärna skulle vilja se är att vi lyckas korta ned C-uppsatserna. Snittlängden 
på uppsatserna i informatik ligger idag på 50-60 sidor, vilket enligt min mening 
är åtminstone 20-30 sidor för långt. Jag tycker att 30-40 sidor bättre motsvarar 
vad man kan begära av studenterna på tio veckor.

Mikael Söderström 
Institutionen för informatik 

Umeå universitet 
tel: 090-166843 

e-post: micke@informatik.umu.se
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Lärarutbildning i utveckling
Utveckling av mentorskap i utbildningen 

på institutionen för matematik och naturvetenskapliga ämnen

Gunilla Viklund, Margareta Wolf-Watz

Sammanfattning
Vi menar att mentorskapet är till för att utveckla lärandet genom kontakt mellan 
en mer kunnig och erfaren person och andra mindre erfarna. Att vara mentor 
innebär att möta de studerande i praktiskt-pedagogiska kurser (baskurs, lärarkurs 
I och lärarkurs II). I mentorsmötet bearbetas systematiskt reflektioner över ut
bildningen och läraryrket både enskilt och i grupp.

Lärarutbildningen är en yrkesutbildning som är anförtrodd åt hela universitetet. 
Många institutioner medverkar. De blivande lärarna återkommer till ma/nv- 
institutionen under hela utbildningen. Där är de praktiskt-pedagogiska kurserna 
förlagda. Därför är det naturligt att där bearbeta helhetssynen på läraryrket.

Genom att införa mentorskap har vi på institutionen velat uppnå följande:
• att sätta lärarstudenten i centrum
• att utveckla handledarskapet och tydliggöra sambandet mellan teori och praktik
• att följa den studerandes utveckling till lärare i matematik och naturvetenskap

liga ämnen
• att medvetandegöra den studerandes sociala kompetens och personliga utveck

ling
• att förbättra bedömningsgrunder och examination
• att göra många på institutionen delaktiga genom att fördela arbete med hand

ledning och uppföljning.
På detta sätt vill vi höja kvalitén i utbildningen samtidigt som vi skapar en 
helhetssyn på läraryrket.

Bakgrund
Lärarutbildningen är en yrkesutbildning som är anförtrodd åt hela universitetet. 
En grundskollärare med fördjupning i matematik och naturvetenskapliga ämnen 
utbildas på flera institutioner bl a BIG, fysik, kemi, matematik, ma/nv, pedagogik. 
Studenterna återkommer med jämna mellanrum till ma/nv-institutionen, där alla
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praktiskt-pedagogiska kurser (lärarkurser) är förlagda. Dessa kurser återkommer 
vid olika tillfällen i utbildningen: i början, ungefär på mitten och i slutet. De delar 
av utbildningen som sker på ma/nv-institutionen kommer därför att beröra inte 
bara enskilda kurser utan hela utbildningsprogrammet.

Den bakomliggande tanken i det mentorskap vi arbetar med är att möta den 
enskilde studenten med hennes/hans tidigare erfarenheter och kunskaper samt 
följa utvecklingen under lärarutbildningen.

Varför mentorskap?
Vid institutionen för ma/nv har vi utvecklat handledningen av de studerande. 
Detta arbete har pågått under flera år. Höstterminen -94 införde vi mentorskap 
samtidigt med den nuvarande strukturen i grundskollärar ut bildningen. Arbetet 
bygger på erfarenheter gjorda av lärarutbildare och studenter samt på litteratur
studier. Våra tankar ligger i linje med utbildningsdepartementets promemoria om 
lärarutbildningen när det gäller den studerandes sociala kompetens (Lärarutbild
ning i förändring, 1996).

Syftet med mentorsarbetet är att:
-  praktiken ska stärkas och ges kontinuitet
-  knyta ihop teori och praktik framförallt i matematik och naturveten
skapliga ämnen
-  den studerande ska få en väl genomtänkt handledning genom de olika 
lärarkurserna
-  den sociala kompetensen och den personliga utvecklingen hos den 
studerande ska medvetandegöras och utvecklas

Vi valde ordet mentor därför att vi vill se oss som handledare för de studerande. 
Vi vill vara ett ”bollplank” för våra studenter d v s personer som studenterna kan 
diskutera sina funderingar med och som följer den studerandes utveckling in i 
läraryrket.

Mentorskap kan förklaras så här. Det är till för att utveckla lärandet genom 
kontakt med en mer kunnig och erfaren person. Att vara mentor innebär också 
att vara tillgänglig för stöd, uppmuntran eller frågor under utbildningstiden.

I mentorskapet arbetar vi med handledning både individuellt och i grupp.

Genom den reflektion som ska genomsyra mentorskapet, kan det förhoppnings
vis utvecklas ett förhållningssätt till skola och skolutveckling hos den blivande
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läraren, så att det skapas en god förutsättning att möta förändringar som ständigt 
pågår i samhälle och skola.

Många aspekter på målsättningen med lärarutbildningen (se bilaga) kan bearbetas 
i mentorsarbetet.

Utvärderingar
Två utvärderingar av grundskollärarutbildningen har nyligen genomförts. Den 
ena genomfördes av Lärarförbundet (Gran, 1995), den andra av Högskoleverket 
på uppdrag av regeringen (Englund, 1996). Dessutom har utbildnings
departementet genom en arbetsgrupp fördjupat kunskapen om hur lärarutbild
ning bedrivs vid vissa universitet och högskolor. Kontakter har tagits med olika 
intressenter i lärarutbildning. De synpunkter på lärarutbildningen som kommit 
fram har framskrivits i utbildningsdepartementets promemoria om lärarutbild
ning Lärarutbildning i förändring (Utbildningsdepartementet, 1996).

Promemorian belyser problem och frågeställningar som rör lärarutbildning ur tre 
aspekter: ett yrkesperspektiv, ett regionalt perspektiv och ett forskningsan- 
knytningsperspektiv. Den del av promemorians problemställningar som vi ut
vecklar genom mentorskapet har med yrkesperspektivet att göra.

Eftersom många institutioner medverkar i lärarutbildningen är det lätt att den 
fragmentiseras. Vi vill säkerställa en sammanhållen lärarutbildning och skapa en 
yrkesidentitet. Vår institution har ansvar för delar av eller hela kurser i utbild
ningen av lärare. Eftersom de studerande återkommer med jämna mellanrum till 
vår institution kan vi mer än andra institutioner arbeta med en helhetssyn på 
lärarutbildningen.

Personlig utveckling och social kompetens
Genom mentorskapet vill vi framförallt ge en helhetssyn på läraryrket och 
fokusera den studerandes personliga utveckling i lärarrollen kopplad till den 
sociala kompetensen. Detta framskrivs som en viktig aspekt i utbildnings
departementets promemoria.

Den målsättning som har att göra med självkännedom (personlig utveckling) och 
social kompetens behandlas inte specifikt i något ämne eller någon kurs, varför 
den har varit svår att synliggöra i reguljära kurser.

I den förändrade situation som kommunalisering 1991 och ny läroplan för 
grundskolan 1994 inneburit för skolan ställs stora krav på att personal ska kunna
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samarbeta och utvecklas med elever och andra vuxna. I Högskoleförordningen (SFS 
1994:1310) uttrycks också att studenten ska ha god självkännedom och social kompe
tens för att erhålla grundskollärarexamen. Detta utgör ett direktiv för lärarutbildningen 
att dels skapa en lärandesituation där självkännedom och social kompetens utvecklas, 
dels kunna bedöma de studerandes lämplighet ifråga om detta.

I läroplanen framskrivs ”Skolans värdegrund och uppgifter”.

-  Alla som verkar i skolan skall alltid hävda de grundläggande värden som 
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider 
mot den.
-  Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 
eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet.
-  Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling.
-  Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete.
-  Skolan skall sträva efter attvara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära.

Den studerande ska handla utifrån de etiska ställningstaganden och normer som 
genomsyrar hela läroplanen. För att kunna genomföra läroplanens intentioner 
förutsätts vilja och förmåga att ta ställning i dessa frågor samt en god social 
kompetens hos lärare.

Under den skolförlagda delen av utbildningen finns stora möjligheter att både 
utveckla och bedöma den studerandes kompetens. I och med mentorskapet tycker 
vi oss ha skapat en bättre förutsättning för att arbeta med målsättningen i 
lärarutbildningen.

I den förändrade lärarroll som blir resultatet av de förändringar som sker i 
samhället, skolan och utbildningen används beteckningen ”den reflekterande 
praktikern” (Utbildningsdepartementet, 1996). Reflektion genomsyrar arbetet i 
mentorskapet. Viktiga didaktiska frågor kan hämtas från praktiken i utbildningen 
och följas upp i mentorsgrupperna. I dessa mentorsmöten får lärarstudenterna 
tillfällen att reflektera över den egna läraruppgiften. Där tränas också den 
intellektuella förmågan som krävs för lärararbetet, förmågan att formulera sig, 
argumentera, analysera och reflektera.

Den egna utvecklingen och yrkesidentiteten poängteras också i det skolutvecklings- 
avtal, En satsning till två tusen, som slutits mellan Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund och Svenska Kommunförbundet. Där kan man bland annat läsa:

58



”Det handlar om personlig utveckling och förmåga till aktivt lärande som 
fortsätter hela livet”
”...lärares reflektioner behöver systematiskt dokumenteras”.
”A tt själv utveckla sig, samarbeta och att ta ett gemensamt ansvar för skolan”

Mentorskapet ger möjlighet för den studerande att systematiskt börja utveckla 
dessa färdigheter.

Den lärande studenten i centrum
Det finns mycket som påverkar de studerande i utbildningen. Tidigare erfaren
heter och förförståelse har stor betydelse för hur de uppfattar undervisningen och 
deras inställning till hur undervisning ska bedrivas. Detta styrks i undersökningar 
av Wubbels och Korthagen (1994). Där konstaterade man att lärare influeras av 
hur de själva har lärt sig ämnet. Lärare som själva lärt sig på ett aktivt sätt är mer 
benägna att planera undervisning så att eleverna är aktiva i sin kunskapsin- 
hämtning. Lärare med liten erfarenhet relaterar ofta till egna erfarenheter av 
inlärning och antar att eleverna har samma inlärningsstil, fallenhet, intresse och 
problem som de själva haft. De blivande lärarnas uppfattning om vad ma/no
undervisning går ut på och hur den ska genomföras kan bearbetas och vidareut
vecklas i mentorsarbetet. Blivande lärare bär med sig egna uppfattningar om 
matematik och naturvetenskap, matematik- och no-undervisning samt barns 
lärande. Dessa föreställningar kan bli tydliga i samtal som förs och genom 
förväntningar/undervisningsfilosofier/praktikrapporter som den studerande gör. 
Inte minst det som skrivs i utbildningen bidrar till lärandet (Sandström Madsén; 
1996). Dessa delar bildar den grund på vilken den studerande i samverkan med 
mentorn bygger upp sitt kunnande i utbildningen om matematik och naturveten
skap, undervisning samt barns lärande i dessa ämnen.

Mentorskapet utgår ifrån en konstruktivistisk syn på kunnande och lärande hos 
de enskilda lärarstudenterna (Andersson, 1989). I Lärarförbundets utvärdering av 
grundskollärarutbildningen (Gran, 1995) ar en av slutsatserna att den lärande 
individen ska stå i centrum.

När en lärarstudent står i centrum kan det för utbildningen betyda att:
• den studerande skall vara styrd i sitt lärande av medvetna och för henne! 
honom själv meningsfyllda mål
• lärandet innefattar värderingar och etiska ställningstaganden
• tidigare erfarenheter och kunskaper tas tillvara i lärandet
• lärandet präglas av eget kunskapssökande, av kritisk-analytisk reflektion, av 
kreativitet, av sammanhang, av ett öppet förhållningssätt till världen och 
människorna
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Dessa tankar stämmer väl överens med mentorskapet då lärarstudenternas 
uppfattningar blir föremål för medvetet tänkande (metakognition). Detta sker vid 
mentorsträffarna och i handledningssamtal. Vid dessa tillfällen kan den stude
rande konfronteras med sina egna uppfattningar om undervisning i matematik 
och naturorienterande ämnen och med andra aspekter som står i centrum för den 
praktik som genomförs. Lärarstudentens egen konstruktion av lärande och 
kunnande om undervisning i matematik och naturorienterande ämnen synlig- 
görs på detta sätt. Genom det metakognitiva perspektivet (Pramling, 1987) kan 
den studerande bli medveten om sitt eget tänkande och därmed utvecklas.

Tidigare livserfarenhet och bakgrund formar personens syn på undervisning. 
Dessutom kan kritiska händelser i den pedagogiska verksamheten på ett av
görande sätt påverka undervisningspraktiken (Goodson, 1996). Mentorskapet 
ger möjlighet att fånga upp den enskilde studentens uppfattningar.

Enbart en konstruktivistisk syn på lärande och kunnande är inte tillräcklig för 
utveckling. Aspekter som kvinnliga och manliga studenters ställningstaganden till 
undervisning särskilt i matematik och naturvetenskapliga ämnen måste belysas. 
Makt, kultur och könsperspektivet i undervisningssituationer är viktiga aspekter 
inte minst för studenter med fördjupning i matematik och naturvetskapliga 
ämnen, om man på allvar vill intressera inte minst flickor för naturvetenskap och 
teknik (Solomon, 1994). Dessa aspekter introduceras i didaktikkurser och följs 
upp i praktik och i mentorsgrupperna.

Fördjupning i matematik och naturvetenskapliga ämnen 
De ämnen i vilka studenten fördjupar sig är centrala i grundskollärarutbildningen. 
Matematik och naturvetenskapliga ämnen står i centrum. Utbildnings
departementet konstaterar att det aldrig poängteras någon brist i ämneskunskaper 
hos de studerande. De didaktiska kunskaperna ifrågasätts i högskoleverkets 
utvärdering (Englund, 1996). Där poängteras dessa kunskaper som karaktäris
tiska för lärarutbildning och något som måste vidareutvecklas i utbildningen och 
forskningsanknytas. Vilken förberedelse har då studenterna att möta undervis
ningen i sina fördjupningsämnen?

Ämnenas ställning i skolan har uppmärksammats i de nationella utvärderingar 
som gjorts (Truedson, 1993). Det anses att grundskolans elever inte lever upp till 
de målsättningar man har med de naturvetenskapliga ämnena. I en longitudinell 
studie konstateras att matematikundervisningen i åk 7, 8 och 9 har stor betydelse 
för inställningen till vidare studier i matematik och naturvetenskapliga ämnen på 
gymnasiet. Varför föredrar elever i stor utsträckning andra program på gymnasiet?
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En tänkbar förklaring enligt Allan Svensson (Skolverket & VHS, 1995) är att 
undervisningen inte berör vissa grupper (t ex flickor och elever med föräldrar med 
arbetarbakgrund). Han betonar att undervisningen i matematik och naturveten
skapliga ämnen måste utvecklas. Lärarstudenter måste bli medvetna om olika 
inlärningsstilar hos elever, arbetssätt samt flickors och pojkars status på lektioner 
i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen av blivande ma-no 
lärare bör påverka de studerande att tidigt och på lång sikt intressera barn och 
ungdomar, flickor och pojkar för naturvetenskap, teknik och matematik. Dessa 
didaktiska aspekter bör förankras i olika kurser, utvecklas i praktiken och 
vidarebehandlas i uppföljningsarbetet i mentorsgrupperna.

Att vara väl rustad vad gäller undervisningen i matematik och naturvetenskapliga 
ämnen kan vara en väg att intressera elever för dessa ämnen.

Så här arbetar vi med mentorskapet
I baskursen får varje lärare en mindre grupp studenter att följa genom utbildning
ens lärarkurser. I baskursen introduceras mentorskapet (Nordström, 1996). Inför 
den praktikvecka som ingår i kursen samlar respektive lärare sin grupp till samtal. 
Under praktiken förs en loggbok med reflektioner över centrala uppgifter.

Vid uppföljningen återknyts tankarna som de studerande hade före praktikveckan 
med de erfarenheter som uppnåtts. Dessa erfarenheter sammanfattas och lämnas 
in vid uppföljningen. Viktigt blir att ta ställning till läraryrket.

Förväntningar och erfarenheter samlas in av lärarna.

Mentorns uppgift i baskursen är att
-  samtala om förväntningar inför praktiken
-  leda uppföljnings- och sammanfattningssamtal kring erfarenheter av prak
tiken
-  sammanställa och diskutera utvärderingen av kursen

I lärarkurs I finns det tillfällen för mentorsgruppen att mötas i anslutning till 
förberedelser och uppföljning av praktiken. I denna lärarkurs blir det centralt att 
fördjupa sig i undervisningens teori och praktik. De didaktiska frågorna Vad? 
Varför? och Hur? ska belysas. Dessutom ska de studerande söka svar på frågor om 
hur en trygg och god inlärningsmiljö skapas, d v s att den sociala situationen i 
klassen, gruppen ska belysas. Reflektionens betydelse för undervisningens ge
nomförande och för den personliga utvecklingen i lärarrollen poängteras. Olika 
sätt att handleda beskrivs och diskuteras före praktiken (Bergman, Törnvall, 
1992).
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Praktiken sammanfattas i en praktikrapport.

Uppföljningssamtalet fokuserar också vad handledare, metodiklärare, praktik- 
kamrater velat diskutera med den enskilde studenten och sammanfattas skriftligt.

Mentorns uppgift i lärarkurs I är att
-  påminna om erfarenheter från baskursen
-  arbeta med olika sätt att handleda
-  läsa och kommentera praktikrapporter
-  utifrån studentens skriftliga sammanfattning och diskussioner som förts dra 
slutsatser om vad som ska utvecklas i nästa lärarkurs
-  sammanställa och diskutera gruppens utvärdering av kursen

Lärarkurs II organiseras i stort som den tidigare lärarkursen. Den studerande ska 
arbeta med att utveckla det som framkom i tidigare kurser. Före praktiken 
presenterar varje student i sin mentorsgrupp sin undervisningsvision (i matematik 
och naturorienterande ämnen och tillval) grundad på vad hon/han tillägnat sig i 
utbildningen. Under praktiken får den studerande försöka visa på hur 
undervisningsvisionen (eller delar av den) omsätts i praktiken. ”Portfölj-tanken” 
introduceras och kopplas till undervisningsvisionen.

Vid uppföljningen redovisar den studerande muntligt en ”portfölj” för sina 
kamrater i mentorsgruppen. Med en sådan ”portfölj” avses exempel på plane
ringar, elevarbeten och utvärderingar som återspeglar undervisningsvisionen. 
Den personliga utvecklingen in i läraryrket sammanfattas vid ett avslutande 
samtal med varje student.

Mentorns uppgift i lärarkurs II är att
-  introducera portfölj
-  se till att undervisningsvisionen nedtecknas och följs upp
-  leda efterarbetet med ”portföljerna”
-  föra ett avslutande, sammanfattande samtal om utvecklingen i läraryrket
-  sammanställa gruppens utvärdering av kursen

Sluttankar
Mentorsarbetet utvecklas allteftersom. Vi känner oss styrkta av de erfarenheter vi 
gör, det gensvar vi fått av studenter och den aktuella debatten om lärarutbild
ningen.

62



En fråga som framkommit är om det är bra att de studerande möter ”bara' en 
person i utbildningen. Det bör poängteras att det mycket väl kan vara så att även 
andra än mentorn möter den studerande i praktiken.

Mentorskapet ställer höga krav på mentorer. Allteftersom vi blir fler som 
engageras i och arbetar med verksamheten kan den studerande förvänta sig ett 
alltmer professionellt bemötande av sin mentor. Det är därför nödvändigt för 
mentorerna att följa upp och utvärdera detta arbete kontinuerligt, så att mentors- 
arbetet utvecklas. En gemensam pedagogisk grundsyn kan på detta sätt utvecklas 
på institutionen (Ahlström, 1993). Arbetet sker i samarbetet med de studerande 
och genom inre arbete på institutionen.

Genom att följa den enskilde studenten genom hela utbildningen borde vi få 
bättre underlag för bedömningen av den studerande så att hon/han ges möjlighet 
att utvecklas utifrån utbildningens mål och egna förutsättningar. Bedömning och 
examination av de studerande är också något som promemorian Lärarutbildning 
i förändring poängterar.

Att många i utbildningen är inblandade är positivt på flera sätt -  ansvaret och kun
skapen om helheten i utbildningen fördelas på många lärare. Det blir inte så be
tungande att läsa och kommentera praktikrapporter. Eftersom vi har färre rappor
ter att läsa vid varje lärarkurs borde vi kunna ge genomarbetade kommentarer till 
den studerande. Den didaktiska dialogen mellan den studerande och mentorn 
som förs i skrivna dokument ger möjlighet till lärande omkring lärarutbildning 
för både den studerande och hennes/hans mentor. Lärandet utvecklas i en kom
bination av personer -  en socialkonstruktivitisk syn på lärande och kunnande.

Mentorskapet och arbetet med detta är ett sätt att höja kvalitén på lärarutbild
ningen.
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Bilaga
Målet med grundskollärarexamen
För att erhålla grundskollärarexamen skall studenten ha
• goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,
• de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverkliga 

skolans mål och medverka i utveckling av grundskolans verksamhet,
• god självkännedom och social kompetens samt därigenom förmåga att bedriva 

lärararbete och att i samarbete med andra lösa de i skolan förekommande 
uppgifterna,

• sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och metodik 
som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är inriktad på och 
lösa normala elewårdsproblem i skolan,

• förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t ex existentiella 
och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt internationella och 
interkulturella frågor,

• redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga teorier 
studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

För att erhålla grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i års
kurserna 1-7 skall studenten därutöver ha
särskild kännedom om grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller om
grundläggande matematikinlärning.
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B. Läram a som problemlösare



Att föreläsa inför stora klasser

John Cumberbatch, institutionen för informatik

1. Sammanfattning
Att undervisa inför stora klasser är någonting nytt inom institutionen för 
informatik. Inför höstterminen 1996 har klasstorleken på B-nivån fördubblats. 
Lärarna måste föreläsa inför klasser om 60 studenter. Detta av ekonomiska skäl. 
Nackdelen med stora klasser är att det är svårare att engagera samtliga studenter 
i en diskussion. Man känner inte samma umgänge med sina studenter. De blir 
anonyma åhörare och det kan bli problem med studentansvar.

Denna uppsats redogör för olika sätt att göra föreläsningarna inför stora klasser 
intressanta och stimulerande för studenter. Den presenterar ett antal metoder som 
med jämna mellanrum kan användas för att aktivera studenterna till eget 
tänkande och bryta vad som annars kan upplevas som ett enformigt lyssnande och 
antecknande. Vidare behandlar uppsatsen förhållanden mellan lärare och studen
ter i syfte att förebygga inaktivitet och problem med studentansvar. Målet är att 
göra undervisningen bättre trots en fördubblad klasstorlek. Detta kommer att 
avspegla sig i mer motiverade studenter och bättre tentamensresultat. Vidare blir 
man mer uppskattad som lärare.

2. Inledning
Under höstterminen 1996 har vissa lärare inom institutionen för informatik fått 
en utmaning. Storleken på klasser på B-nivå har fördubblats från 30 studerande 
till 60. Av ekonomiska skäl har man slagit samman de studenter som läser 
fristående kurser med dem som läser systemvetenskapliga programmet. I stället 
för två klasser blir det en. I stället för två lärare blir det en. Till hjälp vid iaborationer 
och rättning av tentamina har varje lärare en assistent.

I och för sig är en klass med 60 studenter inte särskilt stor, inte minst jämfört med 
andra ämnen där klasser med 130 studenter kan förekomma. Men för mig och 
många andra lärare i informatik är detta någonting nytt. Hur föreläser man inför 
60 studenter två till tre timmar i sträck och fångar studenternas uppmärksamhet 
större delen av tiden? Eftersom jag skulle ha det första momentet på B-nivå såg jag
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med viss oro fram mot höstterminen. Skulle studenterna ställa sig positiva till 
mina föreläsningar eller skulle de upplevas dem som ett nödvändigt ont? Vad 
kunde jag göra för att förbereda mig? Jag började läsa böcker inom pedagogik. 
Därav denna uppsats.

3. Problem med stora klasser
Nackdelen med större klasser är att det är svårt att engagera samtliga studenter i 
en diskussion. Vid lösning av uppgifter kan inte läraren hjälpa alla. Inlämnade 
uppgifter kräver för mycket tid att rätta. Det är svårare för läraren att känna 
gemenskap med sina studenter. De blir anonyma åhörare. Vidare är studentansvar 
ett problem i större klasser. Studier av hur inlärning påverkas av klasstorlek tyder 
på att stunden terna lär sig bättre i mindre klasser (McKeachie sid 200-201). I vårt 
fall hjälps inte situationen av att 60-salarna i MIT-huset är långa och smala. En 
student som sitter lärigst bak hamnar 20 meter från tavlan.

En ofta förekommande metod att undervisa stora klasser är att dela upp studen
terna i grupper. Föreläsningar sker inför hela klassen men sedan samlas man 
gruppvis för diskussioner och övningar. Metoden är rätt resurskrävande: i vårt fall 
kräver fyra grupper två timmar i veckan under en fem veckors kurs totalt 40 
timmars undervisning. Även om dessa skulle skötas av en assistent har vi inte 
medel för detta. Metoden löser inte heller problemet med föreläsning inför stora 
klasser.

4. Faktorer som kännetecknar en bra föreläsning
Undervisning i de kurser som jag har bedrivs mest i form av föreläsningar. 
Grupparbete tillkommer i form av laborationer men dessa sköter studenterna 
själva med en assistent som de kan vända sig till för hjälp och för rättning. Läraren 
blir i praktiken en föreläsare eller föredragshållare. Vad utgör då en bra föreläs
ning? Faktorer som gör att studenterna upplever en föreläsning som bra är 
delaktighet, entusiasm, förståelse och mänskligt intresse (Ogborn 1977, Bliss och 
Ogborn 1977). Studenter är särskilt kritiska mot föreläsare som är svåra att höra, 
ostrukturerade, och som inte betonar viktiga fakta och inte använder tavlan på ett 
bra sätt (Brown och Atkins, sid 12). Att få logiska och strukturerade anteckningar 
är något som uppskattas av studenter inom naturvetenskapliga ämnen (Brown 
och Daines, 1981).

En bra föreläsare är skicklig att förklara, presentera och skapa intresse i sitt ämne. 
Fast det viktigaste är att stimulera studenterna till egen inlärning (Sheffield, 
1974). Därmed kommer deras nyfikenhet på ämnet att väckas så att, när 
föreläsningen är slut, de gärna vill läsa kurslitteraturen (egen inlärning som
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Sheffield talar om). Föreläsningar får inte drivas på sådant sätt att de av studen
terna upplevs som ett enformigt lyssnande och antecknande. Vad som behövs är 
diverse knep som med jämna mellanrum aktiverar studenterna till egen tänkande. 
Problemet med större klasser är att de begränsar möjligheten till flexibilitet.

5- Metoder som bryter enformighet
Kursen i lärarkunskap berörde inte problematiken kring stora klasser. I litteratu
ren finns däremot en hel del referenser. Många förslag till hur föreläsningar bör 
genomföras och förbättras gäller både för stora och för mindre stora klasser. Mitt 
mål var att mina föreläsningar för 60 studenter skulle bli bättre än när jag hade 
samma kurs med 30 studenter.

5.1 Multiple choice
För att aktivera studenter föreslår Lumsden (1976) att man vid flera tillfällen 
under en föreläsning ställer en fråga och visar svaret som en multiple choice. Varje 
student skriver en stor bokstav A, B, C och D i respektive hörn på ett A4 blad. Efter 
en viss betänketid visar alla studenter samtidigt sina svar genom att hålla upp var 
sitt blad så att en bokstav visas högst upp. Metoden är enkel att tillämpa och ger 
föreläsaren en god uppfattning om hur många som svarat rätt. Ofta brukar 
studenter ställa frågor kring svaret.

Metoden låter lockande och skulle säkerligen aktivera studenterna. Problemet var 
att jag inte kunde hitta någon lämplig fråga. Möjligtvis kunde högskoleprovet ge 
vissa idéer eftersom mutiple choice-frågor används där.

5.2 Arbete i grupper
En annan metod är att uppdela klassen i ett flertal mindre grupper om fyra till sex 
studenter i varje grupp. Dessa ska sedan under några minuter diskutera lösningen 
på ett problem med en annan grupp som sitter intill. Varje student bidrar med ett 
förslag och en student per diskussionsgrupp avrapporterar till hela klassen. I mitt 
fall satt studenterna i rader med en gång mitt i. Varje rad fick ett nummer. Udda 
rader fick vända sig om för att diskutera med gruppen bakom om sig. Några 
studenter rapporterade från respektive sida av gången.

Jag tillämpade metoden flera gånger med stor succé. En gång visade jag en 
algoritm på tavlan. Studenterna fick komma underfund med varför algoritmen 
inte fungerade som det var tänkt. Att få en hel klass med 60 studenter att diskutera 
ett problem inom deras ämne kändes uppmuntrande.
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5.3 Skriftliga svar
Weaver och Cotrell (1985) föreslår att man ställer en fråga och ber studenterna 
under några minuter skriva var sitt svar på en halv A4-sida. Frågorna kan vara av 
typ ’Vad tycker du om detta?’, ’Hur kan man förbättra detta?’, ’Ge några exempel 
på detta. Om man klargör för studenterna att man inte kommer att granska 
samtliga svar kan man samla in pappren och sedan redogöra för några svar vid 
nästa tillfälle. Svaren bör vara anonyma.

I mitt fall gav metoden varierande resultat. En gång efterfrågade jag förslag på 
tillämpningsområde. Några studenter lämnade in mycket initiativrika svar som 
jag kunde berätta om vid nästa föreläsning. En annan gång fick jag bara konstatera 
att alla hade svarat mer eller mindre på samma sätt.

5.4 Delaktighet
I stället för att bara presentera fakta kan man motivera studenterna till delaktighet 
och tänkande. Som föreläsare redogör man ofta för för- och nackdelarna med 
någonting. I stället för att bara skriva upp dessa på tavlan kan man fråga 
studenterna om vad de anser är för- och nackdelar och skriva deras svar på tavlan. 
I stället för att bara ge exempel på någonting kan man fråga studenterna om 
exempel. I stället för att berätta om hur utvecklingen inom ett visst ämnesområde 
har skett kan man fråga studenterna om de vet hur utvecklingen har skett. Det kan 
vara intressant diskutera deras svar.

Att fråga om för- och nackdelar är någonting jag länge har gjort. Jag vet också att 
svaren på sådana frågor ofta finns i litteraturen. Vidare vill vissa studenter alltid 
visa att det är de som kan. Därför ställde jag ’ge exempel pa-frågor och vände mig 
till de mer tystlåtna studenterna. För att inte hela klassen skulle vänta medan en 
student hittade ett svar gick jag vidare och ställde samma fråga till en annan 
student. När flera hade blivit tillfrågade började jag samla in svaren. Nackdelen 
med att ställa en fråga till en viss person är att de andra inte behöver tänka själva. 
Men vissa tänker inte när en fråga ställs till hela klassen eftersom de förväntar sig 
att någon annan ska svara.

5.5 Frågor som löses hemma
För att aktivera studenter i deras studier kan man ge ut ett antal frågor som de får 
lösa hemma. I mitt fall omfattade frågorna ett antal räkneuppgifter som inte var 
omfattande nog för att ges på tentan men som man inte kunde lösa utan 
grundläggande ämneskunskap. Vi kom överens om när frågorna skulle vara 
besvarade. Innan jag visade lösningarna på tavlan gick jag runt i klassen och 
kontrollerade att alla hade försökt svara på uppgifterna.
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Denna metod har jag länge använt. Den engagerar studenterna och kontrollerar 
deras grundkunskap. Deras entusiasm brukar vara svag men jag anser att metoden 
är meningsfull.

5.6 Utrustning i verklighet
Med hjälp av overheadbilder redogör man ofta för hur utrustning fungerar. Men 
bilder kan aldrig ersätta verkligheten. Studenterna blir betydligt mer intresserade 
om de själva får hantera sådana utrustningar. I informatik studerar vi bl a 
konstruktion av datorer. Därför besökte jag verkstaden på UMDAC som repare
rar datorutrustning och skaffade mig en uppsättning trasiga datorkomponenter. 
Dessa skickade jag runt i klassen. Att de var trasiga spelade ingen roll. Det som 
studenter tidigare bara hade sett på bilder blev nu en verklighet.

Syftet med alla dessa metoder är att bryta det som av studenter kan upplevas som 
ett enformigt skrivande av föreläsningsanteckningar. Metoderna skapar en kon
struktiv paus under vilken de själva måste diskutera och tänka. Efteråt blir 
studenterna mer motiverade att koncentrera sig på föredragshållaren.

För att kunna fortsätta med sina studier måste studenterna klara av sina tentamina 
och obligatoriska uppgifter. Om man ställer tentamensfrågor om föreläsningarnas 
innehåll blir studenterna mer motiverade att lyssna och anteckna. Ett sätt att fånga 
studenternas uppmärksamhet är att påpeka att ’detta brukar komma på tentan’. 
Sedan kan man hänvisa till relevanta avsnitt i litteraturen.

6. Studentansvar
Oavsett hur mycket man försöker aktivera studenterna kommer några att inte 
delta. Dessa kan vara passiva, ointresserade och även besvärliga. Att tvinga sådana 
studenter till aktivt deltagande genom en utskällning skapar ofta en otrevlig 
stämning som inte ger något lyckat resultat. Den bästa metoden är förstås att göra 
föreläsningarna så pass intressanta att samtliga studenter blir entusiastiska och 
intresserade.

Som kursansvarig bör man betona att studenterna har sitt ansvar för kursens 
genomförande. Studenterna får ställa frågor, komma med förslag till förändring 
och uttrycka sitt missnöje. Man bör komma överens med dem om syftet med 
kursen, hur detta ska uppnås samt vad som förväntas av dem som studerar. Syftet 
med föreläsningarna är inte att ersätta litteraturen utan att underlätta förståelsen 
av den. Närvaro under föreläsningarna är inte obligatorisk. Vid slutet av varje 
föreläsning berättar jag om vad som kommer att beröras vid nästa föreläsning och 
anger referenser till litteraturen. Är vissa studenter inaktiva eller besvärliga kan
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man fråga dem varför de bestämt sig för att gå på föreläsningen och sedan diskutera 
deras svar med hela klassen. Ofta får man höra att det var ingenting eller då 
upptäcker de att de är ensamma om sin inställning. Framförs däremot berättigade 
klagomål och andra inom klassen stödjer deras åsikter måste man rätta sig därefter.

7. Att umgås med studenterna
Det är viktigt att man kan umgås med sina studenter och upptäcka om deras 
entusiasm håller på att avta. Att prata med några under pauserna och till och med 
växla ord i fikakön gör att man kan känna stämningen i klassen. Upptäcker man 
ett visst missnöje eller liknande bör man utreda vad det beror på innan man fått 
hela klassen emot sig. En gång bjöd jag in studierektorn för att utan min närvaro 
diskutera med studenterna deras klagomål. Efteråt blev stämningen i klassen 
något bättre men jag borde ha upptäckt tidigare att någonting var fel.

En annan fördel med att umgås med studenterna är att de kommer att känna sig 
mindre anonyma. Man bör passa på att fråga om deras namn och försöka lägga 
det på minnet. Enligt McKeachie (sid 207) visar forskning att anonyma personer 
känner ett mindre ansvar -  någonting som kommer att minska studenternas 
motivation. Man kan inte lära sig mer än ett fåtal namn i en stor klass men man 
visar som lärare att man vill lära känna studenterna och intresserar sig för dem. 
Annars kan studenterna lätt tro att läraren endast är intresserad av sitt ämne.

8. Förberedelser
Att föreläsa inför stora klasser kräver förberedelser. Allt kursmaterial måste lämnas 
in för kopiering långt innan kursen börjar. Man kan inte några minuter före en 
föreläsning plötsligt bestämma sig för att kopiera några sidor text för att dela ut. 
Kopieringen tar för mycket tid. Fîandledning måste schemaläggas annars får man 
för långa köer utanför dörren och klagomålet blir att handledningen inte fungerar. 
Sextio studenter kan inte trängas i husets enda kafeteria tillsammans med alla 
övriga under en femton minuters paus. Studenter som inte får en kopp kaffe blir 
lätt irriterade. Bättre är att ta en fikapaus senare än vad de andra i huset gör.

9. Avslutning
Skall man lyckas som lärare inför stora klasser måste man planera inför varje 
föreläsning. Man måste kunna underhålla studenterna med mer än bara fakta på 
tavlan. Det krävs en omväxlande undervisningsstil som gör att studenternas 
intresse upprätthålles. Som föredragshållare måste man hela tiden fråga sig ’hur 
skulle det nu kännas att vara student i denna klass?’. För att föreläsningarna inte 
ska upplevas som långtråkiga måste man ta pauser, ställa frågor, ha diskussioner, 
etc. Alla metoder som jag har berättat om i denna uppsats kan användas. På detta
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sätt blir undervisningen mer lyckad och man blir bättre uppskattad som lärare. 
Vidare kommer studenterna att ha ett större intresse för sitt ämne vilket kommer 
att avspeglas i form av bättre tentamensresultat.

Min oro inför hösttemin 1996 försvann allt eftersom veckorna gick. Jag tilläm
pade nästan alla metoder jag har berättat om i denna uppsats och skapade en 
trevlig stämning i klassen. Vi blev ett homogent gäng som kunde umgås och 
skratta tillsammans både under föreläsningarna och under pauserna. Jag hade 
samma klass under två moment på B-nivå och av kursutvärderingarna och 
tentamensresultaten att döma blev allt lyckat. Det var dock en ansträngning. Jag 
kände att jag hela tiden måste vara medveten om att det var mig som studenterna 
höll på att utvärdera. Slarv från min sida kunde ändra stämningen. Jag var tacksam 
nar mina moment blev klara.
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Att undervisa om laddade frågor

Johan Eriksson, statsvetenskapliga institutionen

Inledning

Hur undervisar man om laddade frågor? 1 Att jag ställer frågan beror på att jag då 
och då tvingats hantera laddade frågor i undervisningen i statsvetenskap.^ Låt mig 
exemplifiera med min erfarenhet från undervisning om europeisk integration, ett 
ämne som till stor del handlar om EU. Detta är en fråga som står högt på den 
politiska dagordningen och som har delat det svenska folket mitt itu. Polarise- 
ringen har ibland återspeglat sig i undervisningen, särskilt hösten 1994, i samband 
med folkomröstningen om EU-medlemskap. Exempelvis tenderade en del stu
denter att bedöma föreläsningar och litteratur utifrån hur tendentiösa de var. 
Lutade de åt nej eller ja? Beroende på var studenten själv stod, vilket ibland gjordes 
tydligt, förkastades eller förhärligades undervisningsmaterialet. Erfarenheterna är 
förmodligen snarlika i undervisning som berör t ex aga, kärnkraft, dödshjälp, 
jämställdhet och invandring. I statsvetenskapen är ett mer generellt och återkom
mande exempel politiska ideologier, vilka ofta lockar fram debatt om för och emot 
snarare än om t ex politiska ideologiers roll i nationsbygget eller förutsättningarna 
för att olika slags ideologier skall åtnjuta folklig legitimitet.

Syftet är att diskutera dels svårigheterna med att undervisa om laddade frågor, dels 
hur man kan hantera problematiken. Ämnet är gammalt men alltid aktuellt. 
Förmodligen kommer jag att upprepa vad många redan känner till, men också 
igenkännandet kan ha sitt värde.

Problemen

Mer än ett problem kan uppstå då en laddad fråga dyker upp i undervisningen. 
Själv vill jag lyfta fram fyra tänkbara problem. Först måste det dock understrykas 
att alla problem inte är självupplevda. Jag har försökt tänka mig vilka problem som

1 Jag vill härmed tacka Kerstin Kolam, studierektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå 
universitet, för de värdefulla synpunkter hon gav på ett tidigare utkast av denna uppsats.
2 Mina erfarenheter som lärare begränsar sig till fyra kurser om europeisk integration, insatser 
som seminarieledare i kurser om politiska teorier och ideologier, samt handledning av 
uppsatser.
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kan inträffa. Mina egna erfarenheter har ibland gett en föraning om detta, men 
för att tänka ut problemen har jag också förlitat mig på min intuition.

Att en fråga är laddad innebär att den väcker känslor, att den i första hand 
framkallar sympati eller antipati. Detta kan ge upphov till fraktionsbildning i en 
studerandegrupp. I värsta fall raseras hela undervisningen. Ett första tänkbart 
problem är därför en risk att undervisningssituationen blir spänd eller to m  hotfull 
Det senare har jag ingen personlig erfarenhet av, men det förefaller inte helt 
otänkbart. Däremot har jag erfarenhet av pajkastning, vilket kan uppträda 
framförallt i diskussionsseminarier. Själv upplever jag pajkastning som vanligen 
mycket ofruktbar. Visserligen kan det ibland liva upp ett annars lågmält semi
narium — jag måste erkänna att jag ibland har frågat om deltagarna själva vill 
berätta vad de tycker, bara för att få igång en diskussion. Men jag har aldrig känt 
att det vidgat vyerna, vare sig för mig själv eller för studenterna. Debattens hetluft 
kan lätt bli kvävande. Framförallt känner man av de vädjande eller uppgivna 
blickarna från de studenter som inte blandar sig i striden. Själv har jag dock aldrig 
upplevt att en spänd stämning växer sig fast i studerandegruppen. De heta 
diskussioner jag upplevt har alltid lugnat ned sig efter ett tag, eller åtminstone fram 
till nästa seminarium. Det verkar som om de flesta studenter klarar av att visa 
åtminstone en formell tolerans för varandras synsätt.

Förutsättningen för att pajkastning skall uppstå är att två ungefär lika starka 
grupper eller individer står på olika sidor i en fråga, och är beredda att strida för 
sin sak. Om studerandegruppen däremot tydligt domineras av en åsikt, eller to m  
av en individ, så kommer konflikten vanligtvis inte upp till ytan. Detta tar dock 
inte bort grundproblemet -  hur skapa förståelse för de olika och ofta motstridiga 
synsätten på en viss fråga? För att ta ett exempel: De allra flesta av oss ställer oss 
otvetydigt bakom idén om ”demokrati”. En del tenderar tyvärr att se demokrati 
som ett fullkomligt ideal, en idé som är omöjlig att kritisera, vilket är särskilt 
vanligt bland studenter på A-nivån. (Tyvärr förekommer det även bland 
doktorander och disputerade forskare.) Denna övertygelse är dock inte helt 
oproblematisk, eftersom den ibland hindrar oss att se problemen med demokrati, 
t ex problemet med ”majoritetens diktatur”. Det optimala är väl därför vad 
Machiavelli kallar ”fruktbart tumult”, d v s  sådana konflikter som ”sällan ger 
upphov till exil, och nästan aldrig till blodsutgjutelse”. Sådant ”tumult” värnar om 
frihet och pluralism, samt inbjuder till ifrågasättande av bevekelsegrunderna även 
för de idéer som de allra flesta ställer sig bakom.3 Pluralismen inom

3 Niccolò Machiavelli, The Discourses. (Penguin, [1513-18] 1970), 1.4, pp. 113-15, min 
översättning.
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(samhälls)vetenskapen tycks intressant nog ha ett negativt samband med graden 
av idéhegemoni i samhället i övrigt. Som statsvetaren Olof Ruin har uttryckt det: 
”Går det sämre för politiken tycks det gå bättre för statsvetenskapen.”^ Frånvaron 
av laddade frågor, d v s  idéhegemoni, blir förödande för vetenskapen.

För det andra finns vad jag vill kalla ett blockeringsproblem. Studenternas upp
fattningar riskerar att bli dogmatiska, dvs. att benhårt låsa fast sig själva vid endera 
synsättet. Studenterna riskerar att förblindas av polariseringen. De varken vill eller 
kan då ta till sig av motpartens argument, vilket ofelbart minskar deras möjlighet 
att lära sig och förstå andra synsätt. Samtidigt förlorar de möjligheten att 
självkritiskt granska sina egna bevekelsegrunder. Dessutom får de svårare att ta till 
sig sådan kunskap som trots allt inte är laddad eller som alla sidor är egentligen är 
överens om. Själv har jag upplevt hur studenter som klart visar höger- respektive 
vänstersympatier inte förstår att de är överens på en rad punkter. Bland annat 
gäller det delar av synen på tillståndet i välfärdsstaten, där båda sidor vanligen 
faktiskt talar om samma problem: långa vårdköer, arbetslöshet, social misär, 
korruption. Det brukar krävas en hel del argumentation och exempel för att få de 
mest inbitna motståndarna att se vad de är överens om.

Själv menar jag att blockeringsproblemet är ganska vanligt. Men det uppträder 
inte hela tiden, inte ens hos en och samma student. Förutsättningen för blockering 
är att studenten från början har tagit klar ställning i den laddade frågan. Min 
erfarenhet är att risken för blockering är störst vid tre olika tillfällen: (1) då en 
student precis bekantat sig med ett annorlunda synsätt, (2) då studenten deltar i 
ett diskussionsseminarium, och (3) då studenten vill skriva en uppsats om en 
laddad fråga som han/hon själv tagit klar ställning i. Vid dessa tillfällen finns en 
risk att studenten blir rent propagandistisk, och varken klarar av att förhålla sig 
analytisk till frågan eller empatisk till de olika synsätten. En känd amerikansk 
statsvetare, James Rosenau, menar att han efter många års erfarenhet kommit fram 
till den dystra slutsatsen att en del studenter helt enkelt saknar analytisk och 
empatisk förmåga; de kan ha stor kunskap om detaljer i ett särskilt historiskt 
förlopp, men klarar inte av att vare sig sätta in dessa i ett större teoretiskt 
sammanhang eller skilja på empati och sympati/antipati.5 Själv har jag erfarenhet 
av några studenter som var duktiga på att förhålla sig analytiskt och empatiskt till

4 Olof Ruin, ”Statsvetarens roller”, Politologen (Organ för Statsvetenskapliga förbundet), 
årg. 25, nr. 1, 1996, ss. 21-28.
5 James N. Rosenau, ’Thinking Theory Thoroughly, in K. Viotti and M. Kauppi, eds, 
International Relations Theory: Realism, Pluralism,, Globalism. 2nd edn (Macmillan, 1993), 
pp. 23-34.
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svensk politik, men som när de skulle skriva om en konflikt i sitt eget hemland 
förlorade sig i politiska slagord.^ Jag blev förvånad då min jämförelsevis lidelsefria 
ton uppfattades som arrogant; eftersom jag inte uttryckligen tog ställning i frågan 
så ansåg de att jag var oförstående. Det måste dock understrykas att de flesta 
studenter faktiskt undviker blockeringsproblemet. Min poäng är bara att läraren 
måste vara medveten om risken.

För det tredje finns ett trovärdighetsproblem som gäller både läraren och kurs
litteraturen. Det finns en risk att lärarens integritet som oberoende analytiker 
ifrågasätts. Betraktas läraren som ett språkrör för endera sidan, eller som en 
vindflöjel som ständigt växlar mellan sympati och antipati för olika synsätt? Själv 
har jag aldrig fått någon direkt anklagelse om att jag skulle vara vare sig vindflöjel 
eller enögt språkrör. Men ibland har jag ändå varit rädd för att min trovärdighet 
skall ifrågasättas. Jag har märkt att när jag skall redogöra för synsätt som jag själv 
sympatiserar med, så blir jag ofta extra kritisk och ifrågasättande. På motsvarande 
sätt lägger jag ned extra energi på att göra rättvisa åt synsätt som jag själv inte 
sympatiserar med. Skall man framställa ett synsätt eller en ideologi på ett rättvist 
och trovärdigt sätt krävs inlevelse. Liksom en skådespelare måste kunna spela både 
”skurk” och ”hjälte”, känner jag att jag måste jag kunna framställa alla politiska 
ideologier, från konservatism till marxism, på ett trovärdigt sätt.

Inte bara läraren utan också kurslitteraturen står inför ett trovärdighetproblem. I 
värsta fall riskerar kurslitteraturen att antingen förkastas eller förhärligas, be
roende på personlig ståndpunkt. Min egen erfarenhet gäller bl a den statsveten
skapligalitteraturen om europeisk integration. Det är ett faktum att en stor del av 
denna litteratur ofta landar i bedömningar som pekar på övervägande positiva 
aspekter av EU-medlemskap. Oavsett om dessa analyser är missvisande eller 
välgrundade, så innebär de ibland ett trovärdighetsproblem: en del studenter 
tenderar att hålla med eller underkänna slutsatserna beroende på om de själva är 
för eller emot EU. Då är det svårt att få förståelse för att man faktiskt plockat fram 
huvuddelen av den tillgängliga och mest aktuella litteraturen.

Det är dock inte bara litteratur som uppfattas som sympatiserande som kan väcka 
kritik. Ett exempel på motsatsen är den förre studenten Thomas Idergard, idag 
ordförande för Moderata ungdomsförbundet, som offentligt har klagat på

6 Att studenterna i detta fall inte var från Sverige far inte misstolkas som att udändska 
studenter i allmänhet löper större risk att stöta på blockeringsproblemet; det råkade bara 
vara en enskild personlig erfarenhet, vilken inte kan generaliseras. Blockeringsproblemet är 
ett principiellt problem som inte har något generellt samband med personens ursprung.
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kurslitteraturen om public choice-teori. Denna är en nationalekonomiskt inspi
rerad teori om nyttomaximering hos byråkratier, politiska partier och väljare -  en 
teori som är allmänt omhuldad av nyliberaler. Idergard menade att kurslittera
turen var alltför kritisk mot public choice-teorin och att det därför vore rimligt 
att få läsa någonting av en person som antingen mer värderingsfritt beskrev public 
choice-skolans teorier eller [...] ett verk av en av de ledande public choice- 
teoretikerna\7

Det bör också understrykas att frågors laddning inte alltid är densamma. 
Exempelvis har dramatiken kring EU-frågan avtagit betydligt sedan folkom
röstningen hösten 1994. Politiska val och folkomröstningar höjer temperaturen, 
dessemellan lugnar det ner sig. Det är dock viktigt att komma ihåg att en frågas 
laddning inte har direkt samband med normativiteten i synsätten. Att ett synsätt 
är normativt säger nästan sig självt, men den fråga det gäller behöver för den skull 
inte vara laddad. Idag är exempelvis en negativ inställning till EU-medlemskap 
klart dominerande, inte minst i norra Sverige. Samtidigt har intresset för frågan 
minskat. Den väcker inte folks känslor på samma sätt som tidigare, vilket också 
kan skönjas i undervisningen. Frågans laddning har således minskat, men 
knappast normativiteten i synsätten.

Detta leder oss till det fjärde problemet, nämligen risken för dold normativitet. 
Detta är nära förknippat med trovärdighetsproblemet, men förtjänar ändå att 
behandlas separat. Medan trovärdighetsproblemet innebär att studenterna kriti
serar ett upplevt ställningstagande hos läraren, innebär dold normativitet att 
läraren inte erkänner eller inte är medveten om normer som döljer sig bakom hans 
eller hennes argumentation. Dold normativitet kan alltså vara både medveten och 
omedveten. Om dold normativitet genomskådas ger den upphov till trovärdig
hetsproblemet, vilket jag redan diskuterat. Om den däremot inte genomskådas får 
läraren i kraft av sin auktoritet ett visst synsätt att framstå som objektiv sanning. 
Om detta sker i undervisning om en laddad fråga ger detta inte bara en förvrängd 
och inskränkt bild av verkligheten, utan innebär också att konkurrerande synsätt 
förbises eller diskrimineras. Om dold normativitet dessutom blir allmänt före
kommande, som t ex Gunnar Falkemark menar har varit fallet inom svensk

7 Thomas Idergard, ”Mindre stat och mer vetenskap, tack!”, Politologen (Organ för 
Statsvetenskapliga förbundet), årg. 25, nr. 1, 1996, ss. 46-50. Det bör nämnas att Idergards 
angrepp riktar sig emot Leif Lewins bok Det gemensamma bästa (Carlssons, 1988), i vilken 
public choice-teorins förklaringskraft ifrågasätts. Idergard nämner dock inte att studenterna 
också hade läst Lewins Ideologi och Strategi (Norstedts, 1984), som är en tillämpning och 
bekräftelse av spelteori -  en teori som är nära besläktad med public choice (båda betonar 
egenintresset och det taktiska agerandet som vägledande i ail politik).
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statsvetenskap, så uppstår ett mycket allvarligt problem. I sin strävan att framstå 
som helt neutrala och objektiva inför ett i grunden värdeladdat ämne, som t ex 
politik, så riskerar lärarna att framstå som ”osjälvständiga och trendkänsliga”. 
Falkemarks provokativa sammanfattning av 1900-talets svenska statsvetenskap 
har förmodligen relevans även inom andra discipliner:

Före demokratins genombrott är de främsta statsvetarna, som Boethius, 
Fahlbeck och Kjeilen, alla konservativa anti-demokrater. Efter demokratins 
genombrott kan hos statsvetarna, som Brusewitz, Lagerroth och Tingsten, 
noteras en omisskännlig vridning åt det liberala hållet. Efterkrigstidens 
statsvetare, som Jörgen Westerståhl och andra, fortsätter marschen vänsterut 
och placerar under några decennier huvudfåran i socialdemokratins närhet.
En manifestation av denna ideologiska orientering -  hos en formellt 
värdeneutral vetenskap -  är att arbetarrörelsens olika organisationer av 
statsvetarna blivit närmast sönder forskade. Och, slutligen, det senaste de
cenniets ideologiska omvandling -  internationellt och nationellt -  i liberal 
riktning har lett till en tydlig högervridning hos statsvetarkollektivet i 
Sverige. 8

Själv har jag inte fått någon direkt kritik för falsk objektivitet i undervisningen. 
Förhoppningsvis beror detta på att jag inte har gett sken av total värdeneutralitet, 
men det kan möjligen också bero på att studenterna uppfattat det jag sagt som 
auktoritativa ”sanningar”. Här vill jag betona att jag själv har känt ett starkt behov 
av att motverka en antingen-eller-syn, d v s att man antingen menar att alla 
forskningsresultat är helt förutbestämda av forskarens egna åsikter, eller att man 
är övertygad om att det finns en klar skillnad mellan objektiva slutsatser 
(”vetenskap”) och normativa ställningstaganden (”politik”). Båda uppfattningarna 
är förödande i undervisning om laddade frågor. Den renodlade kunskapsrelati- 
vismen innebär att läraren aldrig kan uppnå trovärdighet som oberoende ana
lytiker, medan den renodlade kunskapsobjektivismen ofelbart medför omedveten 
normativitet, vilket också det skadar trovärdigheten.

Vad kan man göra?

Hur kan man då hantera laddade frågor i undervisningen? Till att börja med vill 
jag betona förmågan till empati: att kunna leva sig in i andras synsätt, att förstå 
deras bevekelsegrunder. Empati är alltså inte detsamma som sympati (eller

8 Gunnar Falkemark, ”Statsvetenskapen, makten och värderingarna. En ensidig betrak
telse”, Politologen (Organ för Statsvetenskapliga förbundet), årg. 25, nr. 1, 1996, ss. 4-15.
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antipati). Som exempel brukar jag ta min egen forskning, där jag bl a intervjuat 
företrädare för Herri Batasuna, d v s  den väpnade separatiströrelsen ETA:s 
politiska gren.9 Här var mina personliga åsikter ett hinder jag tvingades ta mig 
förbi genom att uppbåda min empatiska förmåga. Om jag gett uttryck för antipati 
hade jag knappast förstått deras bevekelsegrunder; förmodligen hade jag inte fått 
tala med dem överhuvudtaget. For de mest inbitna fanatikerna i en studerande
grupp bör man betona att med empati är det både lättare att försvara sin egen 
ståndpunkt och att attackera andras: ”Den vinner som bäst känner sin fiende.” 
Det är viktigt att öva i instrumentelit tänkande: ”Om du vore språkrör för den 
sidan, hur skulle du göra för att övertyga motparten?”. Det går också att träna 
studenterna i empati genom t ex rollspel och pro et contra-debatter. Då tvingas 
de försvara ett synsätt eller en ideologi som de inte nödvändigtvis personligen står 
för. Mina egna erfarenheter visar att dessa metoder är ganska framgångsrika.

Dessutom bör man betona att även om en fråga inte kan angripas helt objektivt, 
så kan man åtminstone göra det analytiskt. Genom att applicera en gemensam 
begreppsapparat på de olika synsätten blir det möjligt att mer systematiskt peka 
på inte bara skillnader utan även likheter mellan synsätten. Betona att samma 
beviskrav och logiska konsistens måste avkrävas alla synsätt. Ett belysande 
exempel, som jag använt i undervisningen, är en jämförelse mellan folkom
röstningen om EU-medlemskap 1994 och folkomröstningen om kärnkraft 1980. 
Anser man att resultatet av kärnkraftsomröstningen inte var bindande, utan kan 
omprövas, så måste man med samma logik acceptera att också EU-medlemskapet 
kan omprövas. Anser man däremot att avvecklingen av kärnkraften inte kan 
omprövas, så måste man också acceptera att EU-medlemskapet inte kan om
prövas. Som bekant följer inte alla politiska partier denna logik. Däremot brukar 
de flesta studenter acceptera logiken, även om det givna exemplet känns obe
kvämt.

Att angripa en fråga analytiskt innebär också att ge exempel på hur en och samma 
forskare kan komma fram till motstridiga slutsatser, eller i en jämförelse av olika 
perspektiv kunna peka ut svagheter och starka sidor hos dem alla. Betona att ens 
egen ståndpunkt säkert ofta influerar analysen, men att den inte behöver deter
minerà den. Det är faktiskt möjligt att komma fram till slutsatser som är 
obekväma. Exempelvis kan man tvingas erkänna att våld ibland ”lönar sig”, t ex 
då en rånare med hjälp av en pistol får ett rånoffer att lämna över sin plånbok,

9 Se Johan Eriksson, Partition and Redemption: A Machiavellian Analysis o f  Sami and Basque 
Patriotism (Kommande doktorsavhandling, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå univer
sitet, maj 1997).
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oavsett hur man ser på detta rent moraliskt. Ett annat exempel är statsminister 
Göran Perssons uppmärksammade konstaterande att Kina är politiskt stabilt. 
Den häftiga kritik som detta väckte i Sverige gick ut på att den hårdföra regimen 
i Kina förtrycker de mänskliga rättigheterna. Alltså höll man med Persson i sak- 
Kinas styre är stabilt -  men menade samtidigt att Persson var blind för konse
kvenserna av denna stabilitet.

Ett exempel på att det verkligen går att fa studenter att förstå värdet av ett 
analytiskt förhållningssätt är vad en student skrev i en utvärdering av en kurs jag 
hade gett om Norden och EU. Studenten gav först uttryck för sitt starka motstånd 
mot EU: ”EUforin över det europeiska projektet dog bland krypskyttarna i 
Sarajevo och är omöjlig att återuppliva. Profetior som inte slår in är endast 
patetiska”. På samma sida skrev studenten emellertid: ”Jag har lärt mig att 
teoretisera kring EU-frågor, och inte bara tycka vad som är bra och dåligt”.

Därtill är det viktigt att balansera subjektiviteten. Låt alla synsätt komma till tals, 
t ex genom att inbjuda representanter för de olika sidorna. Man bör dock fundera 
både en och två gånger innan man arrangerar regelrätta debatter. Politiska debatter 
har sina fördelar, men det är sällan de ökar förståelsen för de olika synsätten. 
Debatter fyller snarare en annan funktion: de kan användas för analys av det 
politiska spelet, d v s  interaktionen mellan aktörerna. På så vis kan man få stor 
insikt i t exdebattknep och taktisk retorik. Men om syftet är att öka förståelsen för 
de enskilda synsätten är det nog lämpligare att låta representanterna presentera 
sina program var för sig. Att balansera subjektiviteten är dock inte nog. För att öka 
förståelsen och förmågan till kritisk granskning krävs framförallt empati och ett 
analytiskt förhållningssätt.

Det kan också vara relevant att t ex i ett särskilt seminarium diskutera norma- 
tiviteten i olika teorier och synsätt. På vilket sätt är de normativa? Vad är explicit 
och vad är implicit? Finns det trots allt slutsatser som delas av de olika sidorna? Ett 
särskilt seminarium kan arrangeras för att diskutera dessa frågor, vilket jag och min 
kollega Niklas Eklund prövade hösten 1996. Vår erfarenhet är dock att man bör 
vara noga med att kräva att studenterna skall analysera just de teorier man läser 
under kursen. Annars riskerar seminariet att bli en allmän diskussion om 
normativitet överhuvudtaget i vetenskapen. En sådan diskussion kan i och för sig 
vara intressant, men den blir förmodligen inte särskilt fruktbar för förståelsen av 
den specifika fråga som undervisningen handlar om.

Slutligen är det nödvändigt att förmedla en realistisk syn på de slutsatser vetenskapen 
kan nå fram till. Att peka på vetenskapens landvinningar må vara en sak, men lika
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viktigt är att peka på vetenskapens begränsningar. Det är nödvändigt för att 
hantera trovärdighetsproblemet och risken för dold normativitet. Själv brukar jag 
betona att de resultat (samhälls)vetenskapen presenterar endast handlar om 
sannolikheter, preliminära och vanligtvis perspektivberoende slutsatser. I laddade 
frågor är det inte särskilt fruktbart med axiomatiska påståenden. De riskerar 
nämligen att ta död på samtalet. Även om man har en stark övertygelse så vinner 
man större trovärdighet om man betraktar sina egna påståenden som empiriskt 
prövbara hypoteser, eller åtminstone som perspektivberoende tolkningar. Annars 
riskerar vetenskapen att bli religion, där ifrågasättande och prövning blir omöjlig 
eller to m  otillåten.

Ett bra mått på om läraren lyckas hantera den laddade frågan är om en ökad 
förvirring och osäkerhet tycks uppstå bland studenterna. De flesta studenter 
lyckas också förstå vad empati och analytiskt förhållningssätt innebär, även om de 
inte alltid klarar av att tillämpa principerna. Om studenterna också lyckas 
tillämpa principerna, så yttrar sig det bl a i en allt större svårighet att övertyga dem 
samt ett ökat ifrågasättande även av sina egna bevekelsegrunder. De mest 
framgångsrika blir också goda rollspelare, där t ex inbitna moderater och socialis
ter kan byta roller och på ett trovärdigt sätt föra motpartens talan, utan att 
framställa en nidbild. Om studenterna sedermera blir något desillusionerade, så 
är det ett pris väl värt att betala.

Slutord

Jag har argumenterat för att man inte får sopa laddade frågor under mattan, eller 
låtsas som att de inte är laddade. Laddade frågor måste tas på allvar. Man får inte 
bli avskräckt av dem, för de är möjliga att hantera, t ex.på de sätt jag diskuterat. 
Det som då framförallt måste betonas är en medveten kombination av närhet 
(empati) och distans (ett analytiskt förhållningssätt).

Till sist, vad vore vetenskapen utan laddade frågor? Laddade frågor väcker intresse. 
De får studenter att söka sig till de ämnen där frågorna diskuteras. Förekomsten 
av laddade frågor är i grund och botten ett friskhetstecken, ty motsatsen är 
ideologisk hegemoni. Att frågorna är laddade visar att de är viktiga, att de har stor 
samhällsrelevans, och att de därför bör ges ett stort utrymme i både forskning och 
undervisning.
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Helhet, reflektion och samverkan — 
en modell för studentaktivare undervisningsformer

Eva Erson, institutionen fór nordiska språk

Bakgrund
Under många år har institutionen för nordiska språk -  liksom många andra 
institutioner -  i sin undervisning framförallt varit förankrad i traditionella 
lärarcentrerade former. Bristerna i detta förhållningssätt -  med effekter som 
passiva och föga kritiskt reflekterande studenter -  har alltmer kommit i dagen 
under det senaste årtiondet, både genom lärarnas egen praktik och genom 
studenternas utvärderingar. Med avsikten att förändra pedagogiken mot mer 
studentaktiva former har institutionen därför under de senaste två åren varit 
engagerad i diskussioner om universitetspedagogik, om kunskapstillägnan, läro- 
stilar samt om undervisningens form och funktion. Den diskussionen har vilat 
dels på den pedagogiska forskning och debatt som förekommit under de senaste 
åren, dels på den gedigna och mångsidiga undervisningspraktik som våra lärare 
har.

Under våren 1996 företog vi således som ett första steg mot mer studentaktiva 
former en omstrukturering av kursinnehållet på AB-nivå i svenska/nordiska 
språk. Syftet med omstruktureringen var att skapa en bättre sammanhållen 
grundutbildning, en helhet där sammanhanget mellan delarna var synligt och 
funktionellt. Denna strukturomdaning ser vi som fundamental för ett andra steg, 
en mer omfattande förändring av de pedagogiska formerna. Med medel dels från 
Utbildningsdepartementet dels från vår egen institution har vi således under 
höstterminen 1996 utifrån den grunden påbörjat en konkret och omfattande 
omarbetning av de pedagogiska formerna inom en delkurs på A-nivån, Språk i 
funktion. 1 Den nya uppläggningen kommer att testas för första gången under 
våren 1997.

1 Språk i funktion omfattar 12 poäng, dvs större delen av en termin, med tyngden i mo
mentet Att tala och skriva i teori och praktik och där retorik- och grammatikmomenten har 
stödjande funktioner. -  Det ursprungliga och tidskrävande bakgrundsarbetet med bl a 
ansökningar samt den praktiska planeringen runt institutionens påbörjade projekt har 
utförts av en grupp bestående av Ann-Catrine Edlund, Nils Granberg och Eva Erson. Delar 
av föreliggande text är också skapade i en samverkansprocess med Edlund och Granberg.
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De planerade pedagogiska förändringarna ser vi som helt nödvändiga för att säkra 
utbildningens kvalitet, lärarnas kompetensutveckling och svenskämnets status 
och utveckling. Grunden för den övertygelsen -  att utbildningen måste omvand
las i sina pedagogiska former -  ligger i vår breda och mångåriga undervisning- 
spraktik och reflektionen över den. Övertygelsen har sedan fått ytterligare stöd 
genom den omfattande pedagogiska debatt som sedan ett tiotal år förs bland både 
teoretiska pedagoger och praktiker. Viss inspiration och vägledning för vårt 
utarbetande av en egen, för våra behov anpassad projektplan har vi också funnit 
i några rapporter från institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, 
där man testat två givna pedagogiska modeller av kognitivt lärlingskap.2 Utifrån 
de slutsatser som vi dragit av dessa försök och utifrån våra egna erfarenhets- 
baserade diskussioner har vi skapat en egen ”skräddarsydd” försöksmodell.

Frågor och överväganden
Hur ser en (språk)vetenskaplig utbildning ut som ger studenten en trygg och bred 
ämneskompetens och som kan fungera i hennes/hans fortsatta och vidare 
verksamhet ute i samhället?

För att öppna blicken för den frågan har vi börjat med att ställa oss en rad andra 
frågor angående studentens lärande: Känner studenten behov av kunskapen och 
glädje i sin kunskapstillägnan? Upplever studenten att hon har med sig funktio
nella kunskaper när hon gått ut vår utbildning? Har hon lärt sig ställa övergri
pande frågor till ämnet? Kan hon formulera specifika ämnesproblem? Har hon 
utvecklat förmågan att resonera vetenskapligt? Har hon lärt sig hur hon lär sig? 
Kort sagt: Hur ska studenten kunna utveckla sådana strategiska kunskaper, både 
beträffande ämnet och beträffande sitt lärande, att hon/han får beredskap att 
fortsätta att utvecklas i sina studier, inom eller utom universitetet?

Och beträffande lärarens roll i studenternas läroprocess har vi frågat oss: Har 
utbildningen gett dessa möjligheter? Vad är det vi lärare undervisar om? Hur gör 
vi det? Vilket förhållningssätt till kunskap och lärande förmedlar våra undervisning
former? Vad är viktigt att direkt föreläsa om, att demonstrera för studenterna? 
Varför är det viktigt? Vad är ”bara” gammal institutionstradition? Ämnes-

2 PU-rapporterna nr 1995:2 och 1995:3 har huvudrubriken Kognitivt lärlingskap i hög- 
skoleundervisning och är utgivna av Stockholms universitet. Författarna och försöksledarna 
är Judith-Ann Chrystal och Ulla Ekvall, lärare vid Institutionen för nordiska språk. I rap
porterna presenteras dels den teoretiska bakgrunden och undervisningsmodellerna, dels en 
redogörelse för hur författarna omsatt modellerna i undervisningen samt en utvärdering av 
försöken.
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tradition? Undervisningstradition? Fyller dessa traditioner -  eller delar av dem -  
i så fall funktionella behov, så att studenten kan utveckla strategiska kunskaper?

Det har för oss gällt att få dessa tankar om studenternas lärande och lärarnas 
undervisande att mötas och balansera i lycklig förening. Reflektionen runt detta 
har, som ovan nämnts, fört fram till teorier om högskoleutbildning som kognitivt 
lärlingskap, där studentens egen aktivitet står i centrum.3 En sådan studentcentre- 
radundervisningssyn tar sin utgångspunkt i själva läroprocessen. Detta innebär att 
studenten förväntas ta stort eget ansvar för lärandet, problematisera kunskapen 
och reflektera över den. Studenten blir härigenom en kunskapssökare snarare än 
en mekanisk kunskapsinhämtare och övar också upp strategier för det egna 
lärandet. Förhållningssättet betonar att lärande och kunskapstillägnan är om
skapande processer. Läraren blir då i högre grad en hand- eller vägledare som visar, 
stödjer och uppmuntrar studenten, ger översikter och hjälper till att problemati
sera och syntetisera kunskapen.

Av stor betydelse i studentcentreringen är att ta hänsyn till studenternas varie
rande bakgrund och erfarenheter, såsom framförallt kön och klass. Vår omfat
tande omläggning av kurserna är ett medvetet led i att beakta kunskapen om 
individers olika lärostilar och att motverka könsdiskriminering och annan diskri
minering som kan ligga implicit i traditionella undervisningsformer. 4

I en grundutbildning i ämnet svenska får ämnesstudierna dessutom en unik 
dimension eftersom modersmålet i högsta grad är vårt redskap för kunskaps
tillägnan. Det är således av största vikt att studierna leder fram till ett medvetet 
språkligt förhållningssätt där den egna språkutvecklingen ges stort utrymme. 
Därigenom stimuleras också den personliga utvecklingen där studenten kan 
uppnå ett kritiskt förhållningssätt och inta en självständig hållning i sina studier. 
Detta är extra viktigt eftersom de flesta av våra studenter på grundutbildningen 
idag går vidare till lärarutbildningar, och det ankommer på dem att senare stärka 
sina elever i deras språkutveckling och personutveckling.

Projektets pedagogiska struktur
Ett av nyckelorden för vår ansats är, som synes av rubriken, helhet.5 Med hjälp 
av fyra pedagogiska hållpunkter: förankring, koppling, språkvetenskapens historia

3 Ett utförligt resonemang om detta finns i Ekvall & Chrystal.
4 Om ”Det omedvetet könade universitetet” har jag skrivit i Utbildning och demokrati nr
3/1995.
5 Inom kognitivt lärlingskap talas det här om kontextualisering.
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och djupdykning, vill vi skapa ett helhetsperspektiv och ge kursens innehåll stadga 
och stabilitet. Förankringen innebär att man utgår från en problematisk frågeställ
ning som -  på ett eller annat sätt -  har relevans för studenten själv. Här ska 
studentens erfarenhet och egna iakttagelser möta ämnets innehåll, teorier och 
modeller och testas mot varandra. I vårt ämne kan man ställa frågor om 
människan som språkvarelse: Hur kan man beskriva/förklara en individs språk
utveckling, svenska språkets egenart eller svenska språkets förändring? Man bör 
alltså på delkurserna även på högskolenivå -  där det inte alltid är görligt att arbeta 
med PBI-former -  kunna utgå från ett konkret material och ställa en övergripande 
fråga som berör alla studenter.6 1 arbetet med den föds följdfrågor och studiet av 
dessa delar tänks leda fram till -  ibland olika -  svar på utgångsfrågan. I varje 
delkurs måste det också finnas en koppling till kursens helhet så att sambanden 
mellan redan inlästa och kommande delkurser tydliggörs. Vidare är det nödvän
digt att visa delämnets (t ex språksociologins eller retorikens) ställning och status 
inom disciplinen, så att en översikt över språkvetenskapen kan mogna fram under 
kursens gång -  språkvetenskapens historia. Vår Ijärde pedagogiska hållpunkt är att 
studenten ska beredas möjlighet till en djupdykning i ämnet inom respektive 
delkurs och få utrymme att, enskilt eller i grupp, problematisera kunskaperna 
genom att undersöka några kärnfrågor inom forskningsområdet.

I debatten om kognitivt lärlingsskap betonas att studenten inte bara är en 
psykologisk varelse där kunskapen växer rent mentalt genom tankeprocesser, utan 
ett villkor för kunskapens tillväxt är att studenten ingår i sociala aktiviteter och 
socialt samspel med andra människor. I samverkan studenterna emellan möts 
olika synsätt och övas tolerans, en förståelse för att bokkunskapen är olika giltig 
för olika människor, beroende på bakgrund och erfarenhet, kön, klass, etnicitet 
etc. Reflektion och samverkan blir därmed två viktiga aspekter i vår modell. 
Modellen syftar till att skapa tillfällen för studenten att inte bara lyssna (på lärare) 
och läsa utan att också skriva och tala i ökad utsträckning. Eftersom aktivitet är 
fundamentalt viktigt för inlärning och förståelse -  enligt teorin om kognitivt 
lärlingskap -  organiseras utbildningen på så sätt att studentens egen aktivitet 
utgör centrum i kunskapstillägnan. I kraftigt ökad grad förväntas kunskaps- 
tillägnan ske genom diskussioner, redovisningar och ventilering av egna och 
andras texter i gruppsamverkan -  såsom basgrupper och tvärgrupper -  och i 
seminarier.

6 PBI -  Problembaserad inlärning -  utgår från ett problem som studenterna och lärarna 
tillsammans förhandlat fram. Lärarna bör i den modellen undvika att ”pådyvla” studenterna 
sina kunskaper och sina sätt att förhålla sig till studiernas innehåll.
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I den ansökan till Utbildningsdepartementet som gav oss vissa medel för utveck
ling av de pedagogiska formerna betonade vi att vi ville att förändringarna skulle 
leda till en mer jämställd och könsmedveten utbildning. Många av de föränd
ringar som jag ovan nämnt anser vi gå i den riktningen. Från forskning om 
socialisation och språk vet vi hur det ser ut med kvinnors och mäns skriftliga och 
muntliga framställning, vi har blivit uppmärksamma på talutrymme, avbrott, 
samtalsstöd, ämnesutveckling och på hur man på olika sätt kan styra samtal. 
Organisationsformerna i detta projekt syftar -  förutom de tidigare diskuterade 
syftena -  till att stödja de tystare studenterna, ge dem utrymme att verbalisera sina 
tankar, diskutera, lägga fram problem, göra redovisningar i mindre grupper. 
Emellanåt bör grupperna också medvetet göras könssegregerade. Dessutom är 
språk-och-könfrågor i vår disciplin också explicit ”kursmaterial”. På så sätt hoppas 
vi att medvetenheten om kön och kraven på jämställda utbildningsformer 
kommer att öka bland både studenter och lärare.

Hur gör vi nu konkret?
Av tidigare erfarenheter vet vi att pedagogiska upplägg som studenterna är ovana 
vid till en början kan leda till oro och frustration, och att detta i sin tur kan väcka 
liknande känslor hos läraren.7 I utvärderingen av sina försök talar författarna till 
det tidigare nämnda projektet vid Stockholms universitet (se not 2) om behovet 
av att oftare med studenterna diskutera de pedagogiska tankarna i upplägget. 
Således har vi beslutat att lägga ner viss tid och möda på att få studenten att förstå 
att vår modell ser på student- och lärarroll på annorlunda sätt än mer traditionella 
undervisningsmodeller.

Kursintroduktion. För att betona det kognitiva lärlingskapets grundtankar, våra 
förväntningar på studenterna och lärarens uppgifter inleder vi med några ”peda
gogiska samlingar”. Redan i samband med registreringen möter vi studenterna 
under några timmar. De får då göra en förväntnings analys för kursen som helhet.8 
I analysen tar studenten upp vad hon förväntar sig av kursen, lärarna, sig själv och 
medstudenterna. Vi diskuterar svaren tillsammans, drar slutsatser och så diskute
rar lärarna sina förväntningar på studenterna. Detta bildar underlag för projekt
ledarens presentation av den pedagogiska grundhållning som präglar kurs
uppläggningen och som i stora drag diskuterats ovan. Där presenteras också 
tanken och arbetet med studiejournalen (se nedan).

7 Se Erson i KVT 4/1994.
 ̂ Den modell som vi i princip använder oss av återfinns i Karin Widerberg Att skriva 

vetenskapliga uppsatser.
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Någon vecka senare följs den första introduktionen av en ny pedagogisk injektion. 
Under en eftermiddag diskuterar lärarna först kunskapssyn, lärostilar och sedan 
visas en film, som problematiserar kunskap, klass och kön. Filmen följs av en 
diskussion och av journalskrivande. Vid två ytterligare samlingstillfällen under 
terminen diskuterar projektledaren gruppvis studierna med studenterna.

Studiejournal Vid kursintroduktionen och i studiehandledningen betonar vi 
också vårt krav att studenterna från och med A-kursens början ska föra en 
studiejournal. Vi betonar dess funktion för kunskapstillväxten och för det egna 
ansvarstagandet. I studiejournalen skapar den intresserade studenten sin egen 
kursplan utifrån de frågor som väcker hennes intresse.

Den studiejournal som vi skisserat för denna kurs har följande utformning: Den 
viktigaste funktionen är att studenterna kontinuerligt för anteckningar om vad de 
greppat och vad som kvarstår som problem, skriver ner associationer, tankekedjor 
som blivit klara för dem etc. Studenterna förväntas alltså inte i journalen göra 
referat av lektioner eller över litteratur. För varje delkurs förväntas studenterna 
däremot med bas i dessa anteckningar utvärdera vad de lärt sig i ämnet och vad 
de lärt sig om sitt eget lärande. Dessa utvärderingar samlas in av projektledaren. 
Vid kursens slut lämnas de tillbaka till studenterna och utgör -  tillsammans med 
hela terminens anteckningar -  bas för deras slutliga utvärdering av A-kursen.

Som ett första sätt att undersöka hur en journal skulle kunna fungera i våra 
utbildningar har vi bestämt att projektledaren två gånger under terminen också 
samlar studenterna till diskussion om studierna och lärandet (se ovan under 
Kursintroduktion) .9

Bakgrunden för vårt val att arbeta med studiejournaler är att journalen är ett 
verkningsfullt reflektionsmedel. Försöksiedarna vid nordiska språk i Stockholm 
har konstaterat att skrivande fungerar mycket positivt för studenternas tanke
utveckling. De anser också att den kvalitetsförbättring de kunde iaktta i studen
ternas skrivande berodde på den skrivträning som journalerna kontinuerligt gav.

De lärare som inom vår egen institution undervisar på lärarutbildningen i Svenska 
som andraspråk (40 p) har likaså med lyckat resultat i flera år låtit studenterna

9 Projektledaren Eva Erson fungerar inte som lärare i egendig mening på denna kurs men 
står i ständig förbindelse med studentgruppen genom sin medverkan vid de pedagogiska 
samlingarna, genom utvärderingar, journalarbetet etc.
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arbeta med journaler. Deras uppföljning har då varit tätare än den som planerats 
ovan; journalen har fungerat som ett diskussionsforum för student och lärare, där 
läraren genom frågor och synpunkter har sökt hjälpa studenten ytterligare ett steg 
på vägen.

Själv har jag prövat formen inom en kurs på Kvinnovetenskapligt forum, men i 
en mer avancerad form där jag låtit studenterna i journalen reflektera över sina 
egna intressebaserade frågor och över vad de funnit problematiskt i genomgångna 
avsnitt i litteraturen eller på föreläsningarna, utveckla resonemang, notera insikter 
de vunnit etc. En viktig punkt som då också betonades var att de skulle iaktta hur 
de bäst lärde sig, vilka yttre krav som behövde fyllas för att insikterna skulle kunna 
växa och leda vidare till nya utvecklande frågor.

Eftersom jag vid det tillfället inte själv hade hela kursen och således sällan kunde 
påminna studenterna om studiejournalens funktion visade det sig att olika 
personer hade använt den olika mycket. Det blev mer eller mindre ”frivilligt” att 
arbeta med den. Av den utvärderande diskussion som jag förde med några 
studenter -  varav några knappast använt journalen alls, några använt den då och 
då och en använt den vid varje studietillfälle -  framgick att den student som 
flitigast bearbetat sina reflektioner i studiejournalen dels blivit mycket medveten 
om sitt sätt att lära, dels fått en stor aptit på ämnet. Hennes kunskaper, upplevde 
hon, hade vuxit mycket just p g a hennes aktiva bearbetningssätt.

De övriga kvinnorna intygade också meningsfullheten i detta arbetssätt men de 
hade inte funnit tillfällen att skriva regelbundet. De upplevde en stor brist i detta; 
de få gånger de använt journalen kände de att de blivit mer målmedvetna och 
klarare över vad de såg som väsendiga frågor. Alla -  oberoende av hur mycket de 
arbetat med journalen -  ansåg att arbetssättet var i högsta grad rekommendabelt.

Studiehandledningar och lärarmanualer. För att göra övergången till studentaktiva 
former genomtänkt och hanterlig för både studenterna och lärarna har jag 
tillsammans med de undervisande lärarna skrivit studiehandledning och 
lärarmanual för delkursen Språk i funktion, vilken utgör den andra delkursen i 
studiepaketet. Vi har sett det som väsentligt att inte göra ”ett projekt” av endast 
denna delkurs utan låta den pedagogiska tanken tydligt spänna över hela kursen. 
Vi tror också att det är ytterst viktigt att det blir klan för studenterna redan från 
början att deras kunskapstillägnan förutsätter en deciderad och mångsidig 
aktivitet från deras sida och att det därför också blir väsentligt för dem att finna 
ut hur de lär sig, och vad det är som gynnar -  eller missgynnar -  det egna lärande 
(lärostil, undervisningsformer, social situation etc.) Detta betonas genom
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studiehandledningens existens och utformning samt, givetvis, genom de pedago
giska samlingarna och uppföljningarna.

Det måste också genast stå klart att lärarnas uppgift är att ge övergripande 
presentationer, att leda helgruppsdiskussioner, göra synteser (när detta kan anses 
för avancerat för studenterna) och lära studenterna resonera vetenskapligt. I 
väsentligt lägre grad än tidigare kommer lärarens uppgift att vara att förmedla den 
information som redan finns tillgänglig i kursböckerna eller referenslitteraturen.

Utformandet av studiehandledningarna och lärarmanualerna är ett steg i att skapa 
ett konkret genomslag för vår medvetenhet om läroprocesserna -  att olika 
lärostilar och undervisningsformer gynnar olika studenter och olika sidor hos den 
enskilda studenten. Vi tror att vi härmed pedagogiskt och metodiskt men även 
ämnesmässigt förbättrar utbildningens kvalitet. I studiehandledningarna och 
lärarmanualerna organiseras studenternas och lärarnas arbete så att de krav som 
modellen uppställt uppfylls (se ovan).

På de lägre nivåerna i utbildningen -  det är vår tanke -  är det av stor vikt att 
studenterna får en gemensam plattform i ämnet. Lärarmanualerna utgör ett slags 
garanti för att studenterna på grundutbildningsnivå möter ett någotsånär gemen
samt stoff från lärarnas sida. Detta bidrar till att på sikt förändra lärarens funktion 
och minska antalet katederföreläsningar. Samtidigt ska reflektionen, den veten
skapliga analysförmågan, förmågan till självständigt tänkande stimuleras hos 
studenten så att hon på högre utbildningsnivåer också kan föra in och arbeta enligt 
egna alternativa önskemål.

Lärarlogg. I tankarna kring begreppet kognitivt lärlingskap ingår också att läraren 
är en ” ’läromästare* stadd i utveckling” (Chrystal &Ekvall, 1995b, s 23). I mötet 
mellan studenter och lärare växer också lärarens insikter, förutom i det egna ämnet 
också i kognitionspsykologi, kunskapssyn och didaktik. Eftersom ett sådant 
förhållningssätt -  att se på sig själv som lärande i samverkan med studenterna -  
inte är bärande i traditionell utbildning, blir det viktigt för lärare som övergår till 
ett studentcentrerat undervisningssätt att kontinuerligt föra anteckningar över 
sina egna reflektioner, känslor och erfarenheter. Anteckningarna fungerar också 
som dokumentation inför vidare utvecklingsarbeten och diskussioner.

Uppgiften för de i projektet anlitade lärarna är således att i en egen journal, 
loggboken, samla sina reflektioner och insikter om undervisningen och under
visningsstoffet, se på tidsåtgång för olika delmoment, notera vad som blivit 
problematiska delar i undervisningen liksom vilka känslor som uppkommit runt
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kursen. 10 I loggboken antecknas också funderingar om åtgärder och ändringar 
inför kommande kurser. På så sätt får vi en löpande utvärdering av kursen.

Fortbildning
En förutsättning för det ovan beskrivna omdaningsarbetet har varit att institutio
nens lärare genomgått -  och genomgår -  en intern fortbildning med syfte att skapa 
medvetenhet om pedagogiska former, d vs både om studenternas olika lärostilar 
och om behovet av variation i undervisnings- och examinationsformer. Här krävs 
således för den individuella läraren en tilltagande reflektion om den egna 
undervisningspraktiken och ökade insikter om socialisationens effekter både för 
lärare och studenter i det dagliga mötet. Kanske behövs här också -  som tidigare 
sagts -  reflektioner om den tradition som präglar ämnet, den egna institutionens 
hållning till ämnet, kunskapssyn och undervisningstraditioner. Detta stora intern
pedagogiska arbete ska ge lärarna en större mental beredskap att agera konstruk
tivt och flexibelt i undervisningssalarna också i frågor som gäller kön och 
jämställdhet, vilket skulle förbättra utbildningens kvalitetet.

I två år har denna fortbildning pågått (se avsnittet Bakgrund ovan). Tre-fyra 
gånger per termin har institutionen under en förmiddag haft en ”pedagogisk 
måndag”. Diskussioner om kunskapssyn, könsperspektiv på lärande och under
visning och pedagogisk grundsyn har utgjort kärnan. Vi har utgått från artiklar 
och rapporter, externa och interna lärare har föreläst och vi har planerat konkreta 
strukturomvandlingar.

En sådan kollektiv reflektion och dialog inom lärargruppen är väsentlig och -  tror 
vi -  nödvändig för en gemensam och övertygande pedagogisk hållning inom våra 
utbildningar.
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Hur kan man undervisa i statistik?

Birgitta Tömkvist och Bengt Lundquist 
Statistiska institutionen

Abstract
Statistikämnet anses av de flesta studenter vara ett ”svårt” ämne. Det är för 
teoretiskt och kopplingen till tillämpningar anses vara alltför vag. Av detta skäl har 
undervisningen i statistik genomgått genomgripande förändringar under de 
senaste åren. Förändringarna har syftat till att öka förståelsen för de statistiska 
begreppen och det statistiska tänkesättet. Trots dessa förändringar är det svårt att 
lära studenterna hur den statistiska teorin skall användas.

En modell för hur tillämpningar och teori skall integreras i undervisningen har 
utvecklats för B-nivån i statistik. Här betonas samspelet mellan den som lär och den 
som lär ut och statistikämnets belydelse fór kunskapsinhämtande. Vår erfarenhet är 
att förståelsen för den statistiska teorin och dess tillämpningar underlättas om 
ämnet statistik ses som en metod att inhämta kunskap och om studenten utifrån 
detta perspektiv ges möjlighet att diskutera olika lösningar på statistiska problem.

Inledning
Statistikämnet anses av de flesta studenter vara ett ”svårt” ämne. Svårigheterna 
beror dels på att detta ämne oftast inte är studentens huvudämne. De flesta 
studenter har sökt till ett program för att de är intresserade av ett speciellt ämne 
t ex företagsekonomi eller nationalekonomi, men för en examen krävs att de även 
läser statistik. För dessa studenter blir statistikstudierna något som de är ”tvungna 
att ta sig igenom”. Detta påverkar naturligtvis studiemotivationen och minskar 
mottagligheten och intresset för ämnet.

Även för de studenter som valt au läsa statistik kan studierna upplevas som 
problematiska. Oftast anser man au ämnet är för teoretiskt och att kopplingen till 
tillämpningarna är alltför vag. Vid statistiska institutionen vid Umeå universitet 
har detta problem diskuterats i flera år och fler och fler tillämpningsövningar har 
införts i undervisningen. Undervisningen har genomgått stora förändringarna 
under de senaste åren. Dessa förändringar har bland annat syftat till att öka
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förståelsen för de statistiska begreppen och den statistiska teorin samt att lära ut 
hur den statistiska teorin skall tillämpas.

En anledning till att studenterna upplever ämnet som svårt är svårigheten att 
förstå den statistiska teorin i sig själv, samt att förstå hur denna teori skall tillämpas 
för att lösa vetenskapliga problem inom de empiriska vetenskaperna, dvs erhålla 
kunskap om ”verkligheten”. Det sägs också från studenthåll att ämnet är så 
abstrakt. Det är ett riktigt konstaterande då ju statistik är en formell vetenskap. 
Matematik är också abstrakt. Skillnaden ligger förmodligen i att studenterna har 
kommit i kontakt med matematikämnet redan första året på grundskolan, medan 
de inte tidigare stött på statistik som vetenskaplig disciplin.

Statistik anses också som ett svårt ämne att undervisa i -  att undervisa så att en 
förståelse för teorierna och dess tillämpning förmedlas samt att hitta en korre
spondens mellan abstraktionen och den verklighet den försöker beskriva. I sin 
rapport ”Statistik, praxis och bildning -  perspektiv på utbildning” (1993) 
beskriver Olle Sjöström problemen med undervisningen i statistik. Rapporten 
ingick i forskningsprojektet ”Utbildning för tillämpning av statistik: kunskap och 
kunskapssyn” som finansierades av Rådet för forskning om universitet och 
högskolor. Han betonar vikten av att lyfta fram de kommunikativa dragen i 
undervisningen. Samspelet mellan den som lär och den som lär ut måste betonas 
i större grad än som görs idag. Detta är också grunden för vår undervisning.

Syftet med denna rapport är att beskriva hur vi på B-nivån i statistik integrerat 
teori och tillämpningar för att studenterna lättare skall kunna förstå och använda 
den statistiska teorin. Utgångspunkten för förståelsen är den statistiska metodo
login och att statistik är en vetenskaplig metod för inhämtande av kunskap.

Förståelse för statistik kan ges utifrån olika aspekter -  t ex filosofiska, idé- och 
begreppsmässiga, logiska, matematiska, metodologiska, statistiskt teoretiska och 
tillämpningsmässiga. Om man lyckas undervisa för förståelse med avseende på 
ovannämnda aspekter tror vi att studenterna har getts goda möjligheter att erhålla 
förståelse för ämnet som helhet.

Undervisning på vetenskaplig grund
I universitetsförordningen fastslås att undervisningen skall ske på vetenskaplig 
grund. Undervisningen skall genomsyras av ett vetenskapligt arbets- och förhåll
ningssätt. Forskning och vetenskap är alltså grunden i den akademiska undervis
ningen.
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De akademiska ämnenas kunskapsinnehåll byggs upp av teorier, så ock statistik
ämnet. Statistik är, som tidigare nämnts, en formell vetenskap. Detta innebär 
bland annat att statistikteorin utgörs av matematiska strukturer, som saknar 
empiriskt innehåll. Statistikämnet har inga ”egna” fakta (data). Nationalekonomi 
t ex är en empirisk vetenskap, vilket innebär att teorierna, även där i form av 
matematiska strukturer, utgör en beskrivning av verkliga ekonomiska beteenden, 
d v s  ämnet har ”egna” fakta.

Avsikten med universitetsundervisning är att förmedla ett tänkande och metoder 
för att skaffa sig kunskap. Statistik är en vetenskaplig disciplin som ger oss metoder 
och tekniker för kunskapsbildning, främst i slumpmässiga situationer. Det är 
därför inte tillräckligt att ”plugga” in teorierna utifrån föreskriven litteratur. Det 
krävs både en förståelse för teorin och en helhetssyn på ämnet. Vidare krävs att vi 
intar en frågande, sökande, kritisk hållning till kunskapsinnehållet och kunskaps
bildningen. För att klara detta behöver vi vetenskapliga teorier och förhållnings
sätt. Det är viktigt att förvärva (studenterna) och förmedla (lärarna) en teoretisk 
bas, ett vetenskapligt synsätt och en helhetsbaserad förståelse för att kunna 
beskriva, analysera, förklara och prediktera skeenden och händelser i verkliga 
situationer.

Undervisningen på B-nivån i statistik
Under B-nivåstudierna i statistik:
• ger vi en orientering om de filosofiska aspekter som ligger till grund för 
kunskapsbildning i allmänhet och den kunskapsbildning som sker med hjälp av 
statistiska metoder i synnerhet,
• gör vi en jämförelse mellan hypotetiskt deduktiv metod och statistisk metod,
• klargör vi statistikämnets relation till övriga vetenskaper,
• ger vi en grund för ett statistiskt synsätt (förhållningssätt) och ett statistiskt 
tänkande,
• ger vi en fördjupning av och ökad förståelse för den statistiska teorin,
• ger vi en metodskolning, d v s  tänkandet bakom valet av statistiska tekniker vid 
tillämpningar och
• ger vi träning i kritiskt tänkande och självständigt arbete.

De studenter som läser B-nivån i statistik är oftast i slutet av sin utbildning, vilket 
innebär att de har läst andra ämnen och där fått en viss vetenskaplig skolning. 
Många av studenterna har valt att läsa B-nivån i statistik därför att de behöver 
denna kunskap för att göra en C- eller D-uppsats i något annat ämne. För att förstå 
den statistiska teorin krävs tillämpningar. Införs tillämpningarna för tidigt 
upplevs dessa olösbara på grund av att man kan för lite teori, både statistisk teori
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och ämnesteori. För vi in för mycket statistisk teori anser många studenter att de 
behöver fler exempel för att kunna förstå denna teori. De kunskaper studenterna 
har i andra ämnen är därför en stor tillgång vid undervisningen i statistik

B-kursen består av tre moment. Det första momentet startar med en exemplifie
ring av problem som genererats inom andra discipliner och som för sin lösning 
kräver statistikteoretiska kunskaper. Under momentets gång diskuteras lösning
arna på problemen. I samband därmed ges en orientering (mest repetition från A- 
nivån) om den vetenskapliga miljö där statistik används, med betoning på statistik 
som en vetenskaplig metod för kunskapsbildning. Därefter ges en teoretisk 
genomgång av statistisk teori, en fördjupning av A-nivåns teoretiska avsnitt.

Moment två består av ett metodologiavsnitt och ett problemorienterat avsnitt. 
Metodologiavsnittet syftar till att sätta in ämnet statistik i ett vetenskapligt 
sammanhang och att diskutera teorier om de statistiska metoderna. Filosofiska 
aspekter som logik, semantik, ontologi, epistemologi etc samt vetenskapsteoretiska 
aspekter som teori-, hypotes- och modellbegreppet tas upp till diskussion.

Logik kommer in vid teoribyggnaden av den statistiska teorin bl a i form av bevis 
avsatser. Semantik tas upp i samband med beteckningssystem, begrepp, begrepps- 
omfång, mening, betydelse och tolkning. Den ontologiska aspekt som behandlas 
är den världsbild (bl a om världen beter sig slumpmässigt eller deterministiskt) 
som vi har. Den världsbild vi har påverkar bl a tolkning av begrepp och resultat. 
Epistemologi diskuteras i första hand utifrån det sätt på vilket vi skaffar oss 
vetenskaplig kunskap och inte så mycket utifrån vad kunskap är. I samband 
härmed diskuteras vad som karakteriserar den vetenskapliga kunskapen och vilka 
ambitioner (mål) vetenskapen har.

Vid undervisningen betonar vi att en teori inom en empirisk vetenskap kan ses 
som ett hypotetiskt deduktivt system och en modell som en tolkad form av teorin. 
Modellen kan omfatta hela teorin eller vara en begränsad del av denna. Hypotesen 
beskrivs som ett påstående som skall vara prövbart men ännu inte testats, dvs har 
varken falsifierats eller förtjänat rättfärdigande. Vi gör studenten uppmärksam på 
att den statistiska teorin inte är ett hypotetiskt deduktivt system utan utgör 
matematiska strukturer som härletts enbart på deduktiv väg.

Vi diskuterar de skillnader och likheter som finns mellan den hypotetiskt 
deduktiva metoden och den statistiska metoden. Likheten är att utifrån en 
hypotes härleder också statistikern en utsaga, som jämförs med data, och en 
slutsats dras om hypotesen skall förkastas eller om den kan anses trovärdig,
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åtminstone tillsvidare. Skillnaden mellan de båda metoderna är, dels att utsagan, 
då den statistiska metoden används, utgörs av sannolikhetspåståenden och dels att 
en logiskt korrekt dragen slutsats inte nödvändigtvis behöver vara sann. Här 
påpekar vi vikten av att ta i beaktande den osäkerhet som finns i data och betonar 
betydelsen av en hög datakvalitet. Denna mer allmänvetenskapliga diskussion 
leder till, har det visat sig, ett klargörande av de ”hopp” som statistiker gör mellan 
abstraktion (teori) och empiri och som av studenterna upplevs som svåra att få 
förståelse för.

Begreppen lag och förklaring diskuteras. Utifrån premisserna, lagar och betingel
ser, härleds via deduktion förklaringen. Om då lagarna är slumplagar, statistiska 
lagar, så följer att förklaringen blir en stokastisk/statistisk förklaring.

Vi förklarar att den kunskapssyn vi har är en del av ett vetenskapligt förhållningssätt 
och att denna syn påverkar bl a tolkningar av resultat. Vi beskriver några kunskaps- 
filosofiska skolor för att se vilken/vilka som en statistiker kan omfatta. Det sägs ofta 
att statistiker är (logiska) positivister eller empirister. Är det så? Vi påvisar att en 
statistiker inte alls behöver omfatta en positivistisk eller empiristisk kunskapssyn 
utan kan mycket väl ”bekänna” sig till den vetenskapligt realistiska skolan.

Problemdelen i moment 2 består i att lösa ett statistiskt problem och att skriva en 
PM om detta. Lösningen av detta problem sker parallellt med inläsningen av 
moment 3 och presenteras muntligt i slutet av kursen. Syftet med detta är att 
samtidigt som studenten under det tredje momentet lär sig olika statistiska 
tekniker funderar studenten över sitt eget statistiska problem och hittar en lösning 
genom diskussioner med lärare och övriga studenter. Studenternas problem kan 
därför utnyttjas i undervisningen för att lättare få förståelse för hur en statistiker 
arbetar. På detta sätt blir det uppenbart för studenten att statistikerns arbete börjar 
redan vid problemformuleringen och planeringen av hur problemet skall lösas och 
inte endast inskränker sig till beräkningsmässiga uppgifter och filhantering.

Det tredje momentet syftar till att ge en bred genomgång av statistiska tekniker 
och i vilka situationer dessa tekniker skall användas. Examinationen av moment 
3 sker kontinuerligt under momentets gång genom att uppgifter lämnas ut efter 
varje teknikgenomgång. På detta sätt kan vi knyta ihop moment 1, 2 och 3. För 
lösningen av uppgifterna krävs kunskaper i statistisk teori och om statistiska 
tekniker samt kunskaper i hur ämnesteori och statistisk teori kan kopplas ihop.

Lösningarna på de utlämnade uppgifterna presenteras skriftligt såväl som munt
ligt. Den muntliga presentationen sker inför hela undervisningsgruppen och i
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samband med denna diskuteras lösningen på uppgiften. Efter denna diskussion 
ger läraren instruktioner om vad som skall kompletteras innan uppgiften är 
godkänd. Vid momentets slut är oftast alla uppgifter inlämnade och granskade. 
På detta sätt blir examinationen en integrerad del av undervisningen och 
studenterna får direkt en ”feed back” på sitt kunskapsinhämtande och kan läsa in 
de områden som de är svaga på. Samtidigt ger detta sätt att examinera en ”feed 
back” till läraren om vad studenterna eventuellt missuppfattat. Läraren har då 
möjlighet att korrigera detta innan kursens slut. Detta innebär att examinationen 
är ett ytterligare undervisningstillfälle och inte bara en kontroll av vad studenterna 
kan.

Ovanstående sätt att undervisa och examinera anser vi höjer kvaliteten på 
undervisningen och inlärningen. Vi hinner rätta till de misstag vi som lärare gör 
och studenterna ges möjlighet att korrigera sin inlärning under kursens gång.
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Att koppla experiment och teori på A-nivå — 
Temalaboration i växtens cell och molekylärbiologi

Per Gardeström, Stefan Jansson, Ulrika Lemmark, Eva Selstam 
Institutionen för fysiologisk botanik och institutionen för biologisk 

grundutbildning

Sammanfattning
Temaavsnittet som ingår i växtdelen (4 p) på Biologi A är ett exempel på hur 
experiment och teori kan kopplas ihop tidigt i grundutbildningen. Utvecklingen 
av detta avsnitt har haft målsättningen att låta studenterna göra iaborationer som 
liknar en verklig forskningsuppgift. Resultatet är därmed inte helt givet och är mer 
omfattande jämfört med en traditionell laboration. Genom att teori och praktik 
går hand i hand får studenterna träna sig i såväl laborativt arbete som försöks
planering, skriftlig och muntlig framställning samt att läsa vetenskaplig litteratur. 
Uppläggningen innebär att den biologiska frågeställningen hamnar i fokus och att 
metoderna som används fungerar som redskap att lösa uppgiften.

Introduktion
Inom naturvetenskaplig undervisning har laborationerna en mycket stor bety
delse. Detta till trots kan dessa ibland bli ganska stereotypa. Vi inom biologin 
arbetar oftast med levande material, fascinerande på många sätt, men med 
nackdelen att laborationerna kan vara svåra att lyckas med. Ibland är försöks- 
systemet helt enkelt inte samarbetsvilligt, ibland kan det erhållna resultatet vara 
svårt att tolka med den kunskap man har. Laborationerna blir ofta av den 
karaktären att resultatet, i alla fall för läraren, är känt och uppenbart. I studenter
nas ögon kan detta vara mycket frustrerande. Man blir beroende av läraren för att 
avgöra om resultatet är lyckat eller inte och den egna tolkningen av den biologiska 
frågeställningen kommer i bakgrunden. Dagens stora studentantal på grund
kursnivå samt minskade resurser begränsar också oss undervisare till enklare 
Iaborationer som inte kräver avancerad laborativutrustning. Detta fjärmar i viss 
mån studenterna ifrån den moderna växtcell- och molekylärbiologin, ett mycket 
laborativt ämne där ett brett spektrum av fysiologiska, biokemiska och 
molekylärbiologiska metoder används. Vi vill med temaavsnittet ge studenterna 
möjlighet att koncentrera sig på den biologiska frågeställningen och samtidigt få  god 
möjlighet att bekanta sig med apparatur och metoder.
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Kort beskrivning av Biologi A
Biologi A (20 p) är det första biologiblocket för studerande på programmen 
”biologi” respektive ”molekylärbiologi”. Kursen ges varje termin med 50-75 
studerande per gång och läses, beroende på program, efter 20 eller 40 poäng kemi. 
Det flesta studenter är följaktligen inne på sin 2:a eller 3:e termins universitetsstu
dier. Biologi A behandlar cell- och molekylärbiologi både för en- och flercelliga 
organismer samt genetik. Behandlingen av flercelliga organismers cell- och 
molekylärbiologi är uppdelad i ”djurdel” respektive ”växtdel”. Växtavsnittet 
omfattar fyra poäng och teorin behandlar växtens uppbyggnad och dess huvud
sakliga celltyper, växthormoner och morfogenes, fotosyntes och metabolism samt 
växtbioteknik. Teorin gås igenom dels med hjälp av ”klassiska” föreläsningar dels 
genom laborationer som sammanställs i lab-rapporter. Vi använder också SIG- 
metoden, där studenterna i grupp diskuterar och sammanfattar en viss litteratur. 
Växtavsnittet avslutas med ett temamoment vilket bekrivs nedan.

Det biologiska försökssystemet
Alla vet att om man låter en bräda ligga på gräsmattan i några dagar så är gräset 
alldeles gult när man tar bort den. Det betyder inte att gräset börjat vissna, utan 
beror på att det behövs ljus för att växten skall kunna tillverka sitt gröna pigment, 
klorofyll. Utan ljus, inget klorofyll, inga gröna blad, ingen fotosyntes. Ett par 
timmar efter att man tagit bort skivan är gräset blekgrönt, och efter ett dygn 
mörkgrönt. Under temamomentet studeras detta fenomen genom att följa den 
ljusberoende utvecklingen hos kornblad som först odlats i mörker.

Främst undersöks hur fotosyntesapparaten utvecklas men även andra cellfunktioner 
studeras (tab 1). Vissa grupper studerar specifika komponenter som pigment
sammansättning, membranproteinkomplex och enzyminnehåll. Andra studerar 
processer på cellulär nivå som respiration och kolhydratmetabolism. Slutligen 
följer en grupp den integrerade processen på helväxtnivå genom att mäta 
fotosyntetiskt gasutbyte. Varje grupp har vidare en teoretisk uppgift som är nära 
kopplad till experimenten.

Uppläggning av temaavsnittet
Experiment. Under momentet är kursen uppdelad i två halvor (med 25-35 
studenter i varje) (fig 1). De två halvorna arbetar med samma uppgifter men av 
praktiska skäl (utrymmesbrist, begränsning i utrustning och assistentantal) med 
viss förskjutning i tiden. Studenten får först välja vilken uppgift han/hon vill 
arbeta med. Antalet uppgifter anpassas efter kursens storlek så att minst 5 grupper 
om cirka 5 studenter erhålls. Varje grupp får under en halv dag under handledning 
av en assistent träna på den metod som skall användas. Under den efterföljande
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labdagen används metoden för att studera förändringarna hos ett mörkerodlat 
kornblad som exponeras för ljus under olika tider. Studenterna ansvarar själva för 
att ljusexponeringen under bestämda tider sker och att prover tas. Resultaten 
jämförs med vad som erhålls för blad som stått ljust hela tiden. Då samma moment 
repeteras flera gånger och studenterna själva planerar sin tid blir de självständiga 
och gör på så sätt metoden och frågeställningen till ”sin egen”. Studenternafår göra 
en laboration som ”lyckas”. Detta berorpåatt metoderna oftast är sådana som används 
rutinmässigt på institutionen men även på att studenterna har haft en ”träningsdag” 
och tid repetera sina försök.

Tabell 1. Exempel på uppgifter för temagrupperna

Uppgift Laborativt moment Teoretisk moment

1. Pigment Analys av pigmentinnehåll. 
Separation och identifiering 
av pigment med HPLC

Innehåll, funktion 
och biosyntes av fo
tosyntetiska pigment

2. Proteiner Proteinsammansättning av 
thylakoidmembraner 
SD S-gelelektrofores 
Western blot

Struktur och funktion 
av PS I och PS II

3. Rubisco Mätning av Rubisco-aktivitet 
Spektrofotometrisk bestämning 
av aktivitet och aktiveringsgrad

Syntes och ljusregle
ring av Rubisco och 
Calvincykel-enzymer

4. Respiration Mätning av cytokrom oxidas 
och glykolat oxidas aktivitet 
Aktivitetsbestämning med 
syrgaselektrod

Respiration och 
foto respiration i ljus

5. Hel växt Fotosynteskapacitet
Gasutbytesmätningar

Relationen ljus
intensitet/ fotosyntes 
på helväxt-nivå

Teori. Till den teoretiska delen får varje grupp i snitt tre vetenskapliga uppsatser 
som behandlar aspekter nära kopplade till den experimentella uppgiften. Den

100



utdelade litteraturen innefattar både primärpublikationer och översiktsartiklar. 
En viktig del av den naturvetenskapliga utbildningen är att lära sig läsa och 
sammanfatta denna typ av forskningslitteratur, något som ofta anses som svårt och 
som kräver mycket övning. För att underlätta sovringen och presentationen av 
teorin ges vissa förslag till varje grupp om vad som bör tas upp vid redovisningen 
(tab 1). Arbetet med teoridelen sker parallellt med sammanställning och utvärde
ring av det experimentella arbetet och handleds av en lektor. Studenterna ß r  
övning i att extrahera väsentlig information ur vetenskaplig litteratur. Kopplingen 
mellan teori och laboration blir mycket god efiersom det studenterna läser behandlar 
exakt vad de laborerat på.

Redovisning. Resultaten sammanställs först gruppvis varefter de två grupperna 
som arbetat med samma uppgift gemensamt sammanställer en skriftlig synopsis 
som måste godkännas av lektorerna innan den trycks. Detta är nödvändigt 
eftersom dessa synopser utgör en väsentlig del av kurslitteraturen. Efiersom både 
mängden laborativt arbete, resultatsammanställning och litteratur är så stor och 
synopsisskrivning såpass tidskrävande, måste studenterna med nödvändighet organi
sera sitt arbete och dela upp arbetet. En fallskärm för studenterna är att momentet, 
efiersom det ligger på A-nivån och tiden är begränsad, trots allt är ganska hårt styrt. 
Lektorerna vetiprincip vilka resultat grupperna kommer att få  och haren bild av vad 
som bör stå med i synopsen.

Det gemensamt framtagna materialet bildar sedan basen för en muntlig presen
tation i tvärgrupp. Detta sker i 4 redovisningsgrupper där 2-3 studenter redovisar 
varje grupps teoretiska och praktiska uppgift under cirka 30 minuter. Stor vikt 
läggs vid att materialet läggs fram överskådligt och att alla delar av arbetet tas med, 
både beskrivning av metoder samt förloppet man studerat. Tvärgrupps- 
redovisningen handleds i regel av både assistenter och lektorer. I lärargruppen 
lägger vi ner ett par timmar på att gå igenom synopserna dagen före redovisning. 
Under detta möte sammanställs ett antal frågor som är specifikt relaterade till de 
enskilda delmomenten men som framförallt försöker integrera de olika grupper
nas resultat. Mötet är också mycket lärorikt och har avsevärt ökat lärargruppens 
kompetens. Vidare gör detta förfarande det relativt lätt att introducera nya 
assistenter i momentet. Efiersom alla grupper studerar en liten bit av en helhet, blir 
det en stark synergistisk effekt vid tvärgruppsredovisningarna. I  skenet av de andra 
gruppernas resultatser man värdet av sina egna klarare och kan göra återkopplingar. 
Tvärgruppsredovisningarna fokuseras på det biologiska förloppet, inte bara på meto
den.
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Temadelen avslutas med en sammanfattning för hela kursen. Här poängteras att 
summan av gruppernas arbete blir en mycket gedigen karakterisering av vad som 
händer under det första dygnet då en kornplanta grönas.

Diskussion
Biologi A är 20 poäng späckat med information. Materialet fördelat på lärare ifrån 
flera olika institutioner sträcker sig från att beskriva de enklaste bakterier till högt 
specialiserade växt- och djurceller. Mycket lite tid finns till fördjupning. Med 
temamomentet får studenterna möjligheten att fördjupa sig i en specifik begrän
sad frågeställning. Vi anser att detta kan underlätta inlärningen av växtcellens 
biologi då det främjar studentens förmåga att se samband och på så sätt sovra i 
stoffet. Frågeställningen för varje uppgift är mycket precis. Men då hela tiden 
samma fysiologiska process studeras skapas en helhetsbild. Målsättningen är att 
understryka denna helhetsbild genom att läraren efter tvärgruppredovisningar 
ytterligare sammanfattar de olika gruppernas resultat.

Temalaborationen är ett av lektorer och assistenter uppskattat moment i kursen. 
En viktig orsak till detta är den goda kontakt som erhålls mellan assistenten och 
studenterna i temagruppen under de två labdagarna samt mellan lektorer och 
temagrupper under teorimomentet. En aspekt som är mycket viktig är att varje 
grupp först får träna på den metod som skall användas. Den förtrogenhet med 
metoden som detta ger gör att man sedan kan koncentrera sig på frågeställningen. 
På detta sätt undviks “kokboks-laborerande” vilket lätt kan ske om man är osäker 
på själva metoden.

Temalaborationerna är också uppskattade av studenterna, vid kursvärderingarna 
vår- och höstterminen 1996 fick studenterna betygsätta alla moment enligt en 5- 
gradig skala och också temalaborationen fick för ”idén som sådan” medelbetyget 
4,1, för temauppgiften 3,8 och för det laborativa arbetet 3,2. Att det laborativa 
arbetet fick såpass lågt betyg är inte så förvånande, vissa laborativa moment är 
faktiska ganska tråkiga om än nödvändiga.

Eftersom grupperna gör en djupdykning inom ett område får lektorerna ofta 
tillfälle att som svar på frågorna säga: Just det vet/begriper man inte ännu, men 
man försöker lösa det genom att göra si eller så, och studenterna förstår. Man 
lyckas med andra ord få studenterna att ana vindsuset från forskningsfronten. Vi 
tycker det är viktigt att visa att forskningsprocessen pågår och att det man läser i 
läroböckerna endast är den lilla del av den biologiska helheten där man har teorier. 
Sammantaget ger temamomentet en bra koppling mellan utbildning och forsk
ning samt forskningsmetodik på ett tidigt stadium i utbildningen.
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C. Studenterna och deras lärande



Lärande i videokonferensmiljöer

Ethel Dahlgren, Staffan Karp,
Pedagogiska institutionen

Syftet med denna artikel är att förmedla studenters och lärares erfarenheter av 
lärande i videokonferensmiljöer inom en distanskurs med den uttalade pedago
giska ambitionen att undervisa för förståelse.

Videokonferensmiljöerna och kursen
Sammantaget bygger våra erfarenheter under tre år på fem kursomgångar om ca 
120 studenter som var och en deltagit i en videokonferens. För majoriteten av 
studenterna var erfarenheten ny. Totalt har vi genomfört 20 en- till treparts
konferenser uppkopplade till speciella studios i närheten av studenternas studie
orter. Antalet studenter som deltagit i varje konferens har varierat från en till tolv.

Samtliga konferenser har varit uppbyggda på liknande sätt och med samma 
instruktion och innehåll. I viss mån kan man således säga att innehållet har varit 
konstant medan förutsättningarna (antal orter som uppkopplats, student
gruppernas sammansättning, tekniska möjligheter) varierat. Efter genomförd 
konferens har både vi och studenterna skriftligt värderat konferensen. Studen
terna fick instruktionen att notera sina erfarenheter av videokonferensen och 
sända in dem. Deras värderingar, liksom våra har skrivits ut och diskuterats med 
studenterna vid kursavslutningarna. Det är dessa värderingar och diskussioner 
som vi i denna artikel söker sammanfatta, dock enbart med utgångspunkt från de 
aspekter som redovisas under rubriken ”teoretisk referensram”.

Videokonferenserna har ingått i en distanskurs med en uttalad ambition att 
undervisa för förståelse. Denna kurs finns beskriven sedan tidigare (Dahlgren & 
Karp 1995). Den pedagogiska ambitionen innebar bl a att vi i samtliga video
konferenser strävade efter att få till stånd en diskussion med studenterna och ej 
föreläsa och förmedla information. Med andra ord var den stora utmaningen för 
oss som lärare att använda tekniken som stöd för dialogen och ej enbart som ett 
sätt att förmedla information till studenter som befann sig på olika håll i Sverige.

104



Kursen som helhet var organiserad så att studenterna i grupp under kursen 
arbetade med olika insändningsuppgifter som också var examinerande. Video
konferenserna genomfördes ca en månad efter kursstarten, som var en 2-dagars 
träffi Umeå. Vid denna första träff var det övergripande målet att lära studenterna 
att lära och att inta ett djupinriktat förhållningssätt till studierna. De studerande 
förbereddes i god tid före konferensen med en skriftlig instruktion. Ett exempel 
på instruktion från en av kursgrupperna återfinns i bilaga. Som framgår av denna 
bearbetades vid videokonferensen en av insändningsuppgifterna. Vidare diskute
rades en sammanställning av synpunkter på den första träffen.

Teoretisk referensram
En relativt omfattande universitetspedagogisk forskning har genomförts beträf
fande ettyt- respektive djupinriktat förhållningssätt till studierna (Biggs, 1987; 
Marton, Hounsell & Entwistle, 1986; Ramsden, 1992). I denna har identifierats 
ett antal kritiska aspekter av betydelse för att studenterna skall inta ett djupinriktat 
förhållningssätt, vilka nedan relateras till våra och studenternas erfarenheter av 
videokonferenser.

Aspekterna är; styrning och kontroll av innehåll, målens klarhet, ämnesinnehåll, 
läraren, undervisningsformer, de studerandes tidigare erfarenheter, examination.

Vid vår genomgång av respektive aspekt inleder vi kort med att sammanfatta vad 
forskningen säger. Sedan berör vi tekniken i relation till den aspekt som behandlas 
och redovisar våra och studenternas erfarenheter. Vi avslutar varje aspekt med en 
slutsats om förutsättningarna för att undervisa för förståelse och djupinriktning. 
Avslutningsvis diskuteras i artikeln mera övergripande slutsatser om video
konferensmiljöns möjligheter och begränsningar för ett djupinriktat lärande.

Djup eller yta? Videokonferensmiljöns möjligheter och begränsningar
Styrning och kontroll av innehåll
En hårt styrd utbildning där läraren ensam definierar, förmedlar och kontrollerar 
innehållet har enligt forskningsresultaten en tendens att styra de studerande till 
ytinriktning. En utbildning som däremot tillåter studenterna att ta ansvar och 
påverka undervisningens innehåll och form ger bättre förutsättningar för ett 
djupinriktat förhållningssätt.

Vår planerade styrning framgår av instruktionen till de studerande (se bilaga). För 
att konferenserna skulle löpa smidigt och bli så effektiva som möjligt ansåg vi att 
en ansvarsfördelning mellan oss lärare var nödvändig. En av oss fungerade som 
ordförande och fördelade ordet medan den andra hade det ämnesmässiga och
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innehållsliga ansvaret. Eftersom mediet är röststyrt ansåg vi det också vara 
nödvändigt med ordförandeskap inom de grupper som uppkopplades.

Vi har sett att det finns ett klart samband mellan styrning och kontroll av 
undervisningens innehåll och mediets förutsättningar. Att tiden både reellt och 
upplevelsemässigt har varit begränsad har medfört att vi som lärare varit mera 
styrande och kontrollerande. Vid en videokonferens finns rent faktiskt inte 
möjligheten att ”dra över tiden” för att svara på fågor, avsluta ett påbörjat 
resonemang etc. När konferenstiden är slut kopplas förbindelsen ner oavsett om 
man hunnit avsluta eller inte. Vidare grumlas kommunikationen av att det är svårt 
att få ögonkontakt och avläsa kroppsspråk, vilket innebär svårigheter för oss som 
lärare att avgöra om vi förstått innebörden och intentionen i det som sägs från 
studerandehåll. I efterhand har vi förstått att med detta följer en osäkerhetskänsla, 
som vi försökt hantera genom en ökad styrning och kontroll över innehållet. 
Fenomenet kan kanske liknas vid hur den ovana läraren kontrollerar sin egen 
osäkerhet genom att inte ge utrymme för studenters frågor och undringar under 
sina föreläsningar och vid seminarier.

De studerande har också i sina svar uppmärksammat denna aspekt. Ett flertal 
studenter påpekar hur viktig ordföranderollen är och den onödigt stora makt som 
en ordförande kan få. Debatterna blir lärarstyrda och ordförandestyrda genom att 
någon bestämmer vem som skall tala. Jag upplevde en härlig känsla av makt när jag 
fick sitta där och bestämma om de andra skulleja komma in med sina kommentarer, 
säger en student som tilldelades ordföranderollen i en studio. Ytterligare exempel 
på röster om den påtagliga styrningen vid själva genomförandet är: Ännu viktigare 
här att ingenjar sista ordet och kan tufia till någon annan. Att styrningen har negativ 
inverkan på debattklimatet uttrycker en student på följande sätt: Folk är rädda fór 
att prata i mun på varandra eftersom man med röstens hjälp kan ta över bilden och 
därmed också kommandot. Den rädsla som kan infinna sig kan vara relaterad till 
vem som har makten och kontrollen över innehållet, att döma av följande 
kommentar: För min egen del var jag skitnervös, varför vet jag inte. Jag har delta
gitförr i konferenser utan att vara nervös, men då deltog jag som lärare och inte som 
elev.

Som lärare har vi efter videokonferenserna haft en del etiska reflektioner. Vilket 
ansvar har vi för de diskussioner som pågår i de olika studios och de processer som 
vi initierar? I en klassrumssituation har vi större möjligheter än i en video
konferensmiljö att stödja och avleda diskussioner som spårar ur och tendenser till 
maktmissbruk mellan studenter.
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Vår slutsats blir att styrning och kontroll tenderar att öka vid undervisning genom 
videokonferens och därmed minskar också möjligheterna för studenterna att inta 
ett djupinriktat förhållningssätt.

Målens klarhet
Klart uttalade akademiska förväntningar och mål såväl i kursplaner som i 
undervisningen är en god förutsättning för djupinriktning. Diffusa uppgiftskrav 
och konflikterande budskap i undervisningen som underbygger de studerandes 
oro anses vara mindre goda förutsättningar att döma av forskningsresultaten.

Eftersom varje videokonferens är klart avgränsad i tid så krävs noggranna 
förberedelser för att den ska fungera. Såväl lärare som studenter bör vara väl 
införstådda med vad som ska behandlas under konferensen och hur det ska 
behandlas. För att konferensen ska fungera ställs också krav på att konferens
deltagarna upprätthåller en god mötesteknik. Vi menar att målen för våra 
konferenser varit klart uttalade i den anvisning som de studerande fick inför 
konferensen (se bilaga).

I sina värderingar av konferensen talar också de studerande om nödvändigheten 
av att vara väl förberedda. Under genomförandet av konferenserna, när vi 
bokstavligen kunnat se in i olika studios, har vi dock kunnat notera att förbere
delser ej alltid vidtagits. Vår uppfattning är att när studenterna varit mindre väl 
förberedda, t ex genom att inte ha satt sig in i målen för konferensen, har också 
konferensens kvalitet försämrats och därmed också möjligheten att lära för 
förståelse.

Vi anser dock att om alla förberett sig så kan videokonferensen på denna punkt 
öka förutsättningarna för att studenterna ska inta ett djupinriktat förhållnings
sätt.

Ämnesinnehåll
Beträffande ämnesinnehållet antyder undersökningar att för mycket stoff kan 
vara en kritisk faktor som föranleder ytinriktning. En annan kritisk faktor är 
ämnets nyhetsgrad. Nya, komplexa och av stoff överfulla ämnen kan göra det svårt 
att som studerande inta ett djupinriktat förhållningssätt.

Omfånget på vad som kan behandlas under en konferens begränsas starkt av en 
rad faktorer. Kostnaden för att upprätthålla förbindelser mellan ett par eller flera 
orter är en sådan faktor. En annan är att mediet i sig är tröttande. Tekniken käver 
ett kraftigt ljus och ett flertal apparater som tillsammans alstrar värme. Under
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sådana förhållanden är det svårt att upprätthålla koncentrationen. Ovana vid 
mediet kan också göra att konferensen känns tröttande.

Vi planerade konferensen med ett begränsat, för alla studenter bekant innehåll. 
Studenternas kommentarer med anknytning till ämnesinnehållet är av två slag. 
För det första anser några att diskussionen av innehållet blev summarisk och utan 
djup. Det var svårt att uppfatta hur man tänkte i andra studios, däremot skedde 
i de olika studios ett tankeutbyte som inte lärarna kunde följa. För det andra 
betonas koncentrationssvårigheterna. Man blir trött av den här typen av kommu
nikation; Det är svårt att komma ihåg och anteckna och lyssna koncentrerat när man 
är styrd av en anropsknapp; Det var svårt att läsa dokument; Det var väldigt varmt.

En av orsakerna till att diskussionerna upplevdes som summariska och utan djup 
kan vara de koncentrationssvårigheter som deltagarna rapporterar och som är 
relaterade till tekniken. Vore det inte för koncentrationssvårigheterna, som vi 
också som lärare upplever trots en viss träning, borde risken för ytinriktning 
motverkas eftersom det ämnesinnehåll som kan behandlas vid en konferens är 
starkt begränsat.

Läraren
Enligt forskningen på området bidrar frånvaro av feedback i kommunikationen 
mellan lärare och studenter till ytinriktning. Medan goda förutsättningar för 
djupinriktning ges när läraren i undervisningen visar sitt personliga intresse för 
ämnet och skapar ett klimat av öppenhet och förtroende som tillåter de stude
rande att misslyckas.

Att visa engagemang och ett personligt intresse låter sig naturligtvis göras i 
videokonferensen likväl som i andra undervisningssammanhang. Enda hindret 
handlar om enskilda lärares sätt att kommunicera sitt intresse och engagemang. 
Om läraren är van att understryka och förstärka sitt intresse och sitt engagemang 
genom ett välartikulerat kroppsspråk, yviga gester och teatraliska inslag finns en 
klar begränsning i mediet. Under konferenserna tvingades vi som lärare på gott 
och ont att t ex sitta ner och undvika gestikulerande. En i sig lärorik erfarenhet.

Genom att tekniken gör det svårt att få ögonkontakt och att utläsa (och även 
uttrycka sig genom) kroppsspråk minskar också möjligheterna att ge ”korrekt” 
feed-back. När samtidigt tendensen finns att styrningen och kontrollen av 
innehållet ökar (se ovan) blir förutsättningarna ogynnsamma för att skapa ett 
öppet klimat, där misslyckanden accepteras.
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De studerande har i sina värderingar få kommentarer om oss lärare. Uppfattning
arna om hur vi fungerat går också starkt isär. Någon menar att lärarna var borta 
i periferin och det blev opersonligt oss emellan medan en annan säger det kändes som 
lärarna satt på andra sidan bordet

Sammantaget tyder dock det mesta på att läraren har sämre förutsättningar för att 
undervisa för förståelse i videokonferensmiljö än i traditionella undervisnings- 
sammanhang.

Undervisningsformer
Undervisningsformer som ger de studerande möjlighet att samarbeta och utbyta 
åsikter och som uppmuntrar till diskussion med läraren tycks stödja ett djup- 
inriktat förhållningssätt.

Vid planeringen strävade vi efter en diskussion i videokonferensmiljö. Stu
denterna har många synpunkter på om mediet är anpassat till denna undervis
ningsform och ifrågasätter om det verkligen uppstod en diskussion. Ett flertal 
studenter menar att videokonferensen passar bättre för envägskommunikation: 
Det bästa intrycket gavs när någon höll en monolog; Som diskussionsmedia inte att 
tänka på.

En typ av mer nyanserade kommentarer betonar den individuella aktiviteten: Den 
individuella aktiviteten kan bli låg; Jag för höll migfegtpassiv och tog inget ansvar för 
att tillföra diskussionen något. Andra tar upp teknikens inverkan på kommunika
tionen: När man diskuterar något skall man oberoende av om man begärt ordet 
inbjudas att säga något; Tekniken bör anpassas till gruppdynamiken; Avstängt ljud-  
jag såg någon skratta. Vad skrattade dom åt? Var det något jag sa?. Hur mediet 
premierar vissa studerande är en tredje aspekt: Man får en press på sig att uttrycka 
sig koncist, inget rundsnack; Premierar välartikulerade, verbala och snitsiga talare; De 
tysta blir allt tystare och pratarna blir mer pratiga.

Våra erfarenheter visar att videokonferensen som undervisningsform passar bättre 
för en förmedlande pedagogik, t ex föreläsningar och presentation av fakta än för 
en pedagogiksom uppmuntrar till diskussion och erfarenhetsutbyte. Sålunda kan 
man säga att mediet inte är anpassat för en undervisningsform som enligt 
forskningen på området stödjer ett djupinriktat förhållningssätt.

De studerandes tidigare erfarenheter
Forskningen säger att de studerandes tidigare erfarenheter har stor betydelse för 
deras förhållningssätt. Om ytinriktning tidigare lönat sig och om man som
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student fått uppfattningen att inlärning innebär att memorerà och komma ihåg 
så mycket som möjligt är förutsättningarna för djupinriktning mindre gynn
samma.

Våra studerande har två slags erfarenheter som båda kan antas ha betydelse för 
deras lärande. Dels erfarenheter från tidigare undervisningsmiljöer dels erfaren
heter av videokonferenser.

Som tidigare nämnts arbetar vi från kursstart med att försöka få de studerande att 
välja strategier som innebär att de lär sig för att förstå och utveckla sitt kritiska 
tänkande. För studenter med enbart erfarenheter av miljöer där ytinriktning varit 
lönsam har ambitionen varit att lära dessa att lära på ett för dem nytt sätt. Då 
mediet emellertid enligt vad vi tidigare redovisat passar dåligt för en pedagogik 
som syftar till djupinriktning finns risken att ett ytinriktat förhållningssätt till 
studierna förstärks framförallt bland de studenter som sedan tidigare har lärt sig 
att ytinrikning lönar sig.

Beträffande studenternas erfarenheter av videokonferenser uttrycker de i sina 
kommentarer en rad funderingar om betydelsen av tidigare vana vid mediet: Det 
är svårt att förbereda sig när man inte vet hur det skall gå till; Jag kände osäkerhet, 
hur låter jag i andras ögon?; Se upp med skillnaden mellan vana resp ovana 
kursdeltagare.

Som lärare har vi också sett att mediet skapar en osäkerhet hos dem som inte 
tidigare provat på. Koncentrationen på den som gör ett inlägg i konferensen 
fokuseras mer än i traditionell undervisning, eftersom den som säger något 
samtidigt syns i bild. Denna fokusering utgör i sig ett hinder, framförallt för den 
ovana konferensdeltagaren, mot att göra inlägg i konferensen. Ringa eller ingen 
tidigare erfarenhet av videokonferenstekniken är således i sig ett hinder för att 
studenter ska inta ett djupinriktat förhållningssätt.

Slutsatsen av våra iakttagelser blir således att studenternas tidigare erfarenheter har 
stor betydelse för möjligheterna att undervisa för förståelse i videokonferens
miljöer. Konsekvensen blir också att det måste vara svårt att undervisa för 
förståelse, om videokonferensen är den enda undervisningsformen inom en kurs.

Examination
Enligt forskningen på området befrämjas djupinriktning hos studenterna om 
examinationsuppgifterna konstrueras så att de kräver tillämpning, syntes och 
analys och ett aktivt engagemang hos de studerande. Vidare har konstaterats att
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förutsättningarna för djupinriktning begränsas om examinationstillfällena skapar 
oro hos de studerande.

För att kunna kommentera videokonferenserna i relation till examinationen 
måste konferensen sättas in i sitt undervisningssammanhang d v s i den kurs av 
vilken den utgör en del. Inom kursen sker examinationen fortlöpande och är 
integrerad i kursuppläggningen. Examinationen ses som ett tillfälle till lärande där 
studenten både ska lära sig att lära för förståelse och utveckla fördjupade 
kunskaper om förhållandet mellan pedagogik och teknik. För att detta ska fungera 
optimalt eftersträvas dessutom snabb feed-back till de studerande. Examinationen 
blir med detta arbetssätt något utöver kunskapskontroll.

I de genomförda videokonferenserna var ett av oss planerat innehåll en del i den 
fortlöpande examinationsprocessen. Svaren på en obligatorisk, d v s  examine
rande uppgift hade sänts till oss lärare i förväg och ambitionen var att under 
konferensen diskutera de olika studerandelösningarna på ett sådant sätt att 
studenternas förståelse för innehållet skulle fördjupas, samt att ge varje studerande
grupp feed-back på sitt sätt att lösa uppgiften. Vi hade således inga tankar på att 
tillfället skulle kunna upplevas som kunskapskontrollerande.

Av studerandevärderingarna framgår att några studenter upplevde denna del av 
konferensen som en examination av innehållet och som tentamen. Vi skulle belysa 
och kritiskt granska sambanden mellan undervisning, lärande och medier i vårt arbete 
samtidigt som vi utsattes själva för samma sak. Eftersom detta står i stark kontrast 
mot vad vi försökte åstadkomma blir det viktigt att fundera över denna student
upplevelse. En viktig del för att förstå detta finns i de begränsningar som 
videokonferensen ger. Eftersom mediet inte är anpassat för en undervisningsform 
som stödjer ett djupinriktat förhållningssätt (se bl a under läraren och undervis
ningsform) har vi svårt att få igång en diskussion mellan studerandegrupperna om 
deras olika sätt att närma sig och lösa uppgiften. När diskussionen uteblir blir vi 
istället ännu aktivare och riktar fler och fler direkta frågor till de olika studerande
grupperna. Frågor som tar fasta på oklarheter och tveksamheter i deras svar. 
Förmodligen är det denna aktivitet som gör att en del av studenterna upplever 
seminariet som en kunskapskontroll istället för en möjlighet till förståelse. En 
berättigad fråga är naturligtvis om så inte också var fallet.

Utifrån våra erfarenheter vill vi också uppmärksamma en mer generell fråga om 
examination i samband med videokonferenser. Mediet är nytt och oprövat för 
många och vi har sett att det i sig skapar en osäkerhet hos dem som inte tidigare 
provat på. Det finns därför skäl att anta att mediet i sig kan förstärka oron inför
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ett examinationstillfälle och därmed ökar också riskerna för att examinationen 
förstärker ett ytinriktat förhållningssätt. I varje fall bland de studenter som har 
ringa eller ingen tidigare erfarenhet av mediet.

Slutsatser
Vi vill betona att våra slutsatser helt och hållet begränsas till möjligheter att 
undervisa för förståelse i videokonferensmiljöer. Vi är medvetna om att det finns 
andra aspekter som bör beaktas när man överväger om videokonferensen kan vara 
en lämplig undervisningsform. I ett glesbygdspolitiskt perspektiv har t ex video
konferensen sina givna fördelar, då de studerande kan studera i hemmiljö och 
slipper långa resvägar. I tidigare genomförda utvärderingar har ytterligare andra 
aspekter på videokonferensmiljöns möjligheter och begränsningar behandlats, än 
de som här lyfts fram (Lemark, Abrelius & Norberg 1990, Teldokrapporterna nr 
83, 96, 97).

Våra och studenternas erfarenheter visar tydligt att det vid undervisning i 
videokonferensmiljöer finns krafter som motverkar ett djupinriktat förhållnings
sätt. Krafter som framförallt är relaterade till mediets påverkan på styrningen och 
kontrollen av innehållet samt till de studerandes tidigare erfarenheter. Med den 
uppläggning av videokonferensen som vi tills nu arbetat med kan troligen inte 
dessa krafter motverkas, om inte resurser för enpartsuppkopplingar ryms inom 
den ekonomiska ramen för kursen.

Inför ovanstående slutsats finns dock anledning att fundera över hur vi som lärare 
anpassat oss till mediets förutsättningar för lärande. Kanske är det på oss 
tillkortakommandet i huvudsak beror! Kanske har vi inte vågat vara tillräckligt 
experimenterande i våra konferenser, utan hållit fast vid en för oss bekant lärarroll 
och en undervisningsform som inte tillfullo tar tillvara mediets möjligheter. Vid 
en granskning av våra egna reflexioner framgår t ex att många av våra slutsatser 
bygger på jämförelser mellan videokonferensen och våra erfarenheter av den mera 
traditionella undervisningen på campus. I samband med bl a informationsteknik
ens utveckling diskuteras ett nytt pedagogiskt paradigm och de hinder som en 
traditionell lärarroll kan innebära i detta sammanhang (Hall 1996).

Mediets möjligheter är definitivt inte uttömda genom våra försök. Vi vill istället 
uppmuntra lärare att pröva sig fram och därigenom utveckla innehållet och 
formerna för undervisning i videokonferensmiljöer. Det är möjligt att en sådan 
utveckling, parallellt med att tekniken förbättras och att studenters vana av mediet 
ökar, ger bättre förutsättningar för ett djupinriktat lärande.
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För att detta ska bli en realitet krävs dock en medvetenhet om den potential som 
mediet har för styrning och kontroll. Lärare och studenter måste aktivt arbeta för 
att balansera de krafter som styr mot ett ytinriktat förhållningssätt. Annars är 
risken stor att mediet ger en praktik som befäster ett ytinriktat förhållningssätt på 
bekostnad av en pedagogik som bidrar till att studenter utvecklar en förmåga till 
djupinriktat lärande.

Slutligen har vi funderat över varför så få av våra studenter i sina öppna 
värderingar, kommenterar sitt eget lärande. I huvudsak har nämligen deras 
bedömningar handlat om formerna för undervisningen och då framför allt om 
hur tekniken fungerat eller inte fungerat vid videokonferenserna. Säger detta 
någonting om teknikens styrka och position i förhållande till pedagogiken eller är 
det enbart ett uttryck för nyhetens behag och en fascination hos studenterna över 
teknikens möjligheter? En sak är dock klar. När vi nästa gång ber våra studenter 
att notera sina erfarenheter av videokonferensen, kommer vi aa be dem göra detta 
i relation till sitt eget lärande och i relation till de aspekter som diskuterats i detta 
arbete.
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Bilaga

INFÖR VIDEOKONFERENSEN
Kursgruppen kommer att delas upp i fyra video/datorkonferenser den 7 och 8 oktober.
7/10 18.00-19.30 Datorkonferens Umeågrupper 1 och 3
7/10 20.00-21.30 Datorkonferens Umeågrupper 2 och 4
8/10 18.00-19.30 Uppkopplingsorter: Skellefteå (Gunnar, Göran, Barbro), Lycksele

(Bent-Ove, Jonas), Östersund (Reidun)
8/10 20.00- 21.30 Uppkopplingsorter: Kalix (Bertil, Anders,Lisbet), Örnsköldsvik

(Maggie, Gunilla), Dorotea (Annika, Lilian)

FÖRUTSÄTTNINGAR
Lokaler:
Umeå: Humanisthuset vid hörsal G, 090/167745
Skellefteå: Skeria Studiecentrum, 0910/65404
Lycksele: Hotell Lappland
Östersund: Mitthögskolan
Kalix: meddelas senare
Örnsköldsvik: Arkenhuset
Dorotea: Storgatan 42

I varje lokal finns en tekniker som instruerar, kom gärna 30 min innan så att ni far pröva på att 
se er själva i rutan. Hör av er om ni inte kommer, Ethel per e-post eller tel 165298

Ekonomi: Vi kommer att informera om de priser som gäller för närvarande. Deltagandet för 
er är kostnadsfritt.

Antal stud på varje ort: Konferens 1,7 st. Konferens 2 ,7  st. Konferens 3 ,6  st. Konferens 4 ,7st.

Mediet: Vid en flerpartskonferens är bilden dubbelriktad och ljudkommunikation sker mellan 
rummen. Rösten styr vilka som syns i rutan. Samtliga kan se och höra vad som sägs. Det fmns 
en styrpanel som deltagarna kan manövrera så att TV- bilden visar den som talar på respektive 
ort. Deltagarna kan vidare i en monitor se den bild som går ut till övriga orter när de har ordet. 
Röststyrningen kräver disciplin och en mötesordförande som ger ordet till resp ort. För att 
unvika rundgång på ljudet bör mikrofonen kopplas bort när andra oner talar. På varje ort bör 
dessutom utses en ordförande som kan anteckna vilka som vill kommunicera. Förutom samtal 
är det också möjligt att visa bilder och text via en dokumentkamera.

Med Umeågrupperna prövas konferens via dator, vilket innebär att vi som lärare sitter i 
en annan lokal med datorutrustning.

Mål: Konferenserna har som mål att samtala kring och bearbeta frågor i anslutning till 
insändningsuppgift 2 och andra frågor som ni har om kursen. Med detta utskick följer också 
en sammanställning av era synpunkter efter första träffen vilka vi kommer att diskutera. Vidare 
är syftet med konferenserna att ge erfarenheter av lärande via videokonferens.

Innehållsliga förberedelser: Bearbetning av uppgift 2 som skall vara inskickad före konferensen. 
Inläsning av utvärderingsresultat träff 1. Andra frågor t.ex era förslag till huvuduppgift.
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PROCESS: Konferensen startar med att Staffan som är seminarieledare ger ordet till olika orter 
så att alla får presentera sig och säga några välkomstord för att bekanta sig med tekniken. 
Därefter börjar en diskussion om uppgift 2. Alla får ge uttryck för sina funderingar. Staffan och 
Ethel noterar utan att kommentera. Vi sammanfattar sedan aktuella frågor och försöker hitta 
en struktur för det fortsatta seminariet. Ni som vill ”komma in” med synpunkter meddelar detta 
till ”er” ordförande som sedan kontaktas av Staffan som fördelar ordet vid replikskiften.

RESULTAT: Notera dina erfarenheter av videokonferensen och sänd in dem. En sammanfat
tande utvärderingen sker senare vid sista träffen, då vi skall diskutera era erfarenheter av olika 
medier.

Välkomna till konferensen!
Staffan och Ethel
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Avståndets pedagogik — distansstuderandes förhållningssätt 
till könsteoretisk kunskap

Bo Nilsson, institutionen för etnologi

Abstract
Artikeln diskuterar studerandes förhållningssätt till den könsteoretiska kunskap 
etnologiska institutionen lär ut på distanskurser. Tre reaktionsmönster är iakttagbara 
-  objektivt, medierande och subjektivt. Eftersom den genusteoretiska litteraturen 
har en djupgående inverkan på ”det personliga” -  kanske främst bland manliga 
studenter -  behandlar artikeln relationen mellan ett utpräglat personligt och ett 
vetenskapligt förhållningssätt till kunskap. En slutsats är att distansundervisning 
kräver pedagogiska metoder som kan hantera den könsteoretiska kunskapens 
utmaning av och inflytande på studentens självuppfattning.

Inledning
En sen fredagseftermiddag får jag ett telefonsamtal från en av våra manliga 
distansstuderande, etnologi A-kurs, och inom kort märker jag att han har något 
på hjärtat som han vill (men inledningsvis inte vågar?) berätta. Eftersom det ingår 
i etnologiska institutionens distansundervisningspraktik att ta sig tid för varje 
enskild student frågar jag allmänt hur studierna går, om tiden räcker till, vad han 
tycker om kursen och litteraturen etc. Svaren är till en början lite försiktiga och 
svävande, men när vi mer konkret kommer in på litteraturlistan släpper plötsligt 
hämningarna och studenten blir ivrig att berätta. Det visar sig snart att Britta 
Lundgrens avhandling ”Allmänhetens tjänare” (1990), där postverket analyseras 
i ett genusperspektiv, har väckt en mängd ilskna tankar, känslor och funderingar. 
Han känner sig anklagad och kränkt av bokens innehåll och budskap. Känslorna 
tar alltmer överhanden under samtalet och i upprörda ordalag säger han bl a 
följande:

”Jag är så jävla less på dom här feministerna. Att dom aldrig kan lämna nåt ifred. 
Dom har ett alldeles för enkelt synsätt. Det är också gammalt, samma saker som 
sägs gång på gång. Så där är det ju inte idag, nu behandlas alla lika. Alla har samma 
chanser. Det spelar ingen roll om man är tjej eller kille.”
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Vad som gjort honom upprörd är alltså det feministiska budskap som han anser 
prägla undersökningen. Men när vi pratar vidare framgår det att han inte direkt 
motsätter sig undersökningens resultat, utan ”problemet” är perspektivet, att 
studien, som han uppfattar den, är inriktad på mäns förtryck av kvinnor. Detta 
har inneburit att han läst boken i en försvarsställning, där kampen stått mellan 
honom som person (man) och studiens mer generella diskussion av posten som 
genussystem. Det tycks inte ha någon betydelse att postverket analyseras i ett djupt 
historiskt perspektiv, 1600-1950, med tyngdpunkten förlagd till en tidsperiod 
långt innan studenten var född. Han har placerat sig på de anklagades bänk och 
alla uttalanden om män och maskulinitet uppfattar han som personlig kritik. Och 
denna kritik, som gör honom både altererad och skrämd, tycks vara svårhanterlig.

Vid ett annat tillfälle fick jag ett kort telefonsamtal från en kvinnlig distansstudent 
som blivit underkänd på en hem tentamens fråga berörande köns teoretiska per
spektiv inom etnologin. Studenten var upprörd över att behöva göra om frågan, 
speciellt som hon tyckte att ämnet var fullkomligt ointressant, och hade därför 
bestämt sig för att hoppa av kursen. Jag försökte få henne att tänka om -  hon hade 
skrivit bra på hemskrivningens tre övriga frågor -  men hon menade att hon fått 
nog av att som kvinna framställas som ”offer” för manlig överordning och kunde 
därför varken tänka sig att göra om frågan eller fortsätta kursen.

Syfte
Att etnologi är ett ämne som gärna behandlar företeelser i nära anslutning till 
människors vardagserfarenheter innebär att studerande i hög grad läser om ”sig 
själva”, om sociala och kulturella erfarenheter som liknar deras egna. Detta 
innebär att den kunskap som förmedlas via etnologins distansutbildning inte 
sällan hamnar nära studentens ”jag”. Mest framträdande är kanske denna ”jag- 
nära” kunskap i den litteratur som behandlar genus -  de sociala och kulturella 
aspekterna av att vi delar in världen i två kön. Med den utgångspunkten blir den 
här rapportens syfte att beskriva och problematisera studerandes inställning till 
och ”reaktioner” på den könsteoretiska kunskap etnologiska institutionen lär ut 
på distanskurser. Jag avser också, eftersom jag bland (kanske i första hand manliga) 
studenter uppmärksammat den genusteoretiska litteraturens djupgående inver
kan på ”det personliga”, att resonera om relationen mellan ett utpräglat personligt 
och ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap. Speciellt betydelsefullt är detta 
eftersom studierna bedrivs på distans. Den kursansvarige har i än högre grad än 
på dagkursen en mycket begränsad ”kontroll” över hur studenterna tillägnar sig 
kunskap. Man kan också vända på resonemanget och säga att de studerande i hög 
grad blir utlämnade till sig själva. Det finns inget ”naturligt” kollektiv där känslor,
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tankar och funderingar kan ventileras och bearbetas. Möjligtvis är förstagångs- 
studerande mer ”utsatta” än de läsvana.

Det material som ligger till grund för rapporten består för det första av de 
individuella (telefon-)samtal jag, som kursansvarig lärare, haft med A-distans
studerande under läsåret 1995/96. För det andra använder jag mig av de 
erfarenheter jag tillägnat mig i samband med fyra helglånga kurssammankomster 
i Umeå. Vid dessa distansträffar har jag fungerat både som föreläsare, diskussions- 
ledare och samordnare. Det är främst under distansträffarnas inledande diskussions
tillfällen som studenterna förmedlat sina personliga synpunkter på undervisning 
och litteratur. Eftersom materialet har en begränsad omfattning och varken 
insamlats eller bearbetats enligt någon i förväg uttänkt systematik skall tankegång
arna i rapporten främst uppfattas som tendenser eller hypotetiska resonemang. 
Beroende på att jag själv ansvarat för den kurs och de studenter som rapporten 
behandlar, kan framställningen också ses som en form av självrannsakan.

Olika förhållningssätt till kunskap
Att en könsdimension i undervisning fortfarande representerar någonting laddat 
och brännbart har visats av bl a Eva Erson ( 1994). Enligt Erson framkommer detta 
genom det motstånd och de protester mot ett könsperspektiv som lärare, 
utbildningsledare och studenter direkt och/eller indirekt ger uttryck för (Erson 
1994:57).

Bland de studerande på etnologins distanskurs kan man gentemot förmedlad 
könsteoretisk kunskap urskilja, i termer av ett slags idealtyper, tre förhållningssätt. 
För det första förekommer det studenter som förhåller sig till litteraturen med 
distanserad nyfikenhet och ”bakåtlutat” intresse. Kännetecknande för denna 
grupp är att de skiljer mellan kunskap som ett verktyg för förklaring av företeelser 
i omvärlden och personligt engagemang i och ansvar för vad kunskapen berättar. 
Kunskapen måste inte passera ”genom” det personliga jaget för att bli användbar. 
I det här fallet kan man tala om ett objektivt kunskaps förvärv: texterna berättar 
uteslutande om någonting därute, om någonting som inte direkt berör jaget eller 
den personliga identiteten. De maktbaserade könsstrukturer som omtalas i 
litteraturen, berör inte studenten som individ. Texterna handlar främst om ”de 
andra”.

Den andra gruppen intar ett slags medierande förhållningssätt. Kunskapen, vilken 
man i högre grad än i den första gruppen möter med djupgående nyfikenhet, är 
både subjektivt och objektivt användbar. Studenten agerar självreflexivt och 
funderar med utgångspunkt i litteraturen över sig själv och sin egen roll i relation
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till större sammanhang och strukturer. Kunskapens användbarhet gäller för dessa 
studenter både individer, sociala grupper och samhället. Ett exempel på detta är 
att den studerande med ”öppna ögon” kan diskutera samhällsövergripande 
könsstrukturer och samtidigt fiindera över hur dessa griper in i det egna familje
livet.

Även om båda ovanstående förhållningssätt kan, ur den kursansvariges perspektiv, 
ses som tämligen ”oproblematiska” är en medierande inställning att föredra ur 
pedagogisk synvinkel. Detta överensstämmer med vad Dorothy MacKeracher 
(1993) framhåller i en diskussion av feministisk pedagogik. Enligt MacKeracher 
är det viktigt att det personliga- tanke, känsla, erfarenhet, teori etc -  sammantaget 
formar en helhet i undervisningen.

För den tredje gruppen av studenter, vilka uppvisar en renodlat subjektiv identi
fikation med kursmaterialet, uppstår svårigheter. Texterna tolkas av dessa studen
ter som personligt inriktade och inte sällan tar man på sig ansvaret för vad man 
uppfattar som orättvisor. Detta kan resultera i en försvarsposition. Man värjer sig 
och med avsikt att bibehålla sin självuppfattning gör man allt för att motbevisa 
studiernas resultat. Förutom att processen leder till personlig frustration resulterar 
den i ett ensidigt kunskapstillägnande, eftersom studenten försvarar och ”fastnar” 
i sedan tidigare tillägnade synsätt (jfr Clinchy 1990, Lundgren 1993).

Även om mitt begränsade material gör det svårt att med vidare giltighet uttala sig 
om fördelningen av män och kvinnor vad gäller reaktionsmönster, tycks det vara 
övervägande män som intar en negativ hållning gentemot kurslitteraturen. Det 
förekommer att kvinnliga studenter ”vägrar” likställa könsstrukturer med 
maktstrukturer, men en uppenbar personlig försvarsposition är vanligast bland 
manliga studenter. En förklaring till detta är naturligtvis att litteraturen, direkt 
och/eller indirekt, problematiserar manliga privilegier och maskulin överord
ning.

Distansutbildningens dilemma
Vad som sagts ovan hänger möjligtvis samman med studievana. En lång och 
personlig erfarenhet av vetenskaplig litteratur minskar ”risken” för en utpräglat 
subjektiv identifikation med texter och litteratur. (Att jag ser detta som ett 
problem innebär inte att jag förespråkar ett renodlat distanserat förhållningssätt, 
eftersom det kan innebära avsaknad av empati. Som sades tidigare är en integra
tion av känslomässigt engagemang och empiriskt och teoretiskt kunnande det 
ideala resultatet av utbildning.) Till viss del är det också en fråga om kvinnligt och 
manligt. I mina samtal med studenter är det i första hand män som placerat sig
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i en uttalad försvarsposition, vilket beror på att man personligen känner sig 
angripen av kursmaterialets problematiserande av könsstrukturernas maskulina 
överordning. I de fall kvinnliga studenter uttrycker en ovilja att ta till sig ett 
genusperspektiv, gör man det från andra utgångspunkter. Antingen ser man som 
individ ingen underordning, inget förtryck, i dagens samhälle och anser därför att 
frågor om könets betydelse bättre passar in i t ex historiskt inriktade studier. Eller 
så reagerar man mot representationer av kvinnor som ”offer” för maktstrukturer. 
Men trots dessa variationer förekommer alltså både bland män och kvinnor ett 
motstånd mot de budskap som ingår i det genusteoretiskt präglade kurs
materialet. Och detta motstånd tycks i stor utsträckning hänga samman med att 
man gör genusperspektivet till en fråga som främst handlar om den egna 
individuella livssituationen och om personligt ansvar. (Ett klargörande är kanske 
nödvändigt. Jag anser naturligtvis inte att studenterna skall godta litteraturen utan 
protester. Vad frågan gäller är att tillägnandet och ifrågasättandet måste ske på en 
lämplig ”nivå”, t ex att studenten övas i att se företeelser ur både ett mikro- och 
makroperspektiv.)

Utifrån ovanstående redovisning vill jag närmare diskutera det jag anser vara 
distansutbildningens dilemma, ett problem som både berör studenten och den 
kursansvarige. Eftersom studierna bedrivs på distans saknas, om man undantar ett 
fåtal diskussionstillfällen vid de icke obligatoriska distansträffarna, möjlighet för 
studenterna att bearbeta och diskutera texterna kollektivt. Detta är troligtvis en 
orsak till att man i första hand relaterar litteraturen till sig själv och till de egna 
livserfarenheterna. Många andra faktorer har naturligtvis också betydelse för att 
ett negativt förhållningssätt uppstår. När studenten via kurslitteraturen stöter på 
t ex begreppet feminism förknippar han/hon detta med allmänt förekommande 
schablonbilder kring feministisk verksamhet och kvinnoforskning, vilket bidrar 
till misstänksamhet. Studenten inser först långt senare att även dessa schablon
bilder kan analyseras och förklaras med hjälp av kursens litteratur. Det finns alltså 
även samhälleliga förklaringar till att genusperspektivet möts med misstro från 
studenter. Att problematisera kön är att ifrågasätta en struktur av mycket 
grundläggande karaktär.

Ett problem för alla pedagoger är att nå vetskap om vilka effekter kurslitteraturen 
har på de studerande. Distansutbildningens dilemma, som förstärks av att 
studierna bedrivs i avskildhet, består i svårigheter för kunskapsförmedlaren att 
veta hur texterna tillägnas och hur de inverkar på studenten, både som universi
tetsstuderande och som privatperson. Här menar jag att studiehandledning, 
tentamen och kursutvärdering inte utgör tillräckliga instrument för att avslöja 
kunskapens följder, speciellt på det personliga planet. Men jag vill betona att detta
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problem inte ”enbart” handlar om det personliga. För att uppnå ett positivt 
kunskapstillägnande i stort krävs redskap som hjälper studenten förbi hinder och 
som möjliggör övergångar till ”högre” kunskapsnivåer. Häri ligger ett ansvar på 
kunskapsförmedlaren, och därför bör den pedagogiska utgångspunkten vara att 
kunskap ”gör” saker med människor, att litteratur kan omforma individer och 
individuella förhållningssätt. Med Anthony Giddens (1991) skulle man kunna 
säga att kunskapstillägnande kan innebära ett slags ”fateful moment”, en av
görande händelse som påverkar individens syn på sig själv och sin omgivning.

Medierande pedagogik
Vad jag efterlyser är konkreta idéer, metoder och tillvägagångssätt som gör det 
möjligt att i distansundervisning diskutera inlärningens följder. Det är inte 
tillräckligt att lära ut, man måste även analysera hur könsteoretisk kunskap lärs in 
och bearbetas. Hur passar kunskapen in i studentens föreställningsvärld och vad 
”ställer den till med” är frågor som pedagogiken måste hantera. Detta är 
naturligtvis områden som redan bearbetats pedagogiskt, men när det gäller 
könsteoretisk kunskap och dess effekter finns ett uppenbart behov av elaborerade 
pedagogiska metoder.

Ett konkret förslag avseende etnologins distansutbildning är att man vid första, 
eller kanske ännu hellre vid andra -  kursen består sammanlagt av fyra samman
komster -  träffen i Umeå lägger in en programpunkt där syftet är att i mindre 
grupper diskutera personliga reflektioner kring texter, litteratur och föreläsningar. 
Studenterna uppmanas att fundera över om inläst kunskap kan, och i så fall hur, 
inverka på eller användas i ”vardagslivet”. Hur skall jag som man/kvinna förhålla 
mig till begrepp som förtryckare eller förtryckt? Hur förhåller sig den ”lilla 
världen” (t ex familjelivet med sina rolluppdelningar) till övergripande 
könsstrukturer? Som avslutning på en för alla grupper gemensam diskussion kan 
läraren binda ihop trådarna genom att bl a skilja mellan olika nivåer i användandet 
av kunskap. Men eftersom sammankomsterna inte är obligatoriska bör även 
studiehandledningen göra studenten uppmärksam på kunskapens omdanande 
potential. Huvudpoängen är att studenten blir medveten om att könsteoretisk 
kunskap förändrar.

Att diskutera undervisningens effekter utgör alltså inte enbart ett ”terapeutiskt” 
arbete, utan det kan också ha betydelse för förståelsen av kunskapens relevans. 
Genom att studenterna ges möjlighet att på ett medvetet sä.tt relatera texter och 
litteratur till personliga vardagserfarenheter, uppnås vetskap om kunskapens olika 
nivåer. I viss mån fungerar redan etnologiska institutionens undervisning i linje 
med mitt resonemang, men som framgått tidigare tycks behovet av att kunna
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hantera det personliga — det manliga och det kvinnliga — i relation till större
könspräglade sammanhang vara stor.
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Hur viktiga är studierna för studenterna?

Curt Löfgren, institutionen för nationalekonomi 

1 Problemet
En student skulle kunna, men vill inte. En annan student vill, men kan inte. När 
jag sitter med tentamensresultatet för en kurs brukar jag ibland fundera på detta; 
hur mycket av variationen i resultatet som kan förklaras av studenternas varie
rande förmåga -  deras förkunskaper och tidigare inhämtade färdigheter -  och hur 
mycket som kan förklaras av deras varierande vilja -  studenternas preferenser; det 
val de har gjort.

Variationen i studenternas förmåga är lättare att ha en uppfattning om än deras 
skiftande preferenser. Kan de gymnasiematematiken? Hur höga är intagnings- 
poängen? I vilken utsträckning har de tidigare i skolsystemet stött på ekonomisk 
teori? I jämförelse med detta vet jag betydligt mindre om den vikt studenterna 
fäster vid sina studier. Vid vår institution är erfarenheten den, d v s vi tror, att 
skillnader i studenternas preferenser är en mycket betydelsefull faktor när skillna
der i studieresultatet ska förklaras. När det finns studieproblem så är det inte t ex 
gymnasiet som är det största problemet, utan snarare det val beträffande studie
ansträngning som studenterna gjort. På den förmodade insikten har vi utformat 
vårt examinationssystem på A-kursen så att det ska ge stora incitament till en 
regelbunden och väl tilltagen studieinsats (Löfgren 1993).

Jag skulle vilja veta mer om hur viktiga studenterna i nationalekonomi tycker att 
studierna är. Syftet med denna undersökning är därför att studera studenternas 
preferenser, d v s  hur angelägna de tycker att kunskaper i nationalekonomi är 
i förhållande till annat. Framförallt är det variationen i preferenser jag intresserar 
mig för.

Vad menar man då med att en aktivitet är mer eller mindre angelägen eller viktig? 
Med utgångspunkt från ekonomisk teori står studentens valsituation i fokus när 
man ska diskutera innebörden av detta begrepp. En student gör ett val mellan att 
ägna intresse, energi och tid åt studier i nationalekonomi och att använda dessa 
resurser till alternativa aktiviteter. Exempel på de senare är studier i ett annat ämne,
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föreningsaktiviteter, utövande av sporter, omsorg om egna barn eller förvärvsar
bete. Var och en av dessa aktiviteter kan bidra till att studentens nytta, välfärd ökar. 
Studier t ex kan ge en direkt känsla av välbefinnande for den student som tycker 
att det är roligt att studera. Studier kan också öka studentens välfärd i framtiden 
på olika sätt; dels genom känslor av välbefinnande därför att man förstår sin 
omgivning och samhället bättre än vad man skulle ha gjort utan studierna, dels 
genom att man kan få ett mer välbetalt och i eget tycke bättre jobb än annars. Men 
dessa positiva effekter av studier väger studenten mot motsvarande effekter av 
andra aktiviteter. Det är mycket som en student vill hinna göra av sin tid, nu och 
i framtiden -  mer än vad det finns utrymme för. Därför måste studenten välja. I 
mycket förenklad form kan man exemplifiera valsituationen med frågor av 
följande typ: Karriären eller familjen? Fjällresan mitt i terminen eller VG på tentan 
(och högre lön i framtiden)? Fotbollslandskampen på TV i kväll -  eller UB?

Så frågan om vikten av studier för studenter på en kurs i nationalekonomi är alltså
1 denna mening frågan om hur mycket av annat i livet de är beredda att offra för 
att få ökade kunskaper i nationalekonomi. Det är denna fråga som har under
sökts.

2 Undersökningen
Den lättast tänkbara vägen att undersöka problemet har valts; jag har frågat 
studenterna. I februari 1997 tillställdes studenterna på A-kursen i nationaleko
nomi en enkät med frågor om deras inställning till studierna1. Enkäten distribu
erades under A-kursens första moment, före slutskrivningen på momentet. 
Studenterna hade dock vid enkättillfället haft tillfälle att pröva kunskaperna på två 
mindre skrivningar, duggor. Så en viss uppfattning om den egna studieförmågan 
i nationalekonomi fanns i studentgruppen vid enkättillfället.

Enkäten innehöll två frågor om studenternas värdering av studier i national
ekonomi kontra andra aktiviteter. Dessa två frågor återges i bilagan. En av 
frågorna var relativt enkel. Studenterna ombads att gradera angelägenheten av 
studierna från mycket oviktiga till mycket viktiga. Anvisningarna till den andra 
frågan var, vilket framgår i bilagan, utförliga och tämligen komplicerade. Stu
denterna besvarade dock enkäten vid ett föreläsningstillfälle vilket möjliggjorde 
muntliga anvisningar om innebörden av frågan. Detta gör det mer troligt än 
annars att studenterna rätt uppfattade frågeställningen. Samtidigt medför det 
naturligtvis en risk att studenterna påverkades av varandra innan de gav sina svar.

1 Av utrymmesskäl (uppsatserna till konferensen påbjuds vara max 10 sidor) biläggs inte hela 
enkäten. Den intresserade kan dock fa ett enkätexemplar av uppsatsförfattaren.
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Frågan gällde den tid i timmar per vecka som studenterna maximalt kunde tänka 
sig att ägna åt studier på kursen. Tanken är här att detta skulle kunna ge en grov 
uppskattning av studenternas preferenser för studier i nationalekonomi. De olika 
aktiviteter som studenterna väljer mellan medför alla en tidsåtgång. En timmes 
ytterligare studier i nationalekonomi är en timme mindre för någonting annat. 
Men frågan kompliceras av att när studenten bestämmer sig för hur mycket tid 
han eller hon maximalt vill ägna åt studier så sker detta i ett samspel mellan 
studentens förmåga och preferenser. En student kan resonera så att den maximala 
tid han/hon vill använda till studier är den tid han/hon tror sig behöva använda 
för att få ett godkänt resultat. I så fall speglar svaret förmåga snarare än preferen
ser.

Av denna anledning utformades frågan så att studenten fick uppge den maximala 
tid han/hon kunde tänka sig att ägna åt studier givet att han/hon också skulle 
behöva använda den tiden för att uppnå ett godkänt resultat. I anvisningarna till 
frågan uppmanades studenterna att bortse från erfarenheter av hur mycket de 
normalt måste studera för att uppnå ett visst resultat. Om studenterna rätt kunde 
tänka sig in i den situationen bör svaren alltså återge preferenser istället för 
studieförmåga.

De övriga frågorna i enkäten avser variabler som i utbildningsekonomisk litteratur 
är vanliga vid försök att spegla studenternas preferenser (jämför Chizmar 1986). 
Att inkludera dessa variabler är intressant därför att det ger en möjlighet att 
undersöka om det finns något samband mellan dem och studenternas uppgifter 
om hur viktiga de anser sina studier vara. Variablerna är:

Kön För de amerikanska studenterna i nationalekonomi
uppvisar män ett bättre studieresultat än kvinnor. 
Förklaringar söks både i preferenser och förmåga.
Till de förra hör att kvinnor kan tänkas ha starkare 
preferenser för annat än studier -  t ex sociala relatio
ner, hushållsarbete, barnomsorg.

Ålder Ju äldre en student är desto starkare restriktioner
från andra aktiviteter i livet än studier kan hon/han 
tänkas ha; exempelvis familj och barn.

Bostadsförhållanden Om studenterna bor i typiskt “studentboende“ —
studentrum, studentlägenhet eller inneboende -  
kan de tänkas vara mer involverade i studentsituatio
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nen än annars -  alla i deras omgivning studerar 
också.

Förväntat betyg Det betyg studenten förväntar sig på kursen kan
också spegla preferenser. Ju högre förväntat betyg, 
desto starkare intresse och preferenser för kursen. 
Men denna variabel torde också spegla förmågan.

Arbetslivserfarenhet Om man är student efter en period av förvärvsarbete
kan detta tänkas öka preferenserna för studier, både 
om de är frivilligt valda eller ”påtvingade” av en 
arbetslöshetssituation.

Parallella studier Att man samtidigt bedriver studier på en annan kurs
kan vara ett uttryck för svagare preferenser för stu
dier i nationalekonomi

Förvärvsarbete Att man förvärvsarbetar vid sidan av studierna kan
också vara ett resultat av svagare preferenser för 
studier i nationalekonomi.

Kurs/Program Studenterna på den undersökta kursen kommer dels
från fristående kurs, dels från gymnasielärarpro- 
grammet i samhällskunskap, pol mag- och service- 
managementprogrammet. En mindre grupp än de 
andra kommer från andra program. Valet av kurs/ 
program kan spegla preferenser.

3 Resultatet
Enkäten besvarades av 167 av de 216 studenter som är registrerade på kursen. De 
svarande är den grupp av studenter som var närvarande vid det föreläsningstillfälle 
då enkäten delades ut. Här finns uppenbarligen ett selektionsproblem. De icke 
svarande/icke närvarande har uppvisat svagare preferenser än de svarande för 
åtminstone undervisningen på kursen. Det vore mycket intressant att med en 
större resursåtgång än vad som nu har varit möjligt kartlägga hela den registrerade 
gruppen. Som det nu är så är de svarande representativa för sig själva som grupp 
och möjligen för en grupp som man kan kalla ”aktiva studenter”.

Variablerna har specificerats enligt tabell 1 nedan i vilken också medelvärden och 
standardavvikelser återges.
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Tabell 1. Variabler

Variabel Mv Staw

TID 38 14

VIKT 5.3 1.0

KVINNA 0.55

ÄLDER 23.5 4.0
BOSTAD 0.49

U_FÖR 0.07

GJFÖR 0.84

VG_FÖR 0.09

ARBERF 0.47

STUDMER 0.21

ARBETE 0.21

FRI 0.43

GYMLÄR 0.10

POLMAG 0.23

SERVMAN 0.19

Förklaring

Det maximala antalet timmar i veckan som en student 
kan tänka sig att ägna till studier på nationalekonomi - 
kursen, inklusive undervisningstid, för att få ett godkänt 
betyg, givet att studentens studieförmåga är sådan att 
han/hon också måste använda detta antal timmar för att 
få ett godkänt betyg.
Studenternas gradering av hur viktiga de anser att stu - 
dierna i nationalekonomi är jämfört med allt annat 
som de också vill göra. Skala: 1 till 7 där 1 = mycket 
oviktiga och 7 = mycket viktiga 
1 = Kvinna 
0= Man 
De svarandes ålder
1 = Bor i studentrum, studentlägenhet eller är 

inneboende
0= Bor i lägenhet annan än st.lägenh., villa/radhus 

eller i annat boende 
1= Studenten förväntar sig betyget U på kursen 
0= I annat fall
1= Studenten förväntar sig betyget G på kursen 
0= I annat fall
1= Studenten förväntar sig betyget VG på kursen 
0= I annat fall
1 = Har arbetslivserfarenhet uppgående till minst 1 

år
0 = I annat fåll
1 = Studenten bedriver studier i annat ämne sam

tidigt med nationalekonomikursen
0 = I annat fåll
1 = Studenten förvärvsarbetar samtidigt med

natio naleko no mikursen
0 = I annat fall
1 = Studenten är inskriven på fristående kurs
0 = I annat fåll
1 = Studenten är inskriven på gymnasielärarpro-

programmet i samhällskunskap
0 = I annat fall
1 = Studenten är inskriven på pol mag programmet
0 = I annat fall
1 = Studenten är inskriven på service management-

programmet 
0 = I annat fåll
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Studenternas svar på de två frågorna om studiernas vikt sammanfattas i tabell 2 
nedan. När det gäller den direkta frågan om hur viktiga studierna är i relation 
till allt annat studenterna vill göra så har en stor andel -  80% -  angivit någon 
av vikterna på den övre delen av skalan (5,6 eller 7). De två högsta vikterna har 
angivits av 44% av de svarande.

V ikten
Tabell 2 

av och maxim al tid för studier i nationalekonom i

VIK T T ID

I jämförelse med Procentuell Maximalt antal timmar i veckan för att få
annat är andel av svarande G givet att man måste anslå så många
studierna timmar

1= mycket 0
oviktiga
2 1 40
3 5 33
4 14 31 32*

5 36 35 35
6 34 40
7=mycket 10 50 42
viktiga

1-7 100 38 38
Antal svar 167 167 167

*Den grupp med lägst T ID  är signifikant skild från de två övriga, p<0.05

I genomsnitt är de svarande beredda att studera under maximalt 38 timmar 
per vecka, inklusive undervisningstid, för att få ett godkänt resultat. Sprid
ningen runt detta genomsnitt är stor. Standardavvikelsen är 14 timmar. Det 
framgår av tabell 3 att en tredjedel av de svarande har angivit en maximal stu
dietid på högst 30 timmar per vecka medan en femtedel kan tänka sig att anslå 
mer än 40 timmar per vecka till studier.

Det finns ett samband, vilket kan ses i tabell 2, mellan den vikt studenterna har 
angivit för studierna och den maximala studietid de uppgivit. Studenter som 
anser studierna vara förhållandevis mer viktiga har också en jämförelsevis
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längre maximal studietid. Skillnaden är avsevärd. De nära 50% av studenterna 
som satt vikten 6 eller 7 för studierna (på den sjugradiga skalan från oviktiga 
till viktiga) har en maximal studietid som är drygt 30% högre än den femtedel 
av studenterna som angivit vikten 4 eller lägre för studierna.

Tabell 3 
Maximal tid till studier

TID
Maximalt antal 
timmar i veckan 
för att fa G givet 
att man måste 
anslå så många 
timmar

PROCEN
TUELL
SVARSFÖR
DELNING

-  30 tim 34
31-39 tim 14

40 tim 32
41 -  tim 21

Summa 101
Antal svar 167

Tabell 4 
Maximal tid till studier 

vid parallella studier

STUDM ER  
Bedriver 
parallella studier

TID
Maximalt antal 
timmar i veck
an för att få G 
givet att man 
måste anslå så 
många timmar 
(antal svar)

Ja 33 (35)
Nej 39  (132)

Samtliga 38(167)

Skillnaden mellan grupperna är
signifikant, p<0.05

De övriga variablerna i enkäten valdes att ingå därför att de i utbild- 
ningsekonomisk forskning har använts som uttryck för studenternas 
preferenser. Så när som för en av dessa variabler finns det dock i denna studie 
inget samband mellan dessa variabler och den vikt studenterna fäster vid sina 
studier respektive den maximala tid de vill ägna åt studierna. Åtminstone 
framkommer inget samband vid parvisa jämförelser variablerna emellan. 
Någon multivariat analys har inte genomförts i denna studie. Variabeln 
STUDMER är den enda som tycks samvariera -  inte med graderingen av 
studiernas vikt, men -  med studietiden. Det framgår av tabell 4 att studenter 
som också studerar andra kurser vid sidan av nationalekonomikursen inte är 
beredda att anslå lika mycket tid till studier i nationalekonomi som de icke 
parallellstuderande.
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3 Slutsatser och diskussion
Två variabler har använts för att studera den vikt som studenterna fäster vid 
sina studier i förhållande till annat som de också vill göra. Den ena är den 
gradering av studiernas vikt som studenterna gjort, den andra är den maximala 
tid som studenterna vill anslå till studier för att fa ett godkänt betyg. Dessutom 
har sambandet mellan dessa variabler och andra variabler som i 
utbildningsekonomiska studier använts för att spegla studenternas preferenser 
undersökts.

Resultaten är i korthet att en stor del av studenterna tycks anse att studierna är 
förhållandevis viktiga men att det samtidigt finns en avsevärd variation mellan 
studenterna avseende den tid de kan tänka sig att ägna åt studier. Med ett 
undantag finns inget samband mellan dessa variabler och de övriga variabler 
som undersökts.

Av detta kan följande slutsatser kanske dras?

TID; den maximala tid som en student kan tänka sig att anslå till studier för att 
få godkänt -  givet att den tiden också behövs för ett godkänt resultat, tycks ge 
bättre information om studenternas preferenser än de övriga, i andra 
sammanhang, förmodade preferensvariablerna. Dessa senare variabler tycks 
inte vara relaterade till VIKT; studenternas gradering av studiernas vikt. TID 
är däremot klart relaterad till VIKT.

TID är ett exempel på hur VIKT åtminstone i viss utsträckning kan översättas 
till en variabel som lättare kan förstås än VIKT. Båda variablerna speglar 
studenternas valsituation; hur mycket av annat i livet de är beredda att uppoffra 
för sina studier. Men det är svårare att förstå skillnader på en sjugradig skala än 
skillnader mellan studenterna avseende det antal timmar per vecka som de är 
beredda att vika för studier.

Resultatet av undersökningen visar på detta: Vad betyder det att 20% av stu
denterna sätter vikten 4 eller lägre på sina studier medan 44% sätter vikten 6 
eller 7? Jo, det motsvarar en skillnad i studietid på 10 timmar per vecka -  32 
timmar i den förra gruppen och 42 timmar i den senare.

Den variation i studenternas preferenser som framkommer i denna under
sökning tycks alltså vara avsevärd. Av de två i föregående stycke jämförda grup
perna är studenterna i den senare beredda att lägga ner en studietid som är 
30% högre än i den första gruppen. Här kan man tillägga att bortfallet i
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undersökningen i större utsträckning kan tänkas tillhöra gruppen med låga 
preferenser för studier än den med höga. Det skulle i så fall öka skillnaderna.

Mycket kritik kan riktas mot såväl enkäten som de enkla jämförelser av medel
värden i olika grupper som gjorts ovan. Därför bör ett frågetecken placeras 
efter alla slutsatser. Men eftersom kunskapen om studenternas preferenser är så 
liten tycker jag att det är intressant, och viktigt, nog att få ställa dessa frågor.

Referenser
Chizmar, J.F., 1986, The role of student choice in economic learning models. 

Ur Hodkinson,S. & Whitehead,D.J. (eds), Economic Education Research 
and Development Issues, Longman, New York 

Löfgren C, "Examinera mera" för högre kvalitet -  Om sambandet mellan 
examination och den tid studenten ägnar åt studier. I Rapport från uni- 
versitetspedagogiska konferensen i Umeå, Personalutbildningen och 
utbildningscentret, Umeå universitet, 1993
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Bilaga : Utdrag ur enkäten

1. Syftet med denna fråga är att ta reda på Dina preferenser för studier i 
nationalekonomi. Vi vill därför inte att den studieförmåga som Du har i 
verkligheten ska påverka Ditt svar. Bortse alltså ifrån Dina erfarenheter 
av hur mycket Du normalt måste studera för att uppnå ett visst resultat.

Tänk så här: VI utgår från en punkt på tallinjen som ungefar svarar mot 
undervisningstiden -  10 timmar i veckan. Antav att Din studieförmåga 
är sådan att för att uppnå ett godkänt betyg (en fråga om väl godkänt 
betyg följer senare) på A-kursen i nationalekonomi måste Du studera 10 
timmar i veckan inklusive undervisningstid. Skulle Du studera 10 tim 
mar i veckan givet att det är det antal timmar Du måste studera för att 
fa godkänt?

OM DITT SVAR BLIR JA -  gå i riktning höger på tallinjen från 10 
timmar. Ställ Dig samma fråga för varje nytt 
heltal timmar Du träffar på -  Skulle Du studera 
11 timmar, 12 timmar, 13 timmar ... o.s.v. -  
givet att respektive timantal är det antal timmar 
Du måste studera för att få godkänt? Till slut 
kommer Ditt svar att bli NEJ, antingen för 
något av timantalen på tallinjen -  RINGA DÅ 
IN DET ANTALET TIMMAR -  eller för ett 
tal som är större än de som finns på tallinjen -  
SKRIV I SÅ FALL IN DET TIMANTALET 
längst till höger på tallinjen.

OM DITT SVAR BLI NEJ -  gå i riktning vänster på tallinjen från 10 
timmar. Ställ Dig samma fråga för varje nytt 
heltal timmar Du träffar på -  Skulle Du studera 
9 timmar, 8 timmar, 7 timmar ... o.s.v. -  givet 
att Du måste använda dessa timmar för att få 
godkänt? Till slut kommer Ditt svar att bli JA -  
RINGA DÅ IN DET ANTALET TIMMAR.

Det maximala antalet timmar i veckan, inklusive undervisningstid, som Du 
skulle studera för ett GODKÄNT betyg — givet att Din studieförmåga är 
sådan att Du måste använda det timantalet till studier för att få godkänt
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2. Som student kan man vilja göra mycket annat än att studera nationaleko
nomi — man kan vilja studera ett annat ämne samtidigt, man kan vilja 
bedriva föreningsaktiviteter och/eller idrottsaktiviteter och man kan ha 
många andra intressen som man vill hinna utöva. En del studenter arbetar 
vid sidan av studierna och en del kan ha egna barn att ta hand om.

Om Du tänker på allt annat Du vill göra förutom att studera nationaleko
nomi -  hur viktiga tycker Du att Dina studier i nationalekonomi är?

Markera med en ring runt 
aktuell siffra!
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Lärarstuderandes kunskap, tankar och firågor 
om människan och livet

Stefan Nordström, Instför matematik och naturvetenskapliga ämnen 

Sammanfattning
I utbildningen av 1-7-lärare vid Umeå universitet har, i kursen NO  10p, ingått 
ett moment kallat ”Hälsa” (4p). Där har bland annat undervisats om 
människokroppen, dock med mycket få undervisningstillfällen. NO-kursen ses 
för närvarande över av en kursplanegrupp och kommer att revideras under 
innevarande år (1997). Även i fortsättningen kommer dock utrymmet för 
lärarledd undervisning att vara begränsat för många moment, alla lika väsentliga. 
Till exempel måste därför avsnittet om människan även i fortsättningen till största 
delen läsas in av de studerande själva. Hur kan man då på bästa sätt hjälpa dem 
med det? Följande modell har prövats:

• Undervisningsmomentet inleddes med en enkät med dels värderingsfrågor (om 
de studerandes syn på livet och dess uppkomst, evolution, människans härled
ning, fosterdiagnostik, aborter), dels kunskapsfrågor om människan och livet. 
Därefter hölls en introduktionsföreläsning varpå kursdeltagarna själva fick stu
dera ett för ändamålet särskilt utarbetat undervisningsmaterial1.

• Nästa undervisningstillfälle inleddes med en presentation av resultatet från 
enkätundersökningen, varefter en skriftligt formulerad fråga samlades in från var 
och en av de studerande. Undervisningen fortsatte sedan i seminarieform kring 
dessa frågor (två undervisningstillfällen med två lektionstimmar vardera). Frågor 
och svar har publicerats för att användas som kompletterande kurslitteratur i 
kommande kurser2.

Positivt utfall vid utvärdering av den prövade modellen innebär att vi även i 
fortsättningen vill använda den, dock med vissa modifikationer.

1 Nordström S: Människan -  en organism bland andra och ändå inte ett djur. DidaktUm- 
Navet Nr 1, Första upplagan Maj 1995, Andra reviderade och utökade upplagan, Mars 
1996

Nordström S: Frågor och svar om människan och livet. DidaktUm-Navet Nr 2, Novem
ber 1995
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Bakgrund
En israelisk pedagog (Pinchas Tamir), som för några år sedan besökte Umeå, 
inledde en av sina föreläsningar med att säga: ”Vi lärare ger svar på så många frågor 
som eleverna aldrig har ställt.” Detta gav mig en tankeställare. Borde vi inte även 
i akademisk grundutbildning mer utgå från frågor som de studerande själva 
ställer? Särskilt när mycket av den kunskap som studenterna skall tillägna sig 
måste inhämtas genom självstudier, är det också viktigt att de får möjlighet att 
ställa och under sakkunnig vägledning bearbeta frågor som därvid aktualiseras.

Ny läroplan
Nya läroplanen för den obligatoriska skolan3 betonar skolans uppgift att ”för
medla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på”. Begrepp 
som okränkbarhet, frihet, integritet, jämställdhet samt solidaritet lyfts fram. 
Skolan skall gestalta och förmedla sådana värden ”i överensstämmelse med den 
etik som förvaltats av kristen tro och västerländsk humanism”. Undervisningen i 
den obligatoriska skolan skall vara icke konfessionell, men eleverna skall fostras till 
”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”.

Stora krav
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna 
etiska ställningstaganden, grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 
och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i vidare 
perspektiv. Allt detta ställer stora krav på lärarstuderande och lärare, som själva 
måste bearbeta sin inställning till frågor om vetenskap, världsbild och livssyn. Mot 
bakgrund av dagens snabba kunskapsutveckling inom teknik, naturvetenskap 
och medicin, inte minst också med tanke på den senaste tidens alarmerande 
rapporter om oroligheter och våldstendenser i skolan, är det viktigt att undervis
ning om människan inte endast handlar om organ och organsystem. Vi måste lära 
oss att se på människan som en organism bland andra, samtidigt som hon med sin 
kultur, sina existentiella frågor och sina tankar om vad som är rätt och orätt skiljer 
sig från djuren.

Relevant kunskap
Samtidigt är det viktigt att blivande lärare ges möjlighet att inhämta relevant 
kunskap om anatomi och fysiologi, evolution och ekologi, miljö och hälsa. 
Skolans biologiämne skall behandla ”livet, dess uppkomst, utveckling, former, 
betingelser... Undervisningen skall ge kunskaper om människan som biologisk 
varelse och om livets evolution”4. Den som vill arbeta som lärare måste därför

3 Läroplan för den obligatoriska skolan 1994 (Lpo 94)
4 Kursplaner för grundskolan, 1994
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bearbeta frågor om saklighet och allsidighet i undervisningen . Förutom goda 
grundkunskaper är dock även egenskaper som intresse, nyfikenhet, tänkande, 
engagemang, kreativitet, ansvarstagande, självständighet och samarbetsvillighet 
utmärkande för en bra lärare6.

Enkätundersökning
I den undervisningsmodell som testats inleds kursavsnitt om människan med 
enkätundersökningar. I en sådan undersökning bland 88 blivande lärare för åk 
1—7 (79 kvinnor och 9 män) med inriktning på svenska och samhällsorienterande 
ämnen (SvSO) och 42 ( 30 kvinnor och 12 män) med inriktning på matematik 
och naturorienterande ämnen (MaNO) fick kursdeltagarna bland annat ta 
ställning till fem påståenden om förhållandet människa—djur . De fick också ta 
ställning till vad de ansåg om riktigheten i tio olika uttalanden om människan och 
livet (citat ur olika böcker och skrifter). Resultatet av denna undersökning 
kommer att redovisas senare jämte resultat från motsvarande undersökning i 
andra studerandegrupper.

Förhållandet människa/djur
I sammanställningen nedan visas endast hur de ovan nämnda studerande
grupperna förhöll sig till de fem påståendena om förhållandet människa/ djur. I 
enkätformuläret fanns fem svarsalternativ för varje påstående. Här har dessa förts 
samman till tre enligt följande: Ja = ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer 
ganska bra”, ?? = ”varken stämmer eller inte stämmer”, Nej = ”stämmer ganska 
dåligt” eller ”stämmer inte alls”.

Påstående Svar % k ?? Nej

Människor och andra högre djur har SvSO 83 10 7
samma rätt att leva MaNO 86 5 9

Människor och högre djur upplever SvSO 64 25 11
smärta på samma sätt MaNO 69 24 7

5 Nordström S: Saklighet och allsidighet i skolans undervisning om evolution. DidaktUm- 
Navet Nr 5, Oktober 1996
6 Hallman A, WolfWatz M, Boman T, Nordström S m fl: Skolan behöver duktiga ma/no- 
lärare. Så här vill vi arbeta. DidaktUm-Navet Nr 3, April 1996
7 Uddenberg N: Den stora utmaningen. Moderna svenskars syn på människans plats i 
naturen. Nya Doxa 1995
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Högre djur kan planera sin framtid på SvSO 6 23 71
samma satt som människor MaNO 7 36 57

Människorna skulle må bättre om de SvSO 33 39 28
var lika naturliga som djur. MaNO 52 36 12

Den som vill förstå samhället måste ta SvSO 58 17 25
hänsyn till att människorna har MaNO 62 31 7
mycket gemensamt med djuren

Reviderad enkät
I samma grupp med 88 blivande 1-7-lärare med SvSO-inriktning har även ett 
annat enkätformulär prövats. Samma formulär skall också användas bland 
lärarstuderande med MaNO-inriktning som inleder motsvarande kurs inne
varande termin (vt -97). Detta formulär innehåller dels värderingsfrågor om livet, 
människan, evolution, fosterdiagnostik och aborter, dels kunskapsfrågor. När 
denna enkät använts bland studerande med såväl SvS O-inriktning som MaNO- 
inriktning skall en fullständigare analys av resultatet genomföras.

Vad är liv?
Här ges endast exempel på hur de 88 blivande lärarna med SvS O-inriktning, som 
hittills besvarat enkäten, ställde sig till en del av dessa frågor. På frågan ”Vad är liv?” 
svarade man på följande sätt (antal som valde respektive svarsalternativ anges 
inom parentes efter respektive påstående).

• Liv är egentligen ingenting annat än kemi och har kommit till genom en 
slumphändelse (ingen valde detta svarsalternativ)
• Liv har kommit till genom en slumphändelse, men är ändå något mer än enbart 
kemi och fysiologi (54)
• Liv är kemiska och fysiologiska processer men måste ha kommit till genom en 
skapelseakt av något slag (25)
• Liv är något som Gud har skapat och uppehåller och det är därmed något annat 
än kemi och materia (9)
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Flertalet (61 %) menade alltså att livet kommit till av en slump, medan övriga (39 
%) trodde på en skapelseakt av något slag. En annan fråga som ställdes var ”Vad 
är en människa?”.

• Människan är ingenting annat än ett djur (9)
• Människan är ett djur, men endast i biologisk mening (60)
• Människan är något helt annat än ett djur (18)

Var tionde av de tillfrågade menade alltså att människan är ”ingenting annat än” 
ett djur, medan var femte ansåg att människan är ”något helt annat än” ett djur. 
En hade inte valt något av svarsalternativen till denna fråga.

Evolution
På frågan ”Härstammar människan från apor eller apliknande förfäder?” förde
lade sig svarsalternativen på följande sätt: Helt säkert (28), troligen (45), kanske 
(7), inte alls (8). Ingen hade kryssat för ett alternativ ”vet ej” på denna fråga. Till 
påståendet att ”Evolutionsteorierna ger en riktig bild av livets utveckling på 
jorden” förhöll man sig på följande sätt: Helt och hållet (9), i stora drag (47), i viss 
mån (21), inte alls (2). Åtta hade kryssat för alternativet ”vet ej” och en hade inte 
svarat alls på denna fråga.

Aborter och fosterdiagnostik
Följande frågor ställdes om inställning till aborter och fosterdiagnostik. ”Tycker 
du att det är rätt att göra abortingrepp vid 'oönskad' graviditet?” Svarsalternativen 
var härja (38), Ja, men endast av mycket speciella skäl (47), Nej aldrig (3). ”Tycker 
du att det är rätt att med fosterdiagnostik söka efter sjukdom/skada hos ofödda 
för att sedan göra abort om sådan upptäcks?” Också här fanns tre svarsalternativ, 
Ja (14), Ja, men endast i fråga om allvarlig sjukdom/skada (58), Nej aldrig (16).

Kunskapsfrågor
Förutom dessa värderingsfrågor ställdes sammanlagt 15 kunskapsfrågor, samtliga 
med svarsalternativ att välja mellan. Det fanns frågor om arvsmolekyler, organiska 
respektive oorganiska ämnen, skelettets uppgifter, enzymer, vitaminer, hormoner, 
blodkroppar, cirkulationen, synsinnet samt embryonalutveckling. Det finns inte 
här utrymme att presentera resultatet i dess helhet, men genomgående visade 
svaren på ojämn och bristfällig kunskap om livet och människan. Låt mig ge några 
exempel.
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Vad är ett däggdjur?
På frågan ”Vad är ett däggdjur?” fördelade sig svarsalternativen på följande sätt.

• Djur som föder levande ungar (62)
• Djur vars honor har livmoder (moderkaksdjur) (4)
• Djur vars ungar diar sin mor (22)

Endast var fjärde av de tillfrågade kryssade alltså för det sista svarsalternativet, som 
är det rätta. Så många som 62 av 88 angav felaktigt att däggdjur är sådana som 
föder levande ungar, trots att det ju är många andra djur som också gör det och 
att det faktiskt finns däggdjur som lägger ägg (näbbdjur och myrpiggsvin).

Blodets cirkulation
Det dubbla blodomloppet hade man mycket diffusa kunskaper om, vilket 
följande resultat visar:

Blodcirkulationens stora kretslopp

• går från höger förmak till vänster kammare (25)
• går från höger kammare till vänster förmak (25)
• går från vänster förmak till höger kammare (14)
• går från vänster kammare till höger förmak (23)

Blodcirkulationens lilla kretslopp

• går från höger förmak till vänster kammare (19)
• går från höger kammare till vänster förmak (22)
• går från vänster förmak till höger kammare (23)
• går från vänster kammare till höger förmak (23)

På vardera frågan hade en avstått från att svara. Av övriga 87 antog så många som 
39 (25+14) att stora kretsloppet och 42 (19+23) att lilla kretsloppet börjar i ett 
förmak. Det är märkligt att inte fler satsade på att kretsloppen bör ha sin början 
i en kammare, då det ju är kamrarna som pumpar ut blodet ur hjärtat. Det föreslog 
48, av vilka knappt hälften (23) satsade på rätt alternativ (vänster kammare) för 
stora kretsloppet, och 45 av vilka hälften (22) satsade på rätt alternativ (höger 
kammare) för lilla kretsloppet.
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Embryonalutveckling
Till sist skall redovisas uppfattningar man hade om när alla organ har anlagts i ett 
mänskligt foster. Nedan visas hur många som ansåg att denna tidpunkt inträffar

• 7-8 veckor efter äggets befruktning (31)
• 2-13 veckor efter äggets befruktning (34)
• 17-18 veckor efter äggets befruktning (17)
• 23-24 veckor efter äggets befruktning (6)

Endast 31 av 88 visste alltså att första svarsalternativet är det rätta. Så många som 
6 trodde att embryonalutvecklingen (organanläggningen) är avslutad först när 
fostret har nått den ålder då det kan överleva utanför moderns kropp.

De studerandes egna frågor
Frågor som de studerande själva ställde efter att ha läst den första upplagan av det 
använda studiematerialet8, har samlats och besvarats i en särskild publikation9 för 
användning som kompletterande läromedel. Totalt 198 relevanta frågor ställdes 
i sammanlagt fem undervisningsgrupper med 25-30 studerande i vardera, två 
grupper med inriktning mot matematik och naturorienterande ämnen (MaNO) 
och tre med inriktning mot svenska och samhällsorienterande ämnen (SvSO). 
Frågorna berör följande områden (antalet frågeställningar inom parentes):

• Reproduktion och fosterutveckling (16)
• Kromosomer och gener, kvinnligt, manligt (11)
• Skelett och muskler (16)
• Idrott och träning (9)
• Hud, hår, vävnader (21)
• Cirkulation och andning (23)
• Matspjälkning och utsöndring (15)
• Nerv- och sinnesfysiologi (27)
• Vitaminer, hormoner, reglering (9)
• Virus och mikroorganismer (10)
• Infektioner, allergier, immunförsvar (13)
• Cancer och andra sjukdomar (17)
• Åldrande och död (11)

8 DidaktUm-Navet Nr 1, Första upplagan, Maj 1995
9 DidaktUm-Navet Nr 2, November 1995
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Reviderat studiematerial
Med användningen av ett reviderat och väsentligt utökat studiematerial , som 
förutom avsnitt om livets organisation, människans anatomi och fysiologi samt 
livscykeln tar upp frågor om människans härstamning, evolutionism och kreatio- 
nism, genteknik och människovärde samt förhållandet människa/djur, tar de 
studerande alltmer själva upp egna frågeställningar kring dessa teman. Frågorna 
är väsentliga, ibland svåra och uppfordrande, och har lett till intressanta samtal i 
berörda studerandegrupper.

Utvärdering
Närmast kommer den här i korthet beskrivna modellen att användas innevarande 
termin (vt -97) vid undervisning av blivande 1-7-lärare med MaNO-inriktning. 
Motsvarande uppläggning har också i viss mån testats i utbildning av fritidspe
dagoger samt i fortbildning av lärare, och kommer om tillfälle ges att användas 
även i fortsättningen. Vid utvärderingar, där flertalet varit positiva, har dock 
framkommit synpunkter som gör att modellen kommer att modifieras ytterligare. 
Enkäten skall till exempel delas ut och besvaras redan vid den första introduktio
nen av kursen i dess helhet. Då delas också undervisningsmaterialet11 ut för egna 
studier redan före första lektionstillfället kring avsnittet om människan. Redan till 
detta första lektionstillfälle skall också de studerande ha med sig egna angelägna 
frågeställningar, minst en relevant fråga per studerande. Det är svårt att under ett 
begränsat antal lektionstillfällen hinna med att behandla alla intressanta frågor 
som lämnas in, men det är min målsättning att ytterligare publikationer kring de 
studerandes frågor skall kunna ges ut i vår skriftserie DidaktUm-Navet. På så sätt 
blir det möjligt att fortlöpande förnya och aktualisera undervisningsmaterial, som 
bygger på de studerandes egna frågeställningar, för användning även i framtida 
utbildning av lärarstuderande samt fortbildning av redan verksamma lärare. Inte 
minst viktigt är dock att den här refererade modellen kan stimulera de studerandes 
egen nyfikenhet. ”En sund nyfikenhet öppnar vägar för kritiskt granskande och 
aktivt sökande efter ny kunskap och djupare förståelse. Nyfikenheten ger läraren 
impulser, dels att själv fördjupa sina ämneskunskaper..., dels att fortlöpande söka 
nya och bättre metoder och infallsvinklar för att sprida sådan kunskap vidare.”12

10 DidaktUm-Navet Nr 1, Andra upplagan, Mars 1996
11 DidaktUm-Navet Nr 1 och 2
12 DidaktUm-Navet Nr 3
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Varför används inte IT av studenter?

Tor Söderström 
Pedagogiska institutionen

Abstract
Detta paper behandlar vad studenterna vid en institution ansåg om att använda 
World Wide Web (www) som en del i undervisningen. Studenterna hade möjlig
het att använda www för att studera scheman, anvisningar, gruppindelningar, 
diskutera, se andras arbeten etc. En enkät till 14 studenter delades ut där de fick 
ange hur de hade använt sidorna, om de hade använt dem, vilka poänger de såg 
med det m m. Studenternas svar visade föga användning. För att studenterna skall 
bli mer aktiva och diskutera krävs det uppgifter avsedda att diskutera via nätet. 
Internet eller www i sig skapar ingen aktivitet utan snarare upprätthålls det passiva 
lärandet.

Inledning
Syftet med detta arbete är att förmedla en del av de erfarenheter som gjorts när det 
gäller att använda World Wide Web (www) i distansundervisning. Arbetet 
fokuserar studenternas uppfattningar om att arbeta med www som en del i 
lärandet i kursen Lärande, medier och IT våren -96. Att använda Internet och då 
framförall t world wide web är något som kommer mer och mer både i universitets- 
och i grundskoleundervisning. En tidigare undersökning om internetanvändning 
i undervisning vid Umeå universitet visar en variation mellan institutionerna i hur 
mycket de använder Internet, såväl för att sprida information om institutionen 
som för undervisningsändamål1. Vid pedagogiska institutionen används www i en 
kurs som tidigare hette Lärande medier och IT2. Kursen bygger på IT och andra 
medier ur ett lärandeperspektiv, vilket medfört att det varit naturligt att även 
utveckla undervisningen med hjälp av www, för att underlätta studenternas

1 Söderström, T. (1996).
2 Kursen heter idag IT, medier och lärande och är på 20 p.
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kommunikations- och informationsbehov och samtidigt ge erfarenheter av ett 
nytt undervisningsmedium3.

Uppläggning av kursens virtuella del
Vi valde att använda oss utav www som en del av undervisningen4. Vi ville även 
testa www som ett redskap att nyttja vid distansundervisning. Förutom nyfiken
het kring mediet och dess förhållande till undervisning var vår ambition att kunna 
nå studenter med information som alltid fanns tillgänglig och oberoende av tid 
och rum. Vi ville även möjliggöra diskussion i virtuell miljö, samt underlätta 
kommunikationen mellan studenter och lärare och studenter. Ett anspråk som 
kunde kännas rimligt då de flesta visade sig ha tillgång till datorer och andra 
nödvändiga tekniska förutsättningar. För att åstadkomma detta utarbetades 
kurshemsidor som bestod av:

• studerandelista med e-postlänkar till varje student
• listserver (utsändningslista)5
• kursplan
• anvisningar
• schema
• uppgiftslösningar som studenterna skickade in6
• länkar till informationskällor med anknytning till lärande och IT
• diskussionsgrupp

De delar som beskrivits ovan har visat sig vara något av en generell modell när www 
används i form av kurshemsidor. Vissa skillnader förekommer men schema, 
anvisningar, kursplan etc, dvs den mer informativomgivande delen av undervis
ningen är vanligt förekommande7. Studenterna kom från skilda orter och man 
kan förmoda att de hade sökt kursen för att de var intresserade av IT och lärande. 
Flera av dem var väldigt vana vid att arbeta med datorer (utbildade inom området) 
andra var inte alls vana vid det. Flera av studenterna hade många universitetspoäng

 ̂ För vidare inblick i den pedagogiska grundsyn som omger kursen kan ni läsa Dahlgren,
E. & Karp, S. (1995).
4 Adressen till den offentliga sidan är http://www.ped.umu.se/-totto/lmit.shtml. Dessutom 
finns det ännu en sida som skyddas av lösenord. En sida som endast studenter har tillgång
till. Studenterna valde själva att sidan inte skulle vara åtkomlig för andra än dem själva. En
kortfattad beskrivning av den praktiska uppläggningen för kursen och även andra kurser vid 
Umeå universitet återfinns på http://www.univex.umu.se/uc/it-kurs.htm 
^Upprättades för att underlätta studenters och lärares kommunikation via epost 
 ̂Alla kan då ta del av andras arbeten.

7 Söderström, (a.a)
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och man kan säga att gruppdeitagarna inte var noviser då det gäller universitets
studier, däremot var spridningen mellan studenterna stor då det gällde att nyttja 
mediet. Eftersom vi inte hade krävt tillgång till datorer var kurshemsidorna ett 
icke-obligatoriskt hjälpmedel vi gärna ville att de skulle nyttja.

Om vi återgår till kurshemsidans beståndsdelar kan man säga att ett problem var 
diskussionsgruppen. Umdac lade upp en diskussionsgrupp för vår kurs. Proble
met med denna var att bara användare med Ip-nummer8 tillhörande Umeå 
universitet hade och har tillgång till diskussionsgruppen, vilket vi fick erfara under 
kursens gång. Det gör att diskussionsgrupper i princip är oanvändbara i distans
undervisning. Enda sättet att använda diskussionsgruppen är att logga in via 
Umdacs modempool vilket studenter med fast uppkoppling/tillgång till Internet 
pa sina arbeten inte gör, eftersom modemuppkoppling kräver rikssamtal och 
dessutom är långsammare. Vi har alltså, eller hade, eftersom man inte vet om 
förutsättningarna har förändrats, en newsserver som inte fyller någon större 
funktion för distansstudier samtidigt som en av Internets fördelar just är den 
elektroniska diskussionen. Vad gjorde vi då? Ut på nätet och leta efter en 
diskussionsprogramvara, helst gratis, som kunde köras från en personlig maskin 
och således bli åtkomlig för studenterna med fast uppkoppling. En lämplig 
programvara aterfanns och en diskussionsgrupp lades upp för studenterna. En 
diskussionsgrupp som tillkom under kursens gång. Hur gick det då? Hur 
nyttjades sidorna? Vad tyckte studenterna? För att ta reda på detta gjordes en 
mindre utvärdering inriktad på studenternas användning av hemsidorna.

Studenternas uppfattningar av att arbeta med Internet

Hur brukade studenterna hemsidorna?
Utvärderingen gjordes i slutet av kursen. Studenterna fick fylla i en enkät med 
öppna frågor som behandlade deras nyttjande av och omdöme om kurshemsidor
na. Av de trettiotalet studenter som började var ett tjugotal kvar. Vid utvärderings- 
tillfället var de 14 studenter. Av dessa var tre män och elva kvinnor. Det visade sig 
att av dessa hade två kvinnor och en man inte använt sidan någon gång.

De tva män som hade använt hemsidan hade gjort det som utgångspunkt för e- 
postkommunikation och för att studera information inför sammankomster. En 
av männen hade dessutom nyttjat möjligheten att titta på andra studenters 
arbeten. Kvinnorna som nyttjat hemsidorna hade främst använt dem för

IP-nummer med det menas den adress varje dator har i ett nätverk. Den kan vara fast eller 
tilldelas dynamiskt.
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informationens skull. De hade studerat anvisningar och kollat vad som egent
ligen fanns där. Endast två av kvinnorna uttryckte specifikt att de gjort något 
annat och då hade de studerat andra studenters arbeten mer noggrant. Att döma 
av svaren och logfilen9 på Servern har nätverkstrafiken inte varit speciellt hög; det 
är enstaka gånger som studenterna använt hemsidan och då passivt. De har läst 
och ”kollat” på det som lagts ut, men inte själva bidragit. Ett förhållande som inte 
verkar vara ovanligt vid Internetbaserad undervisning10.

Vad har det berott på att de inte nyttjat hemsidan mer överhuvudtaget? Det är 
framförallt tekniska och mer praktiska problem som varit hinder i användningen, 
enligt studenterna. Modempoolen på Umdac har gett upphov till viss irritation 
hos studenterna. Flertalet av studenterna uppger att det har varit svårt att kunna 
logga in, beroende på att det har varit upptaget. Andra orsaker rör deras 
förutsättningar på arbetet, datortillgång, tidsbrist, tekniska problem m m. De mer 
pedagogiska hindren framkommer i en kvinnas svar när hon säger:

Verkar inte vara många som använder den. Ingen trafik, inga 
diskussioner blir lite ointressant men det är ju  vårt (elevernas) ”fe l”.

Förutom detta har avsaknaden av en diskussionsgrupp under första delen av 
kursen varit en bidragande orsak till bristande intresse av att använda hemsidorna. 
Några av kvinnorna uttrycker också att de har en känsla av osäkerhet när det gäller 
att hantera den tekniska utrustningen.

Går bruket att förbättra?
Av studenternas svar kan man utläsa att de tyckte att åtkomsten av diskussions
grupper (vår egen och universitetets newsserver) kunde höja intresset. Andra 
faktorer som enligt studenterns kunde höjt nyttjandegraden var:

• Att information bara skulle skickas ut via nätet11
• Om de hade haft Internet hemma skulle de använt hemsidorna mer
• Att alla svar på insändningsuppgifter skulle lagts in12

9 Alla besök på hemsidan registreras i en logfil, vilket gör det möjligt att studera vilka sidor 
som efterfrågas, hur många som besöker sidorna, etc.
10 Söderström, (a.a)
11 Eftersom vi inte krävt datortillgång innan kursen distribuerades information även via 
posten.
12 Studenterna genomförde ett antal obligatoriska uppgifter varav två lades ut på nätet. Dvs 
studenternas svar på två uppgifter.
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En kvinna tyckte att uppgraderingen av hemsidorna inte var den bästa:

Jag har fa tt en känsla av att hemsidan skapats och sedan
fanns inte mer tid till den.

Detta argument stämmer delvis. Man kan se det ur två perspektiv. För det första 
var det inte alltid så att vi uppdaterade sidorna eftersom det inte fanns någon ny 
information att ge. För det andra så var det få studenter som nyttjade sidorna, 
vilket medför att det inte tillkom så mycket information från deras håll, vilket 
gjorde att förändringar inte alltid var nödvändiga. Resultatet av vårt arbete med 
Internet blev inte som vi trott. Internet har inte använts i någon större utsträck
ning och användet har främst skett på ett passivt sätt. E-postkontakten med 
lärarna har dock fungerat hyfsat, eftersom alla inblandade lärare fått många e- 
postmeddelanden från studenter. Finns det då någon poäng med att använda 
Internet i undervisningen?

Vilka poänger ser studenter med IT  i undervisningen?
Trots att studenterna som läste Lärande, medier och IT inte använde sig av 
Internet i någon större utsträckning ser de en hel del poänger med att använda 
Internet i undervisningen. En av männen tycker att hemsidorna är en plats att utgå 
ifrån när man ska testa www. Den andre mannen ser det mera som en fördel att 
enkelt kunna kommunicera via e-post och att ta del av andras uppgifter, samt titta 
på den information som ges. Den tredje mannen som inte använt den alls tycker 
ändå att en hemsida är lockande till att lära mer om den är välgjord och uppdateras 
ofta. Detta kan te sig något anmärkningsvärt, d v s att tycka något positivt om 
något man inte vet något om. En förklaring kan vara att ingen har undgått den 
positiva bild av IT som ges i alla sammanhang. Studenter kan då lätt, helt 
oreflekterat, anamma en uppfattning som mer eller mindre blivit generell. Att det 
sedan handlar om en uppfattning baserad på det ytliga synbara i www beror på att 
argumenten inte räcker till för mer. Man försöker hitta något positivt eftersom alla 
mer eller mindre tror att Internet är något positivt. Fyra av kvinnorna tycker dock 
inte att hemsidan fyllt någon funktion förutom att de kunde titta på andra 
studenters svar. En av kvinnorna säger att hon tidigare gått en kurs där det inte var 
några snygga bilder, men att det gick fortare med inläsning osv  och därför var det 
bättre. De andra menar att så länge samma information kommer brevledes fyller 
hemsidorna ingen funktion.

De kvinnor som ser poänger menar bland annat att en hemsida ger möjlighet till 
datorvana. Hemsidan är också kursens fasta punkt där all information finns 
tillgänglig om man förlorar något. En kvinna tyckte att den diskussionsgrupp som
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till slut fanns var bra. Om tekniken fungerar är hemsidan till nytta. Strul med 
teknik innebär inga vinster eller poänger enligt dessa kvinnor.

Varför använder man inte IT som student?
I föregående kapitel har bruket av hemsidorna tagits upp och det är skönt att 
konstatera att det inte handlat om något missbruk direkt. Det är, som vi alla vet, 
svårt att få ett missbruk utan bruk. För att återgå till det väsentliga kan man 
konstatera att studenterna faktiskt använt sidorna om än i liten utsträckning. 
Frågan är varför hemsidorna nyttjats så lite. Det är tydligt att Internet i sig inte 
lockar till aktivitet i tillräckligt stor utsträckning. Den aktivitet som många anser 
att Internet kan bidra till är inte på något sätt en självgående process13. Bara för 
att man lägger ut information och möjliggör aktivitet så får man ingen större 
aktivitet. Möjligheten att diskutera via virtuella diskussionsgrupper ger heller 
ingen aktivitet. Den aktivitet som det bidrar till är klickandet med musen mellan 
olika länkar. Www ger faktiskt inte speciellt mycket, om vi som lärare inte arbetar 
för det. Lärande medier och IT var delvis ett experiment för att studera www:s 
effekter i undervisningen och kursen har gett oss många lärdomar. Låt oss föra en 
reflektion kring IT och pedagogik, baserad på de uppgifter studenterna lämnat.

Studenter och lärande
IT framställs ofta som en väg till ett nytt lärande. IT sägs bana vägen för problem 
och djupinriktat lärande och medföra en annorlunda högskola14. För att åstad
komma detta krävs dock förändringar både i läraroll och arbetssätt. Ett förhål
lande som inte alla är medvetna om alla gånger. Den här undersökningen visar på 
vikten av en pedagogik som stimulerar till ett mer djupinriktat lärande även om 
IT finns med. Utan en idé och pedagogik i virtuella sammanhang far man ingen 
effekt på lärandet. Denna slutsats kan också dras av de kurser vid Umeå universitet 
som använt IT. Dessa kurser baserades inte på några större pedagogiska ideer utan 
på rationella motiv och effekten blev ett mer traditionellt passivt lärande15.

Studenterna i denna undersökning är intresserade av information och andra 
praktiska aspekter och inte av att nyttja möjligheten till kommunikation i grupp, 
vilket skulle kunna främja ett djupare lärande16. Det är möjligt, eftersom både 
lärare och studenter grovt sett anammar ett likadant tankesätt, att det är en

13 IT-mässan ”Mot bättre vetande” i Sollentuna 15/16 november -96 var delvis en manifes
tation i tron på internets förmåga att skapa aktivitet och djupinlärning.
14 SOU 1996:166
13 Söderström (a.a)

Burge, EJ & Roberts, J.M. (1993) påpekar diskussionens betydelse för lärandet.
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inkörningsperiod som behövs innan pedagogiska tankebanor blir möjliga att 
diskutera.

Varför ingen studerandeaktivitet?
Undersökningen visar också att det inte räcker med att möjliggöra annat lärande, 
utan det är också nödvändigt att uppmuntra och engagera till ett djupare lärande. 
Diskussionsgrupper eller vanliga seminarier fungerar inte om läraren inte aktivt 
uppmuntrar till diskussion. Vissa studenter anger avsaknaden av diskussiongrupp 
under första hälften av kursen som ett irritationsmoment, och det är möjligt att 
det kan ha bidragit till det låga intresset, men jag tror inte det.

Årets kurs i IT, medier och lärande visar inte heller tecken på någon högre aktivitet 
hos studenterna trots att diskussionsgruppen fungerat hela tiden. För att få till 
stånd diskussioner och aktivt arbete av studenter krävs det meningsfulla uppgif
ter17 . Uppgifter som kan starta och fördjupa diskussioner kring ett visst ämne och 
som är relaterade till kursen som helhet. Förutom det krävs ett stort lärarengagemang 
i själva situationen för att få diskussionen att fortlöpa. Det är dock svårt att arbeta 
fram meningsfulla uppgifter som främjar ett djupinriktat lärande och det är 
arbetsamt att hela tiden vara en engagerande och stimulerande lärare i varje 
situation. Vid elektroniska konferenssystem försvinner dessutom den personliga 
kontakten mellan lärare och student och vi får förlita oss på virtuella kontakter. 
Det innebär ett arbetssätt skilt från traditionella seminarier. Det är möjligt att 
uppgifterna ska utformas annorlunda för att passa det virtuella scenariot. Vid 
vanliga seminarier har vi även en kontrollfunktion då individen känner att de 
måste prata och att lärare kan kontrollera studenter, följa upp dem direkt. 
Virtuella seminarier har inte detta. Karaktären på virtuella seminarier kan kanske 
beskrivas som de studenter som läser IT, medier och lärande i år beskriver det18. 
Studenterna tycker att det är svårt att börja fylla något som är tomt. Det är svårt 
att fylla det ”oskrivna bladet”. De vet inte hur de ska göra och vad de egentligen 
ska säga. Ett problem är ju att det skriftliga ligger kvar och finns där hela tiden. 
Ett muntligt inlägg finns där bara i den aktuella situationen, vilket gör att saker 
som sägs försvinner. Vid diskussionsgrupper via Internet påminns man alltid om 
det man tidigare sagt. Det kan göra att man drar sig för att säga något överhuvud
taget. Det är lättare att bara se vad andra har skrivit. Om då ingen skriver, ja då 
finns inget att ”titta” på heller.

^  Dahlgren, E. &c Karp, S. (a.a) pläderar för uppgifternas betydelse för att lära för förstå
else.
^  En muntlig utvärdering med studenterna gjordes den 15 november -96
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Studenterna i denna undersökning har alltså inte nyttjat möjligheten till kommu
nikation, ändå är dessa studenter lite speciella. De är intresserade av teknik och 
lärande och ändå nyttjar de inte tillfället. I andra sammanhang där nyttjandet har 
varit mer knutet till en specifik uppgift finns exempel på en högre aktivitetsgrad 
hos studenterna19. Det verkar vara så att aktiviteten är avhängig arbetsuppgiften, 
vilket inte är så konstigt då det till stor del är examinationen som styr lärandet20. 
För studenterna är det virtuella seminariet, eller undervisning baserad på deras 
egen aktivitet, en ovanlig undervisningsform. Studenter är inte lärda att studera 
på detta sätt. De har blivit fostrade att vara passiva och ta emot, vilket gör det svårt 
för dem att helt plötsligt byta inriktning och bli aktiva. Om de då dessutom ska 
vara aktiva virtuellt uppstår fler problem som t ex den ovan beskrivna skrift- 
baserade kommunikationen. Endast när en uppgift tilldelas får man en aktivitet 
att räkna med. Det finns dock problem med den aktiviteten också. I den pågående 
kursen skulle studenterna skicka in sina synpunkter och erfarenheter vid ett 
videokonferenstillfälle till diskussionsgruppen och de gjorde de flesta, men som 
grupp. En person svarade alltså för tre eller fyra vilket gör det svårt att veta vem 
som tycker vad. Vi får alltså ett stort bortfall genom detta sätt. Ett bortfall som 
hade varit betydligt mindre om de hade värderat sina erfarenheter direkt vid 
tillfället. Problemet här är delvis ett lärarproblem. Individuella svar betonades inte 
och då löste studenterna det genom att skicka svar för varje studerandegrupp21.

Undervisningskulturen och dess hinder
När det gäller poängen med att använda Internet är det lite lustigt att studenterna 
tycker att det finns poänger trots den låga nyttjandegraden. Att det finns poänger 
med IT tycker även många universitetslärare och då främst för informations
spridning och informationsinsamling samt för möjligheten till kommunikation. 
Att lärare och student har liknande uppfattningar är egentligen inte konstigt då 
vi alla är fostrade i samma system. Detta kan ses som ett nytt sätt att upprätthålla 
det traditionella. Man kan säga att Internet idag utifrån dessa beskrivningar mer 
eller mindre är ett nytt forum att sprida traditionellt stoff. Någon djupare 
pedagogik finns inte som bas utan det handlar om rationalisering22.

Om Internet skall spridas inom utbildningsvärlden blir problemet att sprida 
Internet till alla verksamheter och på alla nivåer. För det krävs en kulturell 
nedbrytning av det rådande. Om man dessutom beaktar att Internet skall ge

* 9 Detta förhållande har visat sig för andra också se Söderström, (a.a)
2^ Ramsden, P. (1992) menar att examination är en viktig princip i lärandet.
^  Studenterna delas in i studerandegrupper beroende på var de bor så att de kan diskutera 
inom grupper och även lösa vissa uppgifter i grupp.
22 Se Söderström, (a.a) för lärarerfarenheter.
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positiva pedagogiska effekter blir arbetet än svårare. De som arbetar med IT idag 
är framförallt män (vilken sensationell iakttagelse), med ett sa starkt intresse att 
arbetet till stor del är obetalt. Det kanske är så att de som inte känner lika starkt 
intresse är de som har mest att tillföra när det gäller IT och pedagogik, med ett mer 
kritiskt öga som öppnar vägen för andra angreppssätt. De intresserade kan lätt 
förblindas av sitt eget arbete.

Avslutande diskussion
Det man slutligen kan konstatera är att bruket inte varit speciellt omfattande och 
att det har medfört en passiv aktivitet. Den aktiva delen har inte fungerat 
överhuvudtaget. Orsakerna till detta har diskuterats, men behöver undersökas 
ytterligare. Studenterna ser trots allt flera poänger med IT i undervisningen. De 
vill ju ha information om kursen och hemsidor är som en form av kärna. Där finns 
allt man behöver veta och där finns det kvar så länge kursen pågår. Där kan man 
även studera andras produktioner och där finns möjligheter till fördjupning och 
diskussion med andra. Det står också klart att det inte verkar vara någon större idé 
att lägga ned ett omfattande arbete med kurshemsidor om undervisningsmaterial 
skickas ut även via post. Skall det göras bör allting samordnas till www eller det 
system man använder. Den passiva aktiviteten är trots sin negativa klang inte alltid 
negativ. Envägskommunikationen kan vara positiv och underlätta för studenter 
i framförallt praktiska detaljer som rör kursen, vilket kan innebära att de inte alltid 
behöver fråga läraren om sådana saker.

Den nu pågående kursen i IT, medier och lärande kommer att utvärderas under 
våren i syfte att ta reda på mer om studenternas uppfattning om att använda www 
i undervisningen. Det kommer att bli intressant att ta del av dessa studenters 
erfarenheter. Den nuvarande kurshemsidan är utbyggd och innehåller mer infor
mation och interaktivitet än den som studenterna i denna undersökning hade 
tillgång till. Specifikt intresse kommer att ägnas problemet att skapa aktivitet i en 
virtuell miljö.

Det första man bör säga om denna lilla undersökning är att resultaten måste ses 
i ljuset av att detta handlar om en kurs med 14 undersökta studenter. Fler 
undersökningar bör göras innan man kan dra mer generella slutsatser och 
samtidigt bygga någon form av pedagogisk idé kring Internet och undervisning 
på universitetsnivå. För att göra detta krävs att vi intresserar oss för själva 
internetanvändningen. Att fokus på våra kursvärderingar även läggs på själva IT. 
Det är inte säkert att nödvändiga resultat kommer fram om vi förlitar oss till det 
traditionella kursvärderandet. Inför årets upplaga har vi tagit fasta på de lärdomar 
som detta försök har gett. De faktorer som vi speciellt tagit fasta på är:
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• Större möjlighet till interaktivitet. Studenter kan tycka och skriva och lägga till 
information i olika forum och kring olika frågor.
• Uppgifter för att stimulera till virtuell diskussion och kommunikation. Uppgif
ter med tydlig förankring i kursen som helhet.
• Förändrad struktur på hemsidorna. Försöka skapa en mer tydlig struktur. 
Uppdatera ofta, se till att det händer något. Det får inte vara samma material hela 
tiden. Om möjligt, bygg upp kursen så att det kräver uppdatering av sidorna vid 
vissa intervall. T ex studerandeproduktioner, återkoppling på uppgifter etc23.
• Allting som berör kursen distribueras via Internet.

Avslutningsvis bör man säga något om ekonomin. Att arbeta med www och IT 
kräver både tid och resurser. Ett optimalt arbete med IT som ett verktyg till ett 
förändrat djupare lärande kostar på i form av tid och resurser. Det är inte säkert 
att detta alltid finns, vilket är det normala när det gäller undervisning, därför bör 
man börja som tidigare sagts, i liten skala och utveckla eftersom. Jag vill instämma 
med Ågrens artikel i Universitetsläraren där han menar att pedagogiken kan 
förändras utan IT och att vi alltid haft den möjligheten. Pedagogiken är inte 
beroende av tekniken i Ågrens termer utan snarare baserad på resurser och synen 
på lärandet. Med dessa ord i åtanke är det möjligt att IT kan komma att bli ett nytt 
medium för traditionell förmedlingspedagogik om vi inte ser upp. Tendenserna 
finns redan där24.
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D. IT  för utbildning i förändring



”Det virtuella klassrummet” 
— rapport från försöksverksamhet

Åke Grönlund 
Institutionen för införmatik

Sammanfattning
World Wide Web har inneburit att ett nytt kommunikationsmedium finns 
tillgängligt för olika ändamål. Denna rapport redogör för användningen av ett för 
ändamålet konstruerat ”virtuellt klassrum”, som innehåller flera kvalitativt olika 
kommunikationskanaler, i en universitetskurs i införmatik. De frågor som 
besvaras är:

• Hur använder studenterna det elektroniska mediet?;
• Ersätter eller kompletterar www andra medier?; och
• Blir kommunikationen på något sätt kvalitativt annorlunda?

Slutsatserna är i sammanfattning att:
• mediet troligen ökar antalet kontakter mellan lärare och studenter,
• administrativt material publiceras lämpligen i det elektroniska mediet, 

medan kursmaterial lämpligen trycks på papper,
• kortare frågor och svar förmedlas lämpligen med e-post, medan längre 

resonemang bör föras muntligt,
• frågor och svar (enklare frågor) kan kvalitativt förbättras när elektronisk 

post används i stället för muntlig kommunikation,
• Man kan se en ökad användning från 1995 till 1996. Studenterna är vid 

det senare tillfället också mer vana vid mediet, de ser det mer som ett 
naturligt kommunikationsverktyg.

1. Vad är ”det virtuella klassrummet?”
En allmän definition av ”det virtuella klassrummet” är en utvidgning av kontakt- 
ytan mellan lärare och studenter med hjälp av det elektroniska mediet. En poäng är 
alltså just det elektroniska mediet; i vilken utsträckning och hur kan det bidra till 
att ”klassrummet” blir större eller bättre i någon mening. En annan poäng är att 
göra en åtskillnad gentemot det elektroniska klassrummet, med vilket vanligen 
avses att man i ett klassrum installerar datorer på lärar- och elevplatserna så man 
kan kommunicera på fler sätt än via tal, krittavla och Overheadprojektor. I denna 
undersökning handlar det i stället om kommunikation utöver lektioner.
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Undervisning sker inte bara i klassrummet. Då det gäller universitetsundervisning 
är handledning och konsultation en lika viktig del av kontakterna mellan lärare 
och studenter som föreläsningarna.

Universitetslärare gör ofta andra saker än sitter på sina kontor, därför är sådana 
informella kontakter ibland förknippade med vissa ”kontaktproblem”; studenter 
får ringa många gånger innan de får svar, spontana besök ger ofta ingen kontakt, 
etc.

En förhoppning med användning av datorstödd kommunikation är att sådana 
informella kontakter av olika slag skulle lättare kunna skötas via e-post, som ju är 
ett asynkront medium, det kräver inte att alla parter i ett samtal är närvarande 
samtidigt.

Det finns också annat till vilket man kan använda datorstödd kommunikation, 
speciellt www (World Wide Web, multimediadelen av Internet):

Publicera administrativt material (instruktioner, uppgifter, resultat, schema, änd
ringar, etc). Detta skulle kunna underlätta för läraren (slipper kopiera och dela ut/ 
skicka) och göra det enklare för studenten (alltid aktuellt material, inga dubbla 
budskap i form av flera versioner, alltid tillgängligt, behöver inte alltid gå via 
läraren).

Publicera kursmaterial. En del sådant finns redan tillgängligt på www, man skulle 
kunna undvika en del onödiga utskrifter genom att studenterna kan välja vad de 
vill skriva ut och vad de nöjer sig med att läsa på skärmen (exempelvis manualer). 
Man skulle också bättre kunna utnyttja delar av material.

Leta kursmaterial. En del användbart material finns tillgängligt ute på nätet. Att 
leta och sammanställa litteratur/material till PM och uppsatser är en lika viktig del 
av arbetet som den obligatoriska kurslitteraturen. WWW kan här komplettera 
biblioteket.

Frågor och diskussioner mellan lärare och student kan skötas via e-post.

Diskussioner inom klassen kan föras via distributionslistor eller i www.
Samtliga dessa användningsområden kan utformas med olika grad av teknisk 
sofistikation. Frågor och diskussioner kan exempelvis utföras via e-post eller via 
videokonferens. Av olika lätt insedda skäl -  tillgång till mediet ska vara enkel och 
billig för alla, och produktion av material ska vara enkel för läraren -  valdes för
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kurserna i dessa försök en låg teknikgrad. Tanken var att testa vardagsnyttan av 
tekniken idag snarare än den möjliga nyttan i framtiden.

”Det virtuella klassrummet” som det utformats för denna kurs innehåller tre olika 
kanaler för kommunikation mellan lärare och studenter (och studenter sinsemel
lan, men det faller utanför denna undersökning):

1. Publikationer i www.
2. Enskilda kontakter student-lärare via e-post.
3. Ett offentligt (inom klassen) diskussionsforum i www.

Då det gäller publikationer fanns förutom administrativ information som schema, 
instruktioner för inlämningsuppgifter, övningsuppgifter, föreläsningsplan, för
slag till ämnen för PM etc också ”svar på vanliga frågor” och ”meddelanden från 
magistern”.

2. Om denna undersökning
Följande undersökning baserar sig på kursen ”IT för kommunikation”, som ges 
vid institutionen för informatik. Det är alltså en kurs som handlar om informations
teknologi, ett av syftena med kursen var just att studenterna skulle lära sig hantera 
den typ av teknik som www bygger på. Detta faktum medförde antagligen att 
inställningen till tekniken var något mer positiv än för ett genomsnitt av studenter. 
Det medförde troligen också att den faktiska användningen blev större än den 
skulle blivit på en kurs som inte handlade om själva tekniken.

Kursen gavs på halvfart, vilket betyder att alla studenter hade någon annan syssla 
som huvudsysselsättning. Detta medförde troligen att aktiviteten på kursen var 
lägre än om det varit en heltidskurs.

2.1 Syfte
De frågor som undersökningen vill söka svar på är:

1. Hur använder studenterna det elektroniska medieû Vilken räckvidd/preci
sion har det som kanal för läraren att kommunicera med eleverna? Hur 
används de tre olika kommunikationskanalerna (enl. ovan)?

2. Ersätter eller kompletterar det andra medier (telefon, personliga besök, etc). 
Blir det mer kommunikation inom kursen, eller byter man bara medium?

3. Blir kommunikationen på något sätt kvalitativt annorlunda när man byter 
medium? Blir t.ex. diskussioner bättre eller sämre via e-post jämfört med 
via telefon?
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2.2 Metod
Användningen av det virtuella klassrummet har undersökts vid två tillfällen, ht 95 
och ht 96.

De data som nedanstående resonemang bygger på är dels en enkät som besvarades 
av 15 personer under ht 95 och 27 personer under ht 96. Enkäten besvarades på 
kursens sista dag. Under det första kurstillfället studerade jag också den logfil som 
www-systemet producerar. I denna fil kan man se varje anrop till en fil, dvs varje 
gång en student hämtar någon sida i systemet. Under de följande kurstillfällena 
använde jag inte denna källa. Det visade sig nämligen att studenterna fyllde i sina 
enkäter samvetsgrant; svaren där överensstämmer med siffrorna i logfilen. Därför 
behövdes inte denna källa, enkäterna ger mer användbara svar på mina frågor.

Slutsatserna i denna rapport ska ses mot bakgrund av att det rör sig om studenter 
som har teknikstudier som ämne. Då det gäller resonemangen om jämförelser 
mellan olika medier tror jag trots detta att trovärdigheten är ganska stor, eftersom 
de i stora delar överensstämmer med tidigare forskning inom området datorstödd 
kommunikation. Man ska också komma ihåg att studenterna med ett fåtal 
undantag inte har informatik som huvudämne, det rör sig om studenter i 
samhällsvetenskap och humaniora som vill lära sig lite mer om teknik. Studen
terna har i allmänhet god vana vid ordbehandling men ingen alls vid kommuni
kation.

3 Resultat

3.1 Hur använder studenterna det elektroniska mediet?
Det fanns alltså tre ”medier” i sammanhanget, www-publikationer, e-post, och ett 
offentligt diskussionsforum. I både tabeller och text nedan redovisas 1996 års 
siffror inom parentes.

3.1.1 W W W
Hur flitigt läses www-publikationerna? Ett svar på denna fråga ges av logfilen 
(endast ht 95). Man kan där se att aktiviteten i www-systemet i stort sett speglar 
intensiteten i kursen; stor aktivitet under föreläsnings- och uppgiftsperioden, 
mindre under jullov och den period då man pluggar för ten tan. Eftersom www- 
systemet innehåller flera sidor reflekterar inte siffrorna antalet besök av studenter. 
Varje studentbesök kan medföra allt mellan 1 och ett oändligt antal sidanrop. 
Frågan är då vad studenterna gör när de går in i systemet. En fråga i enkäten löd 
därför: ”När du tittar, vilka sidor brukar du titta på”. Tabell 1 visar att det är 4 sidor 
som mer än hälften anger att de ”oftast” tittar på. Detta innebär att varje student 
i genomsnitt var inne i systemet ca 3 gånger per vecka under högtrafikveckorna.
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Användningen av övningstentorna, förslag till uppsatsämnen, kunskapstest, och 
föreläsningar är underskattad i tabellen. Studenterna skriver ofta ut sådant material 
som man antar inte kommer att förändras.

Oftast Ibland Sällan Aldrig
Entrésidan 11(15) 2(3) -(6) -(-)
”Vanliga frågor” - (-) 7 (-) 5 (-) 2 (-)
Schema; tider och lokaler 6(5) 4(9) 4(11) -(3)
”Meddelanden från magistern” 9(18) 5(7) K D -(-)
”Föreläsningar” -(2) 8(6) 5(10) -(6)
”Uppgifter; instruktioner, stopprider mm.” 6(18) 5(9) 4 (-) -(-)
”Förslag till uppsatsämnen” -(-) 1(5) 11(15) 2(7)
”Status på inlämningsuppgifter” 8(17) 5(9) 2(1) -(-)
”Kunskapstest del 1” -(-) 3 (-) 1K-) -(-)
”Ovningstenta” -(2) 3(16) 10 (8) 2(1)

Tabell 1: ”När du tittar,; vilka sidor brukar du titta på?”

Vad säger studenterna själva om intensiteten i sitt användande? Tabell 2 bekräftar 
i stort sett ovanstående resonemang, man är inne 1-2 gånger per vecka sett över 
hela kursperioden. Detta gäller för båda undersökningstillfällena. Observera att 
det är aningen mer användning 1996, tyngdpunkten ligger snarare på ”ett par 
gånger i veckan” än ”en gång i veckan”. Som enstaka iakttagelse säger detta inte 
så mycket, man kan ju tänka sig vissa olikheter i uppskattningarna, men det finns 
ett mönster, som vi ska se senare.

Männen ser ut att vara något flitigare användare än kvinnorna (endast undersökt 
vid andra tillfället). Då ska man komma ihåg att tre av de flitigaste användarna har 
Informatik som sin dagliga arbetsplats, och alltså har tillgång till mediet och 
datoranvändning som rutin. Räknar man bort dessa är skillnaden inte stor.

varje dag -
ett par gånger i veckan 6(18) K=6, M=12
en gång per vecka 8(8) K=4, M=4
aldrig -(-)
varannan vecka K D K=1

Tabell 2: ”Hur ofta har du tittat på kursens informationssidor på WWW?” K  = 
kvinna, M  = man.
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En annan fråga är varför studenterna uppsöker www-sidorna. Tabell 3 visar deras 
svar.

Oftast Ibland Sällan Aldrig
För att ”hålla koll på läget” 14 (26) -(-) -(-) -(-)
Akut problem (t.ex. en uppgift
som måste bli klar) 2(4) 4(10) 4(6) 3(5)
Fick inte tag på läraren via telefon -(-) -(2) 3(1) 8 (-)

Tabell3: ”När du tittat, av vilken anledning har du gort det?”

Slutsatser. Studenterna utnyttjar inte www-mediet alltför frekvent, 1 -2  gånger per 
vecka i genomsnitt. Man kan alltså inte räkna med att man omedelbart når 
studenterna genom detta medium. Man ska då komma ihåg att kursen gick på 
halvfart, vilket motsvarar ungefär två dagars arbete per vecka, så man kan säga att 
studenterna utnyttjar mediet dagligen, om man med det menar de dagar man 
ägnar sig åt kursen.

Man kan också anta att mediet ökar antalet kontakter; 2 föreläsningar per vecka 
plus 2 www-kontakter ger 4 kontakter per vecka. Tabell 3 stöder hypotesen att 
www faktiskt ger fler kontaktmöjligheter, de flesta tittar ”för att hålla koll på 
läget”, inte som ersättning för ett telefonsamtal, t ex.

En av de mest omtalade fördelarna med www är att man kan arbeta mer hemifrån. 
Tabell 4 visar i vilken utsträckning studenterna jobbade från annan plats än 
Informatiks datorlab.

Oftast Ibland Sällan Aldrig
hemifrån? 4(6) 3(5) 3(1) 5(11)
från informatiks lab? 9(16) 2(7) 2(3) -(1)
från din arbetsplats? 1 (-) -(-) 1 (-) 6(10)

Tabell 4: Vanligaste arbetsplats. En har angivit ”annan persons arbetsplats”, en 
annan ”hos en kompis med modem”. Dessa har förts till ”hemma” resp ”arbetsplats”

Vid båda undersökningstillfällena arbetar de flesta vanligen från Informatiks lab. 
Man kan dock notera att ca 25% arbetar ”oftast” hemifrån. Andelen som svarar 
”oftast” eller ”ibland” är över 40%.
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En hypotes jag hade var att de som arbetade hemifrån eller från sin ordinarie 
arbetsplats skulle använda www-systemet flitigare än de som måste ta sig till 
Informatiks lab, eftersom man har tillgång till mediet på ett enklare sätt. Tabell 5 
jämför därför användningsfrekvens och vanligaste arbetsställe.

varje dag -
ett par gånger i veckan 6(18) 1=4(12), H=2(5), A=1
en gång per vecka 8(9) 1=5(7), H=2(2), A=l(-)
aldrig -(-)
varannan vecka 1 (2) 1=0(1), H =  1(1)

Tabell 5: ”Hur ofta har du tittat på kursens informationssidor på WWW?” H  = 
arbetar vanligen hemma, I  = arbetar vanligen i Informatiks lab, A -  arbetar vanligen 
på sin ordinarie arbetsplats

Denna hypotes bekräftas alltså inte direkt. Då ska man emellertid komma ihåg att 
vid vardera kurstillfället tre studenter även läste annan kurs vid Informatik, och 
alltså befinner sig i eller nära labben dagligen. Bland ”I-na” på raden ”ett par 
gånger i veckan” finns dessa studenter. De har alltså både stor datorvana, daglig 
tillgång till mediet och datoranvändning som daglig rutin. Dessutom finns många 
av studenterna under dagen i närheten av labben (på någon annan institution). 
Den enda slutsatsen man kan dra är då att stor datorvana och daglig tillgång till 
dator på eller nära den plats där man vanligen vistas leder till högre nyttjande.

Har ålder någon betydelse för nyttjandet? Endast vid det första undersöknings
tillfället var åldersspridningen sådan att mätning var meningsfull. Då det gäller 
frågan ”hur ofta har du tittat på www-sidorna?” kan ingen betydelsefull skillnad 
relaterat till ålder ses bland dessa studenter.

WWW kan förstås också användas till annat än att titta på kursens sidor. Man kan 
t ex leta information på andra håll. På frågan ”1 vilken utsträckning har du använt 
WWW för att hitta extra material (fördjupningsmateriai, material till uppsatser 
etc) ?” svarar 7 av 15 ( 16 av 27) ”mycket”, vilket motsvarar 46% (59%). En ökning, 
alltså.

Man kan också se av kommentarerna att allt fler behärskar mediet och ser det som 
ett naturligt redskap. Fler är också nöjda med vad de hittar. Vid första undersöknings
tillfället klagade en del på att de sökt men inte hittat något. Vid det andra tillfället 
uttrycker flera sin förtjusning över att hitta så mycket användbart material. Man 
kan ana två anledningar till detta. För det första en ökad vana bland studenter i
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allmänhet vid att söka i detta medium, för det andra att det faktiskt finns mycket 
mer och bättre material på nätet hösten 1996 jämfört med hösten 1995.

3.1.2 E-post
Enskilda samtal mellan lärare och student har kunnat föras via e-post. Tabell 6 
visar att studenterna vanligen läser sin post ett par gånger i veckan, d v s  ungefär 
samma frekvens som för www-utnyttjandet. Om samma antaganden som ovan 
gäller är de som har datortillgång på jobbet flitigare läsare än de andra.

Hera gänger per dag -(3) 1=2, H=1
K=l, M=2

Dagligen 4(6) 1=3(4), H= 1(2)
K=2, M=4

Ett par gånger i veckan 7(16) 1=3(14), H=4(5), A =l(l)
K=6, M=10

En gång i veckan eller mindre 3(1) I=3(-) K=1

Tabell 6: ”Hur ofta har du läst din inkommande e-post?” H  = arbetar vanligen 
hemma., /  = arbetar vanligen i Informatiks lab, A  = arbetar vanligen från min 
ordinarie arbetsplats; K  = kvinna., M  = man.

Enligt tabell 6 är männen inte flitigare användare än kvinnorna. Om man räknar 
bort dem som har institutionen för informatik som daglig arbetsplats (3 män), så 
är faktiskt kvinnorna flitigare. En hypotes är att det snarare är individuella 
livsmönster än kön som avgör intensiteten i användandet. D v s  om man arbetar 
i närheten av en dator, vilket arbete man har osv .

Användningen är något större vid det andra tillfället; färre svarar ”en gång i veckan 
eller mindre” och fler svarar ”flera gånger per dag”.

Tabell 7 visar att studenterna vid det första kurstillfället skickade e-post något 
mindre ofta än de läste den inkommande posten. Vid det andra tillfället har 
däremot studenterna varit flitigare med av skicka e-brev.

Varje dag - (7)
Ett par gånger i veckan 8 (12)
En gång per vecka 6 (8)
Aldrig___________________ 1 (0)

Tabell 7: ”Hur ofta har du skickat e-brev under kursen?”
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Enligt tabell 8 ser studenterna sitt (professionella) e-postanvändande som ett 
”ibland- ” eller ”sällan-användande”. Ett mått på e-posttrafikens omfattning är att 
jag mottagit ca 2 brev per dag, att jämföra med ca 2 telefonsamtal per vecka.

---------------------------------------- ö ftä-------IEIänH---- Sallän ÄIHFIg
Läraren 2(4) 4(11) 6(12) 2(0)
Kurskamrater 3 (2) 2 (11) 6 (9) 2 (3)
Andra__________________ 3(9) 1(6) 3(2) 3(8)_________

Tabell 8: ”Till vilka har du skickat e-brev (i frågor relaterade till kursen) ”

En tolkning är att e-posttrafiken ändå är relativt flitig med hänsyn tagen till att 
kursen är en halvfartskurs, där man i allmänhet håller kontakt ”sällan” i jämförel
ser med sin huvudsakliga sysselsättning. Och -  användningen av e-post har ökat 
vid det andra undersökningstillfället. Framför allt skickar man fler brev till 
varandra och till ”andra”.

Man kan förstås också använda e-post för annat än att kommunicera med 
varandra, exempelvis för att leta information eller delta i andra diskussionsfora. 
Detta har man inte gjort; 14 (23) studenter anger att de gjort det lite eller inte alls.

Slutsatsen E-posttrafiken har under kursen varit relativt omfattande. Man kan 
dock inte lita på mediet som ett sätt att omedelbart få kontakt med studenterna, 
eftersom de vanligen läser sin post endast ett par gånger i veckan. Som kontakt
medium tycks det dock vara populärt. Det är tillgången till mediet i vardagslivet 
som är viktigast för graden av användning. De som arbetar vid en dator dagligen 
läser också sin post dagligen.

3.1.3 Det offentliga diskussionsforumet
Det offentliga diskussionsforumet (som alltså fanns endast vid det första 
undersökningstillfället) användes inte alls under kursen, trots att jag i början 
försökte få igång en användning genom att själv lägga in en del frågor och svar. Vid 
det andra undersökningstillfället tog jag bort det; resonemanget nedan gäller alltså 
ht 95.

Svaren på frågan varför man inte använt det är entydiga; man har inte förstått 
poängen med detta forum, eller så anser man inte att det finns ett behov. 
Erfarenheter från Informatiks distanskurser visar också ett begränsat utnyttjande 
av sådana offentliga fora. Detta förvånar kanske en aning, eftersom deltagande i
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diskussionsgrupper och ”chat” är populära sysselsättningar. Kanske är det dock 
mer fritidssysslor. Kanske stör också lärarens närvaro.

Dessutom är det nog så att studenterna inte befinner sig på samma ställe i kursen, 
och därför inte har så mycket gemensamt att prata om. Detta var halvfartskurser, 
vilket gör att arbetsinsatserna kan fördelas i tiden individuellt. När en håller på 
med uppgift 2 är en annan redan på uppgift 4. När man då har problem passar 
ett e-brev till läraren bättre än ett gemensamt forum.

3.2 Ersätter eller kompletterar www andra medier?
Logfilen visar att sidanropen i www-systemet följer kursens aktiviteter. Man kollar 
uppgifter och examinationsredovisning under uppgiftsperioden och tentamens- 
exempel när det är aktuellt mot slutet av kursen.

Ett självklart svar är att mediet ersätter utskick, eftersom vissa saker inte skickats 
ut; uppsatsämnen, status på examination, ”FAQ”, ”Meddelanden från magistern”.

....................Ofta ' Ibland bällan Aldrig
E-post till läraxen 2(3) 3(11) 7(9) 3(3)
Telefon till läraren -(-) 3 (-) 2(4) 8 (22)
Föreläsningar 9(19) 4(6) 1 (1) -(-)
Via kurskamrater 6(7) 3(12) 6(6) -(1)
Kursens www-sidor 10 (21) 5 (6) -(-) -(-)

Tabell9: ”Hur har du hållit kontakt medfortlöpande information om kursen?”

Mindre självklart är hur www/e-post ersätter/kompletterar andra medier. Tabell 
9 visar att www faktiskt är det vanligaste sättet att hålla kontakt med kursen, före 
både besök på föreläsningar och kontakter med kamrater. E-post och telefon är 
mindre vanligt i detta sammanhang, e-post dock vanligare än telefon. Man kan 
dessutom -  återigen -  se en förstärkning; vid det andra tillfället använder fler e- 
post och färre telefon jämfört med det första tillfället.

En slutsats är att mediet snarast kompletterar andra medier. Trots att närvaron vid 
föreläsningar var god höll man i allmänhet uppsikt också över vad som meddela
des i det elektroniska mediet. Det betyder att mediet är ett lämpligt forum för 
meddelanden mellan lektionerna.
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3.3 Blir kommunikationen på något sätt kvalitativt annorlunda?
Hur värderar studenterna de olika medierna i olika sammanhang? Jag har frågat 
om administrativt material, kursmaterial, frågor till läraren med tillhörande svar, 
och informationssökning.

Då det gäller kursadministrativt material för denna kurs (tabell 10) föredrar 
studenterna www. Som fördelar anges aktualitet, ”information fanns där den 
skulle”, ”slipper kontakta läraren”, ”kan sitta hemma”, ”spara papper”, ”bra om 
man missat lektion”.

Som nackdelar anges framför allt utskriftskostnader och dålig datortillgång.

WW W  e-post utskick muntligt
13(19) 2(4) 5(7) 1(1)

Tabell 10: ”Vilket medium passar bäst fòr administrativ information

De som föredrar utskick säger: ”De behövs på papper”, ”Går att läsa i sängen”.
På frågan vilket medium som är bäst för kursmaterialsvzxzx man att utskick är bäst 
(tabell 11).

W W W  e-post utskick muntligt 
___________6(12) -(-) 9(17) l(-)__________________

Tabell 11: ”Vilket medium passar bäst för kursmaterial”.

Kommentarerna säger i stort sett ”förr eller senare behövs materialet på papper”. 
Då det gäller bästa medium för frågor till läraren föredrar man e-post för enklare 
frågor, mundiga diskussioner för mer komplicerade fall (tabell 12).

W W W  e-post utskick muntligt 
 5(4) 14(22) -(-) 6(10)

Tabell 12: ”Vilket medium passar bäst för frågor till läraren”.
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Som bästa medium för svarfrån läraren anges e-post för enklare svar, muntligt svar 
för mer komplicerade utläggningar (tabell 13).

WWW e-post utskick muntligt 
___________6 (6) 10 (23) - (-) 7 (9)_________________

Tabell 13: ”Vilket medium passar bäst för svar från läraren \

E-postanvändningen har under kursen varit relativt flitig. Jag har fått ca 2 (3) e- 
brev per dag, att jämföra med ca 2 telefonsamtal per vecka, räknat på hela 
kurstiden.

En fråga löd därför: ”De flesta som ställt frågor till mig har gjort det via e-post, jag 
har fått endast ett fåtal telefonsamtal. Vilket sätt har du oftast använt? Varför?” 
På den första frågan svarar 11 (22) ”e-post”, 4 (1) ”telefon” eller ”muntligt”. Då 
det gäller frågan ”varför” anger de som svarat ”e-post” anger man oftast ”enkelt”, 
”snabba svar”, ”praktiskt efter kontorstid”.

Slutsats: Av ovanstående kan man se att samma användningsmönster går igen i 
båda undersökningarna. Man kan också, återigen, ana en viss ökning av e-postens 
popularitet; alltfler väljer den som första medium i konkurrens med telefonen. 
Däremot ”vill man prata” ibland; e-posten ersätter inte alla typer av kontakter, 
men är bra för enklare frågor och svar.

En del vill gärna ha svaren offentligt, så de kommer alla till del. Däremot vill man 
fråga privat, ”man vill ju inte verka dum”.

Kursmaterial i det elektroniska mediet verkar inte populärt. Kanske överraskande, 
med tanke på hur mycket som ändå satsas på att producera sådant. Möjligen är 
studenternas reaktioner här också en avspegling av ovanan vid mediet.

4 Slutsatser
Som allmän sammanfattning kan man säga att studenterna har en positiv 
inställning till mediet, men det bör användas med måtta; e-post för kortare frågor 
och svar och www för kursadministrativt material är vinnarmedier. Kursmaterial 
via www är inte populärt.

Användningen var något större, de tekniska problemen något färre, och de 
positiva kommentarerna något fler vid det andra undersökningstillfället. En 
hypotes kan vara att den allmänna teknikanvändningsnivån i samhället höjts
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under de senaste två åren just inom detta område, och att det är detta som 
avspeglar sig i dessa resultat.

Slutsatserna är i sammanfattning:
• mediet ökar troligen antalet kontakter mellan lärare och studenter,
• administrativt material publiceras lämpligen i det elektroniska mediet, 

medan kursmaterial lämpligen trycks på papper,
• kortare frågor och svar förmedlas lämpligen med e-post, medan längre 

resonemang bör föras muntligt,
• frågor och svar (enklare frågor) kan kvalitativt förbättras när elektronisk 

post används i stället för muntlig kommunikation,
• lärarens arbete kan underlättas med elektronisk publicering av adminis

trativt material och med e-post för kommunikation med studenterna, 
men eftersom www-publicering kräver delvis andra format än vanlig 
ordbehandling finns risk för visst merarbete.

• Man kan också se en ökad användning från 1995 till 1996. Studenterna 
är vid det senare tillfället också mer vana vid mediet, de ser det mer som 
ett naturligt kommunikationsverktyg.

Åke Grönlund 
Informatik 

Umeå universitet 
gron@informatik.umu.se
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Utformning av undervisningsmaterial 
för Internet -  en kort handledning

För interformgruppen: Åke Gustafsson 
Interformprojektet 

avdelningen fór virologi 
institutionen för infektionssjukdomar 

Univex

Medicin och Internet -  i tiden?
Vid avdelningen för virologi och institutionen för infektionssjukdomar, medicin
ska fakulteten, Umeå universitet, pågår ett projekt, där vi med stöd från grund
utbildningsnämnden, medicinska fakulteten, studerar vilka (om några) pedago
giska förbättringar som kan vinnas genom att i medicinarutbildningen använda 
modern IT. Vi försöker besvara följande frågor:

• Är det meningsfullt att utforma medicinskt undervisningsmaterial i form av
hypertextdokument (s k internetsidor)?

• Är det meningsfullt att göra materialet tillgängligt på Internet för studenter?
• Hur samordnar man materialet mellan olika föreläsare?
• Vilka arbetssätt gör att det pedagogiska materialet i denna form bibehåller sin

aktualitet?
• Vilka arbetssätt kan användas för att framgåangsrikt integrera eller ”länka”

pedagogiskt material av denna typ, avseende en viss företeelse (virussjukdomar) 
men där materialet kommer från olika både preklinisk och klinisk 
verksamhet(infektionssjukdomar)?

• Hur uppnår man tillräcklig kvalitet på materialet med rimlig arbetsinsats från
föreläsarna och utan att skriva nya läroböcker?

Här nedan följer en kort summering av några, förhoppningsvis handfasta råd & 
dåd angående hur man kan arbeta med den här typen av material, vilka svårigheter 
vi mött och möter och hur vi försöker åtgärda dessa.

Målgruppen för dessa råd är i första hand lärarkolleger vid medicinska fakulteten. 
Vi hoppas emellertid att vårt arbete ska vara till gagn även för andra lärare i behov
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av en grundläggande handledning i och förslag till arbetsprocess vid utformning 
av internetbaserat undervisningsmaterial.

Materialutformning

Vad är ett internetmaterial?
Ett internetmaterial är ett undervisningsmaterial som består av text och illustra
tioner, vilket läses med hjälp av ett särskilt program, en webläsare eller webbrowser. 
Materialet är tillgängligt för alla som kan koppla upp sig mot Internet. Karakte
ristiskt för materialet är framförallt länkarna, d v s att olika delar av materialet är 
försedda med hänvisningar till andra delar av samma material eller till andra 
material i andra delar av världen.

Ämnesval
De flesta ämnen lämpar sig troligen för utformning på detta sätt. Framförallt är 
det mycket tacksamt att göra material som blandar text och illustrationer.

Man bör dock tänka på att materialet gärna blir ytligt, d v s  det är svårt att lära ut 
komplicerade samband och att förmedla detaljkunskaper. Detta är en följd av 
mediets begränsning: man ser enbart en skärmbild i taget, och även om möjlig
heten till länkar ger en hög grad av flexibilitet för den som läser materialet är det 
lätt hänt att materialet blir banalt.

Skillnader mellan föreläsningsmaterial och internetmaterial

Man bör ha klart för sig att man, när man utformar ett material för användning 
i internetsammanhang, gör något helt annat än när man utformar material för 
föreläsningsändamål.

Föreläsningsmaterial
Grovt kan man säga att ett undervisningsmaterial som t ex diabilder (både text och 
grafik) som ska användas vid katedrala föreläsningar bör uppfylla följande krav:

• Enkelhet
• Överskådlighet
• Hög grad av generalisering
• Ska kunna uppfattas inom några sekunder och på långt håll
• Hög kontrast i själva bilden
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Däremot behöver materialet inte vara möjligt att använda utan kommentarer. 

Egenskaper hos interformmaterial
Undervisningssituationen vid självstudier med hjälp av internetmaterial är en helt 
annan.

Ett sådant undervisningsmaterial
• Ska kunna förstås utan kommentarer
• Får gärna vara detaljrikt
• Måste ha en layout som passar läsning och bläddring
• Behöver inte alls kunna uppfattas inom några sekunder och på långt håll

Själva texten måste vara sammanhängande, med en struktur som gör att den kan 
läsas och förstås utan ytterligare kommentarer. Kortfattade beskrivningar av 
synopsis- eller stolptyp är helt förkastliga.

En enhetlig form hos materialet (lika trots olika föreläsare/utformare) inom ett 
projekt är mycket viktigt för att materialet ska bli överskådligt. Detta gäller både 
grafisk form och innehåll, d v s val av av abstraktionsnivå, grad av strukturering 
med likartade mellanrubriker.

Det är däremot önskvärt att föreläsningsmaterial och internetmaterial integreras, 
så att samma illustrationer eller samma strukturella indelning förekommer i både 
föreläsningsmaterial och internetmaterial.

Grafisk form
Text
Det är viktigt att man redan från början gör upp en hygglig layout som är ge
mensam och systematisk för hela projektet. Hur denna layout är utformad spelar 
sannolikt mindre roll. För Umeå universitet gäller att man också, i tillämpliga 
delar, måste ta hänsyn till den grafiska ram som bestämts centralt för universitetet. 
Information om denna kan fås från medicinska fakultetens sekretariat.

Även inom ett projekt måste både layout och indelning av materialet vara 
konsekvent. Målsättningen är att studenten, åtminstone inom samma ämne, ska 
ha ledning av en likartad rubriksättning som är konsekvent och som används av 
alla föreläsare/författare.

I annat fall kommer studenten ofelbart att uppleva materialet som förvirrat och 
svåröverskådligt, speciellt om materialet förses med många länkar mellan olika 
delar!
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Indelning och layout inom ett visst projekt kan lämpligen bestämmas i consensus 
mellan alla lärare som deltar med material inom ett visst projekt.

Bilder
Den viktigaste begränsande faktorn för bildmaterialet är att den yta på vilken 
illustrationerna visas har maximalt 800x600 punkter (SVGA). Man bör också 
räkna med att läsaren kanske har en skärm som bara kan lösa upp VGA, d v s  
640x480 punkter i taget.

Detta innebär:
• att bilder som man scannar in själv kan få påtagligt lägre kvalitet än vad man 

förväntar sig med tanke på originalet.
• att även optimalt inscannade bilder kan se annorlunda ut jämfört med originalet
• att en bild som fungerar bra på skärm ändå kan vara mycket otydlig om den visas

som föreläsningsillustration, eftersom 800x600 och framförallt640x480 punkter 
utgör ett ganska grovt raster vid projektion på vägg.

De bildfilformat man använder (JPEG och GIF) kan hantera upp till 16,7 
miljoner färgnyanser, men den ”normala” internetbilden innehåller normalt 
högst 256 färger eftersom man måste utgå ifrån att många skärmar är inställda för 
att hantera maximalt detta antal färgnyanser.

Inscanning av bilder
För att fa en tillräckligt bra kvalitet på inscannade bilder är valet av scanner mycket 
viktigt: en minimiupplösning på 600 dpi (dots per inch) är nödvändig. Det skiljer 
emellertid mycket mellan olika scanners -  även om den nominella upplösningen 
är lika -  när det gäller kvaliteten på den fil man får ut.

Inscannade bilder blir lätt förvrängda i digitaliseringsprocessen. Detta gäller 
särskilt bilder med hög kontrast som t ex linjeteckningar och diagram.

Den illustration man ska använda bör helst vara i rätt storlek, d v s  man bör 
undvika förstoringar och förminskningar. Detta är speciellt viktigt om bilden 
utgörs av linjediagram och/eller innehåller text, eftersom scanningen innebär att 
ljushets- och färginformation lagras i form av diskreta element, pixels. Om man 
sedan ändrar bildens dimensioner (dvs  ökar eller minskar antal pixels i bilden) 
kommer övergången mellan svart och vitt att påverkas så att den representation 
av strecket eller vad det är som finns blir ojämn och to m  helt oläslig.
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För bästa resultat bör man vända sig till t ex Factum vid universitetet, där 
”professionella” scanners finns.

Illus tratörshjälp
Det finns ett stort antal illustratörer vilka arbetar med medicinskt bildmaterial. Av 
dessa kan man få hjälp med diagram och bilder av rent professionell kvalitet. Dessa 
använder verktyg och program av en helt annan kvalitet än den som är tillgänglig 
för oss vanliga dödliga. Men så kostar det också...

Verktyg för materialutformning
Vilka verktyg behöver man för att utforma ett internetmaterial ?
1 .1 första hand behöver man en s k webbrowser, d v s ett program som kan läsa 

text och bilder som utformats till ett dokument enligt den s k HTML- 
(HyperTextMarkupLanguage)-standarden. Det är denna typ av dokument 
som man normalt sett menar när man talar om Internet. I standarden ingår som 
en viktig del att man kan lägga länkar ( dvs  göra det möjligt att ) till andra 
dokument.

2. För att kunna utforma behöver man en s k webeditor, vars uppgift är att 
kombinera text och illustrationer till ett HTML- eller webdokument. Det ska 
också vara möjligt att lägga in länkar till andra dokument med hjälp av denna 
editor.

3. Man behöver också ett eller flera ritprogram, liksom ett program som kan 
hantera och modifiera redan existerande bildfiler.

4. För att kunna publicera, d v s  överföra sitt material till den dator där det görs 
tillgängligt för uppkoppling via Internet behöver man ett filöverförings- 
program.

5. Slutligen behöver man någon form av program som kan kontrollera att alla 
länkar och alla olika delfiler (text och bilder) som det publicerade dokumentet 
består av fungerar och att det är möjligt att förflytta sig mellan dokumentets 
olika delar på tänkt sätt.

Tillgängliga program:
• Netscape 2.02, 3.01
• Internet Explorer 3.0
• Mosaic 2.0

Vilken webbrowser man använder spelar mindre roll. Det finns ett stort antal 
browsers på marknaden. Flera av dessa finns att tillgå fritt på Internet. Den mest 
kända och använda är ju Netscape, som finns i version 2.02 och 3.0 för alla 
plattformar (Windows 3.11, Windows95 och Mac). Observera att man med lite
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äldre maskiner inre nödvändigtvis ska använda de senaste versionerna av dessa 
browsers! Skillnaden mellan versionerna ligger nämligen mer i kringfunktioner 
och finesser, medan själva programmet (t ex Netscape 3.0) är betydligt mer 
kraftslukande.

Microsoft skuggar Netscape och försöker ta marknad genom att erbjuda en i stort 
sett identisk browser, Internet Explorer, vilken har den fördelen att den kan 
integreras helt i Windows.

2. Webeditor 
Tillgängliga program:
• Netscape Gold 3.0
• Pagemill (Mac)

Det finns på marknaden ett flertal webredigerings- och publiceringsprogram. 
Grovt sett kan man säga att den tidigare generationen program innebär att man 
ändrar i den textfil som ligger till grund för det dokument man ser genom att lägga 
till styrkoder, s k HTML-koder, vilka i sin tur styr dokumentets utseende på 
skärmen. (Den som är intresserad av hur det ser ut kan klicka på 
_View_Document_Source i Netscape). F Netscape Gold 3.0 är ett verktyg där 
man ändrar direkt i det färdiga dokumentet, d v s  man ser hela tiden hur 
ändringarna ser ut.

För Mac-miljö finns också flera program, ett bra sådant är (enligt uppgift) 
Pagemill.

3. Ritprogram
Tillgängliga program (exempel):
• Microsoft PowerPoint (ingår i Office Pro)
• Microsoft Paintbrush (Windows)
• Paint Shop Pro (shareware)
• Arts & Letters
• Coral Draw

För bearbetning av inscannade bilder och konversion mellan olika bildfilsformat 
har vi använt oss av ett sharewareprogram, PaintShopPro. Programmet fungerar 
utmärkt för att hyfsa redan tillverkade bilder och diagram för senare användning 
i en webeditor (framförallt om man vill retuschera, ändra bakgrundsfärg, ta bort 
detaljer i en bild eller vrida den).
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Detta program är emellertid dåligt om man vill göra bilder eller diagram. För detta 
ändamål har vi framförallt använt oss av Microsofts PowerPoint (och ibland 
Paintbrush).

PowerPoint passar utmärkt för att göra underlag för föreläsningsmaterial, vilket 
sedan kan bearbetas och användas i en internetversion av samma område. 
Powerpoint är också mycket bra när det gäller att förstora och förminska 
existerande bilder.

4. Publiceringsverktyg
Det finns flera olika sätt att publicera sina dokument: Man kan (om tekniken på 
den mottagande Servern godkänner detta) skicka sina dokument via webeditorn 
till Servern. Det är dock inte alla servrar som kan ta emot på detta sätt. I så fall får 
man flytta sina dokument via ett sk FTP (FileTransferProtocol) program, något 
som brukar ingå i den kommunikationsprogramvara som man använder för att 
nå Internet.

Länkning

Teknik fór länkning
Det som framförallt skiljer HTML tekniken från ”normala” dokument är 
möjligheten att skapa s k länkar mellan olika dokumentdelar. Dessa länkar kan 
upprättas inom ett dokument, mellan två dokument i samma bibliotek eller 
mellan ett eget dokument och vilket annat HTML-dokument som helst (s k 
extern länk). Varje länk är enkelriktad, d v s  man kommer från en plats i 
dokumentet (start) till en annan (mål). Vill man backa till startplatsen sker detta 
genom att webbrowsern minns var man befann sig tidigare och återupprättar 
förbindelsen med den. Däremot finns i målet ingen information om hur eller 
varifrån man kommit dit.

Hur komplexa länkningar är det värt att göra?
Liksom vad gäller grafisk utformning är det i hög grad rekommendabelt att man 
inom ett projekt bestämmer sig för vilken grad av komplexitet man ska acceptera 
när det gäller länkning, framför allt extern sådan. Om man har en stor mängd 
externa länkar, måste man också lägga ner mycket arbete på att kontrollera att 
dessa
• överhuvudtaget fortfarande existerar
• inte har flyttat till annan adress
• är relevanta i förhållande till ens eget material
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Det är nämligen alltför vanligt att dokument i Internet försvinner, byter plats eller 
på annat sätt förändras. Om man använder sig av länkar till dessa dokument 
innebär det ju att man också tar ansvar (inför läsaren av ens eget material) för att 
det material som befinner sig i den ”bortre” änden av länken fortfarande efter viss 
tid är korrekt.

Projektorganisation och samverkan

Ansvarsfördelning
En av de -  enligt vår mening -  viktigare sakerna att tänka på när man startar ett 
internetprojekt är att få till en användbar organisation, vilken har förmågan att 
även under längre tid uppdatera och vidmakthålla materialet.

I vårt projekt har vi arbetat med följande ansvarsfunktioner:
• Utformare
• Webansvarig
• Uppdateringsansvarig
• Samverkansansvarig

Utformare
Utformaren är normalt lärare vid institutionen. Utformaren ansvarar för att
• tillverka och vid behov uppdatera material i form av text och bilder.
• ange vilka länkar som ska finnas och var i dokumentet de ska sättas in

Därmed inte sagt att varje utformare måste göra allt arbete själv. Om utformaren 
är intresserad kan han/hon också tillverka materialet i form av färdiga HTML- 
dokument. Det viktiga är dock principen, d v s att var och en svarar för sitt 
material.

Webansvarig
Denne kan utgöras av en specialintresserad lärare, men även av institutions
sekreterare eller liknande. Arbetsuppgifterna avpassas efter vederbörandes förut
sättningar.

Den webansvarige ansvarar för att:
• inlämnat material av någon (inom eller utom institutionen) överförs i HTML-

form (internt eller via extern resurs) inklusive inscanning av bilder och andra 
ev externa arbeten.

• materialet länkas på angivet sätt
• testas med avseende på länkar och funktion och godkänns av ansvarig utformare
• publiceras på en internetansluten server (egen eller extern)
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Uppdateringsansvarig
Denne ansvarar för att det framställda materialet vidmakthålls och regelbundet 
uppdateras. Den uppdateringsansvarige kan vara t ex institutionssekreterare.

Projektgrupp
Projektet organiseras i form av en projektgrupp. Projektgruppen består av alla 
utformare, webansvarig och samverkansansvarig samt eventuellt uppdatering
sansvarig. I projektgruppen tas beslut om
• En gemensam grafisk form (som dessutom överensstämmer med universitetets

mallar)
• En gemensam mall för materialets disposition
• Fördelningen av arbetsuppgifter mellan utformare, webansvarig och samverkans

ansvarig

Samverkan mellan institutioner

A tt tänka på vid samverkan
Internettekniken är som gjord för att understödja samarbete och samutnyttjande 
av pedagogiskt material mellan olika institutioner. Man kan här sannolikt vinna 
mycket på att kunna sam utnyttja material som behandlar en viss företeelse (sjuk
dom) på olika sätt.

I vårt projekt försöker vi åstadkomma en sådan samordning av material mellan en 
preklinisk institution (avdelningen för virologi) och en klinisk sådan (institutio
nen för infektionssjukdomar). Vi hoppas därigenom kunna erbjuda ett undervis
ningsmaterial som är mer genomarbetat och mer fylligt, eftersom det skrivs av 
personer som har djupare kunskap om de olika delarna. T ex skriver virologen om 
hepatit virus diagnostik, morfologi, genetik m m, medan infektionsläkaren 
skriver om klinisk bild, behandling, komplikationer m m.

Eftersom detta är ett helt nytt sätt att dela med sig av undervisningsmaterial 
uppkommer flera problem (utöver de Internet-specifika som nämnts ovan):
• Hur länkar man material som ger motstridiga fakta om samma ämne?
• Vem äger och ansvarar för vilket material?
• Hur synkroniserar man arbetet och uppdateringar?

Vi har försökt arbeta med minimal byråkrati, vilket innebär att varje avdelning 
utformar sitt eget material, och att den andra avdelningen använder de delar som 
man tycker uppfyller den egna avdelningens/utformarens krav. Varje avdelning
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äger således sitt material och behöver inte ta hänsyn till andra avdelningars 
önskemål om utformning. Om olika material innehåller motstridiga fakta, får 
man påpeka detta i sitt eget material. Samordning av layout m m sker genom 
kontakter mellan de två samordningsansvariga personerna vid respektive institu
tion/avdelning.

Om ni har frågor kring denna kortfattade handledning, kontakta:

Åke Gustafson Claes Ahlm
Avd. fór Virologil Inst. för Infektionssjukdomar
Tfn 090-101305 Tfn 090-102315
070-5174629
e-post: Ake. Gustafson @climi. umu. se e-post: Claes.Ahlm@infdis. umu.se
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På väg mot världens bästa skola.
Med hjälp av informationsteknik månne?

av Per Levén 
Institutionen fór informatik

Sammanfattning
Sverige är på väg mot världens bästa skola. Något som till viss del ska åstadkommas 
med hjälp av modern informationsteknik. Men, hur väl kommer det att gå? 
Förstår vi denna teknik tillräckligt väl för att kunna bedöma den i relation till 
övergripande verksamhetsideal? Finns den kontextuella IT-förståelse som fordras?

Debatten kring skolans datorisering omgärdas av en mängd märkliga uttalanden, 
exempelvis att kunskapen finns på nätet och att datorn bara är ett verktyg. Man 
talar också om att det nu inte längre är läraren som kan mest utan att eleverna håller 
på att bli klassrummets experter. Vidare framställs ofta skälet till att ta in datorer 
i skolan som att framtidens samhälle behöver duktiga användare. Man kan fråga 
sig om dessa uttalanden speglar en god teknikförståelse och om de främjar eller 
försvårar vår väg mot världens bästa skola. Vilka föreställningar är det egentligen 
som dessa påståenden uttrycker vad gäller kunskap, lärande, datorer och framtida 
samhällen? Är kunskap något som finns någonstans, och lärande en syssla som i 
huvudsak handlar om att få veta och att komma ihåg? Är datorer något som främst 
ska relateras till arbetsuppgifter, och det framtida samhället ett samhälle som 
ställer krav på användningskunskap?

I denna rapport diskuteras betydelsen av en kontextuell IT-förståelse, men också 
det oroande i en teknikförståelse som bottnar i en verktygssyn. I rapporten hävdas 
behovet av en utvecklad kontextuell IT-förståelse som utgångspunkt för en sub
stantiell och positiv utveckling inom den svenska skolan. Rapporten avslutas med 
en diskussion om våra möjligheter att åstadkomma världens bästa skola och varför 
ett av de största hoten kan finnas hos oss själva, det vill säga i människors före
ställningar om informationsteknik, kunskap, lärande och framtida samhällen.

Inledning

Det satsas stora summor pengar och knyts stora förhoppningar till informations
teknik i skolan. Det handlar om att förbättra en verksamhet med hjälp av datorer.
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Hur bra kommer det att gå? Finns den kunskap som behövs, och förstår man de 
sätt på vilka informationsteknik verkar och kan ge verksamhetsbidrag? Ett högt 
uppsatt mål är att detta ska bidra till att skapa världens bästa skola1. Har man 
tillräckligt kritiskt frågat sig vad som borde utmärka världens bästa skola, och på 
vilka sätt som olika informationssystem ska kunna bidra till detta ideal?

Denna rapport är en problematisering av den strävan som ibland uttrycks i stora 
ord som att skapa världens bästa skola, men som i mindre ambitiösa ordalag 
handlar om att åtminstone förbättra den svenska skolan genom nyttjandet av 
informationsteknik. Den centrala frågeställningen handlar om vilken IT-förstå- 
else som ledsagar denna strävan och i vilken utsträckning denna förståelse 
verkligen kan utgöra ett stöd.

En kontextuell IT-förståelse

Att vetaatt ett visst informationssystem kommer att förbättra en viss verksamhet 
på ett visst sätt innebär att veta vad som händer när informationsteknik införs i 
en verksamhet, att veta vilka krafter som påverkar informationsteknikens verk
samhetsbidrag, att känna till hur informationsteknik kan samverka med såväl 
människor som andra resurser, att kunna förutse vilka nya arbetssätt som kommer 
att bli följden av specifika systeminföranden, att kunna bedöma vilka verksam- 
hetseffekter som varje specifikt informationssystem kommer att vara upphov till 
och så vidare. Ett sådant vetande kan betraktas som en väl utvecklad kontextuell 
IT-förståelse, en förståelse som innebär att man förstår och kan bedöma informa
tionsteknik som del i ett större sammanhang. En kontextuell IT-förståelse skulle 
exempelvis kunna innebära att man i någon mån kan förstå och bedöma 
informationsteknikens betydelse för den egna verksamheten, och känna till hur 
en integrering ska gå till för en så lyckad verksamhet som möjligt.

För att någon ska kunna veta ifall skolors olika IT-satsningar innebär ett steg mot 
världens bästa skola eller ej fordras att denne har idéer om denna skola, men 
dessutom en utvecklad kontextuell IT-förståelse. Det vill säga, det krävs att denne 
har en bild av den ideala skolan och en förmåga att kunna bedöma specifika IT- 
satsningar i relation till denna bild. Om bilden av den ideala skolan beskriver en 
skola i termer av trygghet räcker det inte att känna till att vissa informationssystem 
kan snabba upp vissa förlopp. Det gäller att kunna se informationssystemens 
kontextuella egenskaper i relation till skolan i stort, och i detta fall bedöma ifall 
de bidrar till en ökad trygghet.

1 Detta mål har bland annat uttrycks i IT-guiden, den skrift som 1995 författades i 
samarbete mellan Svenska Kommunförbundets skoi- och utredningssektioner och Skolverket.
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Det tonläge och de förhoppningar som kommer till uttryck i samband med den 
svenska skolans datorisering kan knappast beskrivas i ord som blygsamhet och 
försiktighet. Utifrån den intensitet och de belopp som skymtar förbi är det snarare 
lätt att bli lite nyfiken på vad som görs och hur man tänker, just därför att tonläge 
och förhoppningar är så höga. Kommer man att kunna utveckla en bättre skola, 
och beror högt ställda förväntningar på en tillräckligt god IT-förståelse? Är den 
kontextuella IT-förståelse som dominerar dessa förbättringsarbeten tillräckligt väl 
utvecklad?

För att studera om det finns en utvecklad kontextuell IT-förståelse inom den 
svenska skolan kommer jag i denna rapport att diskutera ett antal vanliga 
uttalanden och påståenden om datorer i skolan. Det är uttalanden som inte med 
nödvändighet speglar en speciellt utbredd uppfattning men som ändå tycks få stå 
tämligen oemotsagda. Det är också uttalanden som i förstone kan framstå som 
både insiktsfulla och viktiga, men som vid närmare granskning kan framstå som 
såväl ogenomtänkta som innehållslösa.

Några märkliga uttalanden

Det finns alltså ett par uttalanden som på olika sätt förekommer i debatten om den 
svenska skolans datorisering. I detta avsnitt ska jag granska dessa uttalanden som 
uttryck för olika föreställningar. Framförallt kommer de att granskas i termer av 
kunskap, lärande, informationsteknik och framtida samhällen och de föreställ
ningar som kommer till uttryck om dessa. På så sätt blir dessa uttalanden möjliga 
att läsa också som en spegling av en viss kontextuell IT-förståelse.

”En skola som kommit långt är en skola som har många datorer *

I och med de stora investeringar som görs på olika skolor tänker man sig lätt att 
det skulle utvecklats mått för att värdera gjorda satsningar. Detta är dock svårt att 
se. Däremot likställs ofta de skolor som har fler datorer än andra med de skolor 
som hunnit längst. I vad mån detta kvantitativa, och resurskrävande, försprång 
också inneburit klokare elever eller något liknande nämns sällan och i så fall bara 
i förbifarten och utan den övertygelse som man kan tycka skulle behövas. I och 
med att man har en dator per elev på en gymnasieskola i Mönsterås bedöms denna 
skola som en riktig mönsterskola.

Att använda kvantitativa mått som antalet datorer eller satsade kronor har likheter 
med tidigare decenniers företagsdatoriseringar men är knappast ett mått som 
relaterar informationsteknik till ”den goda skolan”. Ändå är det uppenbart att det 
är liknande mått som nyttjas flitigast. Som ett initiait försvar kan hävdas att det
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kanske inte finns så många andra mått att tillgå. På sikt framstår dock detta som 
ett famlande och som allt annat än klokt. Om de kriterier som används för att 
värdera skolors IT-satsningar inte kan relatera dessa satsningar till övergripande 
ideal som elevers lärande och utvecklande, då är frågan om de alls har något 
berättigande. Åtminstone är det svårt att se hur de ska kunna främja en strävan 
mot världens bästa skola.

”Det är eleverna som är klassrummets experter”

Ytterligare ett märkligt uttalande är att det skulle vara elever som är klassrummets 
experter. Bakom dylika uttalanden döljer sig iakttagelsen att elever många gånger 
tycks säkrare än sina lärare på att använda datorer. I och med det får man gång på 
gång höra folk förvånas och därifrån dra slutsatsen att elever kan mer än sina lärare. 
Detta borde knappast vara något nytt. I varje lågstadieklass brukar finnas någon 
som kan det mesta om dinosaurier eller vet namnen på samtliga hockeyspelare i 
ett visst hockeylag och så vidare, men detta utan att dessa elever betraktas som 
klassrummets experter. Vad man kan skymta är ett märkligt förhållningssätt till 
kunskap och lärande enligt vilket en viss IT-kunskap framstår som höjden av 
vetande. Man kan fråga sig vilka slutsatser som detta förhållningssätt leder fram 
till. Att det är eleverna som bäst vet vad de ska lära sig, och att de därför inte 
behöver lärare och skola kanske?

Om man utgår ifrån att den kunskap som ska erövras under skoltiden är 
användning av datorer, då skulle uttalanden som att eleven är klassrummets expert 
i vissa fall kunna framstå som rimlig. Om denna kunskap istället är något mera 
abstrakt som exempelvis en kritisk förmåga, då framstår uttalandet som orimligt. 
Sällan eller aldrig kan en elev ha större kunskap om lärande, kritisk förmåga och 
så vidare än en lärare. Detta kan dock leda vidare mot nästa uttalande, nämligen 
att den viktigaste kunskapen är en användningskunskap.

”Den viktiga kunskapen är användningsfiirdigheten”

I många sammanhang hävdas att den viktiga IT-kunskapen är att kunna använda 
datorn. I linje med detta blir också denna kunskap den basfärdighet som skolan 
ska förse sina elever med, och detta för att förbereda dem för framtidens samhälle. 
Detta påstående missar de långt mer betydelsefulla kompetenskrav som fram
tidens samhälle kommer ställa och dessutom görs en överskattning av skolans 
möjligheter till att långt i förväg lära ut färdighetskunskaper för en teknik som 
ständigt byter skepnad. Det är självklart att dagens elever måste kunna använda 
de informationssystem som de ska använda i det framtida samhället, men det är 
definitivt inte självklart att det bästa sättet för att förbereda dem för detta är en 
användning av dagens informationssystem. Användningen av 70-talets datorer
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var väsensskild från användningen av 90-talets. Ett förhållande som med största 
säkerhet kommer skilja också 90-talets användning från 2010-talets.

De flesta nu för tiden är nog överrens om att datorn är här för att stanna, och 
dessutom att den med stor sannolikhet kommer att förändra våra samhällen på 
långtgående sätt. Att dessa förändringar framförallt kommer ställa krav på nya 
färdighetskunskaper är dock en missuppfattning. Redan nu kan vi se hur modern 
informationsteknik i grunden förändrar verksamheter som banker och butiker, 
och skapar möjligheter till svårgenomskådade verklighetsförvanskningar. Vad det 
handlar om är förändringar som snarare ställer krav på än mer utvecklade mentala 
kapaciteter än användningsfärdighet. Uttalanden likt detta tyder delvis på en brist 
på fördjupade resonemang om den samhällsutveckling som informationstek
niken har satt i rörelse och den betydelse som detta borde få för skolan och dess 
IT-utnyttjande.

”Kunskapen finns på nätet”

I takt med Internets ofantliga expansion hörs då och då uttalanden om att all 
kunskap skulle finnas på nätet. I och med att allt fler skolor håller på att kopplas 
upp tycks vissa också tro att det börjar vara dags att kasta bort alla skolböcker och 
göra rent hus med alla lärare. De verkar se framväxandet av en skola där all världens 
kunskap håller på att bli allmänt tillgänglig via nätet, och där de viktigaste 
skolsatsningarna är internetuppkoppling och ”surfkunskap”. De ser framför sig 
ett ideal enligt vilket det viktigaste är att lära barnen att hämta kunskap på nätet.

Uttalanden som detta kan härledas till en speciell kunskapssyn vilken gör kunskap 
till objekt och datorer till sökverktyg. I och med att kunskap framställs som 
objektiverbar och något som går att nå enbart via datorer blir alla de erfarenheter 
och det kunnande som kommer till uttryck när praktiker och professionella utför 
komplicerade handlingar något annat än kunskap. Att hävda att kunskap finns, 
eller ens skulle kunna finnas på nätet baseras på en atomär kunskapssyn enligt 
vilken vetande blir något som kan reduceras till ett komma-ihåg och lärande till 
ett komma-åt. Detta kan knappast ligga i linje med den svenska skolans kunskaps- 
uppdrag. Enligt en djupare och mer handlings- eller förståelseinriktad kunskap 
framstår sådana utgångspunkter som kraftigt inskränkta.

Tron på att datorn bara är ett verktyg

De påståenden som redan diskuterats har bara indirekt handlat om datorn. Som 
ett sista påstående vill jag diskutera ett som explicit handlar om datorn. Likt ett 
mantra upprepas ofta att datorn bara är ett verktyg. Datorer, sägs det, är något som
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används och ett bra system är ett system som är bra för dess användare. Detta kan 
framstå som en både självklar och sympatisk tanke, men ska snarare betraktas med 
viss skepsis. En verktygssyn både främjar och försvårar en förståelse av informa
tionsteknikens roll i skolan.

Till att börja med är det inte självklart att datorn är något som används. Man kan 
här jämföra med våra sätt att tala om en tidning. Knappast någon skulle väl 
reducera människors tidningsläsande till enbart användning. Att använda en 
tidning är möjligtvis något som man gör på ett dass när annat papper är slut, men 
annars innebär tidningar så mycket mer än bara ett enkelt användande. Tidnings
läsande kan handla om allt från förströelse, stimulans och underhållning till 
livsstil, social tillhörighet och intellektuell utveckling och är alltså, kan man säga, 
betydligt mer mångfacetterat än vad som kan beskrivas genom användning. 
Användningsrelationer kan dessutom ge intryck av något väldigt neutralt och 
kontrollerbart, men vem kan egentligen hävda att vare sig tidningar eller datorer 
står för något neutralt eller kontrollerbart? Knappast de människor som drabbas 
av dess verkningar i alla fall.

För att förstå de verkningar som en verktygssyn har inom skolan kan man 
diskutera det användningsideal som skiner igenom i uttalanden som att den 
viktiga kunskapen är användningskunskapen. Vad innebär detta för barnens 
framtida förmågor till ifrågasättande och skapande? Ska vi utbilda ett folk av IT- 
arbetare utan rimliga möjligheter att genomskåda brister i det system som de själva 
är en kugge i? Ska Sverige bli det land dit de innovativa, det vill säga de som 
kommer på och utvecklar nya verksamheter och informationssystem, vänder sig 
när de har behov av arbetskraft? Vad innebär helt enkelt en betoning av en 
användningskunskap för det kritiska nyskapande som utgör motorn i varje 
modernt samhälle? Den föreställning som döljer sig bakom uttalanden om att den 
viktiga kunskapen är en användningskunskap tycks bortse ifrån att verksamheter 
och informationssystem också måste utformas, och att detta definitivt fordrar mer 
än användningsfärdigheter.

Datorn och dess roll i moderna verksamheter är betydligt mera generell och öppen 
än vad ’ett verktyg’ ger sken av. En dator kan vara ett rum, en miljö, ett hjälpmedel, 
ett medium, en automat eller en aktör. Det viktiga är alltså att inte låsa sig till en 
verktygssyn utan vara öppen för olika innebörder, och kunna bedöma dessa i 
relation till olika verksamhetsideal. I skolan finns en mängd ting och omständig
heter som kan främja ett lärande utan att vara verktyg. Bland dessa kan nämnas 
skolbänken, svarta tavlan, videobandspelaren, kalendern, boken, klassrummet,
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rollspelet, karaokemaskinen, ribbstolen och fotbollsplanen. Det handlar om att 
skilja det snäva begreppet verktyg från de vidare begreppen resurs, hjälpmedel och 
miljö. Ett verktyg utgör ett hjälpmedel men ett hjälpmedel behöver inte vara ett 
verktyg.

För att bedöma värdet av ett visst informationssystem i en skolverksamhet fordras 
en bedömning som tar hänsyn till informationssystemets roll och integrering i 
detta större sammanhang. Det är fotbollsplanen, fotbollen och kamraterna som 
utgör det sammanhang som gör fotbollsspelet till något både utvecklande och 
roligt. Tar man bort någon av de tre komponenterna försvinner samtidigt 
möjligheten till detta spel. På samma sätt är det lärare, böcker, svarta tavlor, 
klassrum och så vidare som tillsammans formar elevers lärandemiljöer. Olika 
komponenter kan forma olika helheter, och för att kunna förstå och bedöma 
bidraget från en enskild komponent, exempelvis ett informationssystem, fordras 
en öppnare inställning är vad en verktygssyn ger stöd för.

Hotet från våra föreställningar

Det borde vara uppenbart att ett mått baserat på antalet datorer aldrig kan vara 
tillfredsställande för att bedöma informationssystems verksamhetsbidrag. Vidare 
borde det stå klart att det aldrig kan vara särskilt förnuftigt att betrakta elever som 
klassrummens experter, eller kunskapen som något som finns på nätet. Ett 
framgångsrikt lärande fordrar mer än knapptryckarfärdighet och färdigförpackade 
’sanningar”, och så vidare. Världens bästa skola måste helt enkelt vara så mycket 
mer.

Jag skulle tro att synen på lärande och kunskap är bättre inom skolan än vad de 
granskade uttalandena ger sken av. Däremot har jag med tiden blivit alltmer 
övertygad om att de sätt på vilka det stora flertalet tänker på datorer bottnar i en 
verktygssyn. Detta tror jag dessutom kan vara en förklaring till dels att ovan
stående uttalanden överhuvudtaget yppats dels att de har mött så pass liten kri
tik.

Om man betraktar en verktygssyn som en nyckel till att se hur granskade 
uttalanden hänger samman så kan det gott och väl vara så att eleven har blivit 
expert på grund av att den viktiga kunskapen reducerats till ett användande av ett 
verktyg, och att en användningskunskap därigenom också framstått som framti
dens kunskap. Att idéer som att kunskapen skulle finnas på nätet kan träda fram 
och möta sådant ringa motstånd kan vidare förklaras med att alla icke-verktygs- 
experter vet att de inte behärskar detta verktyg och därför håller tyst. En kritik som 
rör mer svårgripbara värden kan bli svår att formulera om man samtidigt
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accepterat att datorn verkligen är ett verktyg. Det vanliga argumentet brukar vara 
att det aldrig kan vara fel på verktyget, bara dess användare.

Kritik som trots allt förekommer och som pekar ut olika problem med datorer 
tycks ofta också kunna avvisas med hänvisning till att det bara handlar om ett 
verktyg. Det vill säga, invändningar som ifrågasätter poängen med datorer kan 
enkelt riktas tillbaka mot kritikern som ett blottläggande av en okunskap om den 
rätta användningen av detta neutrala och värderingsfria verktyg. På de ansvarigas 
axlar vilar ett ansvar att tillhandahålla detta verktyg, och på lärarnas vilar hur detta 
ska kunna användas.

Om Sverige ska kunna röra sig i riktning mot världens bästa skola måste 
informationsteknik definitivt diskuteras i relation till djupa insikter om lärande 
och kunskap, men detta kan bli effektivt motverkat av en verktygssyn. En 
verktygssyn kan göra IT-frågor till ett sökande efter de uppgifter som datorer skulle 
kunna lösa, istället för ett formulerande av de syften som informationsteknik ska 
främja i skolan. Betraktad som en generellare resurs än ett verktyg kommer en 
mängd annars förbisedda möjligheter och problem att träda fram. Det handlar om 
att se datorn som del i en verksamhet och inte i ett användande.

Genom en studie vid en mindre låg- och mellanstadieskola fick jag möjlighet att 
intervjua en grupp lärare, och det var slående hur både deras innovativa och deras 
kritiska sidor hämmades av en verktygssyn. I det mest tydliga fallet var det en 
lågstadielärare som på ett oerhört övertygande sätt kunde prata om i stort sett allt 
det som rymdes inom en skolverksamhet som delar i elevers lärande. Det vill säga 
allt utom datorer. Hon kunde beskriva hur pennor, ritblock, läroböcker, vaktmäs
tare, bordsplaceringar, samtalsklimat, raster och så vidare utgjorde mer eller 
mindre bra komponenter i den enskilde elevens lärande, men när istället datorer 
fördes på tal blev tunghäftan i det närmaste total. Apparater, kunde hon säga, hade 
nog inte så mycket med social träning och andra viktiga lärandeideal att göra.

Denna lärare kunde förstå och bedöma det mesta inom skolans verksamhet i 
relation till ett övergripande ideal, men detta gällde inte för datorer. Man kan fråga 
sig om detta, precis som tidigare diskuterande uttalanden, illustrerar en bristande 
kontextuell IT-förståelse? Denna lärare hade uppenbarligen en ganska så god 
”kontextuell penn-förståelse”, men en sämre kontextuell IT-förståelse. Nog borde 
det gå att se datorer som del i en lärandemiljö, och som något som också skulle 
kunna främja en social träning. När elever från olika årskurser gör en skoltidning 
eller fritidsbarn leker affär med tillhörande administrativa rutiner, då borde ett 
vettigt IT-utnyttjande kunna ge väldigt mycket. Det borde kunna ge en känsla för 
komplexa samhälleliga processer, en säkerhet i avancerade språkbruk, en djupare
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förståelse för ekonomiska samband, en viss social träning och så vidare, och detta 
genom aktiviteter möjliggjorda bland annat med hjälp av modern informations
teknik.

Avslutande diskussion

Inom skolan finns helt klart en strävan mot en god IT-kunskap. Detta är bra och 
denna strävan kommer, om den görs på goda grunder, att kunna betyda mycket, 
både för eleverna i deras rustande inför ett framtida samhälle och för lärarna i deras 
utformande av världens bästa skola. Den syn som tycks ligga i bakgrunden för 
denna strävan oroar dock en aning. Det sägs alltför mycket ogenomtänkt som Ì 
alltför hög utsträckning får stå oemotsagt för att läget ska vara tillfredsställande. 
Dessa uttalanden tycks vila på en bristfällig IT-förståelse och en underutvecklad 
kontextuell IT-förståelse, baserade främst på en verktygssyn.

En god datakunskap ska vila på en kontextuell IT-förståelse långt mer insiktsfull 
än vad en verktygssyn ger stöd för. En god datakunskap ska förstå informations
teknik och dess verkanssätt på sätt som gör att de eventuella bidrag som varje 
specifikt informationssystem skulle kunna ge till ”den goda skolan” går att förstå 
och bedöma. Det handlar om att känna till de krafter som kan inverka på 
potentiella verksamhetsbidrag och som kan integreras i de nya lärandemiljöer som 
bland annat informationssystem kan ge näring till.

De flesta kunskapsförkunnare brukar, som jag nämnt, lyfta fram behovet av en 
färdighetskunskap, och vem kan egentligen säga emot? Dock missar de ofta det 
minst lika stora behovet av en djupare kontextuell IT-förståelse. Genom att utgå 
ifrån att datorn är ett verktyg blir det naturligt för dessa personer att tala om 
användningsfärdigheter. Det tråkiga är bara att datorn inte är något verktyg -  
enbart med viss försiktighet ska den betraktas så. Att betrakta datorn som ett 
verktyg har nämligen en mängd nackdelar. Det är en beskrivning som döljer både 
den verkliga komplexiteten och den potential som utmärker informationssystem 
i verksamheter. Det är också en beskrivning som inte svarar mot de relationer som 
människor har till datorer, eller täcker de roller som informationssystem kan spela 
i ändamålsenliga verksamheter, eller direkt kan relatera informationsteknik till de 
ändamål som vi har med olika verksamheter, eller främjar en mer kritisk 
inställning till kunskap och framtida samhällen. Men, det är en beskrivning som 
kan invagga oss i en förvissning om att datorn är en artefakt vars effekter vi i 
princip kan överblicka och som dessutom är neutral i termer av mänskliga värden. 
I en strävan mot världens bästa skola fordras ett sätt att förstå datorn som kan sätta 
in den i det större sammanhang som skolor utgör. Detta klarar inte en verktygssyn. 
I vad mån en verktygssyn präglar den svenska skolans datorisering eller ej betraktar
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jag därför som en viktig fråga, och en fråga som alla de som deltar i denna process 
borde ställa sig. Är de argument som förs fram i samband med olika IT-förslag 
relaterade till några vettiga ideal, och utgår de ifrån att informationssystem är del 
i komplexa helheter? En strävan mot världens bästa skola kommer att främjas av 
en alltmer utvecklad kontextuell IT-förståelse, men för att en sådan positiv 
utveckling ska bli möjlig fordras ett uppbrott från den förhärskande verktygs- 
synen.

Per Levén 
Informatik 

Umeå universitet 
Datorpost: pelle@informatik.umu.se
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IT i högre utbildning: rationalisering eller pedagogik?

Per-OlofÅgren 
Institutionen för informatik

Sammanfattning
Att informationsteknik (IT) ska användas i undervisning i den högre utbild
ningen förutsätts numera. De som anger påbuden anger emellertid inte hur IT bör 
användas. Det finns tecken som tyder på att den rådande föreställningen om hur 
IT i undervisningen bör användas som rationaliseringsinstrument. En sådan 
föreställning har sina rötter i den pedagogik som utvecklades av Frederic B Skinner 
på 1960-talet -  teorin om instrumenteil betingning som i pedagogiskt hänseende 
kom att bli programmerad undervisning. IT som rationaliseringsinstrument 
förstärker dessutom föreställningen om universitetet som industri -  vilket inte är 
önskvärt. En föreställning om IT som bättre kan konvergera med ”det goda 
universitetet” är IT som social artefakt. Viktiga egenskaper för IT:s användning 
i pedagogiskt hänseende blir här interaktion och kommunikation, skapande 
aktiviteter, att olika synsätt kan presenteras samt att IT kan bidra till att utmana 
de studerandes föreställningar om det studerade. Två exempel på IT-användning 
i undervisning som sammanfaller med denna föreställning om IT är virtuella 
gemenskaper och gestaltningsteknik.

1 Inledning: IT i undervisning förutsätts
Påbuden om att använda informationsteknik i undervisning, inom såväl 
grundskole- som högskoleområdet, haglar tätt just nu. Lärare som är ovana vid 
datoranvändning i undervisningen stressas, skolor som inte har hunnit investera 
i teknik klassas snabbt som andra klassens skolor av journalister och universiteten 
slåss om att vara landets främsta ”IT-universitet”.

Den så kallade IT-propositionen (1995, avsnitt 5.2.3) betonar att lärare vid 
högskolan bör använda IT som ett pedagogiskt hjälpmedel i högre utsträckning 
än vad som görs i dag. Umeå universitets IT-strategigrupp (1995, sid 12) uttrycker 
liknande synpunkter; att utbildningen kan göras mer flexibel, att studenter kan 
nå utbildningsmaterial hemifrån och vid vilken tidpunkt som helst samt att 
studenter i högre utsträckning ges möjlighet att studera i sin egen takt.
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Det förekommer också förhoppningar om att IT ska vara en förändrande kraft 
inom högskolan; att IT ska användas på ett sådant sätt att nya undervisnings
former kan skapas. Universitetskansler Stig Hagström menar i en intervju i 
Universitetsläraren nr 12 1995 att såväl universitetens roll som sättet att undervisa 
kommer att förändras radikalt om IT används i undervisningen. IT-kommissio- 
nen uttrycker i sitt delbetänkande från 1995 en liknande uppfattning:

”IT har främst utnyttjats för att ersätta traditionella studiemöjligheter. Nu 
kommer IT att kunna utnyttjas för nya sätt att studera. Detta påverkar hur 
undervisningssystemet kommer att vara utbyggt i framtiden.” (IT- 
kommissionen, 1995, avsnitt 3.1.)

Dessa och andra liknande officiella påbud om att öka användningen av IT i 
undervisningen ger emellertid endast en vag vägledning om hur tekniken kan och 
bör användas. På en punkt är dessa påbud emellertid tydliga -  attYT ska användas. 
Men problemet är hur vi ska betrakta IT för att kunna förbättra undervisningen 
-  och hur vi betraktar IT i dag. Historiskt sett har föreställningen om vad datorer 
bör användas till handlat mycket om att rationalisera administrativa verksamhe
ter. Stordatorsystem konstruerades på 1960- och 70-talen för att administrativt 
arbete där stora datamängder behandlas, som exempelvis löneberäkning och 
ekonomisk redovisning, ska utföras rationellare. Föreställningen är i högsta grad 
levande i dag. Det vanligaste antagandet är att IT ska minska kostnader.

Syftet med denna uppsats är att argumentera för att IT inte bör uppfattas som ett 
rationaliseringsinstrument, för att bättre konvergera med föreställningen om det 
goda universitetet. Men är rationalisering den rådande föreställningen om IT i 
undervisningen? Låt oss titta på rationaliseringsidéer inom undervisningsområ
det förr och nu.

2 Rationalisering inom pedagogikområdet
2.1 Rationalisering av pedagogisk verksamhet: Skinnersk pedagogik 
Frederic B Skinner måste anses som en av de mest inflytelserika forskarna för 
praktisk pedagogik och undervisningsteknik. Som experimentell psykolog ut
vecklade han en egen variant av behaviourism: instrumenteil betingning (som 
skiljer sig från klassisk betingning à la Pavlov).

Den undervisningsform som blev resultatet av Skinners pedagogik går under 
beteckningen programmerad undervisning. I boken Undervisningsteknologi 
(Skinner, 1968) visar Skinner hur instrumentell betingning ska tillämpas på 
undervisning och hur undervisningsmaskiner bör användas. Syftet med att 
presentera den skinnerska undervisningsteknologin är att visa var en rationaliserings-
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tanke vi i dag kan se i undervisningen har hämtat en betydande del av sin näring. 
Utgångspunkten är att de (då) rådande idéerna om effektiv undervisning — 
lärande genom aktivitet, lärande av erfarenhet och lärande genom misstag -  
visserligen är viktiga men alldeles för vaga för att effektivt kunna förändra 
beteendet hos den studerande. Till det krävs bättre kunskaper om för- 
stärkningsbetingelser. (Ibid, sid I4ff.)

För att kunna tillämpa instrumenteil betingning på inlärning är två faktorer 
väsentliga: (1) Att exakt kunna definiera vilka effekter på den studerande läraren 
vill uppnå med sin undervisning och (2) att betingningen utformas på ett sådant 
sätt att den studerande kan bibehålla beteendet under en längre tid. (Ibid, sid 17f.)

Undervisning är att forma responser -  vanligtvis verbala sådana -  vilket syftar till 
att forma ett visst beteende. Denna utformning sker genom att förstärka -  det vill 
säga belöna -  vissa responser framför andra. Därigenom vet den studerande vad 
som är ett rätt beteende. Lärarens uppgift är att arrangera situationer där rätt 
responser kan förstärkas; så kallade förstärkningsbetingelser. (Ibid, sid 21f, 59f, 
123f, 161-166.)

För att detta ytterligare ska bli effektivt måste läraren konstruera ett så kallat 
förstärkningsschema, det vill säga en plan för effektiv användning av förstärk
ningar, så att det rätta beteendet hos den studerande kan förstärkas under en längre 
tidsperiod. Syftet med sådana förstärkningsscheman är att minimera risken att 
den studerande glömmer vad som är det rätta beteendet. Detta kom att kallas 
programmerad undervisning. (Ibid, sid 70f, 130f.) Och till detta, menar Skinner, 
är undervisningsmaskiner inte bara bra att ha utan också nödvändiga.

Bort med känsla, in med undervisningsmaskiner
En undervisningsmaskin är en apparat vilken som helst -  mekanisk eller digital 
-  som arrangerar förstärkningsbetingelser. För att kunna optimera de föränd
ringar i de studerandes beteenden som undervisningen syftar till är läraren 
otillräcklig, menar Skinner:

”Vid det experimentella studiet av inlärning har man funnit att de 
effektivaste förstärkningsbetingelserna för kontroll av organismen inte kan 
åstadkommas av försöksledaren personligen.” (Skinner, 1968, sid 26.)

Eftersom läraren alltid undervisar ett antal studerande samtidigt, kan denne inte 
ge varje individ det nödvändiga antalet förstärkningar som en optimal undervis
ning kräver. Därför måste det till en outtröttlig maskin som ger den studerande 
de nödvändiga förstärkningarna. Även om läraren skulle ägna all sin tid till en
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enda studerande, skulle läraren vara otillräcklig för att förstärka den studerandes 
responser. (Ibid, sid 26.)

Dessutom ger personliga förstärkningar upphov till problem. Läraren och den 
studerande riskerar skapa en relation utöver en lärare-studeranderelation -  men 
det finns, menar Skinner, ingen anledning för läraren att vara personlig med en 
studerande eftersom varken undervisning eller det som undervisas är något 
personligt.

De exempel på undervisningsmaskiner Skinner visar är alla av karaktären fråga- 
svar. Maskinen förelägger den studerande ett material -  det kan vara exempelvis 
en enkel fråga, en rad där utelämnade ord ska fyllas i, så kallad mönster
igenkänning eller utelämnade delar av en text (som ska läras utantill). Gemen
samma egenskaper hos Skinners exempel på undervisningsmaskiner är att ( 1 ) den 
studerande hålls aktiv, (2) förstärkningen när den studerande avger rätt svar är 
omedelbar, (3) varje enskild korrekt respons hos den studerande förstärks och (4) 
maskinen är konstruerad enligt idén om programmerad undervisning. (Ibid, sid 
32-48, 62-71.)

De processer som är enklast att datorisera är de som lättast går att formalisera, och 
en så mekanisk och formaliserad form av undervisning som den skinnerska är 
alldeles ypperlig att skapa datorstöd till.

Om Skinner haft datorer. ..
De skinnerska exemplen på undervisningsmaskiner är till största delen mekaniska 
med elektroniska inslag. Datorer fanns visserligen på 1960-talet, men var alltför 
dyra för att kunna användas i undervisningen. Skinners undervisningsmaskiner 
är rationaliseringsinstrument; inlärningen blir tidseffektivare med dem, eftersom 
pedagogiken uteslutande bygger på mekanisk repetitivitet. Och för en sådan 
pedagogik har datorer har en extremt väl anpassad grundkonstruktion.

Den Skinnerska synen -  som i flera avseenden sammanfaller med modernismens 
syn -  på människan är mekanistisk- människan som en maskin. Den människo
synen överförs till datorn om vi utvecklar pedagogiska datorprogram à la Skinners 
teorier. Försök föreställa dig den studerande från en skinnersk undervisnings- 
maskins ”ögon”.1 Vad är den studerande? En maskin som ibland responderar rätt

1 Jag har tidigare föreslagit, i analogi med en antropolog som försöker förstå en främmande 
kultur med de inföddas ögon -  ”from the native's point of view” (i enlighet med Geertz, 1979, 
sid 226ff) -  att detsamma vore önskvärt när det gäller datorer (Ågren, 1994). Hur ser världen 
och människorna ut från ”en dators ögon”? Vilka antaganden om användaren och dennes 
kontext har programmerats in i datorn?
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och ibland fel, och som miste korrigeras när den svarar fel? Jag är rädd för att en 
dylik föreställning om människan har överförts till många så kallade pedagogiska 
programvaror.

Seymour Papert (1994) är en av de främsta kritikerna av en datoriserad mekanistisk 
undervisning och mot den typen av pedagogiska datorprogram som bygger på 
Skinners pedagogik:2

”Inte sedan de första tryckpressarna började gå har möjligheten att meka
nisera inlärningen varit så stor. Paradoxalt nog kan en och samma teknik 
i dag antingen tjäna syftet att ytterligare mekanisera undervisningen, eller 
också att avmekanisera den. Det är det sistnämnda som måste vara målet, 
och inte en dator på varje skolbänk för att underlätta för eleven att följa de 
traditionella rutinerna.” (Papert 1994, sid 57.)

2.2 Nuläge: IT  som rationaliseringsinstrument
Den senaste tiden har arbete påbörjats vid Umeå universitet för att World Wide 
Web i vissa sammanhang ska bli den primära informationskällan för både externa 
och interna informationstjänster. Att informera om undervisning har traditionellt 
gjorts med tryckt material; broschyrer, annonser i press etc. I dag är det www. Det 
ska rationalisera administratörers arbete (men även för dem som söker informa
tionen).

Att, som Umeå universitets IT-strategigrupp (1995, sid 12) skriver, kursmaterial 
kan göras åtkomligt på www så att studenter kan komma åt materialet när som 
helst, är ett exempel på hur IT kan rationalisera undervisningsverksamheten -  
eller rättare: lärarens administrativa arbete. En empirisk studie av IT-använd- 
ningen vid några institutioner vid Umeå universitet (Söderström, 1996, sid 6f) 
visar att IT i undervisningen används främst på detta sätt -  kurshemsidor med 
scheman, övningar etc och länkar till informationskällor på www.

1 samma rapport (ibid, sid 8) visas hur en institution använder www -  i stället för 
andra informationskällor -  för att samla information om olika studieobjekt, som 
ska analyseras av studenterna. Att studenter använder www och databaser för 
insamling av information är ett annat exempel på rationalisering (det går fortare

2 Se främst Papert ( 1994, kap 3) för kritik mot mekanistisk undervisning. Computer Aided 
Instruction (CAI) är den engelska beteckningen på pedagogiska programvaror som i stor 
utsträckning bygger på instrumented betingning. Se Papert (1994, sid 47f och 141) för kritik 
mot den typen av pedagogiska programvaror. Det bör dock påpekas att Paperts forskning om 
IT i undervisningen i första hand riktar sig till grundskolan, men hans kritik kan också vara 
värdefull för dem som arbetar med IT-pedagogik på universitetsnivå.

191



att hämta information på nätet än att skicka efter det i tryckt form), men också 
som ett nyhetens behag.

Att använda speciella datorprogram, som exempelvis redovisningsprogram i 
företagsekonomi eller statistikprogram, är ett tredje exempel på rationalisering 
med hjälp av IT. Sådana datorprogram stödjer och rationaliserar studenternas 
arbete med att lösa vissa uppgifter, jämfört med att utföra dem manuellt. I bästa 
fall lär sig de studerande något under användningen.

Exemplen kan säkert ytterligare flerfaldigas; jag tror ändå att poängen är tydlig. 
IT rationaliserar i första hand administratörers och lärares arbete, i andra hand de 
studerandes arbete. Men i alltför liten utsträckning framgår det hur I T  bidrar till de 
studerandes inlärning.

Föreställningen om IT som rationaliseringsinstrument implicerar dessutom en 
föreställning om universitetet som en industri eller fabrik -  en i mina ögon både 
konservativ och felaktig föreställning. Idén om rationalisering har sin utgångs
punkt i industrialismen, där Frederic Taylor med sina idéer om det rationella 
arbetet, tidsstudier, löpande band et cetera, framstår som en förgrundsfigur.

Vem vill egentligen se universitetet som en industri?^ Knappast någon. Men hur 
vill vi se på universitetsundervisning? Som en trädgård? Som en intellektuell resa?  ̂
I så fall borde också vår föreställning om IT konvergera med vår föreställning om 
universitetet. Men vilken är den föreställningen? Och hur ska vi betrakta IT?

3 Andra sätt att se på IT och IT-användning
Låt mig inledningsvis slå fast att det finns ett visst självändamål i att studenter 
använder datorer; de bygger upp en vana vid datoranvändning som är värdefull. 
Antingen det handlar om att lära sig att söka i specifika databaser, bibliotekssystem 
eller www, eller att lära sig använda program för ordbehandling, kalkylering och 
dataregistrering, når studenter en viktig form av IT-kunskap: A tt navigera i 
virtuella informationsmiljöer.

Och om det segment av arbetsmarknaden som allmänt går under beteckningen 
symbolanalytiska arbeten^ är det segment där många utexaminerade universi- 
tetsstudenter hamnar, blir flyhänthet i virtuella miljöer än viktigare.

3 Se Ågren (1995; 1996) för kritik mot föreställningen om universitetet som industri.

4 Dessa metaforer är hämtade från Dahlgren (1995), som framför fyra olika tänkbara bilder 
av universitetets utbildningsmiljö.

5 Se till exempel Reich ( 1994, del III) och Lasch ( 1995, sid 32 ff). Symbolanalytiska arbeten 
innebär att arbeta med abstrakta begrepp samt tolka och tillämpa ”symbolinformation”, i 
motsats till förvärvsarbeten av typen rutinmässiga produktionstjänster.

192



3.1 IT  som social artefakt
Utöver en allmän träning bör IT emellertid kunna användas för mer ämnes- 
specifika syften; för att bättre tillgodogöra sig kunskap inom ett visst område. Två 
diametralt motsatta sätt att uppfatta undervisning, menar Ramsden (1992, sid 
153, 168), är:

(1) kunskap är lika med information, och undervisning blir därför en aktivitet av 
informationsförmedling från läraren (sändare) och den studerande (mottagaren)^ 
och

(2) undervisning är att låta studerande konfrontera sina föreställningar om det 
studerade och att låta dem öva sig i att göra det studerade begripligt för sig själva; 
praktisk undervisning utformas som en konversation kring ett ämne.

Om I T  ska användas i undervisning enligt synsätt (2), bör tekniken utformas sa att 
den stödjer denna form av undervisning — tekniken bör vara interaktiv och kommu
nikativ y den bör möjliggöra skapande aktiviteter, den bör möjliggöra olika synsätt på 
det som studeras och den bör skapa engagemang för det som studeras.

Eller som Ramsden skriver:

”Computers and other interactive media should offer students an opportun
ity fora conversation involving listening as well as talking on both sides. (...) 
Computers ought to foster interaction, excitement, independence, and 
choice in learning.” (Ramsden, 1992, sid 165.)

Med en sådan syn på undervisning bör IT ses som en artefakt som agerar i ett 
socialt sammanhang; en social artefakt Med en sådan metafor förstås datorn som 
något den studerande kan föra en konversation med -  eller via.

En liknande metafor -  social aktör -  har föreslagits av Stolterman (1991, sid 170). 
Den som utformar en datortillämpning, menar Stolterman, bör tänka i termer av 
datortillämpningens roll och önskvärda karaktärsdrag i den specifika miljö den

6 Denna uppfattning om undervisning utgår i mycket från klassisk matematisk kommunika- 
tionsteori. Se Shannon & Weaver (1949, sid 3ff, 98-106). Inom parentes sagt har även idén om 
att föreläsningar -  monologer -  bibringar de studerande kunskap tydliga kopplingar till denna 
kommunikationsteori.
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ska uppträda. Och ytterligare; den sociala miljön en datortillämpning utformas 
för, (om)skapas samtidigt som tillämpningen skapas (ibid, sid 61). För IT i 
undervisning skulle det betyda att olika utformningar av IT-lösningar skapar olika 
undervisningsmiljöer.

Anledningen till att jag väljer begreppet artefakt framför aktör är främst att 
aktörsbegreppet implicerar en självständighet i agerandet som jag inte är beredd 
att tillskriva datorer. Ännu.

3.2 Efter Skinner: IT  utan rationaliseringssyfte
Jag vill peka ut två riktningar för användningen av IT i undervisning: virtuella 
gemenskaper och gestaltningsteknik. Den gemensamma nämnaren för dessa 
bägge riktningar är att en virtuell miljö skapas som ett inslag i undervisningen. 
Begreppet virtuell miljö kan liknas med det populärare begreppet virtuell verklig
het (Virtual Reality). Virtuell verklighet uppträder vanligtvis i två former: (1) 
datorsystem som omger användaren (med attribut som VR-hjälm, VR-handskar 
och VR-dräkt) och (2) datorsystem som tillhandahåller ett eller flera fönster mot 
en virtuell värld. (Gerda et al 1993, sid 190.)

Emellertid använder jag hellre begreppet virtuell miljö än virtuell verklighet -  
främst för att undvika att förmedla en föreställning om futuristisk dator
användning, nästan science fiction, långt från ens egen vardag. En virtuell miljö 
är en miljö skapad i en dator eller i ett nätverk av datorer -  en virtuell miljö hittar 
man i varje fönster på sin datorskärm.

Att för undervisningssyfte utnyttja de specifika egenskaperna och potentialen hos 
IT i nätverk är inte alls trivialt; det är svårt att uppfatta dessa egenskaper, än mer 
komplicerat att utnyttja dem. Det som gör egenskaperna så svårfangade och 
svårförståeliga är att de inte alltid finns, utan de måste skapas. Egenskaperna är 
potentiella. Datorn är som bekant inte en artefakt med ett bestämt använd
ningsområde -  användningen omskapas ständigt.

Virtuella gemenskaper
Virtuella gemenskaper ska föra tankarna till betydelsen av konversation i under
visningen (i Ramsdens anda). Det vanligaste sättet att skapa virtuella gemenskaper 
i dag är att använda sig av datorbaserade konferenssystem som exempelvis 
FirstClass eller ett www-baserat dito. Men, som också omvittnas i Söderström 
(1996, sid 13f), bara för att ett konferenssystem används i undervisningen, är det 
inte självklart att det bidrar till ett ökat lärande för de studerande. Konferens
system används ofta i syfte att rationalisera arbetet för läraren och de studerande;
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det är ett enklare och snabbare sätt att skicka ut information till alla studerande 
än med pappersbrev.

Efter att under flera år använt konferenssystem (NorrKom och FirstClass) i 
flertalet distanskurser uppfattar jag bristen på gemenskap som det största proble
met i konferenssystem, för att de ska fungera som stöd för inlärning. Konversation 
kräver gemenskap och socialitet, något som vi har lärt oss skapa i fysiska miljöer. 
Men i de virtuella miljöerna måste vi lära oss det på nytt.

Kan vi iära oss något från dem som länge har skapat virtuella gemenskaper i 
datornätverk? Sherry Turkle (1995) har studerat människor som lever i så kallade 
Multi-User Dungeons (MUD). Den övergripande känslan hon förmedlar i dessa 
människors virtuella liv är en stark gemenskap med andra människor på nätet, en 
gemenskap som ibland överträffar den gemenskap som går att uppnå i den fysiska 
världen.

MUD finns i två varianter: äventyrsMUD och sociala MUD. ÄventyrsMUD 
liknar snarast traditionella datorspel; man samlar poäng genom att utföra vissa 
handlingar i enlighet med spelets regler. I ett socialt MUD bygger man upp en 
virtuell värld genom kommunikation med andra medlemmar. Den virtuella 
miljön är ofta organiserad kring metaforer för fysiska platser; ett möblerat rum, 
en restaurang eller ett torg i en stad.

Genom att leva i MUD blir datorn ett ”object~to-think-with’\ menar Turkle. 
Människor ges en möjlighet att reflektera över och utforska sina personligheter -  
ett sätt att i viss mån omskapa sitt liv. I MUD skapar man en personlighet till ett 
namn; det blir en form av rollspel där rollen inte är definierad. Flera av de 
människor Turkle intervjuat hävdar att de kan förbättra sin samar bets förmåga med 
andra människor vid användningen av MUD. Det är möjligt att skapa miljöer 
som kan ge ett intellektuellt stöd i en människas arbete; just det stöd som kanske 
saknas i den fysiska miljön.7

Olika MUD har olika sociala konventioner. Vissa MUD kräver striktare beteenden 
än andra, vad beträffar exempelvis hur mycket man får tänja gränserna för sin roll, 
i vilken utsträckning man får omskapa objekten i den virtuella miljön och så 
vidare. Turkle visar också hur deltagare kan förändras och växa som människor i

7 Men inte enbart intellektuellt stöd. Rheingold (1994, kap 1) ger flera exempel på hur 
intellektuellt, men också moraliskt och socialt stöd kan fas och ges i en virtuell gemenskap.
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MUD. Man kan få sig tilldelade eller skapa sig olika mer eller mindre ansvarsfulla 
roller i dessa virtuella miljöer. Genom att hjälpa andra, skapa nya strukturer för 
livsmönster och få ansvarsområden, kan man känna sig duktig och behövd.

Jag tror det är möjligt att lära sig något från MUD; den typen av virtuell 
gemenskap kan fungera som inspirationskälla för både design och användning av 
datorbaserade konferenssystem i undervisningen. Fördelen med MUD är att 
kommunikationen sker synkront, att flera personer kan delta i ett samtal 
samtidigt och att man kan se varandra (det vill säga representationer av varandra).

Den enda sociala konvention som kommuniceras i konferenssystem under olika 
kurser i dag är, påstår jag, att ”det går bra att ställa frågor”. Högre tillgänglighet 
och snabbare responser utlovas av läraren. När vi vill att studenter ska växa 
intellektuellt vid användandet av konferenssystem utgår vi fortfarande från 
instrumentell betingning à la Skinner -  vi berömmer studenter som ställer bra 
frågor eller levererar bra svar. Ett konferenssystem används i dag precis som en 
skinnersk undervisningsmaskin av fråga—svarkaraktär Dock står läraren -  inte 
maskinen -  för svaren.

Och det går ju inte ihop med drömmen om IT som en förändrande kraft vid 
universiteten. Men går det att skapa en annorlunda virtuell undervisningsmiljö? 
Turkles studier visar att det kan vara möjligt.

Gestahningsteknik
En av datorteknikens intressantaste egenskaper som utvecklas i dag är enligt min 
mening dess gestaltningsförmåga. Förr, med så kallade textbaserade system, var 
alfanumeriska tecken allt som fånns att gestalta något med. Gestaltningen blev 
därmed väldigt abstrakt -  information i form av tabeller, kalkylark och vanlig text. 
Det innebar att användaren var tvungen att själv skapa sig en föreställning -  en 
gestaltning -  om vad informationen representerade utifrån olika sammanställ
ningar av siffror och text.

Denna typ av system förutsätter människans förmåga att föreställa sig något 
utifrån en abstrakt beskrivning. En arkitekt har tränat sin förmåga att se den 
framtida byggnaden genom att avläsa en tvådimensionell ritning. En otränad 
människa -  som jag själv -  ser knappt något utöver strecken på ritningen.

8 Se exempelvis Waterworth (1995).
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Ett helt annat sätt att gestalta något är att utnyttja datorns mer avancerade 
egenskaper till grafisk visualisering. För användarens del kommer upplevelsen att 
bli primär. Vi ser i dag att IT alltmer börjar uppfattas som en sensorisk, 
multimedial, upplevelsebaserad teknik.8 Turkle (1995, sid 20) uttrycker det som 
att: ”... we are moving from a modernist culture of calculation toward a 
postmodernist culture of simulation”.

För att fortsätta med arkitektexemplet, kan en abstrakt ritning visualiseras i en 
datortillämpning som det hus ritningen syftar till att representera. Användaren 
kan -  beroende på hur avancerad gestaltningsteknik som används -  virtuellt gå in 
i huset, uppleva rummens rymd, laborera med olika rumsstorlekar, färger och 
inredningsföremål.

Avancerad gestaltningsteknik kan beskrivas som dynamisk och konkret och sådan 
teknik premierar främst upplevelser och interaktion. I stället för att skapa sig en 
fijreställningwxifikn ett abstrakt material, ger tekniken möjlighet att uppleva något 
konkret (Stolterman et al, 1996.)

Generella designprinciper för den här typen av teknik bör även här utgå från de 
studerandes inlärning. Ämnet och det syfte man har med att gestalta något spelar 
givetvis stor roll. Men utgångspunkter bör också här vara kommunikation, 
interaktion, skapande aktiviteter, att olika synsätt möjliggörs -  och att den 
studerande får sina föreställningar konfronterade. IT blir en motpart i en 
konversation.

Den studerandes upplevelse berikas om denne kan manipulera det som gestaltas 
-  den underförstådda tanken är att förståelsen därmed ökar. Om ett objekt ska. 
gestaltas -  till exempel en komplicerad molekylkedja -  bör den studerande kunna 
manipulera objektet genom att vrida och vända på det samt kunna förändra 
objektet och se konsekvenserna. Om en process ska gestaltas — till exempel ett 
företags ekonomiska tillväxt -  bör den studerande kunna styra och variera de 
ingående variablerna i processen på sådana sätt att förståelsen för processen ökar.

4 Avslutande kommentarer: Skinners ande
I denna uppsats har jag utgått från att om IT ska användas i undervisning, så kan
virtuella gemenskaper och gestaltningsteknik vara två sätt att undvika den
skinnerska fällan. Det kan ses som en alltför okritisk hållning. Men jag uppfattar
IT som en företeelse som stormar in i undervisningsvärlden med en fart som är 
orubblig. Och om jag har rätt är det viktigare att diskutera hur IT bör användas, 
än om IT bör användas.
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Mot bakgrund av min kritik mot dagens IT-användning i högre utbildning frågar 
jag mig ändå om inte dagens rop på IT i undervisningen är ekon av Skinners rop 
på undervisningsmaskiner:

”Läraren (...) behöver liknande stöd av instrument, ty utan dem är det 
omöjligt att arrangera många av de förstärkningsbetingelser som befordrar 
inlärandet. Tillfredsställande apparatur har inte eliminerat forskaren, och 
undervisningsmaskiner kommer inte att eliminera läraren. Men både 
lärare och forskare måste ha sådan utrustning om de skall kunna arbeta 
effektivt.” (Skinner, 1968, sid 60.)

Om vi vill bryta föreställningen om universitetet som industri, bör vi överge de 
rationaliseringssträvanden vi verkar ha med IT i undervisningen. Jag vill påstå att 
min föreslagna syn på IT och dess användning i undervisning implicerar en annan 
syn på universitetet än som industri. Jag är dock inte säker på vilken.
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£. Utvärdering ock examination



Reflektioner om kursvärderingar

Anna Arnqvist, institutionen för mikrobiologi 
Björn Olsen, institutionen för infektionssjukdomar

Bakgrund
Vi har studerat hur kursledningarna på olika utbildningar hanterar kursvärde
ringar efter genomgången kurs. Målsättningen med arbetet var att vi skulle få en 
uppfattning om hur kursvärderingar hanteras i praktiken och om resultaten från 
värderingarna kommer studenterna till godo. Studenter från två medfak kurser 
(8p fysiologi T4 och 10p psykiatri T9), odontfak (7p mikrobiologi, immunologi 
och virologi T2) samt Mat-Nat fak molekylär genetik 10p (C-kurs) fick svara på 
en enkät med frågor om kursvärdering. En specifik enkät riktad till kurs
ledningarna ingick i undersökningen.

Resultat från studenternas enkät

MedT4
n=49

Med T9 
n=19

Odont T2 
n=15

Mat-Nat C 
n=13

Svarade du på
kursvärderingen
ja/nej

49/0 19/0 15/0 8/5

Obligatoriskt/ 
Eget intresse

13/36 5/14 6/9 0/8

Feed-back ja/nej 0/49 0/19 4/11 0/13

Förinformation 
om kursen ja/nej

28/21 10/9 5/10 11/2

Påverkat omdömet 
ja/nej

13/15 4/10 1/5 7/11

Vi frågade studenterna om de visste varför de inte fått återkoppling på kurs
kritiken. Sammantaget var svaret i princip ett enhälligt nej. Några uttryckte 
förhoppningar om att kursvärderingen ändå skulle återspeglas på nästa kurs.
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Några kommenrarer ur frågeformulären: ”det är väl som vanligt — det är bäst som 
de (kursledningen) alltid gjort”; ”slöhet”; ”brist på motivation”; ”de (kurs
ledningen) väntar med respons för att vi skall bli mindre kritiska innan de träffar 
oss igen”, ”svårt för kursledningen att både ge och ta kritik mot andra kolleger”.

Vissa studenter hade förhandsinformation om kurser de skulle gå. Vi hade 
förväntat oss att utfallet skulle bli att de som valt en kurs skulle ha informerat sig 
i större utsträckning än studenter som går en obligatorisk kurs. Därför blev vi inte 
heller förvånade att se resultatet om förhandsinformation från studenterna i C- 
kursen i Molekylär genetik.

Resultat från kursledningens enkät
I samtliga kurser är kursvärdering ett obligatoriskt moment som kursledningen 
tar del av och sammanställer. I tre kurser får, enligt kursledningen, studenterna 
ta del av kursvärderingsresultaten. Samtliga i kursledningarna uppger att deras 
intention är att delge övriga föreläsare kurskritik men att det inte alltid fungerar 
i praktiken.

Vi frågade hur kursledningen hanterar erhållen kurskritik. Svaren varierade 
mellan ”med fattning”, ”jag blir både arg och ledsen ibland”, ”jag försöker rätta 
till missförhållanden, om de ekonomiska ramarna tillåter det” och ”vidtar 
lämpliga åtgärder”.

Om kursen erhållit negativ kritik försökte man då åtgärda det till nästa kurs? De 
flesta kunde tänka sig att vidta förändringar om negativ kritik förekom från de 
flesta studenterna samt om kritiken var återkommande efter flera kurser (minst 
ett år).

Diskussion
En genomgående trend som vi noterat vid genomgång av materialet är den 
uppgivenhet som verkar råda bland studenter, dels när det gäller utebliven 
återkoppling dels beträffande frågan om huruvida negativ kritik åtgärdas. I vårt 
material förefaller det vara så att ju tidigare man är i sin utbildning desto mer tilltro 
tycks man ha till att kursvärderingen skall ha någon effekt. Studenter på tidigare 
terminer har svarat mer utförligt och nyanserat på våra frågor samt uttryckt en 
förhoppning om att kursvärderingen verkligen ska ha framtida effekt.

Benägenheten hos lärare att delta i den här typen av undersökning varierar 
avsevärt. Är det så att lärare är rädda för att bli granskade eller är kravet att ständigt 
medverka i allehanda undersökningar och granskningar alltför stort?
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Vi anser art kursvärderingar är en viktig del av kursen och att kursen inte avslutats 
förrän detta delmoment redovisats. Efter att ha tagit del av studenternas åsikter 
känner vi oss stärkta i tron på vikten och värdet av kursvärderingar.

Studenternas svar bekräftar att det är avyttersta vikt att delge dem åväl positiv som 
negativ kritik. Dels för att studenterna skall se om vi som lärare har tagit del av 
kritiken, men också för att öppna möjligheterna för en dialog om kursen. Detta 
bör ske i rimlig tid efter avslutad kurs (inom två veckor).

Av enkätsvaren från kursledningarna framgick att de tyckte det var svårt att 
förmedla kurskritik (positiv och negativ) till kolleger och att detta därför ofta 
lämnades därhän. Dock anser vi att ansvaret för denna kommunikation ligger hos 
kursledningen och att denna ska se till att det utförs.
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Juristutbildningen i Umeå och problembaserad inlärning. 
Vad tycker lärare och studenter?

Monica Burman, Ruth Mannelqvist och Erik Persson, 
rättsvetenskapliga institutionen

1. Inledning
Inom vårdutbildningarna är den problem baserade inlärningen, PBI, en vanlig 
modell. PBI förekommer även inom andra universitetsutbildningar. Sedan några 
år tillbaka bedrivs undervisningen inom juristprogrammet vid Umeå universitet 
med PBI.

Syftet med vårt projektarbete, knutet till universitetets kurs i Lärarkunskap, är att 
kartlägga och utvärdera den PBI-modell som används vid juristutbildningen i 
Umeå. Utvärderingen ska ske både ur lärarens och studentens perspektiv. Vi 
hoppas härmed kunna lista en del problem, frågeställningar och framtidsvisioner 
avseende juristutbildningen i Umeå och dess användning av PBI i undervis
ningen. Vår förhoppning är att vi därigenom även kan väcka nyfikenhet och ge 
inspiration till andra utbildningar, med tankar på förändring och förnyelse.

Definition av PBI
Vad är PBI? Det är en pedagogisk metod där helhetssyn, träning i samarbete och 
kritisk värdering vid inhämtande av kunskapen utgör ledstjärnor. Men PBI utgör 
inte endast en pedagogisk metod, utan innebär också en förändrad syn på 
lärandet. Från en tidigare traditionellt aktiv lärarroll med passivt lyssnande och 
lärande (?) studenter, till en passiv lärare, vilken fungerar som stöd och motor, och 
studenten som den drivande och aktive kunskapssökaren i centrum. Beskriv
ningen av PBI kan skifta beroende på utbildning och kunskapsområden. Följande 
kan dock sägas karaktärisera PBI. Studenterna arbetar i grupp (basgrupper), som 
är den grundläggande arbetsformen. I gruppen arbetar de med verkliga problem 
som utgångspunkt och får själva styra sin inlärning med egen aktivitet och på eget 
ansvar. Den mall de kan använda sig av för att underlätta basgruppsarbetet kallas 
”de sju stegen”, vilken kan hjälpa studenterna i arbetsgången inom gruppen. 
Basgruppen bestämmer vad de behöver lära sig för att lösa uppgiften, vilket kan 
ske genom självstudier eller på annat sätt. Därefter träffas de igen för att söka lösa 
problemet. Problemet kan sedan diskuteras vid seminarier eller annorledes.
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Lärarens roll är mer passiv och läraren ska fungera som en resurs, för att hjälpa och 
vägleda studenterna mot deras mål — att lösa problemet. Det är alltså till stor del 
studenterna som, i stället för läraren, styr inlärningsskeendet. Det ställs därmed 
helt andra krav på både på lärare och studenter. Arbetsformerna i PBI kan bestå 
av föreläsningar, seminarier i olika former, resurstillfällen (även benämnd hand
ledning), praktisk utbildning m m. 1

2. Juristutbildningen och PBI
Bakgrund
I samband med att rättsvetenskapliga institutionen omkring år 1990 arbetade för 
att få till stånd en fullständig j ur kandutbildning vid Umeå universitet, beslutade 
institutionen att se över pedagogiken i utbildningen. Inspiration hämtades bl a 
från liknande projekt vid andra orter med juristutbildning, särskilt vid Uppsala 
universitet. Avsikten med utbildningsreformen var att betona kunskaper och 
träning i rättslig teori och metod medan rena minneskunskaper om de rättsliga 
ämnena skulle få ett i motsvarande grad minskat utrymme. De pedagogiska rön 
som anger att inlärningseffekten blir bättre av de uppgifter som man både ser, hör 
och tillämpar ägnades en hel del uppmärksamhet. Vidare fanns en ambition att 
de ämnen som har ett nära samband med varandra skulle integreras, bl a i form 
av seminarier där frågeställningarna kan beröra flera juridiska ämnen samtidigt. 
I en del fall tänkte man sig att även ämnen som inte har så stort samband med 
varandra skulle kunna läsas parallellt och tenteras ”samtidigt”. Dessutom ville 
man att studenterna i större utsträckning än tidigare skulle göra muntliga och 
skriftliga presentationer, både i grupp och enskilt. Undervisningen skulle i större 
utsträckning än tidigare anknyta till fall och situationer som en yrkesverksam 
jurist kommer i kontakt med.

De olika terminernas innehall
Arbetet vid institutionen ledde så småningom till att den ”nya” juristutbildningen 
i Umeå kunde sjösättas för drygt tre år sedan. För närvarande finns det fyra 
årskullar juriststudenter som studerar med PBI som huvudsaklig undervisnings
form. Juristutbildningen består av 9 terminer. Vårt projekt omfattar de 6 första 
terminerna, vilka kan sägas utgöra ett obligatoriskt basutbud. De tre sista

1 Kjellgren m fl. Problembaserad inlärning -  erfarenheter från Hälsouniversitetet. Lund: 
Studentlitteratur, 1993
Mårtensson, Dick. Är problembaserad inlärning bra ? -  en forskningsöversikt. Läkartidningen 
1993 nr 17
Sandgren Claes red. Juridikundervisningen pedagogik 2. Stockholm: Juristförlaget 1994
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terminerna ägnar sig studenterna huvudsakligen åt alternativa fördjupningskur- 
ser och ett större examensarbete om 20 poäng.

Första terminen inleds med en kortare introduktion om universitetet, juristyrket 
och studierna. Vidare ingår ett avsnitt om bibliotekskunskap och rättsteknik samt 
ordbehandling. Resterande del av termin 1 består av studier i statsrätt och 
internationell rätt, särskilt med betoning på EU-rätt, samt central civil- och 
civilprocessrätt. Terminerna 2 och 3 består av olika delar civilrätt varav studen
terna läser vissa delar parallellt, trots att anknytningen mellan ämnena ibland är 
ganska liten. Termin 4 består av straffrätt och processrätt. Termin 3 är en termin 
där ämnen med anknytning till ekonomiska frågor behandlas, d v s  skatte- och 
bolagsrätt samt företagsekonomi. Slutligen under termin 6 behandlas förvalt
ningsrätt, folkrätt och internationell privaträtt. Undervisningen i folkrätt liksom 
den skriftliga examinationen sker på engelska.

Hur undervisningen ser ut
En avgörande skillnad mellan den gamla och nya juristutbildningen är att andelen 
föreläsningar kraftigt har minskat. Antalet föreläsningar varierar mellan terminer
na och uppgår till mellan en timme/vecka till något mer än två timmar/vecka. 
Studenterna skall i stället till stor del själva, genom arbete i basgrupper om ca fem 
personer, inhämta kunskaper genom att lösa juridiska problem. Den tid som 
tidigare gick åt till föreläsningar används nu till fler seminarier m fl övningar som 
avser att aktivera studenterna. Genomgående förekommer seminarier om två eller 
tre timmar. Varje seminariegrupp består vanligtvis av 4 basgrupper (cirka 20 
studenter). Seminarierna kan se mycket olika ut, men en vanligt förekommande 
typ är att basgrupperna muntligt redovisar förslag till lösningar på något större och 
sammansatta juridiska situationer och att man diskuterar lösningsförslagen med 
läraren som ordförande. Närvaron vid seminarierna är obligatorisk. Som mest 
deltar studenterna i ett eller två seminarier eller liknande övningar per vecka. 
Förutom seminarier förekommer aktiviteter som betecknas som övningar/lektio
ner. Under vissa terminer förekommer också studiebesök vid myndigheter och 
domstolar. Under samtliga terminer utom en har man processpel, bolags- 
stämmospel eller liknande. Vidare förekommer ofta en eller flera skrivuppgifter 
i form av en PM eller en uppsats, individuellt eller i grupp. Antalet lärarledda 
aktiviteter kan beräknas uppgå till ungefär 3 timmar för varje student och vecka. 
En annan grundläggande skillnad mot tidigare är att studenterna har möjlighet 
att basgruppsvis få handledning av läraren. Under handledningen har studenterna 
möjlighet att diskutera frågor som rör undervisningen, t ex hur de skall arbeta för 
att komma fram till en lösning av en förelagd uppgift. Handledningen är dock inte 
till för att servera studenterna ”rätt” lösning på problemen.
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Examinationsformer
Studenterna examineras på en termin, 20 poäng, åt gången. Den terminsvisa 
examinationen motiveras av att terminerna skall hållas ihop för att främja inte
gration och möjliggöra att olika ämnen studeras över en längre tid.

Allt sedan PBI började tillämpas på juristutbildningen i Umeå pågår en diskussion 
om hur examinationen på bästa sätt kan mäta de nya krav och mål som man vill 
uppfyller med den nya pedagogiken. Numera betonas metod och problemlösning 
liknande den som yrkesverksamma jurister kommer i kontakt med. Ett genom
gående drag är därför att man vid skriftliga tentamina får ha med sig alla former 
av litteratur, anteckningar och liknande hjälpmedel. Det förekommer också att en 
del av den skriftliga tentamen består i att enskilt i hemmet skriftligen besvara en 
uppgift eller att skriva en uppsats. Under vissa terminer har man muntlig 
tentamen som komplement till skriftlig tentamen. En termin har under två år i 
princip bara examinerat muntligt. Olika varianter med försök att, förutom vid 
muntlig tentamen, värdera muntlig framställningsförmåga har prövats. Detta har 
skett bl a genom att studenterna under seminarierna har kunnat samla ett visst 
antal poäng, t ex 3 poäng under terminens gång. Uppnådda poäng har antingen 
ingått som en del av examinationen eller kunnat leda till en högre betygsgrad i de 
fall studenten legat nära en betygsgräns på den skriftliga tentamen.

3. Metod
För att få en bild av hur lärarna ser på PBI har vi låtit 20 lärare med varierande 
mängd av erfarenhet från PBI-undervisning besvara en liten skriftlig enkät. Vår 
ambition med sammanställningen av lärarnas enkätsvar begränsar sig till att dels 
leta fram de gemensamma nämnare som kan återfinnas i svaren, dels visa enstaka 
synpunkter som av olika anledningar bör få komma fram.

Till grund för studentperspektivet ligger de skriftliga utvärderingar som sker efter 
varje termin. Dock bör framhållas att endast ca 35-40% av studenterna deltagit 
i utvärderingarna. Efter att ha tagit del av dessa har samtal förts med grupper av 
studenter från varje termin, 4—6 studenter per grupp, om utbildningen och PBI 
som pedagogisk modell. Samtalen har varierat från 1,5 timmar till 2,5 timmar. 
Under dessa samtal har väsentlig information tillkommit, vilken inte går att utläsa 
ur det skriftliga materialet. Dock ska påpekas att urvalet av studenter i samtals
gruppen skett slumpvis, efter studentens eget intresse, och gruppen är inte på 
något sätt representativt sammansatt.
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4. Hur ser lärarna på PBI?
Sammanställningen av enkätsvaren redovisas utifrån de frågeställningar vi bad 
lärarna fundera över.

4.1. Tycker lärarna att det finns skillnader mellan PBI-undervisning och kateder
undervisning och i så fall vilka är de?
Alla lärare anser att det föreligger skillnader, både vad avser lärarens och studen
ternas roll i undervisningen, med övervikt för studentens roll. Vad gäller lärarens 
roll tycker många att det ställs högre krav på läraren vid PBI-undervisningen. 
Lärarna har i detta sammanhang nämnt bl a att det oftare kommer ”oplanerade” 
frågor från studenterna, att undervisningsformen kräver mer förberedelse (främst 
avseende utformningen av seminarieuppgifterna) och att läraren bättre måste 
hänga med i vad som händer med den materiella juridiken och i studentgruppen. 
Lärarna framför också en hel del andra synpunkter varav kan nämnas att 
undervisningsformen är mer stimulerande och lärolik för läraren och att den 
innebär mer samarbete med lärarkolleger.

Beträffande studenternas roll förekommer en mängd olika synpunkter. Här 
återges bara de vanligast förekommande:

-  Studenterna är mer engagerade, aktiva och bättre förberedda
— Studenterna blir mer självständiga och får bättre färdighetsträning
-  Inlärningen är mer aktiv och studenterna tar större ansvar för den
— Kunskaperna sitter bättre enär studenterna själva måste sortera materialet samt 
söka och inhämta kunskaperna i stället för att få dem presenterade.

Lärarna har också synpunkter som inte direkt sammanhänger med lärarens eller 
studenternas roller i undervisningen. Nämnas kan att några tycker att under
visningsformen bättre speglar den integrerade verkligheten och verkar stämma bra 
med juristens arbetssätt ( dvs  tillämpnings- och metodfrågor).

4.2. Vilka fördelar och nackdelar finns?
Lärarna har haft många synpunkter i denna del. Det finns en liten kvantitativ 
övervikt för synpunkter som gällt fördelar. De flesta synpunkter ställer antingen 
läraren eller studenten i centrum.

Vad först gäller fördelarna dominerar synpunkter som pekar på studenternas höga 
aktivitet och att inlärningen är aktiv och sker under studenternas eget ansvar. 
Vidare finns många synpunkter som handlar om att studenten övar upp fler 
färdigheter än tidigare, t ex muntlig framställning, självständighet, metodvana
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och förmågan till teamwork. Några lärare anser att studenterna får djupare och 
mer relevanta kunskaper. Det förekommer också påståenden om fördelar sett ur 
lärarens perspektiv, bl a att undervisningsformen är mer stimulerande för läraren 
och ger intressanta diskussioner, att man slipper hålla enformiga föreläsningar, att 
man lär känna studenterna bättre och att man hinner problematisera mer. Bland 
nackdelarna dominerar sådant som sammanhänger med de krav som ställs på 
läraren. Lärarna pekar huvudsakligen på att det med ett basgruppssystem blir 
mycket administration för läraren samt att undervisningsformen är mer arbets- 
krävande/slitsam och kräver mer förberedelser. En lärare menar att läraren inte far 
valuta för sitt slit med hänsyn till hur systemet med beräkning av under- 
visningstimmar är utformat. Svårigheter finna eller uppfinna bra seminarie
material påpekas också. En annan nackdel som framkommer är att grupp
arbetsformen inte passar alla studenter och att det uppstår svårigheter om inte 
basgruppen fungerar som den ska. Vidare nämns sådana omständigheter som att 
PBI ställer stora krav på tillgång till bl a bibliotek och datorer, vilket inte alltid 
uppfylls, och att kurslitteraturen inte är anpassad efter PBI-undervisningens 
särskilda krav, t ex beträffande integration och tvärvetenskap. Någon lärare 
efterlyser fler föreläsningar.

4.3. Hur används seminarieformen i undervisningen och hur bedriver man på bästa 
sätt PBI i seminarieformi
Nästan alla lärare lägger upp seminarierna utifrån huvudsakligen praktiska 
problem, men formerna för hur detta sker varierar krafigt. En vanlig seminarie
form är redovisningsseminariet där basgrupperna i förväg får olika uppgifter och/ 
eller roller och under seminariet redovisar lösningar eller slutsatser eller argumen
terar för någon ståndpunkt. En näraliggande variant är att alla basgrupper 
förbereder redovisningar av alla frågor och att redovisningsgrupp utses vid 
seminariet. Fria diskussionsseminarier förekommer också, liksom olika former av 
rättegångsspel. I något mindre omfattning förekommer case- eller fallstudier. Ett 
fåtal lärare uppger att de deltar i integrerade seminarier. Traditionella rättsfalls- 
seminarier kopplade till kurslitteraturen förekommer också i ganska stor utsträck
ning. En lärare som använder sig av denna seminarieform menar dock att 
rättsfallsseminarier inte så gärna kan kallas problembaserade. Förutom redan 
nämnda seminarier förekommer oppositionsseminarier efter skrivna PM och 
uppsatser. Vad gäller den senare delen av frågeställningen tror vi oss kunna dra den 
slutsatsen att lärarna tycker att det är svårt att peka ut någon särskild seminarie
form som bäst överensstämmande med PBI. Några lärare anser dock att 
redovisningsseminarier är bäst. I övrigt tycks de flesta som uttryckt en åsikt mena 
att variation berikar undervisningen och att huvudsaken är att seminariet i grund 
och botten är problembaserat.
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4.4. Vad används handledningen till? (Ej PM - eller uppsatshandledning) 
Vad först gäller hur ofta studenterna får handledning varierar detta mycket mellan 
terminerna (se avsnitt 2). Ett genomgående drag är dock att behovet av handled- 
ning tycks minska allt eftersom studenterna närmar sig slutet av utbildningen. 
Handledningarna tycks mest användas till frågor och diskussioner inför stun
dande seminarier. Vidare kan man utläsa att det huvudsakligen är studenterna 
som styr innehållet i handledningarna, t ex genom att de tar upp frågor som dykt 
upp under basgruppsarbetet eller litteraturläsningen och som de inte tycker sig ha 
funnit något svar på. Några lärare tycker att handledningarna känns lite onödiga 
och att studenterna inte alltid är förberedda eller att de inte verkar ha något 
egentligt behov av handledning.

4.5. Hur kan PBI-undervisningen utvecklas/förnyas?
Noteras kan att omkring en tredjedel av lärarna antingen lämnar frågan obesvarad 
eller uppger att de inte kan komma på något. Därutöver är synpunkterna mycket 
varierande och det går inte att utläsa om åsikterna pekar åt något särskilt håll. Vi 
väljer därför att i sin helhet återge de förslag som framkommer. Lärarna föreslår 
dock bland annat följande:
• Kanske större eller mer omfattande uppgifter men i gengäld färre 

seminarietillfällen. Det ska inte nödvändigtvis bara behöva röra sig om 
tvatimmarsseminarier med flera mindre uppgifter.

• Mer integration mellan ämnena.
• Mer samarbete och samordning över terminsgränserna.
• Mer processpel och annan övning i verklighetsanpassade situationer — juridik 

är ett hantverk!
Kanske fler föreläsningar ( i vart fall när studenterna saknar tidigare referens
ramar i ämnet).

• Handledningstillfällena måste utnyttjas bättre.
• Mer fallstudier och uppsatser/PM.
• PBI-perspektivet skulle kunna fördjupas genom att helt bryta upp från 

bundenheten av visst rättsområde.
• Variation på seminarierna. Undervisningen och problemställningarna borde 

anpassas efter hur yrkesverksamma jurister arbetar och vilket material de 
använder.

4.6. Ställs det speciella krav på läraren?
Sa gott som samtliga lärare svarar ja pa den frågan. De vanligast förekommande 
särskilda kraven handlar om att det ställs högre krav på läraren beträffande bredd, 
förberedelse, undervisningsinnehåll och kursmaterial. Några lärare pekar på att 
det inte är läraren som styr undervisningen och att man därför får vara beredd på
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överraskningar och oförberedda diskussionsämnen. Vidare nämns ett antal 
egenskaper hos läraren som blir tydligare, såsom lyhördhet, fantasi, improvisations- 
förmåga, flexibilitet samt förmågan att stimulera och kritisera studenterna. 
Avslutningsvis är det en lärare som anser att man måste försöka få till stånd en 
gynnsam klassrumssituation som far studenterna att vara aktiva och våga säga ” fel” 
så att problemen verkligen får ligga till grund för inlärningen.

5. PBI ur ett studentperspektiv
Allmänt
Problembaserad inlärning är något som få av studenterna kommit i kontakt med 
eller hört talas om innan de påbörjade juris kandidatutbildningen i Umeå. Gene
rellt kan sägas att den omständigheten att PBI utgör pedagogiskt tema inom jur 
kandprogrammet var ett okänt faktum för de allra flesta.

För att beskriva det allmänna och övergripande intrycket studenterna har av PBI, 
kan det uttryckas som ”ett kaos som övergår till en kontrollerad inlärningsmetod”. 
Studenterna upplever den första delen av termin 1 som förvirrande och inte 
övergripbar eller strukturerad. Att själv finna kunskap och att dessutom kritiskt 
granska de fakta man själv funnit, framstår som en utopi för många. Dock kan 
studenterna ganska snabbt anpassa sin inlärning och sin kunskapssökning till de 
uppgifter de ställs inför och mot slutet av temin 1 har de flesta studenter funnit 
sig till rätta. Allteftersom arbetet fortlöper över terminerna upplever studenterna 
större och större trygghet i och lugn inför systemet. Studenter på termin 6 säger 
sig ha svårt att inte förhålla sig till en ”PBI-inlärning” i studierna och upplever 
traditionell undervisning som något mindre positivt. Det kan också skönjas att 
det som inledningsvis i utbildningen upplevdes som negativt, t ex friheten att själv 
kontrollera och styra inlärningen, framstår som väldigt positivt ju längre utbild
ningen fortskrider.

PBI.s hörnstenar
A. Basgruppen
Basgruppen och dess arbetsform upplevs som mycket viktig i början av utbild
ningen men inställningen till den ändrar form över terminerna. Att arbeta i grupp 
kan vara svårt. Av de skriftliga kursutvärderingarna framgår att inledningsvis 
under utbildningen är många studenter väldigt oroliga för vad som sker om 
basgruppsarbetet inte fungerar. En fråga som ofta återkommer är om institutio
nen har någon handlingsplan, om basgruppsarbetet misslyckas. Studenterna 
tycker också att basgruppsarbetet är ganska ineffektivt och att stor del av tiden kan 
vara ”bortkastad”, enär deltagarna är dåligt förberedda och mycket av tiden ägnas 
åt socialt engagerande frågor (!). Efter första terminen kan dock en förändring
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avseende studenternas inställning till och arbete i basgruppen ses. Basgruppen får 
inte längre samma sociala roll och eventuella problem i basgruppen löses också i 
de flesta fall inom gruppen. Dock markeras att basgruppens betydelse varierar 
mycket beroende på vilket ämne som läses. Under termin 4, med straff- och 
processrätt, är basgruppen viktig och gruppens medlemmar är mer beroende av 
varandras förmågor och arbetsinsatser än tidigare. Generellt upplevs dock bas
grupperna som mer effektiva och studenterna kan tillgodogöra sig mer av 
basgruppsarbetet ju längre utbildningen fortskrider, trots att kvantitativt mindre 
tid ägnas åt arbete inom gruppen. Att erhålla nya infallsvinklar och formulera sina 
argument verbalt, vilket ofta kan leda till intressanta diskussioner, är något som 
de flesta studenter framhåller som positivt med basgruppsarbetet. Negativt med 
att arbeta i basgrupp anser studenterna vara deras förmåga (?!) att avhandla ”icke
juridiska” spörsmål.

B. Handledning
Att handledning är schemalagd under termin 1 och delvis under termin 2 upplevs 
som positivt. Att handledningen sedan förlorar i betydelse förklarar studenterna 
med att de, när problem eller tveksamheter uppstår, först och främst vänder sig till 
basgruppen eller andra studenter. Möjligheten att själva boka handledning är bra 
{trots att så få  använder sig av det, vår anm). Att handledningarna inte endast 
avhandlar rent juridiska frågor är också något som framförts som positivt av 
studenter som just påbörjat utbildningen.

C. Seminarier
Seminarierna är utformade på olika sätt över terminerna, något som dock upplevs 
som positivt av studenterna. Att blanda olika typer av seminarier varierar också 
studenternas uppläggning inför och inlärning vid seminarietillfället. Studenterna 
uppskattar möjligheten till träning i muntlig framställning och argumentation, 
något som också är ett viktigt instrument i juristens yrkesutövning. Seminarierna 
kan också enligt studenterna många gånger vara bättre än föreläsningar eller 
annan traditionell undervisning. När studenterna definierar ett ”bra” seminarium 
sägs det; täcka kursfordran och vara övergripande, inte bara sammanfatta en text 
utan leda till diskussioner. Att läraren ska avsluta seminariet med någon form av 
sammanfattning av vad som diskuterats är också något som studenterna framhål
ler som viktigt.

D. Föreläsningar
En kritik som framkommit utmynnar i att studenterna saknar undervisning, 
framförallt inledningsvis av utbildningen. Önskemål om mer undervisning är 
något som tydligt går att utläsa ur nästan varje utvärderingsenkät efter första
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terminen. Att också det kravet tunnas ut med tiden är märkbart, dock framhåller 
studenterna över samtliga terminer, att introducerande föreläsningar inför varje 
ämne ses som positivt. Åsikterna om föreläsningarnas uppläggning är något som 
varierar över terminerna. Att föreläsningarna dock inte endast ska sammanfatta 
kurslitteraturen eller paragrafer är dock samtliga studenter överens om. En 
föreläsning bör hjälpa studenterna att se helheten och gärna ligga utöver/på sidan 
om ordinarie kurslitteratur. Att undervisningen bör kopplas till forskning inom 
området, är också något som studenterna för fram.

Parallelläsning och integration
Studenternas åsikter om parallelläsning gick mycket isär. Några anser det bra 
medan andra är mer kritiska. Det positiva är att inlärningen inte blir så monoton 
och att samarbetsvinster kan göras. En negativ sida är att ett ämne kan bli lidande 
på grund av att ett annat tar överhand. Det som dock är ett genomgående drag i 
studenternas åsikter är att parallelläsning kan fungera, dock beroende av vilka 
ämnesområden som studeras. Beträffande integrationen är de flesta studenter 
överens om att det för närvarande inte fungerar särskilt bra. Detta beroende på att 
alltför lite integration faktiskt förekommer. Att integration generellt sett är bra 
tycker dock studenterna, som efterlyser mer integrerade seminarier och undervis
ning.

Lärarens roll
Under samtalen med studenterna uppkom ofta diskussionen om lärarens roll vid 
PBI, som de tycker, generellt sett, är viktig. Studenterna menar att klimatet i 
klassen, både under seminarier och föreläsningar, beror mycket på läraren och 
dennes mod och vilja att låta studenterna styra. Dock menar många att läraren 
kanske bör ha en mer framtonad roll i början av utbildningen än längre fram. 
Engagemanget i studierna och studentens egen roll i inlärningsprocessen tycker 
studenterna ofta hör samman med lärarens eget engagemang i ämnet och som 
lärare. Att någon är kunnig och kompetent inom sitt ämnesområde, behöver inte 
betyda att denne är bra som lärare. Att läraren är öppet kritisk mot PBI-metoden, 
upplever studenterna som negativt och att det inte främjar vare sig inlärning eller 
motivation. En bra lärare bör vara väl insatt i och påläst inom sitt ämnesområde. 
En bra lärare bör också kunna utforma ”diskussionsvänliga” seminarier och styra 
diskussioner vid seminarierna utan att stjäla för mycket utrymme. Att ge studen
terna möjlighet och utrymme att ”göra bort sig” och komma med konstiga och 
dumma frågor, är något som framhålls som viktigt. Prestigelöshet hos läraren, 
såtillvida att denne inte alltid har ”rätt”, framförs också som en egenskap hos en 
bra lärare.
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Examination
En stor del av våra samtal med studenterna handlade om examinationen. Också 
i den skriftliga utvärderingsdokumentationen framkommer många åsikter beträf
fande kunskapskontrollen. I korthet kan det nog sammanfattas till att studenterna 
är mycket kritiska till den/de examinationer som förekommit hittills. Generellt 
gäller kritiken bl a 20-poängstentor, som är inte bra. Pressande för studenten när 
en hel termins arbete ska avgöras på sex timmars skriftlig tentamen. Den är vidare 
alltför detalj inriktad, utan tidsmässig möjlighet att använda litteraturen. Tenta
men motsvarar inte terminens nedlagda arbete, där helhet, övergripande kunska
per och metodlära dominerar. Vidare menar några att muntlig bedömning borde 
användas mer, medan andra pekar på riskerna med densamma, p g a avsaknad av 
tydliga bedömningsgrunder och risken för bristande objektivitet. Det är också 
pressande att bedömas löpande under en hel termin. En vanligt förekommande 
fråga är vad det är som mäts? Nuvarande mätinstrument anses inte harmoniera 
med PBI. Studenterna menar att det på många terminer gällande tentamens- 
systemet motverkar den problembaserade inlärningen, och att PBI:n tenderar att 
försvinna mot slutet av terminen till förmån för den traditionella tentaläsningen. 
Examinationen kunde istället delas på tre delar; muntlig tentamen, skriftlig 
tentamen och poäng-grundande PM. Med en sådan uppdelning skulle problemet 
med 20-poängstentor försvinna, eftersom allt inte skulle koncentreras på en 
skriftlig tentamen. Examinationsmomenten skulle också mäta olika saker, det 
som träningen under terminen också ligger till grund för.

Avslutningsvis
Några studenter tror att inlärning med hjälp av PBI underlättas om studenten 
hunnit arbeta eller erhållit annan erfarenhet innan studierna, och inte kommer 
direkt från gymnasieskolan. Ett flertal har framhållit att kommunikation mellan 
lärare inom och mellan de olika terminerna är viktigt. Detta eftersom ämnen läses 
över flera terminer, och med flera lärare inblandade. I början av utbildningen 
ställer sig studenterna ofta undrande inför att anlägga ett könsperspektiv på 
juridiken. En vanlig kommentar är att juridiken är värderingsfri och att lärarens 
kön inte har någon betydelse, eftersom det är kompetensen som är avgörande, inte 
kön. En förändring i attityden märks dock på studenter som studerat en längre tid 
-  de efterlyser bl a läroboksförfattare av underrepresenterat ( d v s  kvinnligt) kön.

6. Avslutning
Som inledningsvis konstaterades kan den problembaserade inlärningen skifta 
med avseende på utbildning och kunskapsområden. PBI på juristprogrammet i 
Umeå utmärks bl a av att basgruppsarbetet till största delen styrs av gruppen själv.
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Något lärarlett basgruppsarbete förekommer inte, förutom de tillfällen när s k 
handledning förekommer. Vidare fokuseras det mycket på seminarier.

Vad tycker lärarna och studenterna?
Lärarna och studenterna är eniga om att behovet av handledning varierar över 
terminerna och minskar allteftersom. En annan punkt där enighet råder gäller 
seminarierna. Både lärare och studenter upplever seminarierna som oerhört 
viktiga, där både muntlig presentation och problemlösning betonas. Innehållet är 
viktigare än seminarieformen. Både lärare och studenter menar att variation 
berikar och att formerna för seminarierna därför gärna kan variera -  huvudsaken 
är att seminariet är problembaserat. På andra punkter finns det skillnader mellan 
studenternas och lärarnas uppfattningar. Tre lärare har pekat på att PBI är 
beroende av att basgrupperna fungerar och att samarbetet i grupperna kanske inte 
alltid är så bra. (Vad gäller övriga lärare som inte berört basgruppssystemet kan vi 
bara gissa oss till deras uppfattning i frågan.) Studenterna tycks dock mena att 
eventuella svårigheter med samarbete eller att hitta den optimala arbetsformen i 
basgrupperna inte utgör något större problem efter termin 1. Basgrupperna klarar 
i de allra flesta fall av att hantera svårigheterna själva utan att involvera läraren. 
Studenterna tycks mena att basgruppsarbetet fungerar bättre och ger större utbyte 
ju längre utbildningen fortskrider. Här anser vi att det är viktigt att notera 
studenternas erfarenheter eftersom de bäst kan bedöma hur basgruppsarbetet 
fungerar. Basgruppsarbetet får dock ”godkänt” av studenterna. Vidare har studen
terna varit inne på en fråga som inte spontant rönt något stort intresse bland 
lärarna. Det är önskemål om mer integration mellan ämnena under en termin och 
mer samarbete mellan lärarna både inom och över terminsgränserna. Endast ett 
fåtal lärare har framfört synpunkter om mer integration och samarbete med 
kollegerna. Här kan vi inte dra några slutsatser om hur det egentligen förhåller sig 
med lärarnas uppfattningar. Vi vill dock peka på att frågan hamnar ganska högt 
på studenternas prioriteringslista. Avslutningsvis konstaterar vi att studenternas 
klart viktigaste fråga gäller examinationsformerna. Som framgår av avsnitt 2 
förekommer redan olika former av examination, men studenterna anser att det 
finns mycket att göra ännu. Ingen lärare har dock sj älvmant tagit upp examinations- 
frågan i enkäten. Detta kan kanske bero på vi inte särskilt efterfrågat lärarnas 
synpunkter i denna fråga.

Några reflexioner angående framtiden
Många av de synpunkter som framkommit bör diskuteras vidare. Det kan gälla 
examinationen eller om och hur vi kan verka för mer integration mellan de 
juridiska ämnena. Lärarnas arbetssituation behöver också diskuteras. Detta är 
bara axplock bland frågor som bör begrundas närmare. En kollegial pedagogisk
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diskussion, både i mindre och större grupper, är nödvändig för att kunna utveckla 
(eventuellt förnya) juristutbildningen. Vi vill också framhålla att det är viktigt 
med kommunikation med studenterna. När problembaserad inlärning används 
som modell för inlärning behövs studenternas synpunkter eftersom det i hög grad 
är studenterna själva som styr skeendet -  är navet i processen. Ska modellen 
fungera tillfredsställande måste också studenterna känna tillit till den. PBI kräver 
alltså inte bara mer och fler typer av värderingar utan också att det sker en 
uppföljning av dessa.

Avslutningsvis tycker vi att det skulle vara intressant att fråga presumtiva arbets
givare hur vi lyckas med vår nya utbildning. Juristutbildningen är ju i mångt och 
mycket en yrkesutbildning. Kan arbetsgivarna ge oss värdefull information om 
eventuella skillnader i kunskaper och färdigheter mellan PBI-studenter och 
”traditionella” studenter? Såvitt vi känner till finns det endast ett fåtal undersök
ningar av vad studenterna lär sig vid PBI-undervisning. En annan intressant fråga 
är om studenterna blir bättre ”forskningsförberedda” genom problembaserad 
inlärning, jämfört med den traditionella utbildningen.
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Självskattning av studieresultat. Till vilken nytta?

Per- O lof Eriksson, Malin Johansson och Anders Wänman 
Avdelningen för klinisk oralfysiologi

Sammanfattning
Undervisningen i ämnet klinisk oral fysiologi inom tandläkarprogrammet 
utvärderades perioden 1994—1996 genom de studerandes skattning av sina 
kunskaper. Med ett ”S jälvskattningsformulär” bestående av frågor som täcker 
kursinnehållet undersöktes kunskapsnivån ”Före” och ”Efter” kurs. Resultatet 
visade stor skillnad i sjäivbedömd kunskapsnivå mellan kursens olika del
moment, men likhet mellan olika terminer, d v s  över tid. Elevbedömningen 
överensstämde med ämnets målbeskrivning.

Resultatet manar till reflektion över kursens innehåll och form och utgör grund 
för förändringsarbete, vilket är aktuellt vid nu pågående revision av tandläkar- 
programmets studieplan.

Utvärdering av studieresultat vid klinisk oral fysiologi
Utvärdering är en nödvändig åtgärd inom grundutbildningen, ämnad att ge 
fortlöpande underlag för att ifrågasätta utbildningens mål, innehåll och form. Vid 
klinisk oral fysiologi, ett kliniskt ämne inom tandläkarprogrammet vid Umeå 
universitet, utvärderas arbetsinsatser inom grundutbildningen bl a genom att 
mäta de studerandes attityd till ämne och undervisning. Vi tror att den attityd till 
ett ämnesområde som grundläggs inom grundutbildningen har mycket stor 
betydelse för hur man senare i sitt professionella liv dels skall komma att tillämpa 
sina kunskaper, dels skall följa utvecklingen inom ämnesområdet och välja 
områden för fördjupningsstudier. Resultat av attitydmätningar för perioden 
1988-1994 presenterades vid Umeå universitets pedagogiska konferens 1995.

I denna rapport redovisas hur eleverna själva utifrån ett standardiserat fråge
formulär kan gradera sina kunskaper före och efter genomgången kurs.

Metod
Mätningen görs med ett ”självskattningsformulär” bestående av femtio (50) 
frågor som skall täcka de väsentligaste områdena av kursinnehållet (frågorna 1-
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15 visas i bilaga). Varje fråga representerar ett delområde av curriculum. De 
studerande instrueras i att för varje fråga göra en självbedömning av sina 
kunskaper enligt en femgradig skala:

1.”Dåliga”, 2.”Relativt dåliga”,
3.”Varken dåliga eller goda”,

4.”Relativt goda”, 5.”Goda”.

För att ha en gemensam referens får eleverna även tillsammans med frågeformuläret 
en utskrift av kursens målbeskrivning. För att samtliga studerande skall kunna 
besvara frågorna avsätts särskild lärarledd tid för kursutvärdering.

Kursen i klinisk oral fysiologi ges i två delar. Den första delen pågår under termin 
5 och den andra under termin 9 (utbildningens näst sista termin). När termin 9 
börjar har de studerande således redan under termin 5 tillägnat sig delar av 
kursinnehållet. Självvärderingen görs vid två tillfällen under termin 9, i början 
(”Före kurs”) och i slutet (”Efter kurs”). Genom att mäta ”före” och ”efter” kurs 
under termin 9 får vi en uppfattning om dels kunskapsnivån efter genomgången 
termin 5, dels förändringar i kunskapsnivå under de 15 veckor som termin 9 
pågår.

Resultat
Kursvärdering genom självbedömning av kunskapsnivå har hittills genomförts 
under fem terminer, från och med höstterminen 1994 till och med hösterminen 
1996.1 stort sett samtliga studerande, i genomsnitt 25 per termin, har deltagit 
skattningen.

Resultatet visar:

* stor skillnad mellan de 50 olika frågorna/delområdena vad gäller
-  skattad kunskapsnivå, och
-  förändring i skattad kunskapsnivå mellan de två mättillfällena

* stor likhet mellan terminer, d v s  över tid, vad gäller
-  skattad kunskapsnivå, och
-  förändring i skattad kunskapsnivå

* god överensstämmelse mellan elevernas självbedömning av sina kunskaper och 
de mål som definierats i målbeskrivningen.
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Självskattning av kunskapsnivå 
Före och Efter kurs, ht-94 — ht-96.

FIGUR 1

B  Efter kurs 

1 O  Före kurs I

Relativt Varken Relativt
dålig eller god

Figur 1. Sammanfattning av själv- 
bedömd kunskapsnivå före och efter 
kurs. Medelvärden för samtliga termi
ner under perioden ht -9 4 1 o m ht -96. 
Staplarna visar antalet frågor för varje 
bedömningsgrad, av formulärets totalt 
50 frågor.

Figur 2. Exempel på ”Självskattnings- 
profir från vt -96 för svaren på samtliga 
50 frågor. Svarspoängen 1—5 motsvarar 
de fem svarsalternativen ”Dåliga” to m  
”Goda” (se ovan). Poängen för varje 
fråga utgör medelvärdet för kursens 
samtliga studerande.

Notera de stora skillnaderna i poäng 
(d v s i självbedömd kunskapsnivå) mel
lan olika frågor/delområden, t ex mellan 
nr 13 och nr 16. Märk även den stora 
skillnaden i differens före-efter kurs 
(dvs  förändring i kunskapsnivå) mel
lan olika frågor, exempelvis mellan nr 1 
och nr 35.

Självskattningsprofil för samtliga frågor-kurs VT96 
Före & efter kurs

5

4,5

4

3 ,5O)

3

UR 2
2,5 /V

2

1,5

1
to o>

Frågor
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Självskattningsprofil för samtliga frågor.Före & efter kurs. 
Kurserna vt-95 & vt-96.

O)
C ■VT95 FÖREc

-X -V T 9 6  FÖRE

W 2,5

COo>

Frågor

Figur 3. ”Självskattningsprofil” för vt -96 (samma som i fig. 2) superponerad med 
motsvarande profil för vt -95.
Märk likheten mellan de två terminernas profiler såväl före som efter kurs.

Själkvskattningsprofil för enstaka fråga för samtliga kurser. 
Före & efter kurs. Fråga 16.

3,5a>c
c

2,5

VT-96 HT-96VT-95 HT-95HT-94
Terminer

Figur 4. Exempel på ”självskattningsprofil” för enstaka fråga (nr 16) och för 
samtliga fem terminer, ht -9 41 o m ht -96.
Märk den relativt höga poängen för denna fråga såväl före som efter kurs samt 
likheten i skattning mellan olika terminer, d v s  över tid.
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Självskattningsprofil för enstaka fråga för samtliga kurser. 
Före & efter kurs. Fråga 13.

3,5o>c

Före kurs
w>
w

2 ,5

HT-96HT-94 VT-95 HT-95 VT-96
Terminer

Figur 5. Skattningsprofil för fråga med låg poäng (nr 13) före och efter kurs.

Självskattningsprofil för enstaka fråga för samtliga kurser. 
Före & efter kurs. Fråga 10

5

4,5

4

3,5o>
c
<8

>
3

<n
2,5

2

1,5

1
HT-94 VT-95 HT-95 VT-96 HT-96

Terminer

Figur 6. Skattningsprofil som i figurerna 4 och 3 för fråga med relativt låg poäng 
före kurs men hög poäng efter kurs (nr 10), avspeglande relativt stor förändring 
i självbedömd kunskapsnivå.
Märk likheten i bedömning mellan olika terminer för samtliga profiler i figurerna 
4 t o m 6.
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Självskattning av kunskapsnivå 
Före och efter kurs.

5

4 ,5

4

□  = Före kurs 

I l  = Efter kurs 

H  = Differens
fÂ rû /û ffâr 1/före/efter kurs3 ,5

U1U1,5

0 ,5

0
ht-94 Vt-95 ht-95

Terminer
vt-96 ht-96

Figur 7. Sammanfattning för hela mätperioden av självbedömd kunskapsnivå 
”Före kurs” och ”Efter kurs” samt differensen mellan dessa nivåer.
Se likheten mellan terminer för de tre parametrarna, Före, Efter, Differens. 

Kommentar
Det ”instrument”, ”Självskattningsformulär”, vi använt oss av är utformat så att 
det skall omfatta kärnan av viktigt stoff inom ämnesområdet. Genom att avsätta 
särskild tid för kursurvärdering kunde svar erhållas från i stort sett alla elever under 
de fem terminer mätningen hittills pågått.

Två fynd är särskilt framträdande i resultatet från vår kartläggning av de 
studerandes egen uppfattning om sin kunskapsnivå. Dessa två är skillnaden i såväl 
kunskapsnivå som förändring i kunskapsnivå mellan olika frågor, d v s  mellan 
kursens olika delområden, och likheten i svar mellan olika terminer.

Skillnaden i svarspoäng mellan olika frågor speglar nog att de studerande har 
tillgodogjort sig olika moment av kursen i olika grad. Likheten mellan själv- 
skattningsprofilerna från olika terminer, d v s  över tid, tyder på att differensen i 
kunskapsnivå mellan olika delområden av curriculum består termin för termin. 
Detta i sin tur återspeglar att kursens innehåll och form ej ändrats nämnvärt under 
perioden ht -94 t o m ht -96.

När resultatet jämförs med kursens mål finner vi att de kunskapsområden som 
betonas i målformuleringen och under kursens gång också har fått höga värden 
i de studerandes självskattning. Liknande överensstämmelse finner vi för de frågor
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som genomgående fått låg självskattningspoäng. Dessa frågor motsvarar del
moment som ges mindre utrymme inom det nuvarande utbildningsprogrammet. 
Således tycks kursgivarens och lärarnas ambitioner överensstämma med elevernas 
uppfattning om inhämtade kunskaper.

Är då självbedömning av studieresultat till någon nytta? Ja, det anser vi. Den form 
av elevbedömning vi använder utgör delmoment inom vår fortlöpande uppfölj
ning och utvärdering av verksamheten. Mätningen ger oss kontinuerligt en 
uppfattning om utfallet av vårt arbete. Resultatet manar till reflektion över 
kursinnehåll och undervisningsmetoder och ger underlag för förändringsarbete. 
Exempelvis pågår under vårterminen 1997 planering och genomförande av ny 
studieplan inom tandläkarprogrammet. För den nya studieplanen har vi nu 
möjlighet att ändra kursmoment som hittills skattats lågt av de studerande så att 
kunskapsnivån generellt kan höjas.

Självskattning av studieresultat speglar även den studerandes självförtroende 
relativt ämnesområdet samt attityd till ämne och studiesituation. Vidare innebär 
kunskap i att bedöma sin egen förmåga en möjlighet för den studerande att nå 
ökad självkännedom, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna fortsätta att 
utveckla sig själv och sin profession. Kvaliteten på den färdiga produkten (vara 
eller tjänst) bestäms ju av den enskilde individen, utifrån den ansvarskänsla och 
de normer som personen har ärvt och/eller förvärvat bl a under sin grundläggande 
utbildning. Träning i att bedöma sig själv borde därför vara en självklar del av 
grundutbildningen.
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Bi.laga

UMEÂ UNIVERSITET 
Inst för klinisk oral fysiologi 
Per-Olof Enksson, als

Nam n:

När det gäller käkfunktion och

</»
EGEN UTVÄRDERING 

1995*01-09

Kurs:

är min kunskap idag

Dålig Relativt
d ilig

Varken 
god eller
Mis----

Relativt
«od

God

1. Käksvstemets normala anatomi och 
funktion

2. Käksystemet funktionella koppling 
till huvud-nacke-hals regionen

3. Muskelspolamas betydelse vid
funktion och dysfunktion i käksystemet

4. Likheter och skillnader i funktion 
menan n. V och n. VII.

5. Snabbt bedöma, ("screena"), patienter 
med avseende på KMS

6. Klinisk undersökningsmetodik

7. Diagnostik av muskulära besvär

8. Diagnostik av käkledsartrit

9. Diagnostik av käkledsartros

10. Diagnostik av diskförskjutning

11. Differentialdiagnostik vad gäller led 
och muskeiorsakade besvär

12. Indikationer för remiss till 
käkledsröntgen

13. Tolkning av käkledsröntgenbild

14. Differentialdiagnostik vid ansikts- 
smärta

15. Sjukdomars naturalförlopp, ospecifika 
och specifika behandlingseffekter
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Examination inom högskolan -  
verklighet och visioner

Agneta H ult & Anders Olofison, institutionen fòr pedagogik 

Inledning
För några år sedan kritiserade professor Ingemar Wedman universitetens och hög
skolornas oreflekterade sätt att hantera sina examinationer. 1 Han framförde sina 
reflexioner vid 1993 års universitetspedagogiska konferens. Examinationen vid 
våra svenska universitetet och högskolor har länge varit en egen angelägenhet för 
de ansvariga ämnesdisciplinerna vilket kan jämföras med att det i andra länder inte 
är ovanligt med externa examinatorer vid examination av studenterna.^ Parallellt 
med att vi tilldelats en stark relativ självständighet och ansvar för examinations- 
frågorna har våra forskande kollegers skarpa analys och kritik av hur och varför vi 
gör som vi gör när vi examinerar, lyst osedvanligt tydligt med sin frånvaro. Andra 
sidor av universitetsutbildning har ofta stått i fokus för forskning om högre 
utbildning. 3

Några viktiga undantag är arbeten av Lindberg-Sand & Askling, Bessman samt 
Mägi.4 Under det senaste året har Högskoleverket (HSV) börjat intressera sig för 
hur och varför vi examinerar som vi gör vid våra universitet och högskolor. HSV 
har under 1995/96 initierat flera projekt om examination. Ett av projekten har vi 
ansvar för. Inom ramen för högskoleverkets examinationsprojekt har vårt uppdrag 
bestått i att initiera självvärderingar vid universitet och högskolor i vårt land samt 
att genomföra en analys av självvärderingarna med fokus på institutionernas 
examinationspraxis.5 Ramen för projektet var tidmässigt given. Vårt uppdrag 
skulle genomföras under ett år med stan i februari 1996.

1 Wedman (1993)
2 Nilsson (1997)
 ̂ Se t ex Hult (1990), Zetterström (1988)

4 SOU 1991:44, Bessman mfl (1985) ochMägi (1983)
5 Om själwärdering se t ex Nilsson & Kells (1995)
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Syftet med vårt uppdrag har varit:

”att belysa ett antal institutioners uppfattningar om examinationens 
innehåll och relevans i förhållande till några högskoleutbildningar 
och samhällets intentioner med högre utbildning.”

För att kunna belysa examinationen allsidigt valde vi att initiera självvärderingar 
vid ämnesinstitutioner som representerar medicin, teologi, samhällsvetenskap, 
humaniora, samt en typisk institution vid en civilingenjörsutbildning, en lärar
utbildning samt en konstnärlig utbildning. Institutionerna har valts så att såväl 
universitet som mindre och medelstora högskolor finns representerade i vår 
undersökning. Vi har härigenom försökt erhålla stor variation med avseende på 
ämne och region. Urvalet av institutioner och utbildningsorter har skett i samråd 
med projektledningen för HSV:s examinationsprojekt.

Information om projektet sändes ut till de utvalda institutionerna. Därefter tog 
vi personlig kontakt med studierektorn eller prefekten vid de åtta utvalda 
institutionerna. Samtliga institutioner besöktes för att förankra projektet samt för 
att informera oss om de olika institutionernas utbildningsutbud. Vi ville därmed 
erhålla en bild över grundutbildningarnas variation, djup och bredd vid de olika 
institutionerna.

Vid besöken planerade vi även på vilket sätt institutionerna skulle genomföra sina 
självvärderingar. Vi resonerade oss också fram till vilka av institutionens kurser 
som var av intresse för såväl dem som oss att närmare granska.

Självvärderingarna kom i huvudsak att planeras så att studierektorerna och 
prefekterna tog på sig ansvaret för tre viktiga inslag i självvärderingen. För det 
första tog de sig an uppgiften att samla in ett ”strategiskt” urval av skriftligt 
material om examination vid institutionen. Detta material har kommit att 
omfatta exempel på olika typer av examination, kursplaner, momentanvisningar, 
seminarieruppgifter, samt skriftliga instruktioner till olika typer av praktiska 
övningar. Materialet är ett urval och gäller enbart för de kurser vi kommit överens 
om att studera och utvärdera.

Den andra och tredje uppgiften studierektorer och prefekter tog på sig att 
genomföra var ett längre seminarium om examination med dels sina kolleger och 
dels en grupp studenter som hade erfarenhet av de kurser vi valt ut. Inför 
seminarierna uppmanades alla deltagare att individuellt reflektera över ett antal 
frågor om examination som vi formulerat. Syftet med frågorna var att styra upp
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seminarierna och göra dem jämförbara utfrån ett antal frågeställningar om 
examination. Alla uppmanades att skriva ner sina egna uppfattningar och 
reflexioner kring frågorna och ta dem med sig till det gemensamma seminariet. 
Studierektorerna eller prefekterna sammanfattade seminariediskussionerna. Vi 
skulle härigenom erhålla ett skriftligt material som omfattade såväl de enskilda 
deltagarnas uppfattningar som kollegiets gemensamma diskussion. Frågorna vi 
ville att alla skulle reflektera över inför det gemensamma seminariet samt diskutera 
under detsamma rörde sig främst om examinationens funktion samt vilka 
kunskaper och förmågor institutionens examinationer speglade och borde spegla.

I föreliggande paper redovisas vår analys av insamlade dokument samt lärares och 
studenters syn på institutionernas examination.

Examinationsdokument
Källmaterial
Exempel på skrivningar, läs- och momentanvisningar har vi erhållit från sju av de 
åtta institutionerna i vårt urval.

Urvalet av material har skett i samarbete med institutionerna. Vi har först 
resonerat oss fram till vilken/vilka kurser som bäst ger en bild av ämnet och 
ämnesfördjupning. Ämnesdjup har vi definerat utifrån om kurser ges från A-D- 
nivå. Om ämnet i huvudsak ger kurser inom ramen för ett program har vi 
definierat dessa kurser som typiska för ämnet. Att erhålla exempel på fördjupning 
har ibland fått stå tillbaka för de exempel på kurser som är representativa 
programkurser för aktuell institution.

Analyskategorier
Vår analys av examinationsdokument som kursplaner, studieanvisningar, skrift
liga tentamina och lärarnas och studenternas individuella anteckningar genomför 
vi utifrån nedanstående analyskategorier^. Vi får därigenom möjlighet att analy
sera allt material utifrån samma utgångspunkter, vilket möjliggör en enhetlig 
jämförelse och diskussion av hela materialet. Kategorierna är i förhållande till 
Blooms taxonomi eller den s k SOLO-taxonomin^ mindre differentierande, men

6 Kategorierna har ursprungligen utvecklats inom ramen för ett 20- poängsarbete, ”Exami
nation vid en sjukgymnastutbildning -  belyst via läraruppfattningar och examinations
dokument” av Jane Jensen i samarbete med Agneta Hult som handledde arbetet. För denna 
studie har kategoribeskrivningarna förkortats.
1 För en diskussion av taxonomierna se Anderson & Sosniak samt Ramsden (1992)
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har i tidigare studier visat sig ha god empirisk relevans. Beskrivningskategorierna 
är:

A. Examination skall spegla studentens förmåga att inhämta och 
återge de kunskaper som läraren, med sin erfarenhet och överblick 
definierar som viktiga.

B. Examination skall spegla studentens förmåga att förstå samman
hang. T ex bör förmåga att lösa problem och att dra egna slutsatser 
komma till uttryck i examinationerna.

C. Examination skall spegla studentens förmåga att utifrån person
lighet och värderingar skapa ”egen” kunskap och själv ta ställning till 
presenterat innehåll.

Examinationen i dokument och skriftliga tentamina
Styrningen av examinationen sker i varierade former vid de olika institutionerna. 
Vi ger nedan exempel på den variation av examination vår analys har resulterat i. 
I redovisningen exemplifierar vi med tre olika institutioner. För varje institution 
kommenteras först de styrdokument vi erhållit. Med styrdokument avser vi såväl 
kurs- som läs- och momentanvisningar.

Det första exemplet som är en naturvetenskaplig institution vid medicinsk 
fakultet har väl utarbetade måldokument för de kurser de ger vid flera olika 
utbildningsprogram. Vi kom gemensamt överens om att kursen som ges vid 
läkarprogrammet är den kurs som ger den bästa bilden av ämnets examination 
idag. För kursen finns ett väl utarbetat måldokument om drygt tio sidor där 
kursens innehåll finns åskådliggjort.

Studenterna erhåller utöver dessa målbeskrivningar arbetsmaterial med ordlistor, 
problembaserade fallbeskrivningar, övningsuppgifter och instuderingsfrågor. I ett 
pedagogiskt språkbruk är kursen uppbyggd utifrån synliga övergripande kun
skapskrav som successivt bryts ner till detaljer. Studenterna kan arbeta från de 
övergripande målen och samtidigt med hjälp av ordlistor förankra inläsningen av 
detaljer i de mer övergripande målbeskrivningarna. Målen är ofta baserade på 
vilka funktioner de olika delarna har i kroppen. Kursen avslutas med en individu
ell skriftlig tentamen.

De instuderingsfrågor som studenterna har erhållit under kursen kan främst 
karaktäriseras som kategori A-frågor. I vår tolkning är det alltså främst studentens 
förmåga att återge kunskaper som instuderingsmaterialet pekar ut. Cirka åtta av
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tio frågor har denna karaktär. Två av tio frågor har karaktären att studentens 
förmåga att förstå sammanhang, lösa problem och dra egna slutser prioriteras. En 
efterfrågan av förmågor som beskrivs i kategori B ovan.

Den avslutande tentamen domineras inte i lika stor utsträckning av kategori A- 
frågor. Var tredje skrivningsfråga efterfrågar studentens förmåga att se samman
hang, lösa problem och dra egna slutsatser. I en av cirka 60 frågor uppmanas 
studenten att diskutera utfrån den egna beskrivningen av ett fall. En uppmaning 
som gränsar mot analyskategori C där studenten utifrån personlighet och 
värderingar uppmanas skapa ”egen” kunskap och själv ta ställning till presenterat 
innehåll. Nedan följer ett exempel på en kategori B-fråga:

”Efter att en sommararbetande medicine-kandidatfelaktigt har gett en i. m. injektion 
i sätesregionen, klagar patienten på att han ej kan gå normalt. Foten släpar med tårna 
mot underlaget och för att kunna gå måstepatienten lyfta hela det påverkade benet på 
ett onaturligt sätt. Vad har hänt ?”

Frågan kräver att studenten kan tillämpa sina kunskaper och därigenom sätta in 
sitt kunnande i ett sammanhang som kan variera. Studenten måste själv dra 
slutsater. Vi vill dock påpeka att vi inte har kontroll över om just detta exempel 
är hämtat från t ex en föreläsning eller en övning. Om så är fallet blir frågan en 
kategori A-fråga. Vi utgår här från själva utformningen av frågan och arbetar 
implicit med ett antagande om att själva formuleringen av frågan och exemplet är 
ett nytt sammanhang för studenterna. Problemet gäller prinicipiellt för hela vårt 
empiriska underlag för tolkningar av tentamensfrågor.

Det andra exemplet är en praktiskt-pedagogisk institution vid ett förskol- 
lärarprogram. Denna institution svarar även för annan lärarutbildning samt ett 
mindre utbud av fristående kurser. Tillsammans med institutionsledningen och 
kursansvariga lärare kom vi överens om att göra ett urval av tre för utbild
ningen typiska kurser. Av kursplanerna framgår vilka övergripande mål kurserna 
har samt översiktligt vilket innehåll som kommer att behandlas. Av mål
beskrivningarna framgår att studenterna skall tillägna sig såväl övergripande 
teoretiska kunskaper som färdigheter relevanta för den framtida yrkesrollen. 
Under rubriken examination kan studenterna läsa att de kommer att prövas 
utifrån den utvärdering som handledare och högskolans lärare gör av dem under 
praktikperioderna. Handledare och lärare vid institutionen värderar vidare de 
skriftliga arbeten som studenterna producerar under olika praktikperioder. Vi
dare förekommer seminarier, inlämningsuppgifter och indivduella skriftliga 
tentamina. Formerna för examination är variationsrika. De inriktas såväl på de
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litteraturstudier som genomförs som på de förmågor som tränas under olika 
praktikperioder, att reflektera praktik samt stå för praktikens genomförande.

Av de examinationsdokument vi erhållit exempel på framgår att det framförallt är 
förmågor som att förstå sammanhang, att lösa problem och att dra egna slutsatser 
som prioriteras i utbildningen. I examinationen efterfrågas ofta även förmågor 
som speglar studentens förmåga att utifrån personlighet och värderingar skapa 
”egen” kunskap och själv ta ställning till presenterat innehåll. Förmågor av typen 
att inhämta och återge de kunskaper som läraren definierar som viktiga, d v s  
kategori A, är minst förekommande.

Examinationen är inte samlad till ett enda tillfälle under en kurs. De former vi 
ovan bekrivit är anpassade till kursernas praktiska genomförande. I termer av 
examination som produkt eller process kan institutionen sägas representera en 
mer process- än produktinriktad examinationsapraxis.

Det tredje exemplet som är en teologisk institution har ett stort kursutbud. Såväl 
fristående kurser som program är väl förankrade vid institutionen. I våra diskus
sioner med institutionsföreträdarna kom vi överens om att de skulle göra ett urval 
av kurserna på religionsvetarprogrammet. Urvalet speglar såväl ämnet som 
ämnesfördjupning.

Examinationen vid programmet har varit föremål för genomlysning och genom
gripande diskussion inför högskolereformen 1993. Examinationen relateras 
till de övergripande målen med religionsvetenskaplig utbildning. För att nå målen 
föreskrivs att examinationsformerna måste vara avpassade så att personlighets- 
utveckling gynnas. Vidare skall studenterna erhålla möjlighet att lära sig 
att identifiera och ange lösningsförslag till olika problem i olika kontexter. Vanliga 
s k fakta skall studenterna givetvis också lära sig, men här understryker utredarna 
att denna inlärning inte är ett självändamål. Såväl muntlig individ- eller 
gruppexamination som traditionella individuella skrivningar framförs som 
viktiga former för att nå målen. Akademiska seminarier där studenterna själ
va leder seminariet ses om en viktig form där såväl gruppen som individen lyfts 
fram.

Institutionen ger ut en en informationsskrift som informerar om institutionens 
varierade utbildningsutbud, framtida yrkesmöjligheter samt en rad praktiska 
upplysningar om vad det innebär att studera religionsvetenskap. Den student som 
är specifikt intresserad av examination måste dock leta i skriften då information 
om examinationen vid institutionen saknar egen rubrik. Den information som
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finns om examination handlar främst om den form som är vanligast förekom
mande, individuell skriftlig examination.

I kursplanerna anges de övergripande målen med de olika kurserna inom ramen 
för programmet. Målbeskrivningarna är väldigt allmänna, varför studenterna 
måste ”in i systemet” för att lära sig vilka krav och förväntningar institutionen har 
på dem. I kursplanerna anges även vilken typ av examination som används vid de 
olika kurserna. Av dessa framgår att studenterna kommer att möta varierade 
former för examination under sin studietid. De första terminernas studier domi
neras av individuell skriftlig tentamen. Här förekommer även författande av PM 
med efterföljande redovisning samt en del muntliga examensformer. Vid ämnesför- 
djupningarna övergår examinationsformerna från en dominans av skriftliga 
individuella till muntlig framställning.

I vår analys av exempel på tentamina från religionsvetarprogrammets olika nivåer 
ar det vår tolkning att uppgifterna främst efterfrågar studenternas förmåga att 
förstå sammanhang och lösa problem samt förmåga att själva ta ställning till 
presenterat innehåll. Förmågor som kan beskrivas som representerande kategori 
B och C förekommer tillsammans oftare än förmågor som kan beskrivas i kategori 
A.

Lärare och studenter om examination

Examinationens inriktning och funktion
I de individuella förberedelserna inför de lärar- respektive studentseminarier som 
studierektorerna anordnade vid de olika institutionerna, besvarade både lärare 
och studenter skriftligt ett antal öppna frågor som bl a berörde vilka kunskaper och 
förmågor som speglas i institutionens examinationer och vilken funktion exami
nationerna fyller. Dessa skriftliga svar samlades in och har analyserats med 
utgångspunkt i de tidigare redovisade analyskategorierna.

Vid analysen av frågeområdet fokuseras i första hand vilka kunskaper och 
förmågor examinationerna anses spegla. Examinationens funktion har i analysen 
betraktats som en konsekvens av de kunskaper och förmågor som examinationen 
anses spegla och får här kanske något mindre utrymme. I analysen medtages även 
hur lärare och studenter menar att examinationen vid institutionen borde 
förändras, d v s  hur den idealt skulle se ut. Detta betraktas som en antydan om 
den strävan som finns vid institutionen vad gäller examinationen.
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Det första exemplet är den naturvetenskapliga institutionen och där lägger man 
enligt både lärare och studenter stor vikt vid faktafrågor och minneskapacitet. $ 
Vid denna institution är de oftast förekommande beskrivningarna av de kunska
per som speglas i examinationendetalj kunskaper och faktafrågor. När det gäller de 
förmågor som kommer till uttryck så är de vanligaste uppfattningarna att det rör 
sig om minneskapacitet och att ”slå” in mycket på kort tid samt att kunna gallra 
ur den mängd litteratur som finns upptagen på litteraturlistan. Examinationens 
funktion, menar också de flesta följdenligt, är en kontroll av kunskapsnivån. 
Denna bild av institutionens examinationer står dock inte helt oemotsagd även 
om den är den dominerande. Det finns även, både bland lärare och studenter, de 
som menar att efterfrågade kunskaper och förmågor även kan vara: att ha en 
helhetsbild av kroppen med system och funktioner, att kunna relatera teoretiska 
kunskaper till kliniska frågeställningar samt att kunna koppla samman saker och 
att sätta in dem i olika sammanhang. I linje med dessa uppfattningar ses även 
examinationens funktion som en kontroll av förståelsen och som en möjlighet att 
göra en syntes.

När det gäller skillnader mellan lärare och studenter så kan vi se att studenterna 
använder mer negativa och repektlösa uttryck än lärarna. Detta är en skillnad som 
kommer igen även vid de andra institutionerna. Studenterna vid denna institu
tion talar om detaljkunskaper medan lärarna talar om faktakunskaper, och 
studenterna talar om förmågan att slå in kunskap eller att vara som en kopierings
maskin medan lärarna talar om inläsningsförmåga. Innebörden i de beskrivningar 
lärare och studenter ger är densamma men sättet att uttrycka den varierar.

Hur skulle man då vilja förändra institutionens examination? Lärare och studen
ter är överens om att det förekommer alltför mycket detaljfrågor på skriftliga 
tentamina. Hur man på bästa sätt skall komma tillrätta med detta har man delvis 
olika syn på. Lärarna är helt överens om att det ideala vore en kombination av 
muntliga och skriftliga examinationer och vill ha in mer av analys och fall
beskrivningar som skulle ge studenterna en möjlighet att tillämpa sina kunskaper. 
Det är dock i hög grad en tidsmässig/ekonomisk fråga eftersom muntliga tenta
mina är väldigt tidskrävande och lärarna redan idag anser att examinationen tar 
för lång tid. Det som de flesta studenter efterlyser är seminarier och grupparbeten 
där de får tillfälle att diskutera innehållet i kursen. Studenternas synpunkter sam
manfaller delvis med lärarnas i det att det, när det gäller skriftliga tentamina, är 
viktigt att tyngdpunkten ligger på väsentligheter, funktionell anatomi och essä-

8 Examinationen består huvudsakligen av skriftliga tentamina, men mundiga tentamina 
kan även förekomma.
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frågor. En gemensam strävan att minska detaljfrågorna till förmån för mer analys, 
tillämpning och väsentligheter förefaller således att finnas vid institutionen.

Sammanfattningsvis kan sägas att både lärare och studenter beskriver institutio
nens nuvarande examinationspraxis som kategori A. När det gäller den strävan 
som kan utläsas av lärares och studenters utsagor så återfinns den gemensamma 
strävan i kategori B, en önskan om mer tillämpning av kunskaperna. Studenternas 
önskemål om diskussionsforum ger dessutom uttryck för en tydlig strävan också 
mot kategori C, något som inte återfinns hos lärarna.

Det andra exemplet är den praktiskt-pedagogiska institutionen vid förskollärar- 
programmet.9 De kunskaper och förmågor som enligt lärare och studenter 
efterfrågas skulle kunna benämnas lärarkunskaper/förmågor och rör sig enligt 
lärarna om ämneskunskaper, tillämpning, reflektion, att kunna uttrycka sig och 
även personlig utveckling. Studenterna poängterar i högre grad än lärarna att det 
är faktakunskaper, bok- och lektionskunskaper och detaljer som efterfrågas. De 
anser dock även att deras egna värderingar, ifrågasättande och diskussion av 
innehållet är viktigt i institutionens examinationer. Personlig utveckling som flera 
av lärarna ser som en del i examinationerna tas inte upp av studenterna, vilket 
kanske kan tolkas som att det är en av lärarutbildare omhuldad och betydelsefull 
del i bedömningen av studenterna i relation till deras framtida roll som fostrare, 
men inget som studenterna uppmärksammar.

När det gäller examinationens funktion tar både lärare och studenter upp 
kontrollfunktionen, det gäller att kontrollera det teoretiska kunnandet och 
förståelsen. Därutöver betonar framförallt lärarna att examinationen skall vara ett 
inlärnings till fälle. Det är något som enligt deras svar förefaller viktigare än 
kontrollfunktionen. Examinationens funktion är att ge studenten möjlighet att 
fördjupa sina kunskaper, ge tillfälle till analys och reflektion och personlig 
utveckling. Den ses därmed som en del av inlärningsprocessen och inte bara en 
kontroll av produkten när processen redan är avslutad.

I institutionens nuvarande examinationspraxis finns några punkter som lärare och 
studenter är kritiska mot. Lärarna menar att man har för lite tid och för stora 
grupper att examinera, studenterna är framförallt kritiska mot litteratursemi
narierna där de anser att kraven är för lågt ställda. Dessa synpunkter kan med all

9 Examinationen består huvudsakligen av litteraturseminarier och skriftliga inlämnings- 
uppgifter, studenterna menar också att skriftlig tentamen är vanlig men avser förmodligen 
då hela utbildningen och inte bara denna institution.
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sannolikhet ses som två sidor av samma problematik. Lärarna upplever att de har 
för lite tid och stora grupper och studenterna menar att seminariet brister när det 
gäller kontrollfunktionen, vilket enligt en student leder till att ”seminarium är 
alldeles fór slappt”. En lärare menar att nuvarande examinationspraxis kanske är 
alltför nitisk, med seminarium på varje bok:

”Vi examinerar i stort sett all litteratur, vilket är både bra och 
dåligt; fór lite eget ansvar för de studerande, för mycket gransk- 
ningsjobb för lärarna. ”

På frågan om hur institutionens examinationer idealt skulle organiseras föreslås 
av både lärare och studenter en väl avvägd blandning. Lärarna koncentrerar sig 
mer på själva innehållet, medan studenterna fokuserar mer på formerna. 
Examinationerna bör enligt lärarna vara verklighetsnära, ge studenten tillfälle att 
tillämpa sina kunskaper och förmågor samt själv ta ställning och värdera inne
hållet. Studenterna tycker, förmodligen i ljuset av sin kritik mot seminarierna, att 
skriftliga tentamina är bra. De sammantagna synpunkter som kommer fram är att 
man vill ha en blandning av skriftliga och muntliga tentamina, litteratur
seminarier (med högre krav) samt individuella och gruppuppgifter. En student 
menar att examinationsformen i sig är inte är det viktiga, utan att ge plats för 
reflektion och värdering.

Sammanfattningsvis förefaller lärares och studenters uppfattningar om institutio
nens nuvarande examinationspraxis och framförallt deras strävan inför framtiden 
att sammanfalla relativt väl vid denna institution. Det ideala ligger inte så långt 
från det nuvarande, och kan framförallt beskrivas av B-kategorin, men även en del 
inslag av C-kategorin.

Det tredje exemplet är den teologiska i n s t i t u t i o n e n .  10 £)e kunskaper/ förmågor 
institutionens examinationer speglar handlar enligt både lärare och studenter 
mycket om analys, reflektion och argumentation. Men de s k faktakunskaperna 
finns också med, ofta i kombination med något av de ovanstående, så att man 
skriver t ex ”förståelse och fakta”, ”fakta och analys” eller ”detaljkunskaper och 
reflekterande kunskaper”. Studenterna betonar mer än lärarna just detaljkunskaper. 
Något som är speciellt för lärare och studenter vid denna institution är att de 
menar att det är viktigt att förstå. Examinationen speglar t ex förmågan att ”förstå 
en text och reflektera”eller ”förstå större strukturer”.

10 Skriftliga tentamina dominerar enligt både lärare och studenter. Två lärare menar dock 
att det varierar på olika nivåer, på A- och B-nivå dominerar skriftlig tentamen, medan det 
på C- och D-nivå är lika vanligt med muntlig- och hemtentamen.
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Lärare och studenter är relativt överens om att examinationen framför allt har en 
kontrollfunktion. Vid denna institution, till skillnad från de andra, används dock 
inte det uttrycket utan man använder t ex granska, pröva eller visa istället. Endast 
en student talar om kontrollfunktion:

”De flesta typer har en kontrollfunktion, men hemtenta, PM  
och uppsats uppmuntrar också till eget tänkande, analys och 
utveckling. "

När det gäller hur man värderar nuvarande examinationspraxis vid institutionen 
så tycker både lärare och studenter att den variation som finns är bra. Examinationer
na speglar därmed olika förmågor och olika former passar olika studenter. Det 
finns dock önskemål framförallt bland studenter men även bland lärare om en 
större variation än dagens, t ex vill studenterna ha fler mindre examinationer, de 
vill ha mer diskussioner och fler hemtentor/PM. De menar att detta skulle ge en 
vettigare inlärning och mer aktiva studenter. Även bland lärarna finns en önskan 
om färre faktafrågor och föreläsningar och fler seminarier och mer aktiva 
studenter som själva skaffar sig kunskap, men också en viss skepsis till om det är 
möjligt, d v s  om det finns resurser till detta. Flera lärarröster höjs också för att 
examination skall visa studentens förmåga att kritiskt analysera, d v s  om stu
denten lärt sig ett kritiskt förhållningssätt.

Sammanfattningsvis beskriver lärare och studenter en examinationspraxis med ett 
relativt stort inslag av kategori C-förmågor. Det finns också en strävan både från 
lärar- och studenthåll mot ett större inslag av diskussion, argumentation och egen 
kritisk värdering.

Avslutande kommentar
I våra analyser av hur examinationen framträder i dokument och i lärares och 
studenters ögon, kan vi lyfta fram variationer i tre olika spänningsfält.

I det första spänningsfältet framträder examinationen från att vara relativt tydlig/ 
synlig med avseende på vilka förväntningar utbildningen har på studenten till att 
examinationskraven är tämligen osynliga. Där kraven är tydliga kan studenten 
också snabbt rätta in sig i ledet. Tidigare forskning har visat på att tydliga krav leder 
till ämneslojalitet.ll Vid de utbildningar där examinationskraven är otydliga 
måste studenten pröva sig fram och lära sig att lita till sig själva. Otydliga kriterier 
på vad som är ett framgångsrikt beteende kan resultera i att studenten under en 
lång utbildning lär sig att se olika perspektiv på ämnet.

Ü  Se t ex Olofsson (1993)

236



Det andra spänningsfältet, som examinationen varierar i, är mellan att efterfråga 
studentens förmåga att återge presenterad kunskap och att tillämpa kunskapen 
samt att värdera och självständigt kunna ta ställning till kunskapen. Denna 
variation av efterfrågade förmågor svarar i en mening mot den första dimensio
nen. Synliga krav svarar ofta mot en efterfrågan av förmågan att kunna inhämta 
och återge de kunskaper som utbildningen definierar som den relevanta kunska
pen. Att utifrån personlighet och egna värderingar kunna skapa kunskap och ta 
ställning till det innehåll som presenteras vid en utbildning svarar ofta mot att 
kriterierna för vad som är viktigt är osynliga och svårfångade.

Det tredje spänningsfältet är examination som produkt och examination som 
process. Det följer ofta de två övriga spänningsfälten. Kunskap som process 
återfinns i regel där examinationskraven är otydliga och där personliga värderingar 
efterfrågas. Kunskap som produkt framträder tydligast vid synliga kriterier och 
där förmågan att återge kunskaper efterfrågas.

Vid vår studie har vi mött olika sätt att förhålla sig till produkt och process. Vi har 
inte några entydiga resultat men vi tycker det är intressant att diskutera produkt 
och process som endera kontroll eller utveckling. Examination har naturligtvis 
med dess grundform att göra: det är en prövning eller för att använda den än mer 
ursprungliga benämningen censur^. Prövning eller censur kan dock anta olika 
former. En intressant form som vi sett skymta fram i vår studie utan att vi kan säga 
att det är ett klart praktiserat mönster är examination som personlig guidning. 
Grundidén i en sådan examinationspraktik utgår från att prövningens uppgift är 
att förfina och utveckla ett bra grundmaterial, studenten. Examination kan då ta 
sig formen av både produkt och process, men fokuserar de individuella framsteg 
som den enskilde studenten tar och låter i det ideala fallet prövningens ämnesrep- 
roducerande karaktär träda tillbaka till förmån för de nya och ännu okända.

Avslutningsvis vill vi framhålla att de ovanstående spänningsfälten är intressanta 
att ta sin utgångspunkt i för diskussioner kring examination inom högskolan i 
allmänhet och vid den egna institutionen i synnerhet. Hur ser våra egna exami
nationer ut idag? Vilka förmågor är det som efterfrågas? Är examinationskraven 
synliga/osynliga? Examineras produkten eller processen? Vilka grupper gynnas av 
den ena eller andra inriktningen? Kan examinationen förändras? Vad är önskvärt? 
Varför?

12 Se Bernstein (1996) och Kvale S. (1996).
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Studentledda kursutvärderingar inom teknisk fysik

Eva Lindberg, institutionen för teknisk fysik

I slutet av 80-talet tog studenterna på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 
initiativ till att själva utvärdera sin utbildning, eftersom det var svårt för dem att 
få gehör för de förslag till förbättringar som fanns. En studienämnd med två eller 
tre studenter från varje årskurs grundades. Studienämndens uppgift blev att ha 
huvudansvaret för kursutvärderingarna och se till att studenternas åsikter om 
utbildningen kunde nå fram till institutionerna och ge ett för alla parter gott 
resultat. Studienämnden har sedan dess byggt upp ett fungerande kursutvärde
ringssystem och har god kontakt med föreläsare och studierektorer på institutio
nerna. När en kurs ska starta, går de ansvariga klassrepresentanterna igenom 
föregående års utvärdering med sin blivande föreläsare och diskuterar de föränd
ringar som har genomförts. Efter kursen fyller föreläsaren och alla kursdeltagare 
i enkäter, som sedan ligger till grund för en diskussion med den ansvarige 
föreläsaren, varpå en sammanfattning skrivs och placeras tillgänglig för alla 
studenter på utbildningen. Många institutioner uppskattar studenternas engage
mang och är öppna för de förslag som förs fram. I vissa fall har utvärderingarna 
lett till radikala förändringar i uppläggningen av kurserna.

Bakgrund
Teknisk fysik är en civilingenjörsutbildning, som omfattar kurser i matematik, 
fysik och datavetenskap samt kurser inom profileringarna beräkningsfysik, mo
lekylär biofysik, mätfysik, rymdfysik och strålningsfysik. Programmet startade 
1988 som den första civilingenjörsutbildningen vid Umeå universitet. När den 
första årskullen togs in, fanns ingen färdig plan för hur de högre årskurserna och 
de olika inriktningarna skulle se ut. Att göra en civilingenjörsutbildning med 
nödvändig bredd var en ny uppgift för den matematisk-naturvetenskapliga 
fakulteten, som tidigare endast sysslat med naturvetarutbildningar. Många av de 
kurser som fungerat bra på de utbildningar de var avsedda för, måste anpassas till 
en mer teknisk utbildning. Studenterna upplevde dock att de hade svårt att få fram 
sina förslag och åsikter till institutionerna. Av den anledningen började de själva 
göra kursutvärderingar, där de samlade in kursdeltagarnas synpunkter och aktivt 
sökte påverka de kursansvariga. Detta var grunden för bildandet av en studie
nämnd, en arbetsgrupp som fortfarande finns kvar och har ansvaret för utvärde

239



ring av programmets kurser och för att studenternas åsikter om utbildningen förs 
fram och tillvaratas.

För att ge en bakgrund till hur studienämnden fungerar, bör något nämnas om 
hur utbildningens kurser är upplagda. I korthet kan det beskrivas som att årskurs 
ett till tre läser en eller två obligatoriska kurser i taget, som utgörs av baskurser som 
måste läsas i en viss årskurs för att studenterna ska kunna gå vidare i sin utbildning. 
Parallellt med de obligatoriska kurserna läser studenterna en av flera valbara 
ingenjörskurser, som inte alla är nödvändiga för examen och som inte är lika 
beroende av varandra. En student kan alltså välja vilka av dessa kurser han/hon 
skall läsa, och i vilken årskurs han/hon önskar läsa desamma. I årskurs fyra delas 
klassen upp i fyra grenar, där studenterna inom varje gren i princip läser en eller 
två grenspecifika kurser samt en valfri ingenjörskurs parallellt. Studienämnden 
består av två eller tre representanter från varje årskurs. De ordinarie studie- 
nämndsrep resen tanterna i klassen har ansvar för utvärderingen av de obligatoriska 
kurserna, medan de allmänna ingenjörskurserna ofta sköts av andra studenter, 
beroende på vilka som har valt att gå kursen.

Förklaringen till att studienämnden fungerar så bra, och att studenter kan en
gageras i något så tidskrävande som kursutvärdering, är att det finns en väl 
fungerande linjeförening som tar tag i de nya studenterna redan innan den första 
kursen startar och introducerar dem i universitetslivet på alla dess plan. Detta gör 
att de studenter som är intresserade av att förbättra sin utbildning tidigt kommer 
i kontakt med studienämnden och får hjälp och råd av sina äldrekursare. De 
studenter som deltar i utvärderingsarbetet är ofta mycket engagerade i sin 
utbildning och beredda att lägga ner den tid som krävs för att genomföra goda 
utvärderingar. En drivkraft för detta är att teknisk fysik i Umeå som sagt är en 
ganska ung utbildning. Detta är betydelsefullt inte bara av den anledningen att 
våra kurser fortfarande inte är riktigt ”färdiga”, utan också för att studenterna 
känner ett behov av att skapa en så god utbildning som möjligt för att få ett gott 
rykte bland företag runt om i landet. Dessutom motiveras medlemmarna i 
studienämnden till sitt uppdrag av att deras självpåtagna ansvar under studietiden 
innebär en fin merit ute i arbetslivet

Utvärderingssystemet
Studienämndens samlade arbete finns dokumenterat i form av sammanställda 
kursutvärderingar, som finns tillgängliga för alla studenter på programmet dels 
som datafil på fysikinstitutionens nätverk och dels som papperskopia i linje
föreningens lokal. Tillgängligheten i sig är en stor fördel, eftersom den gör det 
möjligt för studenterna att läsa tidigare utvärderingar och få en uppfattning om
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en kurs innan de beslutar sig för att läsa den. De studenter som är ansvariga för 
en utvärdering av en kurs, börjar med att gå igenom föregående års utvärdering. 
Därefter tar de kontakt med den ansvarige föreläsaren, presenterar sig för honom/ 
henne och diskuterar utifrån fjolårets utvärdering hur kursen kommer att se ut, 
vilka förändringar som har gjorts och hur det stämmer med hur studenterna 
reagerade på kursen året innan. Under kursens gång brukar utvärderarna hålla 
kontakt med föreläsaren, och om problem uppstår försöker de lösa dem gemen
samt. Efter kursen delar utvärderarna ut enkäter till såväl kursdeltagare som 
föreläsare. Enkäten är i form av ett standardiserat frågeformulär, som omarbetades 
senast våren 1996. Fördelen med ett standardiserat formulär är att jämförelse 
mellan olika kurser blir relativt enkelt. Kursdeltagarnas enkäter sammanställs och 
ligger till grund för en diskussion mellan utvärderarna och föreläsaren. Enkäterna 
och diskussionen sammanfattas och skickas till den institution som givit kursen 
och till teknisk fysiks egen studierektor. Dessutom arkiveras utvärderingen som 
sagt både som datafil och i pappersform.

Studienämndens strävan är att få en kontinuitet i utvärderingsarbetet, så att 
utvärderingarna följs upp år från år. teknisk fysiks utvärderingssystem är väl känt 
på de institutioner som ger våra kurser, och de flesta föreläsare uppskattar att 
studenterna tar ansvar för utvärderingarna, och ser det som självklart att försöka 
göra förändringar utifrån vad utvärderingarna visar. På de kurser som har samma 
föreläsare i flera år kan ofta en utveckling spåras, som leder till att studenternas 
förslag går igenom och kursen får bättre och bättre kritik. Men det räcker inte med 
att påverka den enskilde föreläsaren för att förändra en kurs till det bättre! 
Institutionerna måste ta kursutvärdering på allvar, och visa att de verkligen är 
beredda att ta sitt ansvar för att uppnå en hög utbildningskvalitet.

Institutionernas ansvar
Det stora ansvaret när det gäller att åstadkomma kontinuitet i kvalitetsarbetet 
ligger hos institutionerna. En bra modell kan vara att när en färdig kurs
utvärdering kommer in till institutionen, vare sig den är gjord av studenter eller 
av institutionen själv, så går kursansvariga, föreläsare och institutionens studie
rektor tillsammans igenom den och beslutar vad som skall göras, exempelvis byte 
av kurslitteratur eller förändringar av tidsdisposition. De åtgärder som vidtas 
redovisas i någon form, och bifogas utvärderingen. Påföljande år får den kurs- 
ansvarige del av det insamlade materialet och information om vilka ändringar 
i uppläggningen av kursen som beslutats föregående år. I de fail samma före
läsare har kursen under flera år brukar detta fungera bra. Men oftast byts 
föreläsaren ut efter några år, och vad händer då om dokumentation av de 
förändringar som gjorts saknas? Det är därför viktigt att institutionerna behandlar
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kursutvärderingar med största noggrannhet och inte enbart förlitar sig på den 
enskilde föreläsaren.

Vid årsskiftet 1996—97 gjorde studienämnden en enkät bland de institutioner 
som ger teknisk fysiks kurser, i syfte att få en bild av hur institutionerna behandlar 
kursutvärderingar. Undersökningen visar glädjande nog att de flesta av institutio
nerna har ett system där studierektor och ansvariga lärare tar del i utvärderingsar
betet i olika former, och många av dem har även ett bra system för att få kontinuitet 
i utvärderingsarbetet, där nya föreläsare planerar sin kursuppläggning tillsam
mans med föregående års föreläsare eller på annat sätt får del av den information 
som finns om kursen. Naturligtvis kräver ett sådant system resurser och tar en hel 
del tid, men det är ett sätt att få högre kvalitet på undervisningen och kan därför 
vara värt de extra ansträngningar det medför.

Ett aktuellt exempel
Ett exempel på vad utvärderingsarbetet kan leda till, är den helrenovering som 
teknisk fysiks mätinriktnings kurser genomgick under våren 1996. De kurser som 
är nödvändiga för en examen med inriktning på mätfysik är dels grundläggande 
kretsteknikkurser som ges i årskurs ett, och dels valbara kurser som påbörjas i 
årskurs två och sedan fortsätter resten av utbildningen. Utvärderingar av kretsteknik- 
kurserna visade att studenterna ansåg att kurserna var för lätta, och att innehållet 
inte var på en sådan nivå att de gav det kunnande en civilingenjör behöver inom 
det området. Även andra kurser inom mätinriktningen fick dålig kritik, vilket 
slutligen ledde till att två studenter i årskurs fyra lämnade in en skrivelse där de 
påpekade studenternas missnöje med inriktningen. De ansvariga institutionerna, 
fysikinstitutionen och institutionen för tillämpad fysik och elektronik, tog stu
denternas åsikter på allvar och satte samman en arbetsgrupp bestående av alla 
lärare på de aktuella kurserna, de studenter som inkommit med skrivelsen samt 
teknisk fysiks studierektor. Denna grupp diskuterade de problem som hade 
framkommit, och de ansvariga lärarna tog till sig kritiken som förhoppningsvis 
kommer att leda till en förbättrad mätinriktning med högre krav på studenternas 
insatser.

När kretsteknikkurserna skulle utvärderas under våren, var de två studenter som 
tidigare kritiserat mätinriktningen närvarande, och deras synpunkter på kursin
nehåll kontra de kunskaper som krävs av studenterna senare i utbildningen gjorde 
att kursplanen för de båda kurserna omarbetades radikalt, så att kurserna från att 
ha varit elektronikkurser numera behandlar hela system för kretsar, och arbetar 
med simulering av hela block, vilket är betydligt mer intressant för en civilingenjör 
än att studera de komponenter som ingår.
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Avslutningsvis kan sägas att vårt system naturligtvis inte är någon idealmodell som 
alltid fungerar fullkomligt störningsfritt. Det bygger på att studenterna själva 
arbetar för att förbättra sin utbildning, och det kräver ett engagemang från 
studenthåll för att uppnå högre kvalitet. Tyvärr så är utvärderingsarbetet ofta 
tidskrävande och ansträngande, och diskussionerna med föreläsarna kan vara 
laddade om kursen inte har varit bra och klassens reaktioner är negativa. Detta gör 
att uppdraget som utvärderare kan uppfattas som lite ”jobbigt”, även om de allra 
flesta studenter uppskattar att deras kamrater sköter utvärderingarna och arbetar 
för deras bästa. Initiativet till studentledda utvärderingar måste komma från 
studenterna själva, eftersom det är de som kommer att få göra jobbet. Om 
initiativet kommer bör det uppmuntras eftersom effekten av det är att studenterna 
tar ansvar för kvaliteten på sin egen utbildning, och eftersom studenterna har ett 
välgrundat intresse av en hög utbildningskvalitet säger det sig självt att de 
verkligen kommer att arbeta för att förbättra utbildningen.
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Processinriktad kursvärdering 
Från passivt formulärifyllande till aktivt förändringsarbete

Nea Mellberg, Institutionen för sociologi

Under höstterminen 1996 deltog jag i Personalutvecklingens kurs Ì lärarkunskap. 
I det projektarbete som ingick, valde jag att fördjupa mig i området kursvärde
ringar. Bland annat ställde jag, i enkätform, ett antal frågor till B- och C-C/D- 
studenterna i sociologi på temat. Resultatet redovisas i rapporten A tt känna att det 
finns en meningi Sociologistudentemas syn på moment- och kursvärderingar. 1 
Bakgrund till mitt intresse för just denna fråga är att jag, efter fyra år som 
undervisande doktorand, vill ha ett underlag för att ta upp en pedagogisk 
diskussion om studentvärderingars betydelse, i första hand inom den egna 
institutionen. Vid lärarkursens avslutande projektseminarium, med erfarenhets
utbyte präglat av att deltagarna kommer från vitt skilda fakulteter, visade det sig 
att de frågor min undersökning väcker och de slutsatser jag drar på många sätt är 
relevanta för kursvärderingspraktiken inom universitetet överhuvudtaget. Det är 
ett motiv för att jag nu presenterar en komprimerad variant av rapporten även vid 
universitetspedagogiska konferensen -  med förhoppning att det ska leda till 
ytterligare fruktbart erfarenhetsutbyte.

Uppsatsen inleds med att jag kort sammanfattar resultatet från studentenkäten. 
Min efterföljande diskussion präglas av en övergripande tanke om kursvärde
ringar som pedagogiskt instrument för aktivt förändringsarbete och den mynnar 
ut i något av en pedagogisk vision om hur väl genomförda och utformade 
kursvärderingar skulle kunna spela en viktig roll i träningen av det kritiska 
tänkandet -  genom praktisk tillämpning I diskussionen ingår också en kort 
granskning av några kritiska faktorer, som kan verka såväl begränsande som 
möjliggörande i sammanhanget, nämligen lärarnas pedagogiska vilja, institutio

1 Vanligtvis används begreppet kursvärdering på ett allmänt sätt, i samband med bedömning 
av undervisningens kvalitet. Jag använder begreppet dels i denna allmänna mening, dels i en 
mer konkret i betydelse, när jag avser värderingen av en viss kurs, oftast omfattande en 
termin, till skillnad från momentvärdering, som avser värderingen av ett delmoment inom en 
kurs.
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nens pedagogiska miljö, studenterna — domare eller delaktiga? — samt frågan om 
kontinuitet och förändringsmöjligheter. Slutligen landar jag i ett högst konkret 
organisatorisktfôrslagùW genomförande av moment- och kursvärdering i process- 
inriktad anda.

Studentenkäten: Moment- och kursvärderingar är viktiga!
Av B-studenterna var det 68 procent som besvarade enkäten och av C-C/D- 
studenterna var det 82 procent.2 Med hjälp av nio olika studentröster, som jag 
kunnat urskilja i enkätsvaren, ska jag kort sammanfatta resultatet. De svarar på 
följande två frågor:

• Tycker du att det är viktigt med utvärderingar av de kurser du deltar i? Och i så fall
-  Varför?

• Vad tycker du att en bra utvärdering ska ta fasta på?

Den första stämman är stark, i kraft av att den tillhör många. En stor majoritet 
både på B- och C-C/D-kursen svarar, mer eller mindre förbehållslöst,^*på frågan 
om värderingar är viktiga och den uttrycker stor tillit till oss lärare. Den räknar 
med att vi tar studenternas åsikter på allvar och att detta i sin tur leder till 
förbättringar av undervisningen.

En andra röst, även den med styrka av att många står bakom, säger att det är 
mycket viktigt att man får säga sin mening om momentets/kursens pedagogiska 
uppläggning i stort, men också om lärarnas insatser.

En tredje röst fyller på genom att betona att innehållet i kursen fördenskull inte 
är oviktigt, men att det inte är så lätt att formulera konkret, efter bara några 
terminer.

Den fjärde stämma som jag urskiljer är inte lika kraftfull, kvantitativt, men väcker 
ändå uppmärksamhet genom sin skärpa i formulering och tonfall. Den är inte alls 
lika tillitsfull, snarare skeptisk Hur används kursvärderingarna egentligen? Får de 
någon betydelse?

En femte röst tar upp att eventuella förbättringar främst kommer andra tillgodo. 
Rösten framträder främst som ett konstaterande: ”Såhär är det och det är ju ändå

2 När undersökningen gjordes, bestod B-kursen både av sociologi- och socialpsykologi
studenter, sammanlagt 57 personer. Även C- och C/D-studenterna, sammlangt 17 personer, 
läser första delen av höstterminen tillsammans.
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bra om andra kan dra nytta av mina erfarenheter.” Men ibland blir den mer 
sjalvcentrerad och vass: ”Jag vill faktiskt ha förbättringar, här och nu, till nytta för 
mig.”

Den sjätte rösten hävdar att kursvärderingen blir meningsfull endast om man får 
feed-back från lärarna. Den konstaterar att detta definitivt inte hör till vanligheter
na på sociologiska institutionen eller inom universitetet överhuvudtaget.

En sjunde röst hyllar särskilt anonymitensmofiiçfititï för studenter att ansvarsfritt 
uttrycka sina åsikter. Den möter omedelbart sin opponent i

En åttonde röst, som med minst lika stort eftertryck och något irriterat, efterlyser 
en diskussion mellan lärare och studenter, en diskussion som får styrka just genom 
sin öppenhet.

Den nionde och sista stämman framträder snarast genom sin tystnad (den lilla 
grupp studenter som ”aktivt” valt att inte besvara enkäten) och den kan natur
ligtvis inte uttydas med någon stor säkerhet. Möjligen kan man höra ett diffust 
mummel om att inte idas och om att värderingar tillhör den sortens tråkigheter 
som man helst inte befattar sig med.

Form är viktigare än innehåll
När det gäller bedömningen av undervisningens form är det en påfallande skillnad 
mellan de två grupperna. Medan B-studenterna främst fokuserar på lärarnas 
insatser, har C-C/D-studenterna en vidare syn på den pedagogiska upplägg
ningen, uttryckt exempelvis som: ”Förhållandet mellan föreläsningar och semi
narier”, ”Hur man bearbetar litteraturen — lär sig mest”. Lärarnas insatser framstår 
här mer som en del av helheten, även om det är en viktig del, som också ska 
bedömas. I synnerhet C-C/D-studenterna uttrycker även ett påtagligt intresse för 
examinationsformerna.

Det är svårare att sammanfatta studenternas uppfattning när det gäller värde
ringen av undervisningens innehåll inte minst beroende på att det verkar svårare 
för dem själva att konkretisera sina synpunkter. Det som framgår mest tydligt är 
vikten av att man får uttrycka sin åsikt om kurslitteraturen och dess relevans (vilket 
för övrigt handlar om både innehåll och form). När det gäller innehållet i övrigt 
blir kommentarena rätt allmänna. Exempel är: ”Om syftet med kursen upp
fyllts”, ”Nivån på kursen, har ribban legat för högt eller lågt?”
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Alldeles uppenbart är att studenterna lägger större vikt vid värderingen av 
undervisningens form än dess innehåll. Resultatet gav mig anledning att granska 
min egen förhandsinställning något närmare. Den innebar nämligen omvänd 
prioritet. Vid närmare eftertanke inser jag dock att det är först som doktorand jag 
riktigt har börjat känna av och blivit uppmärksam på brister i innehållet i min egen 
grundutbildning. Jag behöver inte heller leta särskilt länge i minnet för att komma 
ihåg min egen frustration över den, ibland, katastrofalt låga pedagogiska nivån vid 
föreläsningar och seminarier. Att studenter fäster särskilt stor vikt vid lärarnas 
pedagogiska förmåga bekräftas även i olika undersökningar rörande grund
utbildningen inom högskolan (Se t ex Hedman 1990).

I en fördjupad diskussion av detta är en generell fråga given, nämligen i vilken 
utsträckning det är möjligt, i synnerhet för studenter i början av sina studier, att 
överblicka ämnet innehållsligt. Den leder vidare till frågor som -  i vad mån en 
innehållsligt hög kvalitet ska baseras på en medveten, kontinuerlig institutions- 
och lärardiskussion rörande perspektivval, huvudteman, o s v -  kontra ett mer 
kortsiktigt, föränderligt studentintresse. Möjligen är det sedan mer specifikt för 
samhälls-/beteendevetenskapliga ämnen hur undervisningen ska kopplas till 
aktuella samhällsfrågor -  varvid studenternas inflytande självfallet är viktigt. Jag 
går inte djupare in i en dessa frågor här, utan stannar med konstaterandet att 
studentvärderingar, av flera skäl, har större, omedelbar betydelse, när det gäller 
undervisningens form. Studenternas prioritering i enkätsvaren framstår alltså, vid 
närmare eftertanke, mer realistisk än min egen förhandsuppfattning. Det innebär 
inte att jag menar att studenternas åsikter saknar betydelse i diskussionen om 
kursernas innehåll. Min egen erfarenhet är, tvärtom, att enskilda student
kommentarer både kan väcka impulser till förändringar och vara till stort stöd för 
tankegångar som redan finns hos mig som enskild lärare eller i lärarlaget.

Vems är ansvaret för kursvärderingarna?
I enkäten till studenterna ställdes också följande fråga:

• Vem (lärare eller studenter) ska ha ansvaret för att genomföra, sammanställa och 
redovisa utvärderingarna?

Även här finns en påtaglig skillnad mellan de två studentgrupperna. Drygt hälften 
av B-studenterna svarar nämligen att det är studenterna som ska ha detta ansvar, 
mot ingen av C-C/D-studenterna. Bland dem dominerar istället uppfattningen 
att kursvärderingar är lärarnas och/eller institutionens ansvar. Av särskilt intresse är 
att samtliga B-studenter, som förespråkar ”studentmodellen”, gick A-kursen 
under vt -96. Just den terminen prövade vi nämligen att låta studenterna själva ta
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ansvaret för momentvärderingarna. De stod för såväl genomförande, som sam
manställning och redovisning, vid ett avslutande momentvärderingsseminarium 
tillsammans med l ä r a r n a .  3 Även om systemet inte genomfördes konsekvent och 
inte fungerade fullt ut så bra som initiativtagarna hade hoppats har det uppenbar
ligen uppfattats som positivt och naturligt av många studenter som prövat. Några 
har dock påpekat i sina enkätsvar, att detta kan vara jobbigt, inte minst om det 
gäller att framföra negativ kritik mot enskilda lärare. En erfarenhet från försöket 
var också att det kunde gå aningen trögt att hitta tillräckligt många studenter som 
var villiga att ta på sig huvudansvaret för sammanställning och redovisning. Detta 
kan förstås som ett uttryck för att detta innebär en extra arbetsinsats, utöver 
studierna, för några. Dessutom kan det vara svårt att samla kurskamraterna kring 
uppgiften, i synnerhet om man inte lärt känna dem än. Man kunde också ana det 
problem som påpekas i enkäten, d v s att det kan kännas jobbigt för dessa studenter 
att muntligt framföra negativ kritik.

Förutom de studenter som själva prövat och förespråkar ”studentmodellen” anser 
alltså rätt många att moment- och kursvärderingar är lärarnas och/eller institutio
nens ansvar. Ytterligare en stor grupp menar att dessa ska göras av lärare och 
studenter tillsammans. En kommentar som dock återkommer, oberoende av 
vilken uppfattning man har i ansvarsfrågan, är att det måste till stånd en diskussion 
mellan lärare och studenter utifrån studenternas värderingar. Kommentarer i 
samma riktning ges också i svaren på de övriga enkätfrågorna, oavsett hur de 
formulerades. Jag ser också detta som det viktigaste resultatet i studien.

Huvudresultat: Feed-back och diskussion med lärama efterlyses 
Jag har inte ställt någon fråga i enkäten som direkt fokuserar på dialog och 
diskussion mellan lärare och studenter i samband med värderingar. Desto tyngre 
väger det att just kommentarer i den riktningen återkommer från många. Här är 
två exempel: ..anser att de [kursvärderingarna] borde utvecklas mer och att man ska 
ta upp dem till diskussion lärare och studenter emellan”, ”... att man som student 
känner att detfinns en mening i att utvärdera! A tt man farse resultatet, höra lärarnas 
kommentarer”.

Bristen på feed-back till studenterna, i samband med kursvärderingar, verkar inte 
vara mer typisk för min institution än någon annan, snarare är den allmängiltig. 
Vid lärarkursens projektseminarium presenterades även andra arbeten på temat 
kursvärdering och erfarenheten är densamma även vid andra fakulteter. Uppen

3 Vid programutbildningen i personaladministration har man praktiserat ”student
modellen” sedan flera år tillbaka, med positivt resultat. Det vi prövade vt-96 var alltså att 
införa ett liknande system vid fristående kurser.
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barligen är det så, att kursvärderingar görs rutinmässigt, helt i enlighet med 
gällande direktiv, men hur åt görs och vilken betydelse At får kan variera avsevärt. 
I sämsta fall handlar det helt klart om en pliktskyldigt genomförd ritual, med 
passivt formulärifyllande, där studenterna aldrig får någon omedelbar feed-back 
och där det också är mycket tveksamt om deras synpunkter leder till någon som 
helst förändring i undervisningen. Den skeptiska, f iärde studentrösten har alltså all 
anledning att vara irriterat skarp i tonen och det finns verkligen skäl att granska 
de moment- och kursvärderingar som görs, både vad gäller utformning och 
genomförande.

I det följande ska jag skissera ett förslag till processinriktad kursvärdering, där den 
öppna kommunikationen mellan studenter och lärare utgör grundtanke och 
förutsättning för såväl kvalitetsbedömning som utveckling av undervisningen.

Processinriktad kursvärdering -  några aspekter
Begreppet processinriktad kursvärdering får här sitt innehåll, med stöd av 
rapporten Kursvärdering för ökad kvalitet, med en grupp pedagogiska konsulter 
vid olika universitet och högskolor som författare [Bessman & Mårtensson (red) 
1991]. Följande tre utgångspunkter gäller:

• Kursvärderingar har störst genomslagskraft när de används som 
instrument för utveckling.

• Det innebär att kursvärderingar inte kan ses som huvudsakligen en mätning av
resultat, utan mer som en process med olika steg som successivt kan leda till 
ökad medvetenhet och förändring.

• Detta är således ett förändringsarbetet som bygger på att lärare och studenter har
ett delat ansvar för utvärderingen av kursen, liksom i viss mån för dess innehåll, 
form och resultat. (a.a:3)

Övergripande i min diskussion finns alltså tanken om kursvärderingar som 
pedagogiskt instrument för aktivt förändringsarbete. Den mynnar ut i något av en 
pedagogisk vision, om hur väl genomförda och utformade kursvärderingar skulle 
kunna spela en viktig roll i träning av det kritiska tänkandet -  genom praktisk 
tillämpning Men, innan jag kommer dithän ska jag först ta upp några av de 
kritiska faktorer som kan verka såväl begränsande som möjliggörande i samman
hanget.

Lärarens pedagogiska vilja
Av erfarenhet vet vi att svarsfrekvensen kan vara rätt låg i samband med 
traditionella enkätvärderingar. Det är lätt att dra slutsatsen att detta är ett uttryck 
för att många studenter, när det kommer till kritan, ändå är rätt oengagerade. Lika
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lätt är det att i förlängningen av detta hävda dels att studenterna får skylla sig själva 
om deras åsikter inte kommer fram, dels att det inte är särskilt meningsfullt att 
göra studentvärderingar eftersom de ändå inte blir särskilt representativa. Slutsat
sen utifrån min undersökning blir i stället att studenters engagemang i moment- 
och kursvärderingar i hög grad har att göra med under vilka förutsättningar 
värderingarna görs. Jag menar också att varken intresse, när det gäller att värdera 
undervisningen, eller brist på intresse är något slumpmässigt eller konstant givet, 
utan det är något som vi som lärare i högsta grad är med och skapar genom de 
signaler vi ger studenterna om värdet av deras åsikter och vilken feed-back vi ger/ 
inte ger. Detta är frågor som i grunden rör både pedagogisk inställning och 
organisation. Har vi som lärare den pedagogiska viljan när det gäller att engagera 
oss i värderingsfrågor? I vad mån avsätter vi i så fall tid för studenterna att 
genomföra värderingarna och för uppföljade diskussion? En annan fråga är hur vi 
klarar av att ta emot negativ kritik. Hur snabba är vi att gå in i försvarsposition? 
Hur stor är vår vilja och — kanske viktigast av allt, vilka resurser (förmåga, tid, ork) 
har vi när det gäller att förändra undervisningen? Under vilka förutsättningar 
värderas vårt arbete?

Institutionens pedagogiska miljö
Frågan om lärarens pedagogiska vilja leder över i frågan om betydelsen av 
institutionens pedagogiska klimat, överhuvudtaget. Överordnat handlar det 
naturligtvis om vilken status grundutbildningen och dess pedagogiska frågor har 
i förhållande till forskning och forskarutbildning. Detta avspeglar sig bland annat 
i den tid som avsätts for grundliga diskussioner, utvärdering och vidareutveckling 
av kursinnehåll och undervisningsformer. Till en god pedagogisk miljö räknar jag 
också en konkret tillämpad medvetenhet hos ledningen om betydelsen av pedago
gisk kontinuitet i undervisningen, t ex att det tar flera terminer att bygga upp ett 
bra tema, att lärare inte är utbytbara hur som helst osv.

Andra viktiga frågor som rör den pedagogiska miljön är i vad mån det finns 
utrymme förprocesstänkande- i den meningen att pedagogiska problem, små och 
stora, kan ses som betydelsefulla för kreativ utveckling -  men också om det finns 
plats för konflikter och rejäla diskussioner i pedagogiska frågor, liksom en anda 
som gör att alla lärare självklart känner att de kan tala öppet om undervisnings
frågor, i trygg förvissning om att de inte blir definierade som ”en som verkar ha 
problem med undervisningen”, vare sig av kolleger eller institutionsledningen.

En fråga om pedagogisk miljö, som direkt rör studenternas efterlysning av 
diskussion med lärarna i samband med värderingarna, är hur engagerade 
lärarinsatser i det sammanhanget skulle värderas av institutionsledningen. Skulle
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den tid och det arbete som detta innebär också synliggöras, uppskattas och räknas 
till kvalificerad undervisningstid (och därmed också betalas)? En annan viktig 
fråga rör stödet till lärare som blir hårt kritiserade. Studentvärderingar kan 
verkligen tjäna som inspiration och stöd för enskilda lärares pedagogiska utveck
ling, men det händer också att studenter är väldigt kritiska på ett sätt som leder 
till motsatsen, särskilt då enskilda lärare utsätts för grova personangrepp. I bästa 
fall finns det ett fungerande lärarlagoch en erfaren momentansvarig som kan gripa 
in och ge stöd och därigenom förhindra att enskilda lärare far psykiskt allt för illa, 
men institutionsledningen har också ett stort ansvar när det gäller att hitta 
konstruktiva lösningar, både förebyggande och ”reparerande”. Till den pedago
giska miljön räknar jag också ansvaret som institutionsledningen har gentemot 
studenterna för att nödvändiga förändringar verkligen kommer till stånd om 
allvarlig kritik upprepas termin efter termin.

Studenten -  domare eller delaktig?
Undervisning, inlärning och utbildningskvalitet handlar dock inte bara om 
lärarnas vilja och undervisningsförmåga och om den pedagogiska miljön. Studen
terna är i högsta grad delaktiga i sin egen inlärningssituation. Min erfarenhet är 
att detta alltför sällan synliggörs och diskuteras pedagogiskt, på ett konstruktivt 
sätt. Det finns inte heller någon pedagogisk tradition vid min institution 
(överhuvudtaget vid universitetet?) som uppmuntrar och inspirerar till undervis
ning som syftar till att stimulera studenterna att reflektera över sitt sätt att studera, 
sin inlärning och personliga utveckling. Därför är det inte förvånande att det bara 
är en enda av studenterna i min undersökning som, i svaret på frågan vad en bra 
kursvärdering ska ta fasta på, tar upp betydelsen av studenternas egen arbetsinsats.

En av grundtankarna i den processinriktade värderingen, är att lärare och 
studerande har ett delat ansvar för utvärderingen av kursen. Genom att analysera 
undervisningsmomentet samt föreslå och genomföra förändringar lär sig studen
terna att påverka sin egen och andras situation. Vidare bidrar väl genomförda 
moment- och kursvärderingar till att öka medvetenheten hos studenterna om 
deras egen roll i inlärningssituationen. Ur vetskapen om att olika undervisnings- 
och examinationsformer styr studenternas sätt att lära sig, kan man på goda 
grunder anta att även kursvärderingarnas utformning påverkar studenternas 
attityder till det egna lärandet [Bessman & Mårtensson (red) 1991:11]. Ett 
konkret uttryck är att studenterna, i samband med moment- och kursvärderingar, 
lika självklart ska ställas inför att ta ställning till frågor av självreflekterande slag 
som till frågor om undervisningens uppläggning och innehåll, t ex: ”Hur bedömer 
Du Din egen insats under momentet?”, ”Hur bedömer Du Din egen insats i 
uppsatsarbetet?”Tå så sätt kan man bidra till att studenterna utvecklar insikt om
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sin egen delaktighet i uppnådda resultat i stället för att betrakta sig själva som 
”domare” stående utanför undervisnings- och inlärningsprocessen (a.a:4).

Kontinuitet och förändringsmöjligheter
I min undersökning var det bara enstaka studenter som tog upp problemet med 
att förändringar, utifrån deras värderingar, inte kommer dem själva till godo. Det 
tolkar jag som ett uttryck för att de flesta ändå ser mening i att värdera, för att 
förbätta för andra. Samtidigt ser jag det som tämligen självklart att det finns ett 
samband mellan studenternas motivation att engagera sig i värderingsfrågor och 
de reella möjligheterna att påverka sin egen situation. Till grundtankarna i den 
processinriktade värderingen hör också kontinuitet, med stark betoning på 
förändringsmöjligheter.

Det finns gott om strukturella förhållanden som begränsar möjligheterna att göra 
konkreta förändringar inom pågående kurser, som t ex långt i förväg fastslagna 
kursplaner och litteraturlistor. Men -  att förändringsmöjligheterna inom ett 
pågående moment är begränsade innebär inte att de saknas helt. Med relativt 
enkla medel och genom att avsätta lite tid i slutet av en föreläsning eller ett 
seminarium kan man få omedelbar respons från studenterna på frågor som rör 
tempot i undervisningen, begriplighet, hur arbetsklimatet är i gruppen osv.  Jag 
menar att det också borde vara möjligt att uppnå en viss kontinuitet mellan olika 
delmoment. Ett konkret uttryck skulle kunna vara att man i momentvärderingen 
ställer frågan: ”Är det något Du vill framföra till lärare på kommande moment, som 
har med uppläggningen (eller något annat) att göra?”. Självfallet måste en sådan 
fråga följas upp genom att ”avlämnande” lärare verkligen framför eventuella 
synpunkter till nästa lärare/lärarlag, vilket med en inarbetad rutin kring process- 
inriktade värderingar inte borde vara ett oöverstigligt merarbete. Jag tror att det 
snarare skulle bidra till konstruktiva pedagogiska samtal mellan de olika moment
ens lärare och därmed till kontinuitet även i den meningen. Med stöd av 
studenterna skulle man också kunna förbättra kontinuiteten mellan kurserna, 
genom att ställa frågor i A- och B-studenternas kursvärderingar av typen: ”Har Du 
tänkt fortsätta att läsa vid institutionen?Iså fa ll-har Du redan nu några synpunkter 
som Du vill framföra, rörande uppläggningen (eller något annat) av nästa kurs?”Aven 
om de yttre ramarna redan är fastlagda när dessa kursvärderingar görs, borde det 
in te vara hel t omöjligt att ändå göra vissa förändringar om det finns väl motiverade 
skäl till detta. Synpunkter från studenterna kan också ligga till grund för att lärarna 
redan inledningsvis får motivera uppläggning och innehåll i kursen på ett sätt som 
annars inte blivit av.
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Kritisk kommunikation som medveten pedagogisk metod
Hittills har min diskussion främst präglats av den övergripande tanken om 
kursvärderingar som pedagogiskt instrument för aktivt förändringsarbete. Under 
arbetets gång växte ytterligare en tanke fram, något av en pedagogisk vision om 
hur väl genomförda och utformade kursvärderingar skulle kunna spela en viktig 
roll i träning av det kritiska tänkandet— genom praktisk tillämpning. Visionen får 
ett välformulerat stöd från en av B-studenterna. Om det inte var tvärtom, att det 
var just den här enkätkommentaren som fick min pedagogiska lust att riktigt 
vakna.

”Idé: Varför inte ha ett ’kursutvärderingsseminarium? Studenternaförbereder olika 
diskussionsfrågorikritik i mindre grupper. Utvärderingen kan på ett enkelt sätt bli 
en tvåvägskommunikation. Det kräver dock mycket av både studenter och lärare. 
Studenterna: Man måste förstå att kritik inte bara är att påpeka fel. Kritik måste 
vara balanserad. Lärarna: Måste lära sig att inte direkt 'slå ifrån sig 'och börja 
argumentera /förklara sig. Då upplevs det lätt så att kritiken inte går fa m . Varför 
inte en kort introduktion i \konsten att kritisera/ta kritik’? Resultatet av utvärderings- 
seminariet kan sedan sammanställas av en student och en lärare, så att man får 
resultatet bevarat på papper. ”

En grundpelare i den högre utbildningen är att studenterna ska tränas i ett kritiskt 
granskande förhållningssätt, såväl i förhållande till teorier och forskningsresultat 
som till egna och andras texter. Förhållningssättets kritiskapraktikkommtr främst 
till uttryck i samband med det egna uppsatsarbetet, i handledningssituationen 
och vid uppsatsseminariernas givande och mottagande av granskande kommen
tarer. Denna praktik, bådeviii det gäller att ge och att ta kritik, är svår för de flesta 
av oss. Citatet från B-studenten är belysande. Förmågan är inte någon given, den 
tar tid att lära och -  det kan inte ske annat än genom praktisk tillämpning. Detta 
är också utgångspunkt för min vision -  den kritiska kommunikationen som 
medveten pedagogisk metod- tänkt som en röd tråd från och med A-kursens första 
moment till D-kursens sista.

Moment- och kursvärderingar är viktiga tillfällen för studenterna att bedöma, 
analysera och värdera ett skeende. Dessa värderingar skulle också kunna utgöra 
praktiksituationer för kritisk kommunikation, det vill säga tillfällen där kritik ges, 
tas och diskuteras i ett klimat, som präglas av att ”raka puckar” inte bara är tillåtna, 
utan också direkt önskvärda -  men också av lyssnande och av ömsesidig respekt. B- 
studentens förslag på en kort introduktion i ”konsten att kritisera/ta kritik”, skulle 
jag vilja se förverkligad i form av en grundlig och med jämna mellanrum
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återkommande diskussion bland både lärare och studenter om olika kritik
traditioner. Här kan bl a feministiska filosofer bidra med klargörande texter (t ex 
Moulton 1990) .4

Väl genomförda värderingsdiskussioner skulle också tjäna som modell för hur 
kritiska diskussioner kan leda till kreativ utveckling. De skulle med andra ord 
kunna vara ett tillfälle för studenterna (och även oss lärare) att utveckla förmågan 
att tillämpa det kritiska perspektivet, inte bara tala om det. Förutom att detta 
svarar mot ett övergripande mål i den högre utbildningen, skulle det också kunna 
tjäna som konkret träning för studenterna, inför att de själva, i samband med 
uppsatsarbetet, kommer att ställas inför att ge och få kritik. Flertalet av studen
terna på A-kursen i sociologi är också nybörjare vid universitetet. Det ger oss ett 
särskilt stort ansvar, när det gäller att göra dem medvetna om att vetenskapligt 
tanke- och skrivarbete är en process, där t ex handledarens granskande kommen
tarer är något naturligt, något som ska uppfattas som stöd, inte som fördömande, 
personliga förolämpningar etc.

Överordnat handlar naturligtvis min vision om kvaliteten i den utbildning vi 
erbjuder. Jag tror också att vi, genom att utveckla den kritiska kommunikationen, 
kan komma ifrån att en del studenter agerar som ”domare” i värderingen av 
undervisningen, där det huvudsakliga bedömningsobjektet blir enskilda lärare 
som rangordnas enligt tämligen onyanserade kriterier. Lyckas vi omsätta det 
kritiska vetenskapliga förhållningssättet till praktik och kompetens, både hos 
studenterna och oss själva, skulle en följd också kunna vara att det blev mer möjligt 
för oss lärare att framstå som människor, istället för felfria undervisningsmaskiner 
och/eller fullfjädrade estradörer.

Kort -  om en konkret, organisatorisk modell i processinriktad anda
Min rapport avslutas med en konkret modell för moment- och kursvärdering i 
processinriktad anda. Här finns bara utrymme för en kort sammanfattning.

En av grundförutsättningarna är att kursvärderingsarbetet bygger på en mycket 
tydligt uttryckt pedagogisk vilja från lärarnas sida, som i sin tud avspeglar 
institutionens pedagogiska miljö. Ett konkret uttryck för denna vilja är att

4 Olika kritiktraditioner är något som borde diskuteras mycket mer, överhuvudtaget. Britta 
Lundgren, vid etnologiska institutionen, tar upp frågan, kopplad till könsmedvetande och 
kunskapstillägnande i rapporten ”Det etnologiska tjejseminariet -  komplement eller kritik”
( I: Könsmedveten undervisning - två försök, Pedagogiskt fortbildningsmaterial för 
universitetslärare 1996:1, Undervisningscentmm och personalutveckling, Umeå universi
tet).
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schemalagd tid alltid avsätts för kursvärderingar och att arbetet ges status av 
kvalificerad undervisning. Den öppna kommunikationen mellan studenter och 
lärare utgör en annan grundtanke och den konkretiseras i att en värderings- 
diskussion mellan studenter och undervisande lärare alltid följer som en självklar 
fortsättning på studenternas värdering. Andan vid denna diskussion ska präglas 
av den kritiska kommunikationens öppenhet, avlyssnande och ömsesidig respekt.

Ytterligare en grundtanke är att formerna för kursvärdering förändras i takt med 
studenternas intellektuella utveckling och erfarenheter av universitetsstudier. 
Konkret innebär detta bl a att A-kursens studenter i större utsträckning erbjuds 
färdiga värderingsformulär som utgångspunkt, medan studentvärderingarna för 
B-, C- och C/D-kurserna bör ha betydligt flexiblare former. Värderingsformulären 
ska innehålla frågor som är mycket noga genomtänkta, som tar hänsyn både till 
undervisningsyprw^TOch - innehåll De ska också innehålla självvärderande frågor 
såväl som frågor kring undervisningen. Dessutom bör det finnas flera typer av 
standardformulär anpassade efter olika moment, t ex ett särskilt formulär för 
uppsatsmoment med fokus på handledning, egen arbetsinsats och erfarenheter 
från uppsatsseminarierna. När det gäller C och C/D-studenterna bör man 
självfallet ta tillvara deras intresse av att delta i kursplaneringen, särskilt när det 
gäller examinationsformerna, genom en planeringsdiskussion tillsammans med 
dem vid terminens början.

En genomgående tanke är att studenterna själva tar ansvar för genomförande och 
sammanställning av momentvärderingarna, medan lärarna tar huvudansvaret för 
de terminsavslutande kursvärderingarna. Denna ”studentmodeH” kan uppfattas 
som attraktiv för lärare som i den ser en möjlighet att minska sin egen arbetsinsats 
och sitt engagemang i kursvärderingssammanhang. Jag vill därför poängtera 
särskilt att detta inte är den bakomliggande tanken. Tvärtom står och faller 
modellen med lärarnas pedagogiska engagemang, såväl tankemässigt som organi
satoriskt. ”Studentmodellen” ska uppfattas som en del i den processinriktade 
kursvärderingen, och det avslutande seminariet där studenterna presenterar en 
sammanställning av sina synpunkter och en diskussion med undervisande lärare 
tar vid hör därför självklart till.

Avslutande reflexion
Den diskussion jag fört i förlängningen av enkätresultatet handlar överordnat om 
hur väl utformade och genomförda kursvärderingar skulle kunna bidra till att höja 
och/eller säkra kvaliteten i utbildning och undervisning. Med stöd av tanken på 
processinriktad kursvärdering har jag dragit upp några riktlinjer för hur 
kursvärderingspraktiken skulle kunna utvecklas -  från ett passivt formulärifyl-
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lande till ett aktivt förändringsarbete, där studenterna också görs medvetna om sin 
egen roll i inlärningsstiuationen. Tonvikt har medvetet legat på hur undervis
ningen kan förbättras ”för studenternas skull”. Jag har överhuvudtaget inte tagit 
upp aspekten att studentvärderingar också kan tjäna som kontrollinstrument, t ex 
när det gäller bedömning av oss lärare. Jag har inte heller uttryckligen lyft fram 
betydelsen av kontinuerliga värderingar för ”vår skull”, d v s för utvecklingen av 
enskilda lärares kompetens och trygghet i undervisningssituationen. Detta ligger 
självfallet inbakat i hela kvalitetstanken men förtjänar ändå att diskuteras mer 
explicit än vad jag har gjort här. Jag ska istället avsluta genom att beröra en annan, 
mycket viktig ”läraraspekt” genom att återvända till min inledning, närmare 
bestämt till kursen i lärarkunskap och ett viktigt lärarerfarenhetsutbyte över 
fakultetsgränserna.

Kursen avslutades med ett seminarium där en rad intressanta pedagogiska projekt 
redovisades. I en påföljande mer allmän diskussion visade det sig att kursen gett 
oss deltagare en form av legitimitet för att ägna tid och engagemang åt pedagogiska 
frågor, eller omvänt: det blev synligt att sådan legitimitet ofta saknas i det 
vardagliga arbetet. Den eventuella uppskattning som ges för pedagogiskt utveck
lingsarbete beskrevs av flera kursdeltagare som ”en vänlig klapp på axeln”, som 
dock mer eller mindre tydligt åtföljs av signaler om att detta ändå inte tillhör det 
väsentliga arbetet. Dessa erfarenheter bekräftade en känsla som jag själv hade 
under arbetet med mitt eget projekt. Jag märkte nämligen att jag var tvungen att 
mycket aktivt ”stänga av” de envisa inre röster som talade om för mig att detta har 
jag inte tid till, det är inte här mitt engagemang ska ligga. Det vore fel att inte 
synliggöra dessa erfarenheter, som ytterst handlar om att pedagogiskt tänkande 
och helhjärtat engagemang hela tiden riskerar att hindras av den så välkända (se 
t ex Sjöström 1996, Hedman 1990) men likafullt så blockerande konflikten mellan 
forskning och undervisning. Eller som för många lärare vid min institution: 
konflikten mellan å ena sidan forskarutbildning och avhandlingsarbete, å andra 
sidan undervisning. Under arbetet med min undersökning (och lärarkursen som 
helhet) har ”konflikten” blivit smärtsamt tydlig. Den är så välkänd att det kan 
kännas trivialt att ens prata om den, likafullt är den så förlamande för pedagogisk 
vilja och kreativitet. Det handlar inte bara om tid eller snarare brist på tid (Hed
man 1991) utan också om tankeprocesser, egna och kollektiva, som sällan eller 
aldrig får riktig fart.

Den hierarkiska ordningen mellan forskning och forskarstatus/-identitet, respek
tive undervisning och lärarstatus/-identitet består. Kanske är det till och med så 
att gapet växery trots allt tal idag om kvalitetsutveckling inom högskolan, om att 
undervisning ska pritoriteras högre i meritvärderingssammanhang osv.  Jag tror
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att konflikten bidrar till särskilt stor förvirring och frustration för doktorander. 
Det dubbla budskapet är ömsom dolt, ömsom uppenbart -  å ena sidan: Bli en 
forskare av hög kvalitet! Gör dig synlig internationellt! Bygg upp ett nät av 
forskarkontakter! Delta i konferenser! Skriv tidskriftsartiklar! Publicera dig i 
antologier! Disputera så målinriktat och snabbt som möjligt! Å andra sidan: 
Kvaliteten ska höjas i den högre utbildningen -  trots nedskärningar i resurser! Vi 
måste vara konkurrenskraftiga, nationellt och internationellt! Studenterna har 
rätt att ställa krav på en bra undervisning! Var en bra lärare!

I en konkurrensstruktur som tycks bli allt hårdare, tror jag att de kloka finner att 
det i praktiken bara finns ett val. Om målet är forskarkarriär måste undervisningen 
prioriteras lågt eller mycket lågt om tiden ska räcka till och då kan det aldrig bli 
tal om pedagogisk vilja och visioner. Och man måste fråga sig vad man gör med 
sig själv -  om man vill något annat, något mer. Risken finns att man med sitt 
engagemang också skapar sin egen otillräcklighet -  med total ”urladdning” i 
slutändan (Sjöström 1996:16).

Detta är onekligen en rätt pessimistisk tillbakablick på arbetsprocessen. Samtidigt 
är det nödvändigt att synliggöra även den sortens erfarenheter av pedagogiskt 
arbete -  om diskussioner på temat ”utbildning i förändring” ska bli trovärdiga och 
fruktbärande.
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Utvärdering av förändring av undervisningsform 
syftande till att minska skillnader i studieresultat 

mellan studerande från Norden 
och studerande från andra delar av världen

Tore Nilsson och Jan Ahlqvist 
Institutionen for oral diagnostisk radiologi

Bakgrund
Tandläkarutbildningen i Umeå startade 1956. De första årtiondena var det in
ternationella studentinslaget litet men i mitten av 1980-talet skedde en omsväng
ning. Från och med denna tidpunkt har en stor andel av de studerande inter
nationell bakgrund. De flesta i den internationella gruppen har sina rötter i Iran 
medan de nordiska grannländerna endast bidrar med någon enstaka student per 
kurs. Cirka 40% av studenterna kommer numera från länder utanför Norden. 
Studenter med utomnordisk bakgrund har som grupp betraktat sämre studie
resultat än de som kommer från de nordiska länderna.

Tandläkarprogrammet är idag 10 terminer. Kursen Oral diagnostisk radiologi 
7,5 p ges under termin 4. Den är den första kliniskt inriktade kursen, och 
studenterna röntgenundersöker patienter och lär sig att analysera röntgenbilder. 
Ett delmoment i kursen kallas karieskalibrering. Avsikten med karieskalibrerings- 
övningarna är att studenterna ska lära sig att identifiera kariesangrepp på 
röntgenbilder. Innan övningarna startar sker en genomgång av hur karies tecknar 
sig på röntgenbilden. Genomgången innefattar både teoretisk beskrivning samt 
exemplifiering med patientfall. Kursen i oral diagnostisk radiologi sträcker sig 
tidsmässigt över en hel termin. Karieskalibreringsövningar genomförs vid 4—5 
tillfällen under kursens gång. Förutom vid karieskalibreringsövningar na övar 
studenterna kariesdiagnostik på de patientfall som de själva har undersökt.

Vid karieskalibreringsövningarna instrueras studenterna att på röntgenbilder 
identifiera kariesangrepp i de avbildade tänderna och registrera sina bedömningar 
i ett protokoll. Övningarna genomförs individuellt i grupper om 6-7 studenter. 
Studenternas registreringar jämförs med en mall i ett datorbaserat rättningssystem 
och resultatet av den enskilde studentens bedömningar presenteras i tabellform.
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Ur tabellen kan man utläsa graden av överensstämmelse mellan studentens 
registreringar och mallen. Studenterna får därefter jämföra sina registreringar med 
”facit” för att studera de tandytor där hans eller hennes registreringar ej överens
stämmer med mallen. Vid denna genomgång finns lärare tillgänglig för att svara 
på frågor och diskutera studenternas bedömningar. De första övningarna består 
av 4 patientfall. Senare under kursen innehåller varje övning 8 fall.

Karieskalibreringsprovet utgörs av 8 patientfall och genomförs på samma sätt som 
vid övningarna. Protokollen rättas på samma sätt som vid övningstillfällena och 
kriterierna för att bli godkänd är i förväg definierade och kända av studenterna. 
En större andel studenter med invandrarbakgrund underkänns i karieskaliberings- 
provet jämfört med studenter från de nordiska länderna. Skillnaden i provresultat 
kan inte förklaras av språksvårigheter vid kunskapsredovisningen. Studenternas 
svar bedöms ej, vilket utesluter att resultatet skulle kunna vara en följd av språkligt 
oklara svar. En möjlig orsak skulle kunna vara skillnader i sätt att tillägna sig 
kunskaper.

För att undersöka om en annan undervisningsform kunde förbättra inlärningen 
ändrades övningarna från individuell inlärning till gruppbaserad inlärning där 
vikten av diskussion inom hela gruppen rörande ”kariesbilden” framhävdes. För 
att försöka identifiera andra faktorer som kan tänkas ha betydelse för studieresul
tat beslutades att ställa frågor till studenterna om deras utbildning och språk.

Material och metod
Från och med vårterminen 1996 beslutades att karieskalibreringsövningarna 
skulle förändras från individuellt inriktad övning till gruppbaserad övning. Inga 
andra förändringar gjordes. Studenterna uppmanades att diskutera såväl sina 
frågeställningar som resultat med varandra. Lärarens roll var liksom tidigare, att 
vid genomgången efter det att studenterna jämfört sina registreringar med mallen, 
svara på frågor och reda ut oklarheter. Det nya arbetssättet har tillämpats under 
de senaste två kurserna, d v s  vårterminen -96 och höstterminen -96.

Resultaten vid karieskalibreringen vid ordinarie provtillfälle jämfördes med 
motsvarande resultat för tio kurser under perioden 1991-95. Resultaten omfat
tade endast förstagångsregistrerade studenter. Kurserna indelades i två grupper, 
”Norden” respektive ”Övriga världen” på grundval av namn och utifrån personlig 
kännedom.

De studenter som deltog i undervisningen höstterminen -96 fick i samband med 
genomgång av tentamen en enkät med frågor rörande deras bakgrund. Enkäten
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besvarades med angivande av namn och var således ej anonym. Enkätsvaren 
jämfördes med respektive students resultat på karieskalibreringen.

Resultat
Kurserna med gruppbaserad inlärning (vt -96 och ht -96) benämndes försöks- 
grupp och de kurser där undervisningen varit individuellt inriktad (vt -9 l-ht-95) 
benämdes kontrollgrupp. Sammansättningen av grupperna redovisas i tabell 1 
och resultat från prov i karieskalibering visas i figur 1,2 och 3. Spridningen inom 
framför lit kontrollgruppen är mycket stor. Resultaten visar att de vidtagna 
åtgärderna inte ger signifikanta förbättringar i studieresultat för någon student- 
grupp.

Tabell 1. Antal studerande i försöksgrupp och kontrollgrupp fördelat på ur
sprung.
Land Försöksgrupp Kontrollgrupp
Norden 26 154
Övriga världen 26 102

100
9 0
8 0

-  7 0  
g  6 0
g  5 0

£ 4 0  
3 0  
20  
10 

0

Figur 1. Procent underkända studenter i försöksgruppen fördelat på kurs
termin och ursprung.

i l I Norden

I Ö vriga  
v ä r ld en
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3 Norden

■ Övr ig a  
v ä r ld en

Figur 2. Procent underkända studenter i kontrollgruppen fördelat på kurstermin 
och ursprung.

100

c  6 0o
2  5 0

Försöks Kontroll
grupp grupp

■  Norden

■  Övr ig a  
v ä r ld e n

Figur 3. Procent underkända studenter i försöksgrupp och kontrollgrupp fördelat 
på ursprung. Medelvärden för försöksgruppen respektive kontrollgruppen.

Enkätundersökning
Studenterna i kursen ht -96 var 22 stycken. Uppgifter om gymnasieutbildning, 
modersmål och hur länge de som invandrat bott i Sverige redovisas i tabellerna 2, 
3 och 4.
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De studenter som i tabell 3 hade angivit svenska som modersmål hade i 
indelningen beträffande ursprung, som redovisas i tabell 1 och 2, hänförts till 
gruppen ”Norden”. De studenter som hade persiska eller andra språk som 
modersmål hade samtliga hänförts till gruppen ”Övriga världen”. Således förelåg 
en god överensstämmelse mellan uppgivet modersmål och den indelning som 
gjorts utifrån namn och personlig kännedom. Resultaten på karieskalibrering i 
relation till enkätsvaren för kursen ht -96 redovisas i tabellerna 5 och 6 samt figur 
4.

Tabell 2. Svar på frågan ”1 vilket land har Du fått Din gymnasieutbildning?”
Land Antal
Norden 13
Övriga världen 7
Kombination av svensk och utländsk utbildning 2

Tabell 3. Svar på frågan ”Vilket språk är ditt modersmål?”
Språk Antal
Svenska 8
Persiska 10
Andra språk 4

Tabell 4. Svar på frågan ”Om Du är inflyttad till Sverige, hur länge har Du bott 
här?”

Antal år 
Median 8
Min 5
Max 12

Tabell 5. Resultat på karieskalibreringsövning i relation till studentens moders
mål.
Modersmål Godkänd Underkänd
Svenska 8 0
Annat språk 7 7
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Tabell 6. Utomnordiska studenters resultat på karieskalibrering i relation till 
gymnasieutbildning.

Land Godkänd Underkänd
Sverige 2 3
Annat land + Sverige 1 1
Annat land 4 3

B Median 
■  Min 
□  Max

Underkänd

Figur 4. Resultat i karieskalibrering för studenter invandrade till Sverige i relation 
till tid i Sverige.

Diskussion
Radiologisk kariesregistrering utförs av alla tandläkare i kliniskt arbete och det är 
önskvärt att detta utföres enhetligt inom kåren. Av detta skäl läggs särskild vikt vid 
detta moment i undervisningen i Oral diagnostisk radiologi. Att tandläkaryrket 
till stor del är ett individuellt yrke har av tradition präglat den undervisning som 
tandläkarstudenter erhåller. Detta har medfört att träning i kariesregistrering till 
största delen utförts individuellt. Vid individuell träning tar man dock inte till 
vara den möjlighet till kunskapsutveckling som ligger i diskussioner studenter 
emellan där deras olika erfarenheter kan delas med ökad kunskap och erfarenhet 
som följd. Gruppvisa diskussioner ger dessutom studenter med ett annat moders
mål än svenska möjligheter att utveckla det svenska språket vilket är nödvändigt
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för att förstå och kunna använda nyanser i språket. Det ger dessutom möjlighet 
till reflektion över vilken den egna kunskapsuppfattningen är.

I en australisk rapport (Ballard 1991) framför författaren personliga tankar 
rörande undervisningsproblem med utländska studenter. Hon pekar på natio
nella och kulturella skillnader i synen på kunskap där mötet mellan studenter 
skolade i en undervisningstradition grundad på absolut kunskapsuppfattning och 
lärare på universitetsnivå ger upphov till frustrerande skillnader i förväntningar 
dem emellan. Studenterna förväntas av lärarna att vara ifrågasättande, analyse
rande och kritiska medan lärarna av studenterna ses som auktoriteter som 
förväntas förmedla ”sanningen”. Resultatet blir att man inte förstår varandra. 
Denna brist på förståelse uppträder mer eller mindre i alla länder vid studenternas 
övergång från gymnasiestudier till högskolestudier men blir särskilt tydlig då 
övergången ska tacklas med hjälp av ett främmande språk. Studenternas strategi 
blir ofta att försöka hålla fast vid det tidigare lyckosamma tillvägagångssättet med 
stort inslag av utantillärning.

Språksvårigheter försvårar analys och kritiskt tänkande. I kommentarer till en 
studie av Marton, Hounsell & Entwistl -86 (Dahlgren 93) används begreppen yt- 
respektive djupinriktning. Vid ytinriktning är den studerande inriktad på själva 
texten och ej vad texten handlar om. Vid djupinriktning försöker studenten 
komma ”bakom” för att förstå vad texten handlar om. Möjligen kan detta över
föras till bildtolkning. Ytinriktning skulle kunna jämföras med att se på en 
röntgenbild som enbart tvådimensionell och leta fläckar på bildytan, medan 
djupinriktning skulle stå för en önskan att förstå de sätt på vilka olika fläckar kan 
uppstå och därmed kunna tolka betydelsen av dessa. Denna önskan kan inte gå 
i uppfyllelse med mindre än att studenten får tillgång till ett språk som kan 
användas till att uttrycka egna frågeställningar samt så korrekt som möjligt tolka 
andras uttalanden för att därmed utvecklas. Av detta skäl kan gruppinlärning vara 
ett viktigt inslag i utbildningen för att hjälpa studenter med utländsk bakgrund.

Förändringen från individuellt inriktad inlärning till grupp baserad inlärning 
tycks inte ha haft någon större effekt på provresultaten under de två terminer 
försöket pågått. En förklaring kan vara att diskussionerna till stor del kom att föras 
landsmän emellan. Därmed uteblev den diskussion i blandade grupper som var 
tanken bakom förändringen. Detta medförde att den möjlighet till kunskaps
utveckling som vi hoppats på uteblev.

I ett mångkulturellt samhälle går det ej att entydigt definiera vem som är invand
rare och inte. I denna studie valde vi att dela studenterna i två grupper, de som
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kommer från Norden och de som kommer från andra delar av världen. Skälet till 
denna indelning var att de nordiska länderna har likartade kultur- och utbildnings- 
traditioner samt, förutom delar av Finland, likheter i språk. Enkätstudien indi- 
kerar att en persons namn speglar vilket modersmål studenten har. Modersmålet 
var också den enda faktor som hade samband med studieresultatet då enkätsvaren 
jämfördes med resultaten på karieskalibreringen. De studenter som har annat 
modersmål än svenska blev i större utsträckning underkända medan varken 
gymnasieutbildning eller längd på vistelsen i Sverige tycktes betyda något för 
resultatet. I sammanhanget är det intressant att konstatera att även om man är 
född i Sverige kan man ha ett annat språk än svenska som modersmål. Dessa 
resultat antyder att modersmålet speglar en kulturell förankring som kan påverka 
inlärningen på det sätt som beskrivits av Ballard.

Utbildning blir allt mer internationaliserad och allt fler utbildningar kan komma 
att få en mångkulturell prägel. I det perspektivet är det angeläget att kunskap om 
högskoleutbildning i en mångkulturell miljö utvecklas.
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F. Organisation och adm inistration 
för utbildning i förändring



Fortbildning som uppdrag. 
Om planering som förberedande process.

Stig Eklund, Institutionen för estetiska ämnen

Medverkan i läraresfortbildning innebär idag möten med nya förhållanden präglade 
av skolans decentralisering, nya styrdokument och skolplaner. Tidigare möjligheter till 
”kostnadsfri” fortbildning har ersatts av uppdragsutbildning, vars kostnader i regel 
belastar kommunerna. Ett tidigare ”top down”-tänkande måste ersättas av ”bottom 
up”, och med hänsyn till att lärarnas lärande sker i arbetslivet. Planering av 
medverkan i skolutveckling måsteföljaktligen föregås av omfattande kartläggning och 
sannolikt kontakter med såväl lärare som administratörer och ev fackliga företrädare. 
Uppsatsen behandlar förberedelser för och planering av medverkan i skolutveckling 
och rör sig kring begrepp som kompetens, behovsfångst, anpassning och handlingsfri
het.

Möten med nya förhållanden
Skolans förnyelse är idag så omfattande att medverkan i lärarnas fortbildning i stor 
utsträckning innebär möten med nya förhållanden. Dels är detta läge en effekt av 
övergången till en decentraliserad och målstyrd skola, och därmed ett kommunalt 
ansvar för skolans utveckling som även omfattar lärarnas fortbildning. Dels är det 
en effekt av ny kunskap om lärarrollen och elevernas lärande. Såväl betänkandet 
Skola för bildning (SOU 1992:94) som gällande läroplaner och kursplaner/ 
program markerar detta. Till sådana dokument ansluter material som Skolverket 
tar fram, t ex Analyser och utvärderingar 1994-95, resultat -  kommentarer -  
perspektiv (Skolverket 1995a) eller Likvärdighet i skolan, en antologi (Skolverket, 
1995b).

Den nämnda litteraturen avser skolan och därmed lärarens arbete som ett 
samhällsuppdrag. Bredvid sådana underlag finns idag angelägen litteratur som 
lärarnas organisationer tagit fram och som belyser både skolutveckling och 
lärarnas kompetensutveckling. Här avses främst Lärarprofessionalism -  om 
professionella lärare (Lärarförbundet, 1994) och Möjligheternas skola/Lärarroll 
i förändring (Lärarnas Riksförbund, 1996). Då fortbildning sker i spänningsfältet 
mellan krav på anpassning till nya styrdokument och lärarnas behov av frihet att
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utveckla sin kompetens, kompletterar de officiella och de fackliga materialen 
varandra som underlag för studier och planering.

Skolbaserad kompetensutveckling
Med utvecklat ämneskunnande och en vidgad lärarroll följer fortbildningsbehov 
som ytligt sett kan te sig likartade för många lärare. Fortbildningens nära koppling 
till yrkesutövningen talar emellertid för att mera djupgående insatser skall grunda 
sig på de förutsättningar som skolans utveckling bjuder lokalt, d v s  planeras i 
förlängningen av kommunernas skolplaner och arbetsenheternas prioriteringar, 
där även lärarnas röst förutsätts vara hörd. Skolbaserad kompetensutveckling är 
också -  liksom distansundervisning, nätverk och informationsteknik -  centrala 
begrepp i de övergripande resonemangen om lärarnas fortbildning och skolans 
utveckling.

Skolbaserad kompetensutveckling innebär följaktligen att traditionella 
fortbildningskurser -  tidigare ofta grundade på högskolans uppfattning om vad 
som skulle läras ut -  måste ersättas av insatser som svarar mot faktiskt uttalade 
behov. Principen ”top down” ersätts av ”bottom up” och med hänsyn till såväl 
lärares behov som arbetsenheters och kommuners utvecklingsplaner. Med kom
munalt ansvar för lärarnas fortbildning, följer att högskolans medverkan i skolors 
utveckling i höggrad måste genomföras som uppdrag, d v s  högskolan kan ”sälja” 
den medverkan som kommunerna vill betala för. Detta förutsätter en förbere
dande samverkan skola -  högskola, som båda parter sannolikt är ovana vid.

De nya förhållandena medför att en samverkan skola -  högskola måste utvecklas, 
som omfattar både lärare och andra berörda (fortbildningsansvariga) kategorier. 
Planering av medverkan i fortbildning och utvecklingsarbete har blivit mer 
omfattande, vilket leder till att redan planeringen kräver noggranna förberedelser. 
Behov måste kartläggas, och samråd hållas kring vad som är önskvärt respektive 
möjligt. Vi kan redan här förutse en omfattande process, som måste tillåtas ta 
avsevärd tid.

Utbildning i arbetslivet
Lärarnas fortbildning var tidigare i hög grad ett statligt ansvar, som sköttes av- 
särskilda fortbildningsanordnare. På så sätt skiljde sig lärarnas fortbildning från 
hur det är i företag och förvaltningar utanför skolan. Där har man att själv hantera 
sin personalutbildning och utformar den ofta som ett lärande i arbetslivet. Idag 
har skolan en liknande situation, varför det kan vara värdefullt att söka kunskap, 
som belyser förberedelser för och planering av lärares lärande, i arbetslivet. I det 
följande åberopas i detta främst Ellström (1992) och Forsberg m fl (1984).
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Företagen för vanligen både övergripande resonemang, som rör deras roll i ett 
samhällsperspektiv, och resonemang som direkt rör den verksamhet som kräver 
höjd kompetens. När det gäller lärare ligger det nära till hands att relatera 
samhällsperspektivet till främst läroplansteori, skolans mål och undervisningen 
som en funktion av skolans mål. Verksamhetsperspektivet kan relateras till främst 
ämnesteori, elevens lärande och interaktionen lärare -  elever, lärare -  lärare och 
ev andra kategorier.

Samtidigt som fortbildning ofta koncentrerar sig på ämnesfrågor, sprider man 
lärarrollen över ett bredare spektrum som kan omfatta även sociala, administrativa 
och ekonomiska frågor. Det ter sig vidare nödvändigt att skilja på personalutbild
ning i grundläggande mening och utvecklingsarbete där något tillämpas/studeras 
under realistiska betingelser. Överfört på fortbildning av lärare kan man efter 
Forsberg m fl (1984) definiera personalutbildning som följande tre punkter.

a alla de planerade och organiserade utbildningsaktiviteter som avser lärare
och som innehållsligt anknyter till skolarbete i vid mening, som...

b i huvudsak anordnas och finansieras av kommunen, och som...

c i huvudsak sker under arbetstid.

Definitionen är direkt överförbar på tillämpningar som prövas i undervisningen 
och på mera omfattande utvecklingsarbete.

Planeringen är en process
De ovan nämnda samhälls- och undervisningsperspektiven innebär att man 
närmar sig fortbildningsfrågorna utifrån vissa antaganden eller teoretiska ut
gångspunkter. Eller med författarnas ord: ”...att man medvetet försöker påverka 
eller styra utvecklingen inom ett visst område i viss riktning under en vis 
tidsperiod” (a.a. s. 33), vilket på nytt lyfter fram uppdragsaspekten. Man ser ett
intresse för personalutbildning som delas av å ena sidan organisationen (här
skolsamfiindet) och dess ledare och å andra sidan de anställda (här lärarna), vilket 
även leder till att personalutbildning blir en angelägen facklig fråga. Författarna 
pekar på att handlingsutrymmet vanligen regleras av medbestämmande- eller 
utvecklingsavtal, som följaktligen måste vägas in i planeringen. Planeringen 
tillskrivs stor betydelse för beslut om personalutbildning som svar på de krav olika 
intressenter har.
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Med hänvisning till en rad källor läggs fast att man inför planering måste ha ett 
tillförlitligt underlag och vara medveten om bakomliggande antaganden och 
förutsättningar. I vårt fall såväl läroplansteoretisk och ämnesteoretisk utveckling 
som villkoren för tänkt verksamhet. Visshet om existerande alternativ är nödvän
dig liksom insikt om framtida konsekvenser. Därtill lägger man förmåga att 
avgränsa verksamhetsområde och tidsperiod, medvetenhet om vem som planerar 
för vem och vilka intressen som måste beaktas. Slutligen pekar författarna på 
behovet av medvetenhet om vad som är möjligt att planera.

Författarna betonar att planering också är en process, vilket med stöd i annan 
forskning beskrivs som ”...ett samspel för inlärning, informationsutbyte, analys 
och förhandling” (a.a., s.36). Därför bör förberedelser och en genomtänkt plane
ring motsvara kraven a -  f enligt följande.

a A tt finna lämpliga former f i r  behovskartläggning och behovsanalys som
underlag för måldiskussioner och handlingsprogram samt att regelbun
det genomföra sådana insatser.

b A tt kunna prioritera utvecklingsinsatser och finna kombinationer av 
olika pedagogiska åtgärder för att tillgodose olika behov.

c A tt kunna utvärdera resultat och effekter på kort och lång sikt av olika 
åtgärder.

d A tt kunna bedöma ekonomiska liksom andra konsekvenser av olika 
åtgärder.

e A tt kunna lämna underlag för samråd.\ förhandlingar och beslut om 
personalutveckling, såväl kort- som långsiktigt.

f  A tt kunna samverka med andra vuxenutbildningssystem.
(a.a., s.36)

En enkel planeringsmodell börjar enligt författarna (a.a. s. 43 ff) med ”...en 
preliminär bedömning av yttre och inre förutsättningar som gäller för en viss tid 
eller en viss situation”. I detta krävs bl a kontakt med den verksamhet som skall 
utvecklas. Modellens andra steg avser ”...en kartläggning och analys av utbildnings
behovet”, som det ter sig för olika intressenter vad gäller vilka som behöver 
utbildas och i vad. Ett tredje steg omfattar beslut om ”...vilken utbildning som 
skall anordnas och för vilka”.

271



Först därefter kan i ett fjärde steg ”.. .genomförandet av olika utbildnings-åtgärder, 
främst kanske kurser, seminarier, studiecirklar” utformas. Till planeringen hör 
givetvis ett femte steg, nämligen att förbereda utvärdering av ”...vilka resultat och 
effekter en utbildningsåtgärd till sist får, såväl för deltagarna som för organisatio
nen i stort”. Författarna påminner även om ”...att man i varje steg i planeringen 
kan behöva återvända till frågan om tolkningen av de yttre och inre förutsättning
arna för personalutbildning”.

Behovskartläggning 
=behovsfångst — »

Behovs- 
översättning

Systematisk kun* 
j, skap om utbildnings- 

behov.
Tolkning/ Systematisk kun-
analys ̂ T --------------- skap om orga'

^  nisationen.
s  N, ^ Systematisk kun- 

^ skap om det aktu
ella yrkesområdet

1. Mål för utbildningen
2. Val av innehåll
3. Val av utbildningsform
4. Val av arbetsformer etc

Fig 1. Modell över behovsanalys som process samt behovsöversättning 
(Forsberg m fl, 1984, s 53).

En modell för behovsanalys
Individuella behov räcker inte som utgångspunkt för planeringen, anser förfat
tarna (a.a., s. 51f) och påminner om andra intressenters synpunkter. Med 
hänvisning till en studie av olika företags utbildningsverksamhet utpekar man tre 
kritiska punkter vid planering av utbildning i yrkeslivet. ”För det första ’behovs- 
flngsten d v s  arbetet med kartläggning av utbildningsbehovet, för det andra 
’behovsöversättningen d v s arbetet med att översätta behoven till utbildningsmål 
och för utbildningen relevant innehåll samt för det tredje ’utformningen av själva 
utbildningssituationen bl a val av arbetsformer”. Tillvägagångssättet sammanfat
tas i figur 1.

För kartläggning av utbildningsbehoven föreslås följande systematiska metoder 
med dess olika syften.

1 Befattnings- och arbets kravsanalyser avses problematisera behoven vad
avser både situationer och handlingar:
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2 Critical incident-metoden i form av deltagande observation, intervju 
eller enkät för att komma åt ejfektiva respektive inejfektiva beteenden.

3 Planeringssamtal (utvecklingssamtal) för att ge den deltagande möjlig
heter att påverka planeringen och individualisering

4 Problemorienterade gruppsamtal om problem i olika delar av arbetet, 
sökande efter orsaker och åtgärder på väg mot ett realistiskt program.

5 Datainsamling för framtidsbedömningar är den sista delen i detta 
avsnitt och innehåller bl a motiveringen att man inte bara styrs av 
utvecklingen utan kan vara med och styra den.

För närmare genomgång av metoderna hänvisas till Forsberg m fl (1984), kapitel 
4, s 51 ff. Sammanfattningsvis anser författarna att kartläggning av ett utbild
ningsbehov bör beakta följande punkter.

• sådant som rör ”dimensionering och innehåll” i syfte att komma fram 
till prioriteringar med hänsyn till behovet av verksamhetens utveckling 
i stort,

• ”problem- och situationsorienterade samt normorienterade behov”. 
Med normer menas då t ex lärarens kompetenskrav, skolans mål och in
riktning samt tendenser i samhället,

• ”intresseaspekten” som avser både målgruppen för utbildningen och 
intressenter kring denna,

• ”tidsperspektivet”, d v s att ”väga in och ta hänsyn till framtida behov 
av kompetens.

Författarna menar att valet sedan står strategiskt sett mellan en defensiv ”täppa till 
hål”-utbildningoch en offensiv framtidsinriktad utbildning. De rekommenderar 
planerarna att först TÄNKA igenom behovs begreppet för att skapa goda förutsätt
ningar att fånga behovsbilden.

Kompetens som intellektuell färdighet
I resonemang om lärarnas professionalism och fortbildningens förnyelse åter
kommer ofta begreppet kompetens, varför det kan vara värdefullt att något
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granska begreppets innebörd. Ellström (1994) definierar begreppet på följande 
sätt.

”Med kompetens avses här en individens potentiella handlingsförmåga i 
relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt 
förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett 
arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga 
det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.” 
(Ellström, 1994, s 21)

Kompetensbegreppet omfattar enligt en sådan definition även förmågan att se och 
förstå möjligheter att utveckla kompetensen ytterligare, en s k metakompetens (jfr 
att lära sig lära). På så sätt markeras spännvidden i lärarens kompetens och bredden 
i begreppet kompetensutveckling. Ellström skiljer ”...mellan en lägre respektive 
högre ordningens intellektuella färdigheter” (a.a., s 25). Den förra avser ”...färdig
heter vad gäller att tolka och bearbeta olika typer av information, t. ex förmåga att 
identifiera och analysera ett fenomens orsaker och konsekvenser; förmåga att se 
samband och mönster; eller förmåga att identifiera, definiera och finna lösningar 
på problem.” Den senare, ofta kallad metakognition, avser ”...individens kunska
per om samt förmåga att planera, kontrollera (övervaka) och värdera sina egna 
kognitivaprocesser (min kurs) i samband med exempelvis lärande eller problemlös
ning”.

Med Ellströms distinktion följer i ett skolutvecklingsperspektiv automatiskt 
frågan om inte kompetenshöjande verksamhet borde avse mera den högre 
ordningens kunskaper än den lägre ordningens. Den frågan återkommer nedan 
i avsnittet Anpassnings- och/eller utvecklingsinriktat lärande .

Yrkeskunnande som kompetens och kvalifikation
I sin definition av yrkeskunnande urskiljer Ellström fem former av kompetens: 
formell kompetens (erhålls genom utbildning), reell kompetens (svarar mot 
individens faktiska kunskap), utnyttjad kompetens (den kunskap som kommer 
till användning), efterfrågad kompetens och den kompetens som arbetet kräver. 
Relationen mellan dessa innebörder framgår av figur 2. Ellström skiljer vidare på 
kompetens, som ”...utgår från individen och dennes potentiella förmåga i relation 
till ett visst arbete”, och kvalifikation, som utgår ”...från arbetet och de krav detta 
ställer på individens kompetens”.
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Kompetens

Formell kompetens

Kvalifikation

Efterfrågad kompetens

Utnyttjad
kompetens

Faktisk kompetens Den kompetens som 
arbetet kräver

Figur 2. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Ellström, 1992, s. 38).

Uppfattade som aspekter på lärarkunskap ter sig begreppen användbara i sam
band med förberedelser för kompetensutveckling. Den reella kompetensen får då 
inte betraktas som högre eller lägre än formell (utbildningsrelaterad) kompetens 
utan snarare kvalitativt skild från denna. Ellström anser vidare att man skall 
”...värdera lärarens faktiska kompetens utifrån den praktiska situation där den 
tillämpas, snarare än utifrån kriterier knutna till formella utbildningskrav” (a.a., 
s 40).

Det är vidare belysande att skilja på officiellt föreskrivna kvalifikationskrav och de 
faktiska kvalifikationer arbetet kräver. I en ideal situation överenstämmer de 
officiella kraven med de faktiska, men så är sannolikt inte alltid fallet. Med tanke 
pålärarkunskapens sammansatta karaktär och variationer i lärarnas utbildning, så 
är det snarare troligt att analyser av enskilda lärares behov resulterar i profiler, där 
viss kunskap kan ligga över det som krävs och annan ligga under eller kanske rent 
av saknas.

Begreppen kvalifikation respektive kompetens ter sig värdefulla, då de möjliggör 
en systematisk arbets- eller uppgiftsanalys såväl från arbetsgivarens/kommunens 
och lärarnas utgångspunkter som i ett arbetsplats-perspektiv. Flar man ”skol- 
kommunalt” utvecklat sin uppfattning av behoven på ett område, så vet man 
sannolikt i stort vad man ska ”beställa” av högskolan. Om inte, så krävs en mer 
omfattande analys, i vilken ”fortbildarna” måste diskutera utvecklingen av 
lärarnas yrkeskunnande både med företrädare för uppdragsgivaren på olika nivåer 
och med berörda lärare. Begreppen kvalifikation och kompetens kan då hjälpa till 
att förena olika synsätt till ett underlag för planering.
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Anpassnings- och/eller utvecklingsinriktat lärande
Såväl nationellt fastställda mål som lokala planer och skolans arbetsorganisation 
ställer krav på anpassning. Samtidigt förutsätter utveckling givetvis ett handlings
utrymme. Ellström pekar på två rum, dels ett objektivt handlingsutrymme, som 
hänför sig till ålagda uppgifter, dels ett subjektivt handlingsutrymme, vilket han 
definierar som individens föreställning om vad som är möjligt och önskvärt i en 
given situation. Vidare anser han att utvecklingsinriktat lärande präglas av ”...att 
individen antas ha ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till uppgifter, 
mål och andra förutsättningar” (a.a., s 70). Viktigt i detta är förmågan att 
identifiera och definiera situationer, uppgifter eller problem. Då det subjektiva 
handlingsutrymmet även rör utvecklingsbenägenhetens inriktning är den värd 
extra uppmärksamhet i förberedelserna.

Ett sätt att föra diskussionen vidare är att utgå från den ovan nämnda lägre 
respektive högre ordningens lärande. Ellström tillför så det handlingsutrymme 
som en given situation bjuder. Med handlingsutrymme avser han då...

”...de frihetsgrader, som individen har vad gäller val och tolkning av 
uppgifter/mål; metoder för att lösa dessa; samt värdering av de resultat som 
uppnås” (a.a., s 71).

En eller flera av dessa aspekter kan vara, eller kan tas för givna och resonemanget 
utmynnar i att han skiljer på fyra typer eller nivåer av lärande enligt följande 
tabell 1.

Tabell 1. Fyra typer av lärande som en funktion av det handlingsutrymme 
(frihetsgrader) som finns i lärandesituationen. (Ur Ellström, 1992, 
s. 71)

Typer av lärande/lärandenivåer
Aspekt av
lärandesitua- Reproduktivt Produktivt lärande Kreativt
tionen lärande Regelstyrt Målstyrt lärande

Uppgift/Mål Given Given Given Ej given

Metod Given Given Ej given Ej given

Resultat Givet Ej givet Ej givet Ej givet
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Det reproduktiva lärandet, där alla tre aspekterna är givna, anger den lägsta nivån. 
På nästa nivå, där nya produkter/kunskaper blir till, finns två varianter som skiljer 
sig på så sätt att metoden är given eller även den skall sökas. Efterhand som graden 
av givna aspekter minskar måste den lärande lita till sin egen auktoritet, dvs nyttja 
allt mer av vad som ovan beskrivits som ett utvecklingsinriktat lärande. Ytterst kan 
utvecklingsinriktat lärande och kreativt lärande ses som synonyma begrepp, 
eftersom det utvecklingsinriktade förutsätter ett ifrågasättande och prövande 
förhållningssätt till såväl uppgifter/mål som andra förutsättningar, dvs ingenting 
tas för givet.

Det är ofta bråttom men det måste få ta tid
Ovan förda resonemang avser förberedelser för lärares medverkan i skolans 
utveckling. Därmed avses också en koppling till skolans utveckling sammantaget, 
en verksamhet som förutsätter höjd lärarkompetens. Ett sådant perspektiv 
utvecklas av Madsén (1994), som hävdar...

”...en stark tilltro till möjligheterna att få till stånd skolutveckling genom att 
decentraliseringen ger ett större utrymme för lokala initiativ, som kan 
underlätta utvecklingen av skolan till en lärande organisation, i vilken 
lärarnas självreflektion står i centrum” (a.a., s 70).

Madsén belyser även den konflikt som kan föreligga mellan skolans krav på 
allmänpedagogisk utbildning, t ex utveckling av social kompetens för arbete i 
lärarlag, och lärares krav på ämnesfördjupande fortbildning. Han varnar vidare för 
att även tilltron till skolutveckling kan ”...drabbas av den övertro på enkla och 
snabba lösningar, som har åtföljt nästan varje skolreform...”. En fråga som inställer 
sig här är om inte användningen av lärarnas obligatoriska ”studiedagar” är ett 
uttryck för sådan övertro.

Studiedagar är samtidigt en resurs väl värd att ta vara på. Med genomtänkta 
förberedelser kan studiedagarna bilda hållpunkter i en årsvis sammanhållen, 
sekvensindelad verksamhet, mindre kanske till sin omfattning än traditionella 
högskolekurser men med stor kapacitet om dagarna kopplas till det ovan 
beskrivna lärandet i yrkeslivet. Följande modell (fig 2), som lånas av Bo Nilsson 
(Univex, Umeå universitet) sammanfattar principen. För studier anvisar Nilsson 
vidare ”Utbildning för ett nytt århundrade” (Dahlin, 1994) och Kompetens för 
konkurrens” (Axelsson, 1996).
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F = förberedelser 
T = tillämpning 
S = studiedag 
FR= förväntat resultat

Figur 2. Modell för nyttjandet av studiedagar i lärares lärande och utvecklingsarbete i 
yrkeslivet (efter Bo Nilson, Univex, Umeå universitet).

Modellen kan givetvis appliceras på utveckling såväl individuellt som i arbetslag 
och omfatta mer eller mindre stora delar av verksamheten. Observera att modellen 
inte startar med en studiedag. De förberedelser, som modellens F avser, kräver en 
plan som i sin tur förutsätter förberedelser av den typ, som ovan tillskrivits 
avgörande betydelse för kompetensutveckling och utvecklingsarbete. F täcker 
alltså flera led i ett arbete som måste föregå satsningar av detta slag. Kanske skall 
förberedelserna höra till ett läsår som föregår ett eller flera genomförandeår för att 
kunna ske med den noggrannhet som kan garantera framgång.

Skolutveckling och fortbildning som ett led i utvecklingen är ett långsiktigt 
arbete. Ingenting sker av sig själv, och som Madsén (1994) konstaterar: ”...det 
finns inga snabba och enkla lösningar” (s.70ff). Förverkligandet av fortbildning 
måste alltså få ta tid. Om inte, kan man förutse att effekterna av de flesta satsningar 
blir kortlivade.
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En prefekt är en man eller kvinna som behöver andra1

PO Erixon, institutionen for svenska 
och samhällsvetenskapliga ämnen

Sammanfattning
De förändrade styrformerna för högskolan har inneburit en övergång till en mål- 
och resultatstyrning och en därmed sammanhängande decentralisering av rätten 
an besluta om medel att nå målen. Tanken är naturligtvis, bland mycket annat, 
att skapa incitament för ett mer effektivt resursutnyttjande och att låta egna 
profilskapande initiativ lägga grunden för en fortsatt utveckling av den enskilda 
högskolan.

Incitament för utveckling måste också skapas längre ner i den allt plattare hög
skoleorganisation, där prefektens makt har vuxit i takt med att hierarkierna brutits 
ner.2 Samverkan, medansvar och insyn är några viktiga förutsättningar för att 
detta ska vara möjligt.

Inledning
Jag tillträdde som prefekt på institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga 
ämnen, en av fyra lärarutbildningsinstitutioner, för cirka två år sedan. De 
hopsamlade tankar om prefektsysslan jag försökt organisera bygger till allra största 
delen på egna erfarenheter, inte någon specifik teoribildning om ledarskap.

Mina ideer och ställningstaganden grundar sig på en demokratisk grundsyn, som 
innefattar föreställningen om människors inneboende kreativitet och vilja att ta 
ansvar och göra sitt bästa.

Vad jag säger ska uppfattas som ett exempel bland andra. I grunden handlar 
ledarskap också mycket om personlighet.

* Rubriken utgör en travesti på följande citat, som tillskrivs Paul Valéry: ”En chef är en 
man som behöver andra”.

2 Ordet ”prefekt” kommer från det latinska ordet praefectus ’föreståndare’ och är enligt 
Nationaencyklopedins ordbok, NEO, benämning på ”administrativ föreståndare för hög
skoleinstitution” .
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Prefektrollens metaforik
Prefektens uppgift är inte endast att vårda och utveckla de resurser som finns i 
form av humankapital, vetande och erfarenhet på en institution, utan också att få 
allt att samverka, så att resultatet överstiger summan av de enskilda delarna. Tänk 
er en orkester utan dirigent, eller en motor utan smörjolja. Det är i det närmaste 
betydelselöst hur dugliga musiker man har i en orkester eller hur minutiöst exakt 
tillverkade de enskilda delarna till en motor är, om inte förutsättningarna för 
samverkan skapas. Gnisslet i orkestern eller motorn avslöjar mycket snart dis
harmonin innan allt bryter samman.

Bilden med orkestern eller motorn innefattar ytterligare en metaforisk implika
tion: Den till synes oansenliga triangeln (jfr Gudrun i Kurt Olssons Dam- 
orkester), liksom den obetydligaste av packningar i motorn, har sina funktioner 
att fylla. Det är en truism, men bör med jämna mellanrum upprepas, inte minst 
i akademiska sammanhang, där individualiteten frodas och egocentrismen ibland 
lägger sig som en blöt yllevante över verksamheten: alla behövs, både de som 
huvudsakligen sysslar med forskning och de som är verksamma inom grund
utbildningen, liksom den administrativa personalen. Det är viktigt att alla 
personalkategorier på en institution känner samhörighet.

Det var den första januari 1995 jag tillträdde och före jullovet hade jag gjort upp 
ett samtalsschema för alla anställda på institutionen. För att understryka situatio
nens allvar med den usla ekonomin la jag samtalen den 2-5 januari, precis efter 
nyårsfirandet. Men det var inte bara den signalen som jag tyckte var viktig att ge, 
att det var allvar, utan också att jag aldrig skulle klara uppgiften själv, bara 
tillsammans med alla övriga anställda.

Prefektens tunga ord och utanförskap
Efter några veckor på den nya posten insåg jag vari den stora och avgörande 
skillnaden mellan att vara familjefar och prefekt 1%: som familjefar måste man 
ofta konstatera att ingen egentligen kommer ihåg vad man sagt; vad prefekten 
säger kommer däremot alla ihåg.

Som prefekt intar man en märklig mellanposition; man utses av sin överordnade, 
dekanus, efter hörande av personalen. Man är arbetsgivarens förlängda arm så 
länge man har personalens, arbetstagarens, förtroende, skulle man kunna säga. 
Detta förhållande bör man vara medveten om och ibland kräver det ställnings
tagande. ”Du kan bedra dina överordnade men inte dina underordnade,” säger ett 
kinesiskt ordspråk. Överfört till en svensk akademisk verklighet innebär detta, om
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man ska hårdra det hela, att tvingas man någon gång välja, är det på personalens 
sida man bör ställa sig.

Som prefekt är man också många gånger ganska ensam. Vid fikabordet är man mer 
ett samtalsämne än en samtalspartner. Det tillhör väl en av de mänskliga 
rättigheterna att under raster och med sina kolleger få ventilera det ena eller andra 
beslutet som tagits av prefekten, eller den ena eller andra frågan som prefekten 
ännu inte tagit itu med etc.

Jag tror därför det är viktigt att man skaffar sig någon eller några förtrogna på 
institutionen, som man kan vända sig till. Det kan handla om att sondera 
terrängen för eventuella förslag man vill pröva, det kan också handla om att 
värdera synpunkter som formuleras i olika sammanhang och i olika frågor.

Information och diskussion
Den förändringsprocess högskolan idag genomgår kräver, för att vi som arbetar 
inom högskolan ska kunna känna oss delaktiga, beredskap och hårt arbete. Att 
inför varje läsår dela in institutionens personal i olika arbetsgrupper, som får i 
uppdrag att sätta sig in i och driva olika frågor, kan vara ett sätt att skapa strukturer 
för delaktighet och engagemang.

Information är i detta sammanhang viktigt. Hur viktigt, det har jag nog aldrig 
insett tidigare. Att informera är viktigt inte bara för att förbereda beslut, utan 
framförallt för att skapa delaktighet i beslut som måste tas och synpunkter som 
måste formuleras. Jag anser att alla anställda på en institution, i likhet med en 
tidningsredaktion, måste träffas regelbundet, inte varje dag, men varje vecka.

Veckomöten är viktiga inte bara för att få ut information, utan också för att driva 
frågor framåt. Därför måste de också vara obligatoriska. Inom lärarutbildningen 
kan det handla om praktikbesök som man vill ventilera med sina kolleger, 
kurser och kurslitteratur man tycker fungerar bra eller mindre bra, forsknings
frågor som måste drivas och utvecklas, dokument som måste skrivas eller 
omarbetas etc.

En av de stora frågorna på min institution är och har varit forskningsanknytningen 
och den professur som nu universitetsstyrelsen beslutat att inrätta. Information 
om det fortskridande arbetet har lämnats och diskuterats på onsdagsmötena, men 
de mer genomgripande diskussionerna och dokumentskrivandet har skett i 
samband med speciella institutionsdagar. Jag tror därför det är viktigt att man 
varje termin avsätter minst ett par institutionsdagar, gärna på ett trevligt ställe
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utanför universitetsbyggnaden, då man arbetar igenom aktuella frågor på agen- 
dan.

Fackliga frågar av olika slag hör inte till frågor som behandlas på onsdagsmöten, 
utan i MBL-samtal. MBL-information bör inte uppfattas som en skyldighet 
enbart, utan också som ett sätt att skapa delaktighet. Dessa bör vara regelbundet 
återkommande, gärna i anslutning till institutionsstyrelsesammanträdena.

Det beslutande organet är ju institutionsstyrelsen, även om högskolelagen rent 
formellt inte kräver någon institutionsstyrelse. Prefekten skulle i princip (och 
naturligtvis bara i teorin) kunna ta alla beslut ensam. Det är viktigt att frågor som 
tas upp på institutionsstyrelsen är diskuterade och väl förberedda. Institutions
styrelsen ska i första hand ses som ett beslutsorgan, inte diskussionsorgan, även om 
alla beslut kräver diskussion.

Ekonomiansvar
Som prefekt har man både ekonomi- och personalansvar. Ekonomisk utbildning 
saknar jag. Det enda jag kan säga till mitt försvar är att jag är ekonomisk. Det 
handlar naturligtvis, liksom i andra frågor, om att delegera ansvar och uppgifter 
till dem som har erfarenheterna och kunskapen. När det gäller ekonomin är det 
en lycka att ha administrativ personal med goda kunskaper och rutiner.

Ekonomin bör i största utsträckning vara öppen och ambitionen bör vara att varje 
anställd är införstådd med hur det ekonomiska läget är; vilka resurser institutio
nen har i form av grundutbildnings- och forskningsanslag, hur mycket fortbild
ning som bedrivs och vilka inkomster det ger. Formellt bör institutionsstyrelsen 
ta budgeten, men personalen bör involveras i frågor som rör prioriteringar och 
avsättningar av olika slag. Delaktighet skapar också goda förutsättningar i 
ekonomiskt påfrestande tider, då neddragningar och besparingar måste göras.

Till ekonomin hör också en sorts rättvisa när det gäller fördelning av ekonomiska 
resurser bland personalen. En modell som vi prövat på min institution är att göra 
en generell fördelning av medel, som kan användas för deltagande i konferens eller 
kurs och som man i någon allmän mening individuellt hanterar efter bästa 
förmåga. Därutöver kan man tänka sig olika former av ansökningsförfarande både 
när det gäller deltagande i kurser/konferenser och beträffande forskningsmedel 
under kortare perioder. Det viktiga är att alla känner till spelreglerna och att det 
känns rättvist.
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Personalfrågor
Personalfrågor upptar en stor del av arbetet, större än jag hade räknat med. 
Grundprincipen måste vara att alla ska känna att de har en uppgift att fylla. 
Därmed inte sagt att man kan älska alla. Övertalighet, sjukdom, samarbetspro- 
blem och konflikter bland personalen, relationsproblem mellan lärare och studen
ter eller klagomål på lärare som inte anses göra ett nog seriöst jobb etc är problem 
som alla ryms under rubriken personalfrågor. Mycket handlar det om att kunna 
lyssna och värdera information man får, se samband och lägga pussel. Man måste 
lära sig hålla tyst, men också våga ta tag i problem som finns och försöka finna 
lösningar på dem.

Konflikter finns på alla arbetsplatser och måste hanteras fast men varsamt. Det är 
viktigt att definiera konflikterna. Handlar det om personkonflikter, eller har 
konflikterna sin grund i olika vetenskapliga uppfattningar? Personkonflikter kan 
aldrig tillåtas gå så långt att de inverkar menligt på institutionens arbete. 
Idékonflikter kan däremot, i lyckliga fall, bidra till att driva utvecklingen på en 
institution framåt. Det kritiska tänkandet är ju inte bara en akademisk rättighet, 
utan lika mycket en akademisk skyldighet. Det svåra kan emellertid vara att skilja 
mellan sak eller idé och person.

Det finns ju också frågor som är svåra att besluta om och som skapar oenighet 
bland personalen. I sådana sammanhang är det viktigt att inte bara vänta och 
försöka övertyga, utan också att kunna och våga ta beslut. För prefekten handlar 
det då om att ha omdöme och känsla för när tiden är mogen.

Att vara prefekt -  en skapande verksamhet tillsammans med andra
Att vara prefekt handlar väldigt mycket om att sätta sig in i saker och skaffa sig 
uppfattningar i många olika frågor på många olika nivåer. Men det handlar också 
om att lyssna på olika uppfattningar som bryts mot varandra, liksom att våga ta 
beslut.

Att vara prefekt handlar även mycket om att ha överblicken och att sätta andra i 
arbete.

Att vara prefekt är att få bestämma över väldigt mycket och i de mest förklarade 
ögonblick kanske uppleva att också detta är en sorts skapande verksamhet. Men 
för att lyckas med detta behöver man, för att citera Paul Valéry ”andra”, d v s  den 
övriga personalens delaktighet och förtroende.
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När strukturen har gått i stå 
-  liten idébank för förnyelse

Jon Mo en, institutionen Jbr ekologisk botanik

Abstract
Uppsatsen behandlar en kurs i 20 p ekologi som ges vid institutionen för bio
logisk grundutbildning. Kursen har ett bra och aktuellt innehåll men en, enligt 
min mening, statisk struktur med föreläsningar på förmiddagarna och grupp
övningar eller diskussioner på eftermiddagarna. Jag ger här förslag till alternativa 
undervisnings- och examinationsformer för att förnya och diversifiera den teore
tiska undervisningen på kursen. Jag diskuterar också den grundsyn som ligger 
bakom dessa alternativ, samt svårigheter med att bryta en invand struktur.

Inledning
Kurser kan behöva omarbetas av en mängd olika orsaker. Det kan till exempel vara 
fråga om att aktualisera innehållet, anpassa kursen till förändringar i resurs
tillgång, eller att angripa speciella problem som dyker upp via kursutvärderingar. 
I den här uppsatsen skulle jag vilja diskutera alternativ till undervisningen på en 
av grundkurserna i biologutbildningen. Kursen har ett bra och aktuellt innehåll 
och är generellt sett uppskattad av studenterna, men uppläggningen av de 
teoretiska momenten på kursen är, enligt min mening, något statisk och ”tradi
tionell”. Syftet med mitt arbete är att plocka fram några pedagogiska alternativ 
som skulle kunna användas på hela eller delar av kursen för att förnya och 
diversifiera den teoretiska undervisningen.

Beskrivning av kursen
Kursen kallas Biologi C, 20 p och ges vid institutionen för biologisk grundutbild
ning (BIG). Kursen är en del av det obligatoriska blocket för biologstudenter, men 
kan även läsas av andra om man har nödvändiga förkunskaper. Kursen ges för 
närvarande på vårterminen för ca 45 studenter. Kursen utnyttjar många lärare 
(1995 var det 22 st), vissa deltar i stora delar medan andra bara deltar i något 
enstaka moment. Trots detta har den kursansvarige lektorn lyckats bra med att 
samordna momenten och få en röd tråd i kursen. De teoretiska momenten har i 
stort sett samma uppläggning under hela kursen: föreläsningar på förmiddagen
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(8.15-11.00 med en längre fikapaus), och diskussioner, gruppövningar eller 
laborationer på eftermiddagen.

Problemen
Vilka är då problemen med kursen? De kan delas in i två kategorier: problem p g a 
kursuppläggningen, och allmänna problem som eventuellt skulle kunna åtgärdas 
med en förändrad kursstruktur.

Studenterna upplever en viss ”matthet” mot slutet av kursen. Många kommer 
väldigt sent till föreläsningarna vilket är störande både för föreläsaren och för de 
studenter som anlänt i tid. När jag har diskuterat detta med studenterna fram
kom att man upplevde föreläsningarna som väldigt jobbiga och föga engagerande 
eller aktiverande. Från lärarhåll kan det också kännas väldigt jobbigt att stå och 
föreläsa en hel förmiddag. Det kan vara svårt att få igång någon aktivitet hos 
studenterna, speciellt som det är många lärare inblandade på kursen och det är 
svårt för lärare och studenter att hinna lära känna varandra. Studenterna utnyttjar 
också eftermiddagsövningarna dåligt. Syftet med dessa är dels att praktiskt få 
arbeta med föreläsningsstoffet, men också att ge studenterna en möjlighet att få 
diskutera med lärarna. Ofta är frånvaron ganska hög, och den här tiden verkar ses 
som ”fri tid” att göra vad man vill på snarare än som en resurstid för kursen.

Mera allmänna problem är t ex att studenterna har en tendens att inte läsa 
kurslitteraturen före föreläsningarna. Som en student uttryckte det: ”det är bättre 
att läsa efter föreläsningen för då vet man vad som är viktigt och vad som kan 
komma på tentan”. Det här har till följd att det kan vara svårt att genomföra 
eftermiddagsövningarna eller diskussionerna eftersom de kan bygga på vad som 
står i kurslitteraturen. Ett annat problem är att många studenter är väldigt ovana 
vid att läsa vetenskapliga artiklar och har svårt att sammanfatta de viktigaste 
punkterna utan att fastna i alla detaljer. Många är också ovana vid att uttrycka sig 
i skrift. Det är ganska lite av skriv- och läsövningar inlagda under utbildningen, 
och för många dyker detta inte upp förrän på påbyggnadsnivå eller vid examens
arbetet.

Grundsyn
En utgångspunkt för mig som lärare och för den här rapporten är att undervis
ningen måste syfta till att uppmuntra ett djupinriktat snarare än ett ytinriktat 
förhållningssätt. Ramsden (1992) beskriver de två förhållningssätten eller 
inlärningsstrategierna sålunda:
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Djupinriktad inlärning bygger på förståelse. Studenterna fokuserar på vad som är 
viktigt (t ex vad man behöver veta för att lösa uppgiften), relaterar tidigare kun
skap och erfarenheter till den nya kunskapen, relaterar kunskap från olika kurser, 
relaterar teoretiska idéer till vardagserfarenheter/verkligheten, skiljer på argument 
och bevis, samt organiserar och strukturerar innehållet till en helhet.

Ytinriktad inlärning å andra sidan, syftar till att utföra uppgifter. Studenterna 
fokuserar på yttre faktorer (t ex lär sig oreflekterat vilken formel man behöver till 
ett visst problem), fokuserar på orelaterade delar av uppgiften, memorerar in
formation inför uppgifter, lär sig fakta oreflekterande samt skiljer inte på principer 
och exempel.

För att få studenter att angripa sin utbildning på ett djupinriktat sätt krävs att de 
är motiverade och engagerade. De måste själva vilja, medvetet eller omedvetet, 
lära sig. Jag tror att det finns en större chans att lyckas med det om kurser är 
upplagda så att studentaktivitet uppmuntras, och att passivitet är det största 
hindret mot en sådan strategi. Om man bryter en statisk och traditionell 
kursuppläggning med ett mer varierande angreppssätt kan det kanske vara ett sätt 
att motivera studenterna och göra det roligare att lära sig. Man bör alltså minska 
på föreläsningstiden och försöka hitta andra sätt där studenterna ändå tillgodogör 
sig den information som de behöver för att uppfylla målen med kursen.

En annan viktig utgångspunkt är att examinationsformen kan styra vilken 
inlärningsstrategi studenterna väljer (Dahlgren & Karp 1995). Skriftliga tentor 
kan uppmuntra en ytinriktning och betonar vanligtvis inte förmåga till synteser 
och förståelser. Jag kommer därför att också diskutera alternativa examinations- 
former.

Förslag till alternativ i undervisningen
I det följande finns några förslag till större eller mindre förändringar i undervis
ningen på kursen. Allt är inte nya grepp utan vissa varianter har använts på olika 
kurser på BIG förut. Dessutom kan alternativen ibland gå in i varandra. Tilläggas 
bör att man inte nödvändigtvis behöver ta till sig en hel pedagogisk tradition. 
Varför inte pröva en egen kombination där man kombinerar olika aspekter?

Enkla schemaändringar
Ett relativt enkelt sätt att minska den sammanhängande föreläsningstiden, 
minska frånvaron på eftermiddagslektionerna, och samtidigt försöka knyta ihop 
teorin och övningarna på ett klarare sätt vore att fördela tiden under dagen 
annorlunda. Man skulle t ex kunna börja dagen med en kort föreläsning med
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grundläggande information som behövs för övningsuppgiften, gå ut i grupper och 
arbeta med uppgiften och sedan komma tillbaka till en genomgång av uppgiften 
som, om behövligt, skulle kunna utmynna i en kortare föreläsning där man 
utvecklar de teoretiska resonemang som diskuterats.

Individuella skrivövningar
För att ge studenterna en möjlighet att träna på att läsa vetenskapliga arbeten, 
syntetisera kunskap ur dessa samt redovisa resultatet skriftligt skulle man kunna 
lägga in ett uppsatsmoment på kursen. Tid för detta skulle kunna tas från några 
eftermiddagsövningar, och lärarresurser för att rätta/kommentera arbetena skulle 
kunna tas från de timmar som är avsatta för dessa eftermiddagar. Syftet skulle vara 
att läsa några anvisade artiklar för att svara på en viss frågeställning. Studenterna 
får t ex ut en lista på frågeställningar med läsanvisningar och får sedan välja fritt 
bland dessa. Läsanvisningarna är till för att kunna påbörja litteratursökning i 
ämnet och studenterna uppmanas att läsa även andra artiklar i ämnet. Frågeställ
ningarna är till för att underlätta extraherandet av information ur arbetena. Ett 
angreppssätt skulle kunna vara att använda artiklar från debatter inom ekologin 
för att försöka förmedla en relativ snarare än en absolut kunskapssyn till 
studenterna. Studenterna bör analysera vilka de två (eller flera) synsätten är, 
syntetisera för- och nackdelar (t ex bevis och motbevis), och själva komma med 
någon form av värdering.

Student-centrerade angreppssätt
Följande två pedagogiska metoder har många likheter med varandra, men skiljer 
sig också åt i en del viktiga avseenden. Casemetodik har utvecklats framförallt 
inom ekonomi, juridik och statsvetenskap, medan ProblemBaserad Inlärning 
(PBI) har utvecklats inom vård och jordbruk. Det har lett till en mer eller mindre 
gemensam pedagogisk grundsyn där studenterna själva måste ta ansvar för sin 
egen inlärning genom att lösa komplexa, ostrukturerade problem. Vidare är 
casemetodik mer inriktad på problemlösning och beslutsfattande medan PBI 
betonar kunskapsinhämtningen.

Casemetodik
Kort kan man beskriva ett case som en beskrivning med en omfattning av alltifrån 
några rader till flera hundra sidor av en verklig situation som eleverna ska analysera 
och presentera lösningar till1. Det som utmärker casen är att de ska ha en 
anknytning till verkligheten (och därmed vara så ostrukturerade och komplice
rade som verkligheten är), illustrera principer för problemlösning och beslutsfat

1 Följande beskrivning är kondenserad från Easton (1972) och Bessman et al. (1993).
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tande samt inbegripa kommunikation, både i form av den information som stu
denterna får och i form av det som de redovisar.

Case kan presenteras på tre svårighetsnivåer, och det rekommenderas att man 
börjar på den enklaste nivån för att både elever och lärare ska få en chans att lära 
sig metodiken. Nivåerna kan beskrivas sålunda: 1) ”Här är ett problem, här är en 
lösning. Verkar den rimlig? Finns det alternativ?”, 2) ”Här är ett problem. Ge en 
rimlig lösning.”, samt 3) ”Här är ett utgångsläge. Vilka problem finns? Vilka 
lösningar kan man tänka sig?”.

Inom ekonomin konstrueras case från beskrivningar av en verklig situation inom 
ett företag eller en organisation och består av information om hur situationen 
uppstod, hur marknaden ser ut, figurer och tabeller etc2 . Ibland finns all relevant 
information med och ibland måste studenterna söka mer information på egen 
hand eller fylla i hål med hjälp av resonemang. Inom ekologin skulle man kunna 
tänka sig att skriva case antingen utifrån publicerade arbeten, och då företrädesvis 
från system som är relativt väl studerade som t ex Carpenters sjöstudier eller 
Tilmans konkurrensarbeten, eller från egna data.

Hur går då själva undervisningen till? Det börjar med att caset delas ut till 
studenterna i god tid innan det ska gås igenom, helst flera dagar före. Det är 
oerhört viktigt att studenterna får tid att förbereda sig ordentligt, annars fungerar 
metoden dåligt. De bör sätta sig in i caset ordentligt och dessutom uppmuntras 
att söka extra information. Det kan t ex röra sig om att läsa in relevanta avsnitt i 
kursboken för att kunna förstå terminologi och koncept som använts inom caset 
och därmed bli motiverad att läsa kursboken. Efter förberedelserna diskuterar 
studenterna caset i smågrupper, för att sedan ha en lärarledd diskussion i hela 
klassen. Lärarens uppgift är då att hjälpa studenterna att analysera caset, inte att 
ha en föreläsning. Läraren bör därför hålla sig i bakgrunden och uppmuntra 
studenterna att prata; man kan t ex utse någon eller några som får sammanfatta 
eller beskriva vissa punkter. Slutligen avrundas uppgiften genom att läraren 
sammanfattar de viktigaste punkterna. Det ska framhållas att det är inte meningen 
an läraren ska komma med den ”riktiga” lösningen, utan att ett av syftena är att 
studenterna ska förstå att det kan finnas alternativa lösningar och att man kanske 
själv måste bedöma vilken som verkar rimligast. Metoden ska alltså sträva till en 
relativ snarare än en absolut syn på kunskap.

2Se http://www.ub2.lu.se/~hgur/case-methods/Casemetodik/ för ett exempel på vilka case 
som finns samlade inom Nationellt Centrum för Casemetodik, samt de två on-line skrif
terna Kjellén et al. Att undervisa med casemetoden och Kjellén et al Att skriva case.
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Vad lär sig studenterna då? Jo, kunskap, analytisk förmåga och att hantera 
information, förmåga att tillämpa kunskap och färdigheter, kreativitet, besluts
fattande och värdering, kommunikationsförmåga, sociala förmågor och gruppar
bete, självanalys, moral och etik, attityder och att acceptera alternativa lösningar.

Problembaserad inlärning (PBI)
Problembaserad inlärning är uppbyggd på ett liknande sätt som casemetodik: ett 
problem presenteras för studenterna som sedan diskuterar det i mindre grupper^. 
Ideologin bakom PBI beskrivs av Silén et al (1989) som att främja ”studenternas 
utveckling av ett självständigt, livslångt lärande”; och ”grunden för att inlärning 
är upplevelsen av meningsfullhet”. Nyckelord som används är nyfikenhet, ansvar 
och medvetande, och grupparbete är basen för verksamheten. Detta ska skapa ett 
positivt inlärningsklimat.

PBI bygger på tre grundkomponenter: problemlösning, självstyrd inlärning och 
arbete i grupp. Alla dessa tre ska ses som både mål och medel, dvs både någonting 
man ska lära sig och någonting som används som verktyg vid kunskapsin- 
hämtning. Precis som vid casemetodik presenteras ett problem för studenterna. 
Skillnaden är kanske att problemen ofta är kortare och mindre omfattande inom 
PBI än inom casemetodik. Studenterna jobbar i grupper om 5-8 personer, och 
dessa grupper samlas ofta två gånger kring samma problem. Vid den första 
sammankomsten analyseras problemet och man kommer överens om vad det är 
man behöver studera för att komma vidare. Vid den andra sammankomsten några 
dagar senare sker den egentliga problemlösningen. Tidsintervallet mellan 
sammankomsterna behövs för att ge studenterna tid till inhämtning av den 
kunskap de behöver. En student fungerar som ”ordförande” i gruppen, men 
någon lärare närvarar också vid sammankomsterna som katalysator. Det är inte 
meningen att lärarna ska komma med färdiga svar eller lösningar, utan de ska 
underlätta studenternas egen aktivitet.

Tyngdpunkten inom PBI ligger i att formulera vilket behov av inlärning som finns 
för ett visst problem samt att inhämta den kunskapen. Det är också möjligt att 
kombinera PBI med mer ”traditionell” undervisning i form av föreläsningar etc 
för att t ex ge en introduktion till ett tema, ge en sammanfattning av ett ämnes
område, underlätta bearbetning av svårtillgängliga ämnesområden eller belysa 
aktuell forskning. Det ska betonas att den här typen av undervisning ställer rätt 
stora krav på tillgången till bibliotek och annan information t ex via Internet.

3 Det följande kommer från Silén et al. (1989), Egidius (1991) och Kjellgren et al (1993).
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Förslag till alternativa examinationsformer
Examinationsformen på en kurs kan vara minst lika viktig som själva undervis
ningen när det gäller att påverka studenternas inlärningsstrategier (Bessman et al 
1985, Dahlgren & Karp 1995). Man måste därför reflektera över den typ av 
examination som används på en kurs, och man kan inte heller frikoppla exami
nationsformen från undervisningsformen. Ett problem som man måste ta ställ
ning till är om man måste ge graderade betyg eller om det räcker med godkänt/ 
underkänt. Det kan vara svårt att sätta graderade betyg om man inte ser något 
individuellt arbete från varje student, och det kan därför vara svårt att förlita sig 
på enbart grupparbeten av olika slag. I de följande förslagen till alternativa 
examinationsformer bör det vara möjligt att ge graderade betyg om inte annat 
anges.

Självrättade tentor
Om skriftliga salstentamina upplevs som det bästa sättet att mäta studenternas 
kunskaper, eller det enda möjliga p g a många studenter i förhållande till lärare
surserna, kan man pröva självrättade tentor^. Om vi bortser från att skriftliga 
tentamina kan understödja en ytinriktad inlärning, kan också själva tenta
menstillfället upplevas som en negativ händelse utan några pedagogiska för
tecken, både hos studenterna och lärarna. Studenterna kan känna sig utlämnade, 
kontrollerade och måste också vänta på resultatet, d v s de får ingen omedelbar 
feedback. Lärarna kan tycka att det är svårt att vara rättvis, att frågorna har 
missuppfattats och att det är tungt att rätta tentorna. Självrättade tentor kan då 
vara ett sätt att ”införa ett pedagogiskt moment i tentamen, minska insatsen av 
lärararbetstid utan pedagogisk meningsfullhet, samt stärka studenternas ställning 
vid tentamen, d v s ge en möjlighet att kunna diskutera tentamensfrågor och 
eventuella oklarheter” (Löfgren & Lundahl 1995:321). Det ger dessutom en 
omedelbar feedback på studenternas tankegångar medan de är aktuella.

Så här skulle man kunna gå tillväga: 1) Studenterna ges en sedvanlig skriftlig 
tentamen, och med skrivningen delas en penna ut med en speciell färg som är den 
enda som får användas. 2) Vid tentans slut lämnas skrivningen och pennan in. 3) 
Efter en kort paus får studenterna tillbaka sina tentor med en penna av en annan 
färg. 4) Varje fråga gås igenom på overhead, och tillfälle ges till frågor medan varje 
student rättar och poängsätter sin egen tenta. 5) Tentorna lämnas in och gås 
igenom av lärarna.

4 Det följande resonemanget stödjer sig på Löfgren & Lundahl (1995).
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För lärarna reduceras rättningstiden betydligt då studenterna själva har markerat 
vad som är rätt och fel (en uppskattad tidsreduktion på ca 25 %). En avvikande 
rättning identifieras lätt. Vid ett försök vid institutionen för obstetrik och 
gynekologi (Löfgren & Lundahl 1995) avvek studenternas och lärarnas rättning 
marginellt från varandra: 50 % av tentorna awek mindre än 5 % från lärarnas 
rättning och endast 4 studenter av 112 hade gett sig sj älv mer än 10 % högre poäng 
än lärarna gjorde. Generellt sett var studenternas poängsättning signifikant lägre 
än lärarnas. Vid utvärderingar har framkommit att intrycket från studenterna var 
positivt.

Ett något annorlunda alternativ beskrivs iTrowald (1993) där studenterna lämnar 
in sin skrivning till skrivningsvakten som genast kopierar skrivningen och lämnar 
tillbaka den. Studenterna far sedan tre dagar på sig att dels värdera, rätta och 
poängsätta sina svar (”facit” finns endast i litteratur och föreläsningsanteckningar, 
ej i någon utdelad stencil), och dels att med annan färg på pennan komplettera sin 
skrivning så att den blir optimalt besvarad. Rättningen blir då ett tillfälle att 
repetera litteraturen och att få feedback på sina svar, medan rättningstiden för 
lärarna minskas på samma sätt som ovan. Kopian av skrivningen garanterar an 
studenterna inte lägger till svar i efterhand.

Hemtentor
Ett annat sätt att minska stressen vid tentamenstillfället är att använda hemtentor. 
Dessa bör då vara av typen att studenterna avkrävs någon form av syntes och 
värdering så att enkelt avskrivande ur boken inte förekommer. Ett exempel på 
detta är den individuella skrivövningen ovan.

Tvärgruppsexamination
Detta är ett alternativ till muntlig grupptentamen som har praktiserats i liknande 
former på BIG tidigare. Här kan det eventuellt bli problem att sätta graderade 
betyg på studenterna.

Tanken här är att examinationen ska fungera som ett inlärningstillfälle, samt att 
alla studenter ska kunna alla svar när de lämnar tentamenstillfället. Exami
nationen varar i tre timmar och består av 10-15 frågor av analyserande och 
syntetiserande karaktär (Bessman et al 1985). Studenterna delas in i grupper om 
ca 5 personer som tillsammans far gå igenom tentan och komma fram till 
gemensamma svar. Sedan bryts grupperna upp till tvärgrupper med en medlem 
från varje ursprungsgrupp. I dessa tvärgrupper skall respektive deltagare redogöra 
för och diskutera sin grupps svar i förhållande till övriga gruppers svar. Därefter 
går personerna tillbaka till sin ursprungsgrupp och formulerar ett slutgiltigt svar.
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Under hela examinationen går läraren omkring och lyssnar på gruppdiskussione
rna och gör stickprovskontroller av om alla kan redogöra för de svar gruppen har 
kommit fram till. Efter detta givande och tagande lämnas grupptentan in för 
rättning.

Redovisningar där studenter är lärare
Om man har längre sammanhängande avsnitt kan man låta studenter arbeta med 
vissa avsnitt och sedan redovisa eller föreläsa om dessa för övriga studenter. Man 
kan t ex dela in klassen i grupper som får arbeta under några grupptimmar med 
olika aspekter av ett ämnesområde. Detta arbeta ska sedan utmynna i en 
redovisning/föreläsning där varje student deltar. Denna föreläsning ska anses vara 
en del av undervisningen för de övriga studenterna, och stoffet från dessa 
föreläsningar bör kontrolleras, t ex vid en muntlig grupptenta. Dels uppmuntras 
en friare kunskapsinhämtning med ett speciellt mål, nämligen att förmedla sina 
kunskaper till sina kamrater, dels uppmuntras ett mer aktivt deltagande av de 
övriga studenterna vid redovis-ningen. Föreläsningstiden för lärarna minskas och 
överförs på handledning istället. Eftersom varje student ’Visar upp sig” går det 
också att använda graderade betyg.

Studentledda textseminarier
Ett alternativ till individuella skrivövningar som också tränar förmågan att läsa 
vetenskapliga texter och syntetisera innehållet är att använda studentledda 
textseminarier. För att så många som möjligt ska kunna delta (helst alla under en 
kurs, om metoden ska kunna användas till examination) kan man dela in klassen 
i mindre grupper om ca 10 personer som har parallella seminarier. Med 40 
studenter i klassen behöver man då 10 seminarietillfällen under en 20 p-kurs för 
att alla ska få leda ett seminarium. En eller flera artiklar delas ut till alla i god tid 
före seminarietillfället och alla anmodas läsa och förbereda sig inför seminariet. 
Vid själva seminariet sammanfattar den ansvarige studenten de viktigaste punk
terna och försöker sätta in dem i ett större sammanhang med hjälp av kursböcker 
och annan litteratur. Dessutom bör han/hon ha förberett ett antal diskussions- 
punkter så att diskussionen kan hållas igång i gruppen. Läraren bör hålla sig i 
bakgrunden och ingripa bara när någonting inte kan förklaras inom gruppen eller 
om diskussionen avstannar. Här kan man betygsätta den ansvarige studenten med 
graderade betyg och de övriga deltagarna med godkänt/underkänt.

Att genomföra förändringar
På kursen vt -96 gjorde jag, tillsammans med en annan av lärarna, ett försök med 
något casemetodik/PBI-liknande. Vi hade anknytande avsnitt under kursen, och 
genom att använda de eftermiddagar vi hade till förfogande för gruppövningar
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lyckades vi få tillräckligt mycket tid utan att behöva göra förändringar i schemat 
för kursen. Vi sammanställde tre case av varierande storlekar och detaljrikedom 
som byggde på egna datamaterial och frågade studenterna ungefär: ”Vilka 
mönster finns och hur skulle dessa kunna förklaras?”. Detta mottogs positivt av 
studenterna efter en första förvirring angående vad de förväntades göra. Vi 
upplevde att studenterna jobbade väldigt bra i diskussionsfasen, men att ingen 
använde den mellanliggande tiden mellan introduktion och redovisning till att 
inhämta mer kunskap trots att det betonades av oss. Vi lärde oss också att det kan 
vara en ganska fin balansgång mellan att lämna för mycket eller för lite informa
tion i ett case.

Jag har också blivit medveten om vilka praktiska svårigheter det innebär att 
genomföra förändringar på en kurs av den här typen. Eftersom kursen får bra 
kurskritik varje år (p g a att den har ett bra och aktuellt innehåll samt entusiastiska 
lärare), så finns det ett visst motstånd mot att pröva nya vägar att överföra 
innehållet på. Ett annat problem är bristen på salar och behovet av att boka lokaler 
långt innan kursen börjar. Detta medför att alla förändringar som påverkar 
salsbehovet måste planeras noggrant och långt i förväg. Den enskilde läraren har 
svårt att komma med spontana infall som t ex när man upptäcker under en 
gruppdiskussion att man skulle behöva samla grupperna för att gå igenom 
någonting. Då kanske föreläsningssalen är upptagen eftersom den är bokad bara 
på förmiddagen för kursen. Det stora antalet inblandade lärare kan också medföra 
att det kan kännas tungrott att försöka få med alla på något nytt synsätt. Slutligen 
kan det vara svårt att göra förändringar av t ex examinationsformer utan att också 
ändra i kursplanen vilket kan vara en lång procedur.

Jag tycker fortfarande att det är viktigt att pröva alternativ till den traditionella 
föreläsningsformen, och framförallt till den traditionella tentan, för att på ett 
bättre sätt försöka lära studenter att iära sig själva och jag hoppas att denna uppsats 
har inspirerat någon till att pröva något nytt.
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Institutionernas stöd till pedagogiskt arbete

Ethel Dahlgren och Kristina Sjögren1 
Enheten för personalutveckling

Sammanfattning
I artikeln fokuseras institutionernas stöd till pedagogiskt arbete, dels rent allmänt 
och dels i relation till det centralt givna pedagogiska programmet. Genomförda 
undersökningar ger en samstämmig bild av ett, om än inte obefintligt, så brist
fälligt stöd i den institutionsmiljö där lärarna skall fullgöra sina pedagogiska ar
betsuppgifter. Artikeln avslutas med en analys i syfte att förstå den bild som un
dersökningarna ger. De undersökningar som ligger till grund för slutsatserna är 
dels en utvärdering av det centrala pedagogiska programmet vid Umeå univer
sitet och dels intervjuer med studierektorer samt en e-postenkät till samtliga stu
dierektorer om institutionens stöd till deltagandet i det pedagogiska programmet.

Det pedagogiska stödet
Depedagogiska kurserna fungerar bra och far bra omdöme. Kursdeltagarna förändrar 
i stor utsträckning sin syn på kunskap, lärande och undervisning. Dessutom genomför 
deflesta förändringar i sin undervisning. Effekterna på den pedagogiska diskussionen 
på institutionerna blir dock liten, men skulle kunna bli betydligt större om kursdel- 
tagarna togs om hand och gavs stöd (Rönnbäck 1996, sid 65).

Denna slutsats finns att läsa i en utvärdering av det universitetspedagogiska 
programmet vid Umeå universitet, som nu pågår för fjärde året. Slutsatsen bygger 
på enkätsvar från de två första årens deltagare i kurserna Muntlig presentation och 
Lärarkunskap, totalt 12 kurser, som givits på central nivå av personalutvecklings
enheten. Det pedagogiska programmet antogs av universitetsstyrelsen i juni 1993 
för att träda i kraft fr o m januari 1994.2

* Kristina Sjögren har samlat in och bearbetat svar från studierektorer om stödet till del
tagandet i det pedagogiska programmet. Ethel Dahlgren ansvarar för det skrivna.
 ̂Sökande till tjänst som universitetslektor eller universitetsadjunkt anses uppfylla hög

skoleförordningens krav på pedagogisk skicklighet om han/hon genomgått minst sex veck
ors grundläggande pedagogisk utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som motsvarar 
denna, samt uppvisar väl vitsordad pedagogisk tjänstgöring.
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I den information som gick ut till institutionerna skriver rektor... Med det 
pedagogiska programmet höjer Umeå universitet ambitionsnivån när det gäller att 
stödja undervisningen och höja grundutbildningens kvalitet}  Med andra ord 
innebar beslutet en förstärkning av den centrala stödstrukturen för lärares 
pedagogiska utveckling och ett krav på viss pedagogisk utbildning för erhållande 
av tjänst vid universitetet.

Av citatet ovan framgår att kurserna givit effekter för de enskilda kursdeltagarna, 
men att dessa inte tillfullo tas tillvara och stöds på hemmainstitutionen. Utgångs
punkten för denna artikel är att ett sådant stöd är nödvändigt om de av rektor 
uttalade förhoppningarna skall besannas. Den reella skolningen i läraryrket sker 
trots allt i det dagliga arbetet på institutionsnivå med studenterna. Candy (1996) 
menar t ex att en begränsning vad gäller centrala kurser är relaterad till kunskapens 
natur... the fact o f learning away from the actual workplace can lend the learning an 
air o f unreality and abstraction. It denies the contextualized and socially distributed 
nature o f knowledge in realworld settings (a. a. sid 14). Således riskerar kursernas 
effekter att bli kortvariga utan institutionellt och kollegialt stöd.

Vilket stöd önskar då kursdeltagarna? Svaren på en öppen fråga i formuläret kan 
belysa detta. Frågan löd: På vilket sätt skulle du vilja få stöd till fortsatt 
universitetspedagogiskt arbete? Deltagarnas önskemål riktar sig till olika nivåer i 
organisationen.4 Vad gäller institutionsnivån faller en stor del av önskemålen i de 
öppna svaren inom kategorier som skulle kunna sammanfattas som att skapa 
förutsättningar för lärarens pedagogiska arbete och att utveckla det pedagogiska 
klimatet/kulturen på institutionen.

Beträffande förutsättningar för lärarnas pedagogiska arbete finns behov av tid 
(exempel: tid att planera och förbereda kurser; mer tid an samsnacka sig med de 
andra lärarna på institutionen; tid för uppföljning av kurser; tid i tjänsten för att 
utarbeta kompendier och liknande läromedel). Även en förändrad organisering av 
pedagogisk verksamhet önskas (exempel: någon som åker runt på olika avdel
ningar och pratar om pedagogik; den lärare som undervisar på en kurs bör få 
ansvaret för uppläggning och utseende; möjligheter till pedagogiskt utvecklings
arbete). Ytterligare en aspekt av förutsättningarna berör hur det pedagogiska 
arbetet kulturellt och lönemässigt värderas (exempel: höja undervisningens status; 
få betalt för pedagogiskt arbete; få pedagogiskt arbete betraktat som verkliga

 ̂Utdrag ur skrivelse från rektor Sigbrit Franke 1 september 1993.
 ̂Samdiga svar på frågan, som här kategoriserats, finns redovisade i Rönnbäck (1966).
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meriter; uppmuntran lönemässigt för att man går kurser; uppmuntran av 
institutionen; tjänstledighet med lön för att läsa pedagogik). En kursdeltagare 
skriver: Vi förväntas göra det (undervisa, min anm) med vänster hand. Ide t långa 
loppet måste en sak ändras. Fler och fler av oss forskar och undervisar. Trots fina ord 
som t ex ”vikt kommer att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån” 
så är det inte så.

Beträffande utvecklingen av det pedagogiska klimatet/kulturen på institutionen 
framför deltagarna önskemål om pedagogiska aktiviteter och diskussioner och en 
önskan om att intresse för undervisning på institutionen skapas. De ämnes- 
specifika pedagogiska problemen och möjligheterna menar några är en lämplig 
institutionell infallsvinkel för ett fortsatt stöd till pedagogisk utveckling. Inskol
ning och fortbildning av lärare bör också enligt deltagarna kunna uppmärksam
mas mer på institutionsnivå (exempel: lärarlag; mentorskap då man börjar; någon 
som kan lyssna på en före konferenser och i undervisning t ex någon gång per 
termin; uppmuntran att gå på andras föreläsningar även över fakultetsgränser; 
bättre introduktion till kurser som skall undervisas på; bättre utvärdering av 
kurser; en lämplig introduktion av nya lärare; att anlita dem som gått kurserna 
som utvärderare av andras undervisning; att alla lärare på institutionen får 
stimulans genom liknande kurser).

Bristen på institutionellt stöd för det universitetspedagogiska arbetet kan också 
indirekt utläsas av en annan undersökning. I ett försök att belysa studierektorernas 
ansvar för pedagogisk utveckling och vad dessa arbetsuppgifter kan innebära 
intervjuades studirektorer från olika fakulteter och en slutsats var:

A tt organisera, utveckla och följa upp pedagogisk verksamhet skulle med mittsätt att 
strukturera innefattas i pedagogisk ledning. Min sammanfattande bedömning, 
utifrån de studierektorer som kommit till tals i olika studier, är att den organisatoriska 
dimensionen och tillfredställandet av krav uppifrån hosflertalet studierektorer harfått 
dominera arbetet, och att det nu är dags attpå allvar ta itu med att utveckla och följa 
upp den pedagogiska verksamheten (Dahlgren 1996, sid 22).

Det är uppenbart att stödet till pedagogiskt arbete på institutionsnivå upplevs som 
bristfälligt av såväl kursdeltagare som studierektorer. Ett stöd som kan innebära 
ett flertal åtgärder, varav några exempel har redovisats ovan.5 En annan form av

5 Ytterligare exempel finns redovisade i rapporten Studierektor. Om arbetet som studierek
tor (Brännström, Dahlgren & Ågren 1996).
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stöd som har aktualiserats vid genomförandet av det pedagogiska programmet är 
stödet till deltagandet i detta program. Ledningen kan på olika sätt markera ett 
stöd till kursdeltagarna. För oss har det varit väsentligt att följa upp ett stöd som 
inte bara är ”en klapp på axeln”, utan som också ger deltagarna meriter och/eller 
nedsättning i arbetsbelastning. Nyrekrytering av lärare sker i huvudsak genom 
forskarutbildningen där socialiseringen in i den disciplinära kulturen sker. Det 
förefaller därför rimligt att redan där betona pedagogiska aspekter som presenta
tion av forskningsresultat och kunskaper om att planera, genomföra och utvärdera 
undervisning. Hittills har dessutom majoriteten av doktoranderna, tillfälligt 
förordnade och fast anställda lärare också undervisningsåligganden, varför en 
annan form av mer markerat stöd kan vara en policy med nedsättning av 
undervisningsskyldigheten för deltagandet i det pedagogiska programmet.

Hur har då de centralt givna kurserna uppmuntrats på institutionsnivå? I syfte att 
mer konkret få svar på denna fråga genomfördes efter tre års kurser en enkät i 
augusti 1996. Studierektorer/motsvarande från 99 institutioner6 ombads bl a att 
besvara följande frågor: Får deltagarna räkna kurserna i sin forskarutbildning? Får 
deltagarna nedsättning i sin undervisningsskyldighet? Enkäten administrerades 
via e-post och internpost till studierektorer enligt den lokala katalogen. Ca en 
tredjedel besvarade frågorna inom 14 dagar. Efter skriftlig påminnelse, adressat
ändringar och uppföljning via telefonsamtal finns svar från 70 institutioner, 
således en total svarsfrekvens motsvarande 71 %.

Tabell 1. Svarsfrekvens fördelad på fakulteter

Hum Sam Mat-Nat Med/Od Lärar Totalt
Antal
tillfrågade
institutioner

20 15 22 38 4 99

Antal svar 19 15 18 15 3 70

Som framgår av tabellen är bortfallet högst inom med/odont fakultet (svars
frekvens 39 %). Inom medicinska fakulteten är grund- och forskarutbildningen

 ̂Det förelåg en viss svårighet att definiera institutionerna. Beträffande kemiska institu
tionen har t ex frågorna skickats till respektive avdelning inom institutionen. Ett antal 
enheter (biblioteks- och informationsvetenskap, information och kultur, näringsforskning, 
kvinnovetenskapligt forum, pedagogiska mätningar) fick också besvara frågorna. Deras svar 
har i efterhand uteslutits då man antingen saknar forskarutbildning och/eller engagerar 
lärare från andra institutioner i grundutbildningen.
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organiserad på ett annat sätt än inom övriga fakulteter och studierektorer/ 
motsvarande finns inte på alla institutioner. Dessutom har medicinska fakulteten 
en egen obligatorisk pedagogisk kurs för erhållande av docentkompetens. I ett 
antal svar framgår att man i första hand har haft den senare kursen i åtanke och 
vår fråga kunde ha preciserats för en anpassning till denna fakultet. De lärare inom 
med/odont fakulteten som väljer att följa kurser inom det pedagogiska program
met far i allmänhet göra detta inom ramen för sin schemalagda arbetstid och på 
vissa institutioner får de tillgodoräkna sig kurserna i forskarutbildningen. Beträf
fande de fyra institutionerna inom lärarutbildningen har det pedagogiska pro
grammet inte hittills rekryterat några deltagare, då de flesta har genomgått en 
lärarutbildning och anser sig ha den pedagogiska kompetens som erfordras för 
lärargärningen. Som kursanordnare skulle vi gärna se att programmet rekryterade 
även lärarutbildade, då vi menar att erfarenhetsutbytet och diskussionen med 
kolleger över fakultetsgränser är lärorikt och nödvändigt.

Med tanke på det ovan sagda bygger den fortsatta redovisningen på de tre 
återstående fakulteterna, d v s 52 svar från 57 tillfrågade institutioner (svars
frekvens 91 %).

Tabell 2. Antal institutioner och form av stöd fördelat på fakulteter.

Hum Sam Mat-Nat Totalt
Poäng 4 6 10
Nedsättning 2 2 2 6
Totalt 6 2 8 16

Knappt en tredjedel av institutionerna (31 %) markerar sitt stöd till deltagarna i 
form av antingen poäng i forskarutbildningen eller nedsättning av undervisnings
tid. Vid hum och mat-nat fakulteterna förekommer båda formerna, medan 
institutioner inom samhällsvetenskapliga fakulteten enbart ger nedsättning i 
undervisningstid. Inom sam fak är också stödet lägre (13 %) än inom övriga 
fakulteter (hum 32 %, mat-nat 44 %).

Det är tydligt att det pedagogiska programmet inte har integrerats i insti
tutionsmiljön i den meningen att institutionerna har utvecklat en policy för stöd 
till deltagarna. Bilden kan dock nyanseras vid en närmare granskning av svaren. 
Vid sex institutioner anges att en diskussion pågår om stöd, men något beslut har 
ej fattats. Bland de institutioner som ej har markerat stöd i någon av ovanstående 
former anges följande förklaringar: frågan har ännu ej aktualiserats, då ingen har 
meddelat intresse för att gå kurserna; lärarna ges en generell nedsättning för
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fortbildning och prioriterar själva hur denna tid skall användas; man informerar 
om kurserna och lärarna får avgöra om de har möjlighet att inom tjänstens ram 
delta i kurserna på undervisningsfri tid. Det finns således en stor variation mellan 
institutionerna, alltifrån de som medvetet satsar på att alla lärare inom institu
tionen på sikt skall gå kurserna med någon form av institutionellt stöd till 
institutioner som överlåter åt den enskilde läraren eller doktoranden att på eget 
initiativ söka sig till kurserna. Till detta kommer institutioner där det pedagogiska 
programmet inte alls är anpassat till den utbildningsstruktur som finns.7

Ett starkt skäl som talar för ett ökat institutionellt engagemang är att en veckas 
introduktionsutbildning vid den egna institutionen ingår i beslutet om det 
pedagogiska programmet, förutom de två centralt givna kurserna.8 Denna 
introduktionsutbildning har inte kommit igång enligt kursdeltagarna och få 
exempel finns (Andersson-Escher 1996, Hult 1995).

De genomförda undersökningarna visar att det är synnerligen påkallat att på 
institutionsnivå diskutera såväl ett stöd till det pedagogiska programmet som 
pedagogisk utveckling av grundutbildningen. Vid den kurs i Lärarkunskap som 
avslutades i december 1996 menade deltagarna att kursen behövdes då den gav 
legitimitet åt att ägna tid och engagemang åt pedagogiska frågor. Skall det vara 
så???

Hur förstå det bristande stödet?
De genomförda undersökningarna har visat att stödet till pedagogiskt arbete på 
institutionsnivå kan förbättras såväl allmänt som mer specifikt i relation till det 
pedagogiska programmet. Hur kan detta förstås?

Låt oss börja med för den pedagogiska utvecklingen positiva tolkningar. Såvitt jag 
ser det har inte den stödstruktur för undervisning som det centrala pedagogiska 
programmet utgör integrerats tillfredställande i institutionsmiljön. Om vi antar 
att den centrala satsningen var en lämplig strategi för att stödja undervisningen 
och höja grundutbildningens kvalitet kan en första tolkning vara att tre år är en 
för kort tid för att en integrering i institutionsmiljö skall komma till stånd. Med 
längre tid kan kanske en ”kritisk massa” av nöjda kursdeltagare på en institution 
medverka till en för undervisningen gynnsam integrering. Ett andra positivt sätt 
att förstå det bristande stödet skulle kunna vara att ta för givet att den pedagogiska

 ̂T ex de två institutioner inom humanistisk fakultet (konsthögskolan, designhögskolan) 
som saknar forskarutbildning och anställer lärare på arvodesbasis.
® jfr fotnot 2.
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viljan finns, men att bristande tid och ökade krav på universitetslärarna innebär 
att förutsättningar inte finns för att fullfölja de pedagogiska ambitionerna. Att 
kraven på högre utbildning ökat är allmänt omvittnat (Gibbs 1996, RUT 1996). 
Universitetet håller på att förändras från att ha varit en plats där en begränsad elit 
utbildades till en plats där utbildning är tillgänglig för alltfler. Den ekonomiska 
styrningen och nedskärningen har t ex medfört undervisning för större grupper 
och förhållandet antal studenter-antal lärare har förändrats. Sedan 1984/85 har 
antalet studenter i grundutbildningen ökat med 70 procent men antalet lärare endast 
med33procent (Universitetsläraren 1996, sid 6).

För pedagogisk utveckling mer negativa tolkningar är också tänkbara. Här kan en 
första rimlig tolkning vara att den centrala strategin för att stödja undervisningen 
är mindre lämplig, då centrala satsningar kan frånta institutionerna ansvaret och 
mera ses som symboliska och tomma gester än som vägledning för institutionella 
prioriteringar (Ramsden, Margetson, Martin & Clarke 1995).

Ett mer grundläggande sätt att förstå bristerna i, såväl det allmänna som det mer 
specifika, stödet till pedagogiskt arbete är dock genom referens till undervisning
ens status. En aspekt som ovan nämnts också av kursdeltagarna i den genomförda 
utvärderingen. Att undervisningens status i förhållande till forskning är lågt inom 
högre utbildning är väldokumenterat världen över (Ramsden et al 1995, Smith 
1995). Den enskilde läraren får oftast dubbla budskap vad gäller institutionella 
värden och prioriteringar och många lever under sin akademiska karriär i något 
av en kronisk ambivalens. En deltagare i kursen lärarkunskap, Nea Mellberg, 
formulerar på ett talande sätt denna ambivalens:

Den hierarkiska ordningen mellan forskning och forskarstatus/-identitet, respektive 
undervisning och lärarstatus/-identitet består. Kanske är det till och med så att gapet 
växer, trots allt tal idag om kvalitetsutveckling inom högskolan, att undervisning ska 
prioriteras högre i meritvärderingssammanhango s v. Jag tror att konflikten bidrar till 
särskilt storförvirring ochfrustration för doktorander. Det dolda budskapet är ömsom 
dolt, ömsom uppenbart. Å  ena sidan: Bli en forskare av hög kvalitet! Gör dig synlig 
internationellt! Bygg upp ett nät av forskarkontakter! Delta i konferenser! Skriv 
tidskriftsartiklar!Publicera dig i antologier! Disputera så målinriktat och snabbt som 
möjligt! Å  andra sidan: Kvalitén ska höjas i den högre utbildningen — trots ned
skärningar i resurser! Vi måste vara konkurrenskraftiga, nationellt och internationellt! 
Studenterna har rätt att ställa krav på en bra undervisning! Var en bra lärare! 
(Mellberg 1996, sid 3).
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Tanken är att de två verksamheterna forskning och undervisning Ömsesidigt skall 
berika varandra och i en mängd empiriska undersökningar har man sökt bevis för 
en nära relation. Det finns undersökningsresultat som talar såväl för som emot 
detta påstående om en nära relation (Feldman 1987; Fernandez-Balboa & Stiehl 
1995; Sore, Pinker & Bates 1990). Dock finns, enligt Ramsden et al (1995), liten 
evidens för att kvalitén och kvantiteten av akademisk forskning har någon effekt 
på kvalitén i undervisningen. Vidare tenderar kvinnor att i högre grad än män 
spendera mer tid på undervisning (Fairweather & Rhoads 1995) och att värdera 
den högre (Boice 1993).

Såväl hos den enskilde läraren som på institutions-, fakultets- och central nivå 
finns en strävan efter att på olika sätt söka skapa en balans mellan verksamheterna. 
Frågan är om denna balans går att skapa? Kanske är grundproblemet en ofören
lighet och äktenskapet en omöjlighet? Att så kan vara fallet antyder Bernstein 
(1996):

Attempts are made to break down the strong classsification between the field o f the 
production o f discourse and the recontextiudizing field, but there is rarely an
institutionalized circulation between the fields. One notable case where the
producers o f knowledge are recontextualizers is generally at the higher levels o f the 
university, where the recontextualizer may also be the producer o f the knowledge. 
However, with recent developments in higher education teaching and research may 
well go on in dijferent institutions (a.a. sid 53).

De ökade och förändrade kraven på universitetsundervisning utmanar 
undervisningstraditionen och påståenden som: ämneskunskap är ett tillräckligt 
villkor för god undervisning; undervisningsskicklighet är en naturlig biprodukt 
av forskningsförmåga; undervisning är en rutinaspekt av arbetet; undervisning är 
en privat aspekt av det akademiska arbetet; det behövs ingen formell introduktion 
till undervisning. Att som lärare arbeta med inställningen att studenterna får lära 
av mitt sätt att undervisa är inte längre gångbart, snarare gäller att jag som lärare 
måste lära mig hur jag skall undervisa de studenter som kommer till mig!

Utmaningen på alla nivåer inom högre utbildning är således att finna den rätta 
balansen mellan verksamheterna undervisning och forskning. Om vi ser på det 
centrala pedagogiska programmet, som ett försök att upprätthålla balansen 
mellan forskning och undervisning och samtidigt tar i beaktande undervisningens 
låga status, kan en möjlig slutsats bli att programmet medverkar till att upprätt
hålla undervisningens låga status då det inte tas på allvar av institutionerna. 
Johnston (1996) menar att centrala kurser som enbart betonar pedagogisk
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utveckling kan medverka till att förstärka spänningen mellan verksamheterna 
undervisning och forskning och föreslår att perspektivet breddas till akademiskt 
arbete och en betoning på det komplementära i de två verksamheterna. En annan 
strategi för ökat pedagogiskt stöd på institutionsnivå som från och till diskuterats 
är att låta fakultetsnivån ta ansvar för det pedagogiska programmet. Denna 
strategi får dock inte alls stöd i utvärderingsresultaten, där kursdeltagarna 
genomgående påpekar positiva effekter av mötet med kolleger från andra fakul
teter (Rönnbäck 1996). De säger sig fa en universitetskänsla, upptäcka olika 
förutsättningar för det pedagogiska arbetet samt få tips från -  och respekt för -  
andra discipliner.

Utöver kurser och andra stödjande insatser från en central enhet, så finns det i den 
tidigare refererade litteraturen ett antal sammanställningar över beprövade och 
tänkbara åtgärder på olika nivåer för att upprätthålla balansen (Gibbs 1996; 
Ramsden et al 1995; Smith 1995). Det senaste förslaget i Sverige om en ny 
befattningsstruktur inom högskolan kan ses som ett försök att på nationell nivå 
höja undervisningens status (SOU 1996:166). Till detta kommer även pågående 
nationella och lokala kvalitetsgranskningar. I Storbritannien diskuteras önskvärd
heten av att professionalises universitetsundervisningen genom nationella krav 
(Gibbs 1996). Där auktoriseras t ex inom SEDA (Staff and Educational 
Development Association) universitetslärare enligt bestämda kriterier.

I denna uppsats har dock institutionsnivån fokuserats och nödvändigheten av att 
där arbeta för au stödja det pedagogiska arbetet. Oberoende av hur det bristande 
stödet kan tolkas, är det dags för ett ökat pedagogiskt stöd på institutionsnivå om 
rektorsorden skall uppfattas som mer än en symbolisk handling. De förändrade 
villkoren för undervisning och lärande innebär svårigheter att vidmakthålla ett 
system där undervisning inte tas på allvar trots retoriken om motsatsen. Lärare 
förtjänar stöd i det pedagogiska arbetet och det pedagogiska programmet kan 
kompletteras med ett aktivt stöd till institutioner och till kursdeltagare efter 
avslutad kurs.
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G. Kön och etik, viktiga frågor 
för utbildning i förändring



Att utbilda tjejer i datavetenskap 
-  erfarenheter och reflexioner

Lena Kallin, Marie Nordström, Lena Palmquist 
Institutionen för datavetenskap

Förstärker och upprätthåller undervisningen på institutionen för 
datavetenskap bilden av datavetenskap som teknisk och manlig?
Hur ser de kvinnliga studenterna på undervisningen och miljön 
vid institutionen? Hur kan undervisningen förändras så att före
ställningarna om teknik som en manlig företeelse kan försvagas?
Detta är några av de frågor som vi ställer oss i artikeln. Frågorna 
belyses också utifrån en enkät som kvinnliga studenter på institu
tionen besvarat och vi redogör också för några av de åtgärder som 
vi har genomfört eller kommer att genomföra vid institutionen.

På de utbildningsprogram som institutionen för datavetenskap ger är andelen 
kvinnliga studenter omkring 10%. Detta är naturligtvis en oacceptabel situation, 
både för institutionen och för kvinnor i allmänhet. För några år sedan började 
frågan om varför vi har denna situation att bli allt mer akut. Av flera skäl beslöt 
institutionen att försöka organisera arbetet med ”tjejrekrytering”. Pengar söktes 
hos jämställdhetsrådet (utbildningsdepartementet) för flera projekt, vilka be
skrivs nedan och medel beviljades.

En av de åtgärder som diskuterats är om undervisningen kan förändras så att den 
inte på rutin och av okunskap förstärker och upprätthåller bilden av dataveten
skap som teknisk och manlig. En följdfråga blir då: konstruerar män och kvinnor 
kunskap olika, eller i alla fall på ett mer differentierat sätt än vad som görs möjligt 
genom den undervisning som bedrivs på institutionen? Om det är så; hur skulle 
det förändra undervisningen och utbildningen? Vi var också intresserade av om 
det finns andra skäl till den låga andelen kvinnliga studenter. Följande lista ger 
exempel på skäl som vi har sett:

• teknik är av tradition ett ”manligt” område
• datorer används i tekniska/naturvetenskapliga sammanhang, där män 

dominerar
• facktermerna är aggressiva, man gör ”kill” och ”abort” på processer, 

algoritmer terminerar...
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• många dataspel går ut på att dö eller dödas, erövra, härska osv.
• för många flickor är datoranvändare inget man vill identifiera sig med 

(se vidare nedan)

Dessutom bör man naturligtvis analysera den egna verksamheten:
• undervisningen bedrivs traditionellt, med föreläsningar där teori pre

senteras och individuellt arbete i form av obligatoriska inlämnings- 
uppgifter

• de aktuella tillämpningarna är ofta manligt konstruerade
• institutionen har ett ungt kollegium där mycket av den pedagogiska 

färdigheten är självkonstruerad
• vilka tjejer är det som söker sig hit och varför?

Grunden
För att förstå den situation som råder idag när det gäller kvinnors förhållande till 
teknik och datorer, verkar det rimligt att ta med utbildningsväsendet i analysen. 
Detta har utretts av Else-Marie Staberg, institutionen för pedagogik, i avhand
lingen ”OLIKA världar skilda VÄRDERINGAR” (Staberg 1992). Här visas att 
det vi i dag betraktar som en skola lika för alla, i själva verket är en starkt 
könssegregerad utbildning härstammande från en utbildningsprincip som byggde 
på föreställningen om manligt-kvinnligt och arbetsfördelningen mellan män och 
kvinnor. Effekten blev naturligtvis att den rådande arbetsfördelningen och 
rådande föreställningar befästes.

Flickskolorna, som upphörde 1962, utformades för att ge kvinnorna den all
männa och borgerliga utbildning som behövdes för att utföra kallet som maka och 
mor i motsats till läroverken för borgerlighetens pojkar som syftade till att via 
studentexamen förbereda för dels den klassiska ämbetsmannabanan, dels för 
moderna professioner som ingenjör och naturvetenskapsman. Denna tradition 
vidarebefordras efter 1962 av den sociala fackskolan som förberedde för socialt 
inriktade, d v s  kvinnliga yrken. Innehållsmässigt motsvaras detta av gymnasiets 
sociala linje (1991).

Tekniska studier och högre utbildning
Under perioden 1880-1913 när den svenska industrin byggdes upp var kvinnor 
utestängda från den tekniska arbetsmarknaden eftersom KTH:s utbildning inte 
ansågs passande för kvinnor och kvinnor inte passande för utbildningen (1921 
öppnas KTH för kvinnor). Under ”ingenjörernas tidevarv” 1890-1940 befäste 
dessa sin maktposition i samhället, ingenjören var självklart en man och yrkes- 
kulturen som utvecklades fick manlig prägel.
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Universiteten öppnades för kvinnor 1873, men studentexamen krävdes och 
under 50 år fanns ingen officiell väg dit, förrän läroverken öppnades för flickor 
1923.

Det finns alltså ingen tradition av högre, tekniska studier bland kvinnorna medan 
det finns en stark kulturell konstruktion för kvinnors förhållande till teknik.

Kampanjer för att locka kvinnor till tekniken
Kampanjer riktade direkt till flickor inträder under 1980-talet. Arbetsmark
nadsdepartementet genomförde i mitten på 80-talet den största satsningen hittills 
(ofta kallad 10 miljonersatsningen).

De satsningar som gjorts för att locka flickor/kvinnor till teknik präglas av 
budskapet att flickor

• inte vet sitt eget bästa
• är rädda för teknik
• har brister i förhållande till elevnormen, pojkar

d v s att det skulle vara ett informations- och utbildningsproblem. Jämställdhets- 
politiken förefaller i praktiken gå ut på att ta bort en del av effekterna av flickornas 
könsidentitet, att skilja individen från gruppen. Deras individuella fel skulle 
därmed kunna rättas till genom datastugor och teknikkurser. Det kvinnliga könet 
ses, i motsats till det manliga, som ett problem. Det kvinnliga måste ändras för att 
passa normen, det manliga.

Enligt Sandra Harding (Harding 1986) är en orsak till att vi haft så svårt att 
analysera frågor om kvinnor/flickor och vetenskap att vi har en otillräcklig 
förståelse av begreppet genus och hur genus konstrueras. Else-Marie Staberg anser 
att konstruktionen av genus och teknik sker ömsesidigt. På individplanet menar 
flickorna att teknik inte ligger för dem och att de inte har några goda erfarenheter. 
I vuxenvärlden och i skolan fortsätter tekniken att vara männens och pojkarnas. 
Feminitet och teknik står i motsats till varandra.

I (Staberg 1992) redovisas två av de fa seriösa försök som gjorts att anpassa 
undervisningen för flickor. I den ena ansatsen utgår man ifrån att ämnen och 
undervisning skall göras flickvänliga,, vilket realiseras på följande sätt:

• säkerhet skall betonas mer än faror
• vetenskapens och teknologins betydelse för samhället skall diskuteras
• estetiskt tilltalande ”experiment ” och utställningar
• eleverna bör få skriva och utnyttja sin fantasi
• flickor skall ofta träffa eller läsa om kvinnliga naturvetare eller tek

niker, få kvinnliga förebilder.
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Den andra ansatsen, gender-inclusive science, en australiensisk inriktning i arbetet 
med flickor och naturorientering, innebär att undervisningen skall ta hänsyn till 
flickors speciella intressen och behov Pedagogiska nyckelidéer är:

• aktiv inlärning
• kooperativ inlärning, ofta i lekfulla former
• kreativ skrivning
• träning i mekande/grejande

I båda dessa ansatser betraktas flickor som avvikande från normen. Målet är en 
förändring på individnivå, strukturerna ifrågasätts ej.

Det är inte tillräckligt att naturvetenskapen blir bättre för marginaliserade 
grupper, utan det är nödvändigt att förändra det som den dominanta gruppen 
värderar och har kunskap om. För att detta skall vara möjligt krävs läroplans- 
reformer, d v s  förändringar på strukturell nivå. Ett underliggande antagande i 
ovanstående förslag är att inga speciella åtgärder behövs för pojkar. Men det 
brukar då påpekas att dessa åtgärder inte är till nackdel för pojkar. Förbättringar 
för flickor får inte ske på pojkars bekostnad, och pojkar anses inte behöva 
förändras.

Hur utformar man en utbildning for kvinnor?
Forskningen (Belenky, Clinchy et al 1986) indicerar att flickor och kvinnor har 
större svårighet än pojkar och män att

• hävda sin auktoritet eller att se sig som auktoriteter
• uttrycka sig offentligt så att andra lyssnar
• få respekt för sina idéer
• fullt ut dra nytta av/tillvarata sin förmåga och sitt kunnande i arbets

livet.

Kvinnor har av generationer av män blivit lärda att män har större förmåga att 
tänka rationellt än kvinnor har. Om då en manlig ”senior/professor” enbart 
presenterar de felfria produkterna av sitt tänkande är det särskilt svårt för en 
kvinna att tro att hon kan producera något liknande.

I studien framkommer att det är oerhört viktigt att kvinnorna förstår att det 
läraren säger inte är absolut sanning utan resultatet av dennes tankemöda. Bäst 
görs detta genom att läraren delar denna process med studenterna. Det behövs 
tillfällen för kvinnor att se kvinnliga lärare lösa (och misslyckas att lösa) problem 
likaväl som manliga lärare som misslyckas (och lyckas) att lösa problem. Kvinnliga 
studenter behöver modeller för tänkande som en mänsklig, ofullständig och 
uppnåelig aktivitet.
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Läraren som barnmorska
Dc lärare som enligt studien prisades var de som kunde hjälpa kvinnorna att 
artikulera och vidareutveckla (expandera) den inneboende kunskapen. Läraren 
hjälper alltså studenterna att ”föda fram” de egna idéerna, genom att göra den 
vilande/stillatigande kunskapen explicit och att utveckla den, läraren medverkar 
alltså till att utveckla medvetandet och måste alltså fokusera på studentens och inte 
sin egen kunskap.

Detta innebär att läraren försöker se studenten på studentens villkor och låter 
studenten uppleva en total närvaro när hon/han söker lärarens uppmärksamhet. 
Tillsammans försöker man kämpa vidare från denna utgångspunkt.

Kurser baserade på barnmorskemetaforen
Om en kvinna ska kunna betrakta sig själv som en ”vetande” måste hon bli 
accepterad för sina idéer i den riktiga världen, dvs kursen måste tillhandahålla en 
miljö att växa i, där varje individs röst respekteras. Det är viktigt att läraren 
försöker konstruera situationer där studenterna kan hjälpa varandra att få tankar 
att mogna. Osäkerhet behöver inte ursäktas i en sådan miljö! Varje person har i 
någon mening ett unikt perspektiv, vilket måste respekteras och även utnyttjas. 
Genom att transformera dessa privata sanningar till objekt, allmänt tillgängliga 
för gruppmedlemmarna, som genom att ”töja och dela” utökas som ”vetare” 
genom att på sitt eget sätt absorbera sina kurskamraters idéer.

I en sådan kurs konstrueras sanning inte genom konflikt utan genom gemensamt 
kännande eller erfarande, inte nödvändigtvis implicerande enighet, men en 
brygga mellan egna och gemensamma erfarenheter.

”The doubting game” som inlärningsmetod
Barnmorskeläraren är inte ”djävulens advokat”, utan en lärare som litar på 
studentens tänkande och uppmuntrar till expansion. Men i psykologisk litteratur 
om kognitiv utveckling har tvivel spelat en mer framträdande roll än tillit.

Eftersom så många kvinnor redan är uppslukade av dålig självkänsla, så kommer 
tvivel utifrån att i bästa fall vara redundant och i sämsta fall destruktivt, 
bekräftande kvinnornas egna uppfattningar av sig själva som otillräckliga ”vetare”. 
”The doubting game” som inlärningsmodell kan då bli särskilt olämpligt för 
kvinnor, även om det inte nödvändigtvis är lämpligt för män heller.

Vi vet mycket lite om hur olika undervisningsmetoder påverkar kvinnliga respek
tive manliga studenter. Resultat från undersökningar både på gymnasienivå och 
forskarutbildningsnivå visar att pojkar/män har lättare att hävda sig och finna sig
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tillrätta i skolvärlden/universitetsvärlden. En förklaring till detta står att finna i 
utvecklingspsykologiska teorier. Ny forskning pekar på att kvinnors köns
rollsidentitet snarare är inriktad på samhörighet och upprätthållande av relationer 
till andra människor än på en önskan om separation och autonomi.

Klassrumsoffendigheten passar kvinnor sämre. Alla undersökningar i ämnet visar 
att pojkar får väsentligt mer uppmärksamhet i klassrummet än flickor. Läraren 
uppfattar också ofta flickorna som en anonym grupp, medan pojkarna är 
individer. Det är ett välkänt socialpsykologiskt faktum att både kvinnor och män 
upplever att kvinnor tar över och talar mest om kvinnorna tar upp mer än 1/3 av 
talartiden. Det råder inte överensstämmelse mellan olika undersökningar huru
vida kvinnor presterar bättre i enkönade grupper.

Elizabeth Fennema fann i en undersökning av studenter på högstadie- och 
gymnasienivå, att manliga studerande hade en mer uttalat stereotyp uppfattning 
om matematik som manligt ämne än vad de kvinnliga studerandena hade. Detta 
är en viktig iakttagelse eftersom det motsatta könets uppfattningar har en stark 
påverkan under tonårsperioden.

Kvinnors dåliga självkänsla gäller framförallt i traditionellt manliga sammanhang, 
som att göra karriär, försvara sina åsikter eller att överhuvudtaget hävda sina 
intressen och rättigheter. Självförtroendets inverkan på studierna hade större 
effekt med stigande ålder. Kvinnor förklarar ofta sina framgångar med att de haft 
tur, medan de förklarar sina misslyckanden med att de är dåliga. För män gäller 
det omvända, framgångar förklaras med förmåga medan misslyckanden förklaras 
med otur.

Enkäten
Hösten 1994 skickades en enkät ut till de 54 tjejer som läst 10 poäng eller mer vid 
institutionen för datavetenskap under åren 1987 till 1991. 66,7 % svarade på 
enkäten. Enkäten innehöll frågor som handlade om utbildningen, vad som hän
der efter utbildningen, undervisningsmiljön och studentkulturen.

Nedan följer en kortfattad sammanställning av resultaten. För den som är 
intresserad, finns en utförligare redovisning av frågorna och svaren i rapporten 
som skrevs över enkäten (Kallin 1995).

Utbildning och examen
Den första delen av enkäten innehöll frågor om varför studenterna valt den 
utbildning de gjort och vad de gör efter avslutad examen. Naturligtvis valde alla 
utbildningen på grund av att de var intresserade av den. Att det blev just Umeå
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berodde i de flesta failen på att det var det närmaste universitetet och i några fall 
berodde det på att man inte kom in någon annanstans.

46,9 % av dem som besvarade enkäten har tagit ut examen, det är dock bara 
12,5 % som helt hoppat av utbildningen. De övriga har ofta endast en kurs kvar 
(examensarbetet) och planerar att ta ut examen senare. Trots att en stor del av 
tjejerna saknar examen har många ändå fått jobb, totalt är det 84,4 % av de 
svarande som arbetar. Av dessa personer har 70,4 % ett datorinriktat arbete (till 
exempel datakonsult, programmering eller systemering), de övriga har andra jobb 
eller läser vidare inom andra områden.

Undervisningsmiljön och studentkulturen
Vad anser då tjejerna om undervisningsmiljön och studentkulturen? Ett problem 
som nämns och som kan vara svårt att lösa är att många tjejer saknar tjejkompisar, 
en tjej att diskutera med. Det blir ju inte bättre förrän fler tjejer går utbildningen 
och tjejer drar sig för att gå utbildningen eftersom det är så fa tjejer.

Det framkommer på flera ställen i enkäten att tjejerna upplever att killarna har ett 
försprång i undervisningssituationen jämfört med dem själva. Detta beror bland 
annat på att killar i högre grad har en grundläggande datorvana när de börjar. Men 
tjejerna ansåg också att lärarna förutsatte förkunskaper som formellt inte krävdes. 
Några kommentarer som exempel på detta:

”Tjejer har oftast inte hållit på så länge med datorer som killarna gjort (dvs  
före DVL) vilket gör dem osäkra och de tror att de förstår sämre än 
killarna.”

”Ibland fick jagkänslan att man förväntades kunna en kurs innan man gick 
den.”

”Man förutsatte att folk kunde DOS och visste vad disketter var...”

”Vi eller åtminstone jag har inte lika mycket datorerfarenhet att stå på som 
grund när vi börjar vilket är ett handikapp.”

Naturligtvis måste man se till att alla har samma förutsättningar att klara av en 
kurs. Om kursen är för nybörjare ska nybörjare klara av den. Vi är medvetna om 
att man lätt förutsätter förkunskaper som vissa studenter saknar och arbetar på 
det. Bland annat har vi satsat på mentorskap där äldre studenter går in och hjälper 
och stöttar nya studenter. Mentorerna försöker lära ut studieteknik och samarbete 
i grupp och har även möten tillsammans med lärarna där man diskuterar hur
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studenterna har uppfattat undervisningen.

En studie gjord på första årets studenter på ett mellanstort universitet i USA visar 
att endast 39 % av tjejerna och 61 % av killarna fullföljer studierna fram till en 
magister (Campbell och McCabe 1984). I undersökningen påpekas att det inte 
var någon större skillnad i förkunskaperna bland studenterna utan fördomar och 
förutfattade meningar var några av anledningarna till resultatet. Att det kan vara 
frustrerande för tjejerna att betraktas som sämre ser man till exempel i följande 
citat:

”Problemet var att bli klassad som mindre vetande för att man var tjej. Även 
om man bevisade (varför behöver man det?) gång på gång att man var lika 
bra (bättre) var det snart glömt. Jag tror att kvinnor har lätt för att tänka 
logiskt och passar mycket bra på linjen.”

Språkförbistringar
Några av tjejerna tar upp språkliga problem i sina svar på enkäten:

”Det enda som inte passat är den lite smått ’grabbiga* jargong som det blir 
särskilt bland de yngre lärarna. (...) lite överlägsenhetstendenser”

”Problemet var alla avskräckande termer och ’datasnack’. Killar tror att de 
är bättre för att de kan fler termer som de svänger sig med. Jag tror inte att 
kvinnor har det språket. Vi går mer till grunden och frågar oss Varför?”

Man ser att olika språk är ett problem inte bara i kommunikationen studenter 
emellan utan också i kommunikationen mellan lärare och student. Datavetenskap 
har, precis som de flesta andra ämnen, ett fackspråk som kan vara svårt att ta till 
sig och förstå för en nybörjare. Detta gäller naturligtvis båda könen, men förutom 
fackspråket bör man akta sig för att ha alltför könsbundna exempel. Om man har 
ett exempel som handlar om en datorstyrd bil så kan man komplettera exemplet 
med ett som handlar om en datorstyrd symaskin. Man kan tala om hjälpmedel till 
synskadade istället för målsökande robotar osv.

En annan sak som är viktig är att se till att skapa en helhetssyn för kunskaperna 
och motivera varför uppgifter och laborationer är viktiga att göra. Det är viktigt 
att förstå varför maxi ska lära sig något, kanske mer för tjejer än killar (se Belenky, 
Clinchy et al 1986, och Clinchy 1990). I enkäten påpekar några också att tjejer
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mera sällan än killar är intresserade av detaljkunskaper. Killar har lättare för att 
sitta vid datorn och ”leka” sig fram till kunskap. En av tjejerna anser att:

”Mycket av kunskaperna skulle fås genom att ”leka” med datorerna. Detta 
tycker jag är slöseri med tid. Om jag inte får en uppgift att lösa ser jag inte 
behovet av att sitta vid datorn bara för att kanske lära mig något UNIX- 
kommando som jag inte vet om jag någonsin kommer att behöva! En mer 
formell (frivillig dock) laborationstid som är lärarledd och har givna enkla 
uppgifter att lösa är bättre.”

En annan säger:

”Killar har en annan attityd till datorer och problemlösande. Svårt beskriva 
men mer respektlöst, ohämmat och större nyfikenhet.”

Det är viktigt att alla är medvetna om att det finns en attitydskillnad så att man 
inte tror att alla närmar sig datorerna på samma sätt. Vi måste undersöka hur tjejer 
närmar sig datorerna och undersöka vilka fördelar och nackdelar den attityden 
har. Sedan bör vi integrera båda synsätten i vår undervisning, inget av dem kan 
sägas vara sämre än det andra.

Samarbetet
Mer kontakt mellan lärare och studenter är något både lärare och studenter vill ha 
men det kan ibland vara svårt att åstadkomma. Bara 9,4 % av tjejerna brukade 
fråga läraren direkt under föreläsningen om det var något som de inte förstod. 
Bland dem som inte brukade fråga läraren direkt säger 96 % att de skulle ställa fler 
frågor om undervisningen skedde i mindre grupper. Vi har fortfarande den 
traditionella stilen i undervisningen med föreläsningar följda av gruppövningar. 
Tyvärr verkar tendensen gå mot större och större grupper eftersom antalet 
studenter ökar, samtidigt som resurserna minskar.

Några av tjejerna tycker att det finns brister med utbildningen, t ex saknar de 
kunskap om hur man arbetar i större projekt, hur man håller föredrag och hur man 
samarbetar på ett bra sätt. Detta är kunskaper som både tjejer och killar har stor 
nytta av och vi bör se till att de lärs ut på ett mer framträdande sätt och tas upp 
på fler kurser än vad som nu är fallet.

Studentkulturen, går den att förändra och ska den förändras?
En av frågorna som gällde studentkulturen syftade till att undersöka om den var 
stötande för tjejer. I frågan antyddes olika saker som kunde räknas till student
kulturen som nollning, festa eller att sitta uppe sent och labba. Glädjande nog var 
det flera som ansåg att det inte fanns något stötande för tjejerna i kulturen. Andra
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sa att det var inte stötande för dem men att de kunde tänka sig att det var stötande 
för andra tjejer. Många påpekade att man kunde välja själv om man ville vara med 
eller inte. Några av kommentarerna:

”Inget annat än den tidigare nämnda ’grabbjargongen, lite hård, kall, 
militant alltid ironi! Men om det skulle vara speciellt stötande för just tjejer 
vet jag inte -  mig passade det inte så bra men alla var ju inte så.”

”Nollningen var lite hård om man inte kunde stå på sig. Men som tjej var 
det lättare att tacka nej till alltför mycket sprit. Killarna hade det hårdare. En 
del röjaroverallsfester tyckte jag var löjliga. Man ska inte behöva ducka för 
mat som flyger i rummet. Men jag slutade gå på de festerna eftersom jag 
tyckte de ballade ur. Jag kände aldrig något tvång att gå på alla fester och fick 
inga pikar så det är ju upp till studenten att bestämma.”

”Att labba på nätterna gjorde inte mig något, fast ibland var det kusligt att 
gå hem ensam på småtimmarna.”

Vad har hänt efter enkäten?
Numera är det i princip ett krav att de som går på gymnasiet ska skriva sina 
specialarbeten på dator, detta innebär att de allra flesta studenterna har en 
grundläggande datorvana när de börjar här på universitetet.

Vi har börjat med så kallade tjejfikaträffar där de kvinnliga lärarna och studenterna 
träffas och diskuterar gemensamma frågor. På så sätt får vi kontakt med varandra 
och man slipper känslan av att vara ensam tjej bland en massa killar.

Sedan enkäten skickades ut har DVL omformats till en civilingenjörsutbildning 
och med den utbildningen följer en speciell teknikerkultur. Vi tycker oss märka 
att studentkulturen har förändrats och blivit mer elitistisk än tidigare.

Tjejdagarna är något som studenterna (främst tjejerna) själva anordnar tillsam
mans med tjejerna från teknisk fysik-utbildningen. Elever från gymnasiets sista år 
bjuds in till en helg där de får träffa studenterna, se hur lokalerna ser ut och får höra 
vad utbildningen handlar om. (Institutionen bidrar med pengar och ibland 
föreläsare...) Helgerna är mycket uppskattade och i år var det ca 100 tjejer som 
besökte oss. Tyvärr har inte antalet ansökningar till datavetenskaps utbildningar 
ökat speciellt trots denna satsning.
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Utbildning i förändring — hur går vi vidare?
För att förstå den sneda fördelningen mellan män och kvinnor på vår institution 
har vi fokuserat på två nivåer, dels samhället i stort, dels institutionen. Vi kan 
konstatera att situationen har historiska orsaker vilka gett upphov till allmänna 
föreställningar om teknik som en manlig företeelse. Dessa föreställningar finns 
naturligtvis också på vår institution i lika hög grad som i samhället i stort, vilket 
också bekräftas av tjejernas svar i enkäten. De antas kunna mindre än killarna, 
tonen sägs vara grabbig o s v .  När föreställningarna förekommer ”i teknikens 
högborg” dvs där tekniken lärs ut, bekräftas föreställningarna vilket gör dem svåra 
att värja sig mot.

Även om problemet finns på ett övergripande strukturellt plan måste vi ändå fråga 
oss vad vi kan göra för att få till stånd en förändring. Det är lätt hänt att 
förändringsarbetet utgår ifrån ”hur man anpassar undervisningen till tjejer” vilket 
kan leda till slutsatsen att tjejer har speciella behov till skillnad från killarna som 
har generella behov. Vi kan inte heller utgå ifrån att alla kvinnliga studenter 
fungerar likadant, även om man ibland kan ana vissa mönster, vilket framgår av 
vad som redan nämnts. De åtgärder vi vill satsa på bör befrämja variation, där man 
ser studenterna som individer och inte som tjejer och killar (eller svenskar och 
utlänningar för den delen).

Problem att övervinna
Grundläggande för att få till stånd ett genomgripande förändringsarbete är 
naturligtvis att lärarna inser problematiken och är intresserade och villiga att göra 
något åt situationen, något som vi märkt att långt ifrån alla tycker. Det är viktigt 
att inte ge upp utan försöka ta vara på de små lj usglimtar som ändå visar sig ibland. 
Situationen försvåras också av krympande resurser vilket ofta leder till stora 
grupper med lärardominerade föreläsningar, tvärtemot det som rekommenderas 
för att bättre ta vara på tjejernas förmågor.

Vi måste också inrikta oss på att se till att försvaga, snarare än förstärka, 
föreställningarna om teknik som en manlig företeelse. Tjejernas föreställningar 
sammantaget med tjejers ofta låga självvärdering får kanske till följd att man inte 
vågar söka våra utbildningar och när man ändå kommit så långt som att söka och 
komma in kanske man ändå möts av misstro och berättigat beröm uteblir.

Ett problem av mer praktisk art är att vi inte är så många kvinnliga lärare på 
institutionen. Det medför att det kan vara svårt att i alla situationer ställa upp och 
agera förebild, vilket skulle kunna vara ett sätt att försvaga rådande föreställningar. 
Vi är alla mitt i forskarutbildningen och kan därför inte använda för mycket tid 
till övriga aktiviteter. Kvinnliga doktorander bör ju lyckas lika bra med sina
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forskarstudier som sina manliga kolleger för att kunna vara med och konkur
rera.

Ett annat problem är en direkt följd av det faktum att tjejerna är så fa, vilket gör 
det svårt att vidta åtgärder som uppmärksammar tjejerna. Detta är erfarenheter 
som dokumenterats i KIM-projektet (Jacobsson och Nowak-Elvin 1994) som 
genomfördes på matematikinstitutionen på KTH 1991-93. Många tjejer motsät
ter sig att de ska ”särbehandlas”, att de skulle behöva speciell hjälp och ser inte att 
utbildningen i stort genomsyras av ett manligt synsätt. Åtgärder som alltså syftar 
till att göra utbildningen mer jämlik och varierad uppfattas av vissa som att de 
syftar till att ge tjejerna extra hjälp. Detta är en iakttagelse som också vi själva i viss 
mån noterat när vi diskuterat med våra kvinnliga studenter. Utgångsläget är att 
universitetsvärlden i allmänhet och tekniska ämnen i synnerhet präglas av manliga 
normer. Men detta faktum är för många inte synligt.

I den här typen av förändringsarbete, där syftet är att kvinnor ska känna sig hemma 
i lika hög grad som män, är det alltså viktigt att man inte utpekar kvinnliga 
studenter som personer med speciella behov. Istället kan man sätta beteckningen 
kvalitetsutveckling och om möjligt ”smyga” inför studenterna med att man syftar 
till att få en mer könsneutral undervisning.

Åtgärder
Vi måste alltså försöka motverka att tjejer behandlas utifrån stereotypa föreställ
ningar om kvinnor. Samtidigt måste ett ”typiskt kvinnligt beteende” vara fullt 
godkänt. I sanning en svår balansgång. Och eftersom mannen är normen blir det 
synen på kvinnan som vi fokuserar på, men finns det också anledning att revidera 
vår syn på manliga studenter? Man är antagligen betydligt mer benägen att se 
killars beteende som godkänt och ej nödvändigt att ifrågasätta just på grund av 
mannens normativa ställning.

Vad kan man då konkret göra? Jo, man försöker normalisera kvinnors närvaro på 
institutionen på olika sätt. Kvinnliga förebilder är ett sätt att åstadkomma detta. 
Införandet av exempel från traditionellt kvinnliga områden är ett annat exempel 
på vad man kan göra.

Betydligt svårare är det att förändra en ”kultur”. I vårt fall, datorkulturen, behöver 
man främst förändra människors attityder. Detta är antagligen den svåraste 
sortens förändringsarbete. För att lyckas med detta är det viktigt att vara mycket 
konkret när man ger direktiv för hur man ska kunna få till stånd en förändring.
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De konkreta åtgärder vi hittills har riktat in oss på är, förutom de redan nämnda, 
varierade undervisningsformer och examinationsformer eftersom vi tror att detta 
gynnar det stora flertalet av våra studenter.

I den speciella satsning som institutionen fått pengar till ingår följande åtgärder: 
pedagogisk seminarieserie, fler kvinnliga seminariehållare, utveckling av nybör
jarkurs och en doktorandkurs om kvinnor och IT.

Pedagogisk seminarieserie. Tanken här är att lärarna på institutionen ska få insikter 
i könsperspektiv på pedagogik och datorteknik. Våren -96 startade serien och den 
kommer att avslutas under vårterminen -97. Seminarierna har hittills tagit upp 
bland annat språk och kön, kunskapsteori och självskattning. Förhoppningen är 
att seminarieserien ska sätta igång ett reflekterande kring hur vi behandlar 
kvinnliga studenter och hur vi kan lägga upp undervisningen så att den passar 
både kvinnliga och manliga studenter.

Kvinnliga seminariehållare. För att kunna ge goda förebilder har vi bjudit in 
kvinnliga forskare som hållit seminarier på grundutbildningen.

Utveckling av nybörjarkurs. Vi vill genomföra ett pilotprojekt på en kurs inom 
grundutbildningen där man medvetet satsar på alternativ pedagogik så att 
undervisningsformer, kurslitteratur och examinationsformer kan utformas från 
en mer könsteoretisk syn på kunskap och teknik än som nu är praxis. I t ex 
obligatoriska uppgifter kan man införa exempel som hämtats från traditionellt 
kvinnliga områden.

Doktorandkurs. För att bygga upp en kompetens kring frågeställningar rörande 
kvinnor och informationsteknologi/vetenskap kommer en doktorandkurs med 
detta som tema att hållas under 1997. Kursen ska mer direkt ta upp frågor kring 
ett kvinnligt synsätt på informationsteknologi och initiera frågor kring datortek
niken. Vad i datortekniken gör den manlig och varför? Hur förändrar vi datorerna 
och informationsteknologin så att kvinnor kommer med och bygger in
formationssamhället, och skulle en teknik utformad av kvinnor se annorlunda ut? 
En förhoppning med kursen är att den ska leda till kunskap som bidrar till att vi 
förändrar kursinnehåll, kurslitteratur och pedagogik på våra grundutbildnings- 
kurser.

Vilka åtgärder saknas?
Vi behöver titta närmare på tjejers förhållningssätt till datorer och fråga oss om vi 
förutsätter ett sätt att värdera eller använda datorer som missgynnar kvinnliga 
studenter. Vi hoppas att doktorandkursen som startar under våren ska hjälpa oss 
att hitta en del svar på våra frågor kring detta.
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Medicinsk etik i praktiken

Helena Palmgren, institutionen for infektionssjukdomar

Abstract
Vid Infektionskliniken vid Umeå universitet har vi sedan ett par år gjort ett försök 
med gruppundervisning i medicinsk etik för 9:e terminens läkarstuderande där vi 
har utgått från patientfall. Syftet med undervisningen är att studenterna får 
möjlighet att fundera kring reella problem och se att det inte finns ett givet svar 
i det enskilda fallet.

Varje elev har fått ett moment med 2 lektionstimmar i en grupp på 10-15 
studenter. Tillsammans med läraren har de fatt diskutera handläggandet av 
patientfall utifrån etiska problemställningar. Samtliga fall har varit aktuella på 
kliniken och läraren har själv, direkt eller indirekt, måst ta ställning till de etiska 
problemen kring patienterna.

Det har rört sig om svåra vardagssituationer, där svaret på hur man ska hantera de 
etiska problemen inte finns i några läroböcker. Studenternas egna erfarenheter 
och värderingar får istället stor betydelse.

Undervisningen har gett upphov till diskussioner om etiken kring sekretess och 
smittskyddslagar och hur man hanterar kulturella skillnader mellan patient och 
sjukvården i Sverige. Vi tar också upp den alltid lika svåra frågan om var man sätter 
gränsen för tekniskt avancerad och dyr sjukvård. I samband med ett av fallen 
diskuterar vi också frågor om ansvar och etik läkare emellan.

Vi har nu erfarenhet av denna undervisning från sju kurser och den har fått positiv 
kritik från kandidaterna. De har oftast varit mycket aktiva i diskussionerna och har 
ofta framfört hård kritik mot hur läkaren har hanterat de aktuella problemen.

Inledning
Sedan 1994 har vi på infektionskliniken bedrivit gruppundervisning för 
läkarstuderande på 9:e terminens infektionskurs i medicinsk etik. Undervis
ningen har bedrivits inom ramen för den gruppundervisning som infektions
kliniken sedan många år haft som obligatoriskt undervisningsmoment 3 dagar per
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vecka. Varje student har fått ett undervisningstillfälle i etik, lektionstiden är 60 
minuter.

Vi har utgått från 4 kliniska fall som har presenterats av läraren muntligt och 
skriftligt och som studenterna sedan har fått diskutera med avseende på hur de 
skulle vilja handlägga dem. Läraren, som själv varit mer eller mindre inblandad i 
det aktuella fallet, har sedan redovisat ”facit”, d v s  berättat hur man i praktiken 
handlagt de etiska problemen runt varje patient. Studenterna har också fått 
tillfälle att kritisera det faktiska handläggandet.

De fyra patienterna har samtliga varit aktuella på infektionskliniken och behand
lats för infektionssjukdomar där.

Utmärkande för patientfallen är att de samtliga har orsakat etiska konflikter för 
den behandlande läkaren.

Falli
Det rör en aidssjuk kvinna som sedan några år behandlats på infektionskliniken. 
Hennes PAL (patientansvarig läkare) blir uppringd av en okänd man som säger 
sig ha haft sexuell kontakt med patienten och vill veta om patienten lider av någon 
smittsam sjukdom som han bör kontrollera sig för.

Studenterna får som uppgift att diskutera vad de skulle göra i denna situation om 
de vore den patientansvarige läkaren, och hur de fortsättningsvis vill handlägga 
dels sin patient, dels den man som ringer.

Diskussionen brukar framförallt röra patientens sekretess och hur läkaren ska 
hantera smittskyddslagen. Den etiska konflikten i detta fall är framförallt en 
intressekonflikt. Läkaren har ett etiskt och även rättsligt (sekretesslagen) krav på 
sig att skydda sin patient och erbjuda patienten sekretess och samtidigt ett både 
etiskt och rättsligt (smittskyddslagen) krav på sig att skydda samhället mot 
smittsamma sjukdomar. I detta fall kommer dessa båda funktioner — individ
skyddande och samhällsskyddande — i konflikt med varandra. Vems intressen, 
samhällets eller patientens, ska man i första hand företräda?

En del av diskussionen brukar röra sig om sekretess kontra smittskydd, vilket går 
först? Vi har också diskuterat det praktiska handläggandet av hur man ska få 
mannen att HIV-testa sig utan att bryta mot sekretesslagen avseende patien
ten.
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Den hätskaste diskussionen brukar röra huruvida man ska anmäla patienten 
enligt smittskyddslagen, trots att det framkommer att patienten blivit tvingad till 
samlag av den uppringande mannen. Här kommer man in på en värdekonflikt. 
Har jag som läkare rätt att värdera patientens agerande och låta min värdering 
påverka hur jag handlägger kravet på att anmäla enligt smittskyddslagen?

I slutet av diskussionen berättar läraren hur den patientansvarige läkaren agerade 
och vad det fick för konsekvenser.

Fall 2
Det rör sig här om en svårt sjuk patient som ligger på en annan klinik, men som 
planeras tas över till infektionskliniken samma dag. Innan övertagningen är gjord 
blir jouren på infektionskliniken uppringd av den läkare som är ansvarig för 
patienten på den andra kliniken. Patienten har blivit sämre och jouren blir 
ombedd av den ansvarige läkaren att omedelbart gå över och titta på patienten och 
i första hand avgöra om patienten måste tas om hand på intensiwårdsavdelning. 
Den ansvarige läkaren anger att han själv inte har tid, och att patienten ju ändå 
snart ska tas över till infektionskliniken.

Studenternas uppgift blir att diskutera ansvarsfrågan mellan de två läkarna. Vem 
har ansvar för patienten och därmed skyldighet att göra den akuta bedömningen? 
Hur ska man göra för att ta hänsyn till patientens bästa?

Diskussionen här brukar ofta gälla hur infektionsjouren ska göra när den 
ansvarige läkaren vägrar att gå och titta på patienten. Det brukar också röra sig om 
hur lätt det är att låta sitt eget behov av att det ska ”gå rätt till” gå ut över hänsynen 
till patientens bästa.

Fall 3
Här handlar det om en 81-årig man som är pigg och vital och relativt frisk. Han 
kommer in på infektionskliniken med blodförgiftning, sepsis. Hans tillstånd 
försämras efter några timmar och behandlande läkare måste ta ställning till om 
patienten ska tas om hand på intensiwårdsavdelning och läggas i respirator.

Studenternas diskussionsuppgift gäller här ställningstagande till intensiwårds- 
behandling eller inte.

Beslutet om intensiwård påverkas av patientens ålder, sjukdomens prognos och 
nyttan med den intensiva behandlingen, och blir en typ av värdekonflikt. 
Dessutom blir det en prioriteringsfråga, eftersom kostnaderna och eventuellt
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också platsen för intensiwård för denna gamla patient kan påverka möjligheterna 
att vårda en yngre patient med bättre prognos. Ofta brukar studenterna inte tycka 
det första beslutet är så svårt att fatta, de flesta tycker att patienten ska få 
intensivvård.

När läraren sedan berättar att patienten vårdas 6 veckor på intensiwårds- 
avdelning utan att förbättras kompliceras problemet och kommer att handla om 
aktiv och passiv dödshjälp. I verkligheten diskuterade ansvariga infektionsläkare 
och intensiwårdsläkare om man kan avbryta respiratorvård i detta fall, trots att 
patienten inte är hjärndöd.

När studenterna far ”facit” på hur man faktiskt handlade fallet och hur utgången 
blev blir det ursprungligen lätta ställningstagandet inte så självklart. Det brukar 
också bli diskussion om hur läkarnas beslut och handlande ”grumlas” av deras 
grundläggande moraliska inställning och hur man ska hantera sin egen reaktion 
när beslut som fattats med patientens bästa för ögonen visar sig leda till onödigt 
lidande för patienten.

Fall 4
En känt HIV-positiv man från ett afrikanskt land söker med sin hustru på 
infektionskliniken. Hustrun, som nyligen kommit till Sverige visar sig ha en 
primär HIV-infektion och samtidigt konstateras att hon är gravid. Hon är inte 
informerad av sin make om att han är HIV-positiv, och allt talar för att det är han 
som smittat henne med HIV.

Även i detta exempel blir det en del diskussion angående om patientansvarig läkare 
ska anmäla sin patient enligt smittskyddslagen eller inte. Men framför allt 
diskuterar vi frågor som rör svårigheter att informera. I det här fallet spelar också 
kulturella skillnader in, både vad gäller de båda patienternas reaktion på informa
tionen om sin sjukdom och ställningstagandet till om kvinnan ska göra abort eller 
inte. Det brukar bli en hel del diskuterande om hur man som läkare ska hantera 
de kulturkrockar som uppstår i vården, och hur mycket man ska anpassa sig till 
kulturellt betingade skillnader i moralisk värdering mellan läkare och patient. Vi 
diskuterar också hur man som behandlande läkare hanterar sin egen ”ilska” mot 
en patient som inte brytt sig den information han fått, och läkarens mer 
allmänmänskliga ”ilska” mot maken över det som skett.

Sammanfattning
Det som vi tror skiljer vår undervisning från den etikundervisning läkarstuderande 
får på andra institutioner, är möjligheten att få fundera kring realistiska etiska
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vårdproblem som många gånger kompliceras av att man måste fatta snabba beslut 
i en given situation och där läkarens bedömning påverkas av den egna relationen 
till patienten och ofta också av praktiska ”komplikationer”.

Vi tror att styrkan i undervisningsformen ligger i att fallen inte är konstruerade 
och att vi kan erbjuda ”facit” på problemen, där våra egna bedömningar i samtliga 
fyra fall tål att diskuteras. Kritiken mot det verkliga handläggandet av de fyra fallen 
har ofta varit den mest givande delen av diskussionen.

Vi har upplevt att läkarstudenterna, som mest är vana att få ta del av givna fakta 
från mer erfarna blivande kolleger och lärare, här får en chans att pröva sina egna 
omdömen i frågor som inte har några givna svar.

Vi hoppas att de på det sättet får ökat självförtroende att fatta egna beslut när de 
så småningom måste göra det, men också en förståelse för att många problem 
inom sjukvården inte går att få lösningen på genom att läsa en faktabok utan 
kräver personlig mognad och erfarenhet.
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Könsperspektiv i medicinen -  ny pedagogisk kurs för lärare 
på medicinsk fakultet

Gunilla Risberg, allmänmedicinska institutionen 

Sammanfattning
Regering och riksdag har fastställt att kunskapen om kvinnors hälsa skall fördjupas 
i den grundläggande läkarutbildningen. För detta beviljade socialdepartementet 
särskilda pengar att söka 1995.

Grundutbildningsnämnden vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet fick 
projektmedel till en pedagogisk kurs för lärare i läkarutbildningen; en kurs för att 
medvetandegöra attityder och förhållningssätt till vård, hälsa och läkarutbildning 
ur ett genusperspektiv.

För att inventera angelägna frågor, erfarenheter och svårigheter inom detta om
råde skickades våren 1996 en enkät till samtliga specialistkompetenta läkare 
involverade i läkarutbildningen vid de kliniska institutionerna. Enkätsvaren fick 
ligga till grund för de teman som behandlas under kursen.

Kursen startade hösten 1996 och har 15 deltagare. Den omfattar 9 halvdagar 
bunden undervisning (en halvdag per månad) + egna studier och fördjupnings- 
arbete. Vid varje kurstillfälle deltar en inbjuden inledare som under ca en timme 
belyser dagens tema. Resten av tiden bygger på deltagarnas egna erfarenheter och 
reflexioner utifrån inledningen. Pedagog deltar vid varje tillfälle liksom särskild 
kursansvarig.

De teman som hittills behandlats är: socialisation och identitetsutveckling, 
biologi/kultur, mansrollen, språk och kommunikation samt arbetsorganisation. 
De teman som kvarstår är: handledning, bemötande och hälsa och livsvillkor.

Här redovisas bakgrund, enkät, enkätsvar, kursplanering och hittills gjorda 
erfarenheter när halva kursen har gått.
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Bakgrund -  behövs genusperspektiv i medicinen?
Genusforskning tar sin utgångspunkt i att det finns en skillnad i makt och 
inflytande mellan kvinnor och män. Den är en vidareutveckling och precisering 
av det som tidigare gått under beteckningen kvinnoforskning och/eller köns- 
teoretisk forskning och är ett sedan åtminstone 30 år tillbaka internationellt 
etablerat vetenskapligt synsätt inom olika discipliner och i tvärvetenskapliga 
projekt. Denna forskning har påvisat att traditionella val av forskningsämnen och 
teorier, frågeställningar och metodval, bearbetning och tolkning av resultat inte 
räckt till för att ge en rättvisande bild av situationen i samhället. När man utgår 
från den rådande maktasymmetrin mellan könen gör man andra frågeställningar, 
använder nya metoder och lyfter fram tidigare okända verkligheter och samband.

Medicinen som vetenskap har klarat sig längst från granskning utifrån detta 
perspektiv. Visst, man har forskat på kvinnor, men det har handlat om hur kvinnor 
är, biologi och psyke, inte om hur kvinnor har det. (Carlstedt, G, 1992) Kvinnors 
liv, arbete, hälsa och sexualitet har på så sätt inte tillräckligt belysts eller tolkats 
felaktigt. Om man ser tillbaka i historien är det lätt att se hur medicinen som 
vetenskap, genom att göra samhälleliga tolkningar av biologiska teorier, använts 
för att rättfärdiga och legalisera rådande uppfattningar i samhället vad gäller 
särbehandling och diskriminering p g a kön. Karin Johannisson har i Den Mörka 
Kontinenten beskrivit situationen i detta avseende vid förra sekelskiftet. Bl a 
användes teorin om livsenergins konstans som argument mot att flickor och 
kvinnor skulle/kunde ägna sig åt intellektuellt arbete. Därför skulle kvinnor inte 
heller ha tillgång till universitetsstudier.

I Linköping har man 1996 gjort en genomgång av utbildningsmaterial och 
metoder i grundutbildningen för läkare för att belysa huruvida genusperspektivet 
synliggörs, problematiseras och utbildas. Man konstaterar att litteraturen överlag 
förefaller vara enkönad eller könsblind. Författarna är manliga. Inom forskningen 
bortser man inte bara från mäns och kvinnors olika levnadsvillkor utan också deras 
olika fysik och biologiska rytmer.

Att medvetandegöra kön som analytisk kategori är i sin linda inom medicinsk 
vetenskap. Begreppet genus är främmande och oklart för de flesta inom området. 
Detta faktum är orsak till att vi både i enkät och kursnamn valt att använda det 
”omodernare” begreppet könsperspektiv.

Bakgrund -  aktuell kurs
Regering och riksdag har under 90-talet på olika sätt uppmärksammat köns- 
blindheten inom sjukvården. Kvinnovåldskommissionen fick i uppdrag att belysa
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och utreda våld mot kvinnor ur ett kvinnoperspektiv.

Kommissionens förslag ledde bl a till att Rikskvinnocentrum inrättades för två år 
sedan vid Uppsala Allmänna Sjukhus. I bemötandeutredningen, som nyligen har 
publicerat sitt betänkande, var uppdraget att utifrån ett könsperspektiv analysera 
vad som påverkar personalens beteende i mötet med patienterna.

I linje med detta fastslogs i propositionen 1993/94 om järnställdhetspolitiken -  
Delad Makt Delat Ansvar -  att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att öka 
kunskaperna om kvinnors hälsa bl a i den grundläggande läkarutbildningen. För 
detta ändamål anslog socialdepartementet medel att söka 1993.

Grundutbildningsnämnden i Umeå gjorde genom Ulf Högberg en utförlig 
ansökan som bl a innehöll en inventering av pågående forskning och undervisning 
inom området vid medicinska fakulteten. Man sökte medel i syfte att:

• i grundutbildningen medvetandegöra attityder och förhållningssätt utifrån ett
genusperspektiv, i första hand genom kurs/seminarieserie för lärare vid olika 
institutioner;

• integrera nya och fördjupade kunskaper om kvinnors hälsa i kursutbudet inom
grundutbildningen.

Ansökan ledde till att Umeå universitet tilldelades närapå hälften av projekt
medlen -  480 000 kronor.

Den kurs som redovisas här har att göra med det första syftet. För syfte nummer 
två pågår förberedelser för enstaka valfri kurs i Kvinnors Hälsa ht -97.

Enkät
Bakgrund
På allmänmedicinska institutionen finns flera personer som bedriver medicinsk 
genusforskning. Vi fick i uppdrag att utforma och planera den kurs för lärare som 
syftar till att medvetandegöra attityder till vård, hälsa och läkarutbildning ur ett 
genusperspektiv.

För att inventera angelägna frågor, erfarenheter och svårigheter inom detta 
område beslöt vi att göra en enkät. Den skickades våren 1996 till samtliga 
specialistkompetenta läkare (490 st, varaven tredjedel kvinnor) som på något sätt 
är involverade i läkarutbildningen vid Umeå universitet.
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Utformning
Enkäten har sju huvudfrågor, var och en med tre underfrågor (bilaga 1 ). Med hjälp 
av VAS-skalor (frågedel a) och kompletterande öppna svarsalternativ (frågedel b 
och c) vill vi fa belyst huruvida och i så fall på vilket sätt läkaren/läraren i sitt arbete 
beaktar, reflekterar kring och ger betydelse åt:

• kvinnors hälsosituation
• sin egen könstillhörighet -  i patientläkarmötet, i handledarsituationen och i

andra yrkesmässiga relationer
• patientens könstillhörighet
• läkarkandidatens könstillhörighet

Den sista frågan handlar om eventuellt intresse för fortbildning i ämnet och vilka 
frågor/teman som i så fall uppfattas som angelägna att behandla.
Kön och specialitet hör till de basfakta som efterfrågas.

Resultat
Efter en påminnelse inkom svar från 324 tillfrågade, en svarsfrekvens på 66 %. Av 
kvinnorna svarade 70 %, av männen 60 %. Över 50 personer uttrycker stort 
intresse för utbildning i ämnet, något fler kvinnor än män.

Både kvantitativ och kvalitativ analys av svaren planeras. (Statistisk bearbetning 
av frågedel a och även frågedel b och c efter en första kvalitativ analys som ger 
begrepp som kan användas i statistisk bearbetning. En grundligare kvalitativ 
analys av frågedel b och c för att försöka finna övergripande begrepp som kan ge 
förståelse för hur könsperspektiv uppfattas och får betydelse inom läkarutbild
ningen.) Hittills har såväl tid som medel saknats för att gå så grundligt in i 
materialet.

Inför denna kurs har samtliga svar genomlästs. Svaren på fråga 7c och i viss mån 
fråga lc har sammanställts på ett noggrannare sätt. Nio ämnen återkommer hos 
flera svarande. Åtta av dessa har fått utgöra teman för var sitt kurstillfälle när 
kursen slutgiltigt utformades. (Se schema, bilaga 2.)

Kursplanering och -utformning
En kurs som denna, som vill medvetandegöra attityder och förhållningssätt och 
introducera nya perspektiv handlar om en process som kräver tid. Vi valde därför 
på ett tidigt stadium att planera för flera kurstillfällen om en halv dag med cirka 
en månads mellanrum. Kursen startade i början av oktober -96 och kommer
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därmed att pågå även hela vårterminen -97. Tanken är att ge kursdeltagarna tid 
för reflexion och eftertanke och för inläsning av kurslitteraturen i etapper för varje 
nytt tema som kommer upp. Så startas förhoppningsvis en fruktbar dialog om 
genusperspektiv i teori och praktik.

När ämnena för de olika kurstillfällena utkristalliserats via enkäten sökte vi för 
varje tema kunniga inledare, som håller på med genusforskning. Och vi fann dem. 
Det blev ett tvärvetenskapligt lärarlag (se schema, bilaga 2) Medicinska fakulte
tens pedagogiska konsult Mats Klingvall har varit med vid kursens utformning. 
Han är också med vid varje kurstillfälle liksom särskilt kursansvarig.

Inbjudan till deltagande gick ut via institutionernas ämnesföreträdare i maj med 
påminnelse i augusti. 18 deltagare anmälde sig, varav 3 män.

Erfarenheter hittills
Vi har träffats vid fem kurstillfällen. Mellan 10 och 13 deltagare har varit när
varande varje gång. Minnesanteckningar förs och skickas ut efter varje gång. Så 
kan de som inte hade möjlighet att närvara få reda på en del av vad som sades och 
hur diskussionen gick. Kursdeltagarna verkar tycka att den kunskap lärarna 
förmedlar är ny, viktig och intresseväckande; inte ensidig och dogmatisk som en 
del kanske hade föreställt sig, utan öppen och problematiserande, men också 
perspektivistisk, som all kunskap om man vågar se det. Antalet deltagare har känts 
lagom stort för att få igång diskussion och funderingar kring hur kunskapen kan 
appliceras i den egna vardagen i undervisning och handledning men också i 
patientarbetet. Deltagarna är diskussionsglada vilket verkar uppskattas av inledar
na. De flesta har stannat kvar hela eftermiddagen och deltagit i kursdeltagarnas 
”efterarbete”. Flera uppslag till fördjupningsarbeten (ingår som en del av kursen) 
har framkommit vid dessa tillfällen.

Flera personer som inte har möjligheter att gå kursen nu har hört av sig och önskat 
att den ska gå i repris. Vi kommer att göra en formell ansökan till grundutbildnings
nämnden om detta. Kanske kan vi därvidlag ha draghjälp av bemötande
utredningens betänkande. I dess slutsatser ingår att genusperspektiv ska beaktas 
i alla kurser och moment i grundutbildningen och att ett sätt att nå dit kan vara 
kurser i genusperspektiv för lärarna.

Bilagor
1. Enkät
2. Kursschema
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Bilaga 1

ENKÄT

Man _ Kvinna _
Läkarexamen år..............
Disputerad: Ja _ Nej _ 
Kandidatkontakt i det 
kliniska läkararbetet: 
Regelbundet _
Någon/några gånger per år. 
Aldrig _

Ålder:.......
Specialist inom................
Universitetsanställd: Ja _  Nej_ 
Undervisar på

läkarlinjen: Ja _  N ej.

1 .a. Inom mitt undervisningsmoment är det viktigt att kvinnors hälsosituation särskilt beaktas.
Instämmer inte____________________________________________________  Instämmer
alls. fullständigt

( Sätt kryss på linjen )

l.b. Motivera:

l.c. Ge exempel på teman inom ditt område där du skulle önska att kvinnors hälsosituation 
fördjupas i undervisningen:

2.a. Patientens könstillhörighet har betydelse för patient-läkarmötet.

Instämmer inte_ 
alls

( Sätt kryss på linjen )

_ Instämmer 
fullständigt
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2.b. Motivera:

2.c. Ge exempel på situationer i ditt kliniska arbete där det kan vara viktigt att vara medveten 
om hur patientens könstillhörighet påverkar handläggningen:

3.a. Min egen könstillhörighet har betydelse i patient-läkarmötet.

(Sätt kryss på linjen )

3.b. Motivera:

3.c. Ge exempel på situationer i ditt kliniska arbete där det kan vara viktigt att vara medveten 
om hur doktorns könstillhörighet påverkar handläggningen:
4..a. Kandidatens könstillhörighet har betydelse i handledningssituationen.

Instämmer inte____________________________________________________ Instämmer
alls fullständigt

(Sätt kryss på linjen )

4.b. Motivera:

4. c. Ge exempel på situationer i ditt arbete med handledning där det kan vara viktigt att vara 
medveten om hur kandidatens könstillhörighet påverkar handledningen:

3.a. Min egen könstillhörighet har betydelse i handledningssituationen.

Instämmer inte____________________________________________________ Instämmer
alls fullständigt

( Sätt kryss på linjen )

5b. Motivera:

5.c. Ge exempel på situationer i ditt arbete med handledning där det kan vara viktigt att vara 
medveten om hur din egen könstillhörighet påverkar handledningen:

6 a. Min egen könstillhörighet har betydelse i mina yrkesmässiga relationer, t ex i arbete med 
kollegor och annan personal eller i forskningsammanhang.
Instämmer inte____________________________________________________ Instämmer
alls fullständigt

( Sätt kryss på linjen )

Instämmer inte. 
alls

Instämmer
fullständigt
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6.b. Motivera:

6.C . Ge exempel på situationer i dina yrkesmässiga relationer där din egen könstillhörighet kan 
ha betydelse:

7.a. Jag är intresserad av att delta i en kurs om kvinnors hälsa och könsperspektiv i vården

( Sätt kryss på linjen )

7. b. Motivera:

7.C. Följande ämnen/teman anser jag de viktigaste att belysa i en kurs om kvinnors hälsa och 
könsperspektiv i vården:

Bilaga 2
Pedagogisk kurs i manligt/kvinnligt i läkarutbildningen. -  Könsperspektiv på vård, 
hälsa och handledning. 5p.

Kurslitteratur:
Karin Johannisson. Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de siècle. Norstedts, 
1994
Nina Björk: Under det rosa täcket. Wahlström och Widstrand, 1996.

Schema. Kurstillfällen, teman och föreläsare:

1. Tid: Onsdag 2 oktober, 13-17.
Tema: Socialisation och identitetsutveckling
Inledare: Eva Magnusson. Psykolog, doktorand vid Kvinnovetenskapligt Forum, Umeå.

2. Tid: Onsdag 6 november, 13-17.
Tema: Biologi/ Kultur.
Inledare: Katarina Hamberg, distriktsläkare, doktorand vid inst. för allmänmedicin, Umeå

3. Tid: Torsdag 5 december, 8.15- 12.
Tema: Mans” rollen”
Inledare: Öystein Gullvåg Holter, sociolog, mansforskare, Arbetsforskningsinstitutet, Oslo.

4. Tid: Onsdag 29 januari 13.15-17 
Tema: Språk och kommunikation
Inledare: Eva Ersson, forskarassistent, inst. för nordiska språk, Umeå

Instämmer inte. 
alls

Instämmer
fullständigt

1.

2
3.
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5: Tid: Onsdag 19 februari 13.15-17.
Tema: Sjukvårdsorganisation och arbetsmiljö
Inledare: Gerd Lindgren, sociolog, forskare vid Arbetslivsinstitutet, Stockholm

6. Tid: Onsdag 12 mars 13.15-17  
Tema: Handledning
Inledare: Göran Westman, docent vid inst. för allmänmedicin, Umeå

7. Tid: Onsdag 9 april 13.15-17 
Tema: Bemötande
Inledare: Eva Johansson, distriktsläkare, doktorand vid inst för allmänmedicin, Umeå.

8. Tid: Tisdag 13 maj 13.15-17 
Tema: Hälsa och livsvillkor
Inledare: Anne Hammarström, docent vid inst för allmänmedicin, Umeå

9. Tid: Onsdag 4 juni 13.15-17
Tema: Genomgång av fördjupningsarbeten och kursutvärdering
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Synen på etikundervisningen 
i läkarutbildningen

Niels Lynöe, institutionen för socialmedicin

Sammanfattning
Undervisningen i medicinsk etik i läkarutbildningen är under översyn vid flera 
medicinska fakulteter i Sverige. Så är också fallet i Umeå där vi som underlag för 
utvecklingen av en studieplan har genomfört två små studier. Frågeställningen var 
bl a hur ofta etikinslag förekommer under läkarutbildningen, vilka undervisnings
former som används, hur man ser på etikämnets karaktär och hur läkarkandidater 
bedömer kvaliteten av den givna undervisningen?

Under våren 1996 mottog 33 lärare/institutioner en enkät där man mot bakgrund 
av 18 olika delområden uppskattade hur vanligt etikinslag är under läkarutbild
ningen samt vilka undervisningsformer som används; samtliga svarade. Av 36 
läkarkandidater på 11 :e terminens sista vecka svarade 48 på en enkät som innehöll 
frågor om kvaliteten av etikundervisningen på samma 18 delområden.

Resultaten av studierna visade att samtliga 18 delområden enligt lärarnas/insti
tutionernas uppskattning belyses, men att det finns en stor variation mellan hur 
ofta man tar upp de 18 olika delmomenten.

Det finns en diskrepans mellan hur läkarkandidaterna bedömer kvaliteten i 
etikundervisningen och lärarnas uppskattning av förekomsten. Resultaten indicerar 
att en ökad kvantitet av etikinslag inte med nödvändighet medför en ökat kvalitet 
i undervisningen.

Bakgrund
Föreliggande undersökning ingår i ett pågående utredningsarbete i samband med 
utvecklingen av en övergripande studieplan för undervisningen och träningen i 
medicinsk etik vid medicinska fakulteten i Umeå (1). Bakgrunden till studien var 
en inventering av förekomsten och omfattningen av etikundervisning bland olika 
berörda institutioner och kliniker. Den aktuella inventeringen visade att det 
kvantitativt fanns stora skillnader mellan hur olika teman/moment beaktades.
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Vissa teman (exempelvis olika etiska regler) togs upp mycket ofta medan andra 
(t ex behandlingen av ämnet vikarierande beslut/medicinsk paternalism) togs upp 
relativt få gångar (1).

Den aktuella inventeringen lämnade således frågan öppen huruvida vissa moment 
kunde uppfattas som onödiga upprepningar eller motiverad repetition och huru
vida andra moment kunde uppfattas som bristfälligt beaktade. Syftet varatt belysa 
läkarstuderandes bedömning av kvaliteten av undervisningen och träning i ämnet 
medicinsk etik under grundutbildningen vid medicinska fakulteten i Umeå. 
Specifika frågeställningar var 1) hur bedömer de läkarstuderande kvaliteten i den 
givna etikundervisningen, 2) finns det överensstämmelse mellan det kvantitativa 
utbudet av undervisning och de studerandes bedömning av kvaliteten, 3) finns det 
balans mellan olika undervisningsformer och 4) upplever de studerande att etik
undervisningen är sammanhållen eller uppsplittrad?

Material och metod
Under januari månad 1997 distribuerades en enkät till samtliga 56 läkarstuderande 
på termin 11 som då gick sin sista vecka före läkarexamen. I enkäten ställdes 
samma frågor som i inventeringen av förekomst av etikundervisning vid institu
tionerna/klinikerna vid medicinska fakulteten i Umeå. Sålunda ingick följande 
områden: 1) analys av etiska problem, 2) etiska principer, 3) etiska teorier, 4) etiska 
regler, 5) forskningsetik, 6) kulturkrockar, 7) lojalitetskonflikter, 8) etikhistoria, 
9) etik i livets början, 10) prioriteringsetik, 11) preventionsetik, 12) sjukdoms- 
begrepp och etik, 13) svaga grupper, 14) autonomins gränser, 15) vikarierande 
beslut (paternalism), 16) etik och människosyn, 17) etik i livets slutskede och 18) 
den döda människan. Enkäten innehöll också frågor rörande balansen mellan 
olika undervisningsformer exempelvis föreläsning, gruppundervisning, grupp
arbeten, rollspel m m (1). Avslutningsvis frågade vi huruvida undervisningen 
upplevdes sammanhållen eller uppsplittrad/snuttifierad. De 18 olika områdena 
belystes och exemplifierades med underrubriker/items och det gavs möjlighet till 
kommentarer. Enkäten besvarades anonymt.

Samtliga frågor var formulerade som påståenden: ”Undervisningen inom området 
xxxx (exempelvis xxx, xxx och xxx) var i det stora hela... "Svaren markerades med 
kryss på en 10 cm lång visuell analog skala där vänster sida (= 0 cm) representerade 
omdömet ”Bra” och högra sida (=10cm) representerade omdömet ”Dålig”. Ifall 
studenten satta sitt kryss i högra hälften av skalan bad vi om en precisering av den 
underförstådda kritiken genom att sätta ett eller fler kryss för följande typer av 
kritik: Undervisning inom detta område gavs inte, Undervisning inom detta område 
var bristfällig Undervisning inom detta område upprepades for många gångar,
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Undervisningen kom inte i rätt tid Minns ej och Annat. Avslutningsvis fanns det 
möjlighet till övriga kommentarer.

Resultat
Av de 56 läkarkandidaterna svarade 48 på enkäten. Vissa som angav att de ej 
kundeminnas avstod från att sätta kryss på skalan, medan andra gjorde en 
kvalitetsbedömning även om de kryssat för att de inte mindes. Detta gäller också 
dem som ansåg att undervisning inte gavs eller var bristfällig. Merparten har dock 
både satt kryss på skalan och, om aktuellt, även specificerat kritiken.

De studerandes bedömning av de olika områdena
Om man rangordnar de olika undervisningsmomenten efter hur läkarkandidater
na har bedömt kvaliteten på den visuella analogskalan får man fram följande figur 
1.

Figur 1 visar i rangordnad (fallande) skala hur läkarkandidaterna bedömer den 
givna undervisningen inom de angivna 18 olika områdena. På skalan motsvarar 0 
omdömet Bra och skalans 10 motsvarar omdömet Dålig. Resultaten presenteras som 
box-plot med medianvärden (fett streck) och kvartiler. Boxen innehåller 50 % av 
svaren. Extremvärdena har markerats med en cirkel eller en stjärna. Siffrorna i höger 
marginal anger i vilken omfattning studenterna anser att undervisning inte har getts 
eller att den har varit bristfällig. De som angivit att de ej minns har markerats med 
+ före antalet.

386
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Som framgår av figur 1 finns det en relativt god överensstämmelse mellan hur man 
bedömer kvaliteten i undervisningen och förekomst av kritiska kommentarer. Ju 
bättre betyg undervisningsmomentet får desto färre kritiska kommentarer, och ju 
sämre ett undervisningsmoment bedöms desto fler kritiska kommentarer. De 
vanligaste kommentarerna var att undervisningsmomentet var bristfälligt eller att 
det inte alls förekom. En del angav också att de inte minns det aktuella momentet. 
Två angav i kommentarer att de enbart kom ihåg etikinslagen på senaste ter
minen, d v s  under kursen i gynekologi och pediatrik.

Det var enbart några enstaka som vid två olika moment ansåg att området hade 
upprepats för många gångar. En av dessa kommenterade dessutom att repetition 
nog var motiverat.

Jämförelse mellan bedömning och kvantitativ uppskattning 
Enligt den tidigare genomförda inventeringen av förekomst och omfattning av 
undervisning i etik vid medicinska fakulteten i Umeå kunde man rangordna de 
18 aktuella områdena efter hur ofta ett undervisningsmoment förekom. Om det 
finns ett samband mellan hur ofta ett undervisningsmoment förekommer och hur 
de studerande bedömer kvaliteten av den givna undervisningen skulle man 
förvänta sig en rimligt god överensstämmelse mellan den kvantitativa uppskatt
ningen av förekomst och bedömningen av kvaliteten. I figur 2 har de olika 
områdena rangordnats enligt den kvantitativa uppskattningen av förekomsten av 
etikundervisning.

Figur 2  visar i fallan skala den kvantitativa uppskattningen av olika undervisnings
moment i relation till de studerandes bedömning av kvaliteten. På skalan motsvarar 
0 omdömet Bra och skalans 10 motsvarar o mdömet Dålig. Resultaten presenteras som 
box-plot med medianvärden (fett streck) och kvartiler. Boxen innehåller 50 % av 
svaren. Extremvärdena har markerats med en cirkel eller en stjärna. Siffrorna i höger 
marginal anger ett kvantitativt indexför uppskattningen av hur o fia  de olika momen
ten tas upp av de olika institutionerna!klinikerna.
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Helhetsbedömning av balans och sammanhållning
Med ranke på atr den medicinska etiken innehåller både 1) en kunnandeaspekt 
som kan förmedlas i exempelvis rollspel och gruppdiskussioner och 2) en 
vetandeaspekt som exempelvis kan förmedlas i föreläsningsform, är det av intresse 
att belysa frågan om balansen mellan olika undervisningsformer. Som det framgår 
av figur 3 finns det en majoritet som anser att det finns en rimligt god balans.

Figur 3 visar de studerandes bedömning av balansen mellan olika undervisnings
former exempelvis föreläsning, gruppdiskussion, rollspel m m. På skalan motsvarar 0 
omdömet Bra och skalans 10 motsvarar omdömet Dålig. Figur 3 visar också hur de 
studerande i det stora hela bedömer etikundervisningen. På skalan motsvarar 0 
o mdö met Sam manhållen och skalans 10 motsvarar omdömetUppsplittrad/snuttifierad. 
Resultaten presenteras som box-plot med medianvärden (fet streck) och kvartiler. 
Boxen innehåller 50 % av svaren. Extremvärden har markerats med en cirkel.
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Kommentarer
Kommentarerna berörde oftast omfattningen av etikinslag som man ansåg var ett 
problem. Exempel på kommentarer inom detta område: ”1 det stora hela var 
undervisning i etik obefintligtoch ”Mer av allt, tack”. En del kommenterade också 
balansen mellan olika undervisningsformer och ansåg att det fanns för många 
föreläsningsinslag och för få tillfällen för gruppdiskussion. Några hade även 
kommentarer till innehållet i undervisningen, där exempelvis analys av etiska 
problem upplevdes ”Oftast som en geschäftigpseudo diskussion” och det som skulle 
ha varit en diskussion om prioriteringsetik ”handlade mer om klinikchefi-empati”. 
En ansåg att undervisningen om etik i livets början hade varit ”propaganda för 
gällande praxis” och. en annan hade en ”känsla av att många (kliniker) har vaknat 
upp i ll:e  timmen och kommit pä att vi också måste fixa någonting etiskt. ”

Av kommentarerna kunde man också utläsa att vissa studerande anser att etik är 
inget som man kan lära sig på en kurs.

Diskussion
Det finns en rad problem som bidrar till att man måste ta föreliggande undersök
ning med vissa förbehåll. Det gäller framförallt frågan om vad en läkarstuderande 
under sista veckan av sitt studium kommer ihåg av en utbildning som sträckt sig 
över elva terminer. Etikundervisning förekommer både på första och andra ter
minen och frågan är hur mycket av exempelvis denna undervisning som den 
studerande minns. Nu fanns det emellertid möjlighet att markera i vilken om
fattning man inte kom ihåg ett aktuellt moment eller om man faktiskt helt 
saknade momentet. Det område där flest har markerat att de inte minns är 
momentet etikhistoria, vilket exempelvis förekommer på termin 2. De stude
rande minns åtminstone att de haft det aktuella momentet, men kommer alltså 
inte ihåg de olika delmomenten. Att man inte kan minnas ett moment kan 
emellertid också tas till intäkt för att undervisningen inte har gjort större intryck 
och således kan uppfattas som bristfällig eller otillräcklig.
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De moment som figurerar överst på de studerandes rangordningslista (se figur 1) 
är några av de moment som de studerande haft under de senaste terminerna. 
Bortser man emellertid från de tre första i de studerandes rangordning (figur 1) 
finns många moment där de studerande har bedömt undervisningen som ganska 
bra, men där en del ändå ansett undervisningen som bristfällig.

En annan sak man måste göra förbehåll för vid tolkningen av resultaten är de 
relativt stora variationerna (interkvartilavstånd) i bedömningarna av merparten 
moment. Detta kan vara uttryck för gruppundervisningens eller den individ- 
baserade undervisningens baksida. Exempelvis i samband med den kliniska 
undervisningen på mottagning eller i samband med gruppundervisning (4-6 
läkarkandidater) ser inte alla samma patient och olika etiska problem aktualiseras 
således för olika grupper eller individer. Detta förhållande kan också bidra till att 
de studerande gör så relativt olika bedömningar beträffande ett och samma 
moment.

Jämförelse mellan bedömning och uppskattning
Även om man alltså måste tolka resultaten med en viss försiktighet så finns det 
ändå en påtaglig skillnad i rangordningen av de olika momenten beroende på om 
den baseras på institutionernas uppskattning av förekomst av etikundervisning 
eller på de studerandes bedömning. Om man jämför figur 1 med figur 2 ser man 
tydligt att det finns en skillnad mellan å ena sidan den rangordning som man 
skulle förvänta sig om lärarnas/institutionernas uppskattning även skulle vara ett 
uttryck för kvaliteten i undervisningen och å andra sidan den rangordning man 
faktiskt får om man utgår ifrån de studerandes bedömningar.

Man ser då att det enbart i vissa moment finns ett samband mellan kvantitet och 
kvalitet. I merparten moment är tendensen till samband svårare att identifiera. 
Det gäller både sådan undervisning som till kvantiteten är liten och som ändå 
bedöms som bra och sådan undervisning som till kvantiteten är omfattande men 
ändå bedöms som dålig.

Balans och sammanhållning
En majoritet tycks anse att det finns en rimlig balans mellan de olika undervisnings- 
inslagen. Dock framgår det av kommentarerna att de som tenderar att anse 
balansen som mindre god eller dålig anser att det finns för lite utrymme för 
gruppdiskussioner och rollspel och att föreläsningsformen dominerar för mycket. 
Detta är inte oförenligt med den tidigare genomförda inventeringen av institutio
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nernas bedömning av hur ofta undervisning förekommer och vilka undervisnings
former som används. Föreläsningsformen är fortfarande den dominerande enligt 
lärarnas/institutionernas uppskattning.

En tydlig majoritet upplever att etikundervisningen inte förefaller sammanhållen 
och att den snarare upplevs uppsplittrad och snuttifierad. Några anser att man 
skulle kunna ta hänsyn till detta genom att innan den kliniska undervisningen 
påbörjas ha en hel vecka med etik så att man har en god grund innan man kommer 
ut på klinikerna där undervisningen med viss nödvändighet måste vara upp
splittrat.

Onödig upprepning eller repetition
Med utgångspunkt i den tidigare genomförda inventeringen av lärarnas/institu
tionernas uppskattning av förekomst av etikinslag på utbildningen skulle man 
kunna förvänta sig att vissa moment skulle kunna upplevas som onödig upprep
ning. Detta är emellertid inte fallet. Det är enbart ett fåtal som upplever eventuella 
upprepningar som onödiga. Även om det i vissa fall är fråga om upprepningar så 
upplevs dessa som motiverade.

Sammanfattning och konklusion
Även om man måste tolka resultaten med en viss försiktighet finns det indikatio
ner på att lärarnas/institutionernas kvantitativa uppskattning av hur ofta olika 
etikmoment förekommer i undervisningen inte stämmer översens med de stude
randes bedömning av kvaliteten av undervisningen. Det finns en stor variation i 
hur olika områden bedöms och det finns också en stor variation i studenternas 
bedömning av ett och samma område.

De studerande anser att det i det stora hela finns en rimligt god balans mellan olika 
undervisningsformer och att ifall man ska ändra balansen bör det vara till fördel 
för gruppdiskussioner och rollspel och på bekostnad av föreläsningsformen. 
Merparten av de studerande upplever att etikundervisningen är uppsplittrad och 
snuttifierad och det föreslås bl a att man bör ha en hel veckas samlad etik
undervisning som grund innan de studerande går ut på klinikerna.

Referenser:
Lynöe N. Etikutredning för medicinska fakultetens grundutbildningsnämnd. 

Umeå mars 1997.
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Posterutställning

Distansundervisning via www
Greger Orädd, fysikalisk kemi

Distansundervisning i ordets rätta bemärkelse innebär att kontakten mellan lärare 
och student upprätthålls trots en fysisk separation. Detta kan vara svårt att ordna 
rent praktiskt, även om tekniska hjälpmedel som telefon och fax används. Det rör 
sig oftast om kontakt mellan lärare och enskilda studenter, undantaget är de 
tekniskt avancerade videokonferenser som kan anordnas. En stor svårighet med 
kommunikationen gäller frågan om tillgänglighet. Ofta är läraren upptagen med 
annat när studenten söker kontakt och vice versa. Det kan också vara svårt att få 
studenterna att kommunicera inbördes via telefon.

Med anledning av den snabba utbyggnaden av Internet och den mjukvara som gör 
det möjligt att kommunicera via datorer har vi på kemiska institutionen utvecklat 
ett programpaket för distansundervisning baserat på World Wide Web. I materia
let on-line finns all information som normalt går ut skrifdigt till distans
studenterna, t ex kursplan, scheman, kompendier och speciella läsanvisningar. 
Vidare ingår s k quizfrågor där studenten steg för steg kan lösa ett komplicerat 
problem genom att ta hjälp av tips som studenter och lärare kan utbyta medde
landen publikt eller individuellt. Fördelen med denna typ av kontakter är att 
varken lärare eller studenter behöver vara bundna till speciella tider, man kan gå 
gå igenom sin ”elektroniska anslagstavla” när det finns tid till det och besvara alla 
meddelanden. Materialet utvecklas ständigt och nya teknologier som kommer att 
implementeras är animerade GIF-bilder och ”Chemical MIME”, vilket ger 
möjlighet till distribution av animerade visualiseringar.

Studiekvalitet i studentperspektiv
Christer Jonsson, Martin Johansson, pedagogik

Förändringens vind blåser och diskussionerna om den högre utbildningens 
effektivitet och kvalitet breder ut sig. Detta gäller de flesta länder i den industria
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liserade västvärlden, inte minst Sverige. Kommittéer tillsätts, utvärderingar utförs 
och kontrollmekanismer utvecklas -  allt medan kvalitetsbegreppet är luddigt och 
mångtydigt. Begreppet har många uttolkare och de studerandes uppfattningar 
om kvalitet borde vara en viktig del i detta maktspel.

I den här postern speglas denna övergripande utveckling men tonvikten ligger på 
studentperspektivet. Vi kommer att presentera intervju- och enkätresultat om de 
studerandes syn på studiekvalitet vid fyra utbildningsinriktningar vid Umeå 
universitet och University of Wisconsin, Madison. Genom att dels studera olika 
utbildningsinriktningar (hum-, lärar-, naturvetar- och idrottsrelaterade utbild
ningar) och dels utbildningar från två olika länder kan nya insikter göras. 
Avslutningsvis diskuteras skillnader mellan grupperna samt studentperspektivets 
relation till andra perspektiv.

Tillverkande av postrar som en del i grundutbildningen
Katarina Winka, ekologisk botanik

Den Utbildning i förändring” jag vill skildra är tillverkandet av postrar som en 
del i grundutbildningen. Under C-kursen i Allmän botanik ingår fylogeni och 
biodiversitet som ett delmoment. Här tas bland annat upp hur man gör en poster. 
Vi delar ut kap 25 från boken ”How to write and publish a scientific paper” (Day), 
och visar exempel på postrar. Studenterna får sedan i grupper arbeta med att 
tillverka en egen poster utifrån en systematisk artikel. Grupperna arbetar helt 
självständigt med att plocka ut posterstoff ur artiklarna och bearbeta detta. Det 
är bara bilderna som kopieras. Postrarnas estetiska intryck och vetenskapliga 
innehall kommenteras vid en postersession i slutet av kursen.

Distansutbildning via datorkommunikation
Lisbeth Appel berg, BUSV, lärarutbildningen

Specialpedagogutbildning 60 p. Utbildningen, som är en påbyggnadsutbildning 
för förskollärare, fritidspedagoger, grund- och gymnasielärare bedrivs som heltids- 
utbildning samt Datorpedagogik. 20 p. om vänder sig till verksamma lärare och 
går på 1/4 fart. Båda utbildningarna använder datorkommunikation som 
distansöverbryggande medel.
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Framtidsbarn II
Lisbeth Appelberg, BUSV, lärarutbildningen

Ett landsomfattande prjekt där vi ingår i samarbete med avdelningen Dungen på 
Linblommans skola i Röbäck.

Mentorskapet i lärarutbildningen.
Gunilla Viklund/ Margareta Wolf- Watz, matematisk-naturvetenskapliga ämnen

Pedagogisk introduktion av nyanställda 
på matematiska institutionen
Torgny Domar och Peter Wingren, matematik

Alla nyanställda oerfarna lärare på institutionen (cirka fem per år) får nedsättning 
i sina undervisningsuppgifter för att deltaga i institutionens pedagogiska aktivi
teter. Det handlar om att delta i planeringsdagar, institutionskollegier och i olika 
kursplanegrupper. Vidare att aktivt delta i de informella diskussionstillfällen som 
kallas de ”pedagogiska pizzorna”. Utländska lärare ombeds även introducera sig 
och sin kultur genom att dela med sig av erfarenheter från sina hemländer och sina 
hemuniversitet.

Varje ny oerfaren lärare tilldelas efter eget val en äldre lärare som sin personliga 
mentor. Med mentorn, som får fem lektorstimmars nedsättning i undervisnings- 
uppgifterna, kan den nye läraren diskutera undervisning, personrelationer m m 
fritt från prefekt och studierektor.

En nyanställd med undervisningsuppgifter förväntas också gå en formell intro
duktionskurs på fem halvdagar, en kurs som består egna övningar och diskussio
ner kring utbildningen i matematik. T ex diskuteras föreläsningar, lektioner, 
studenternas eget arbete samt examination. Varje kursdeltagare skall bli lyssnad 
till och handledd av mentorn vid två normala undervisningstillfällen. Varje kurs
deltagare skall också auskultera hos en äldre lärare och skriva en redogörelse för 
lektionen/föreläsningen (utan att ange föreläsarens namn).
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PROST-grupp — Examination
Curt Löfgren, nationalekonomi, m fl

PROST-grupp -  Handledning och Mentorskap
Nils-Erik Wedman, Undervisningscentrum

PROST-grupper -  Vad är det?
Torgny Domar, Nils-Erik Wedman, Undervisningscentrum

347



Allsång:
Den allrasom nyaste Internationalen

Melodi: Ut i skogen ska vi gå

Se vårt land blickar ut mot andra länder 
Något händer!
Nya trender!
Se studenter från olika kulturer 
som kan gynna vårt universite-e-et!
Ut i världen ska vi gå!
Fler studenter ska vi nå!
Dom kan komma ffån Bordeaux och Piteå!

Fånga dom i Tyskland, Tyskland, Tyskland!
Hitta dom i Belgien, Belgien, Belgien!
Jaga dom i Estland, Estland, Estland -  
å dom finns i Danmark likaså!
Tyskland, Belgien, Estland, Danmark -  säkert ska det gå! 
Ut i världen ska vi gå!
Fler studenter ska vi nå!
Och så jättestor studentpeng vi kan fa!

Vi vill ha laoter, khmerer, galler!
Å vi vill ha friser, kelter, irer!
Vi vill ha kroater, daner, kväner!
Vi vill ha osmaner likaså!
Daner, kväner och osmaner -  säkert ska det gå!
Ut i världen ska vi gå!
Fler studenter ska vi nå!
Och så jättestor studentpeng vi kan fa!

(Walfridssons)
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