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Förord
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Undervisningscentret
Ser vi på ett ”äm ne” som filosofi, upplever man snarare sammanhanget som en
inre koherens. En filosofisk fråga kan ofta belysas från flera olika filosofiska
delområden eller riktningar. Filosofins historia, etik, estetik, kunskapsteori,
ontologi o s v hänger ihop, m en de står inte i ett inre logiskt successionsförhållande
som de enskilda delarna av matematiken. (Kjell Askeland i ”Pedagogiskt poem om projektorientering i pedagogiken”, sid. 67, 1979, Liber)
Jag vet inte riktigt varför jag ägnade ett par tim m ar åt att söka rätt på ovanstående
Askeland-citat, m en jag tror att jag gjorde det för att söka stöd i tanken att alla vi
som arbetar inom det universitetspedagogiska fältet arbetar med något som är
synnerligen komplext, där allting hänger samman men som saknar en logisk suc
cession. D etta torde innebära att om vi vill bli klokare på det vi arbetar med, så
spelar det ingen större roll vad vi börjar med att undersöka, huvudsaken är att vi
undersöker. Allting hänger samman och inget är logiskt viktigare än något annat.
Vid 1999 års Universitetspedagogiska konferens ”Lära-Lärande-Lärare” presen
terades ett 30-tal uppsatser. Bidrag som alla belyser fler än en frågeställning, vilket
bara understryker universitetspedagogikens filosofiska karaktär, alltså att
universitetspedagogiska frågor kan (och bör) belysas från olika håll. Allting hänger
samman och inget är logiskt viktigare än något annat. Lärande, undervisning,
handledning, examination, gender o s v påverkar varandra, men de står inte i ett
inre logiskt successionsförhållande till varandra.
Trots att allt hänger samman vill man gärna tillskapa en ordning. T ex en ordning
som underlättar för läsarna att hitta de uppsatser som diskuterar de frågor de
ställer. I denna rapport kom bidragen att placeras under någon av följande rubriker:
• Lärande och undervisning

• H andledning och mentorskap

• IT och lärandet

• Studerandeaktiva arbetsformer

• Examination

• U tbildning som genusskapare

• Utvärdering

• Lärarrollen
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En ordning, m en inte den enda möjliga. Tillbaka till citatet. Jag tror också att jag
sökte rätt på det som ett slags hyllning till alla er som här publicerar er och på så
sätt belyser universitetspedagogiken från så många av dess delområden. O ch att
ni gör det modigt, medvetna om att era bidrag inte är fullständiga och att de kan
kom m a att kritiseras. M en ni gör det också medvetna om att era bidrag behövs.
M an belyser inte ett så stort fält som universitetspedagogiken genom att vänta på
solen - vi far börja med våra ficklampor.
Avslutningsvis kan det vara värt att näm na att om drygt ett år så är vi framme vid
år 2001 och nästa universitetspedagogiska konferens. D et ska bli spännande och
intressant att se vad vi under mellantiden belyst? O ch med vad (ficklampor)?
Tack alla ni som bidrog m ed era uppsatser och alla ni som var med och diskuterade
dem. Tack, och välkomna tillbaka år 2001.
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A. Lärande och undervisning

Kunskap i kritiska situationer i socionomstuderandes
praktik. Analys av k o rta narratives (AKNE)
Björn Blom och Lennart Nygren, Institutionen fo r socialt arbete
Abstract
U nder 1996 och 1997 samlades data bland ett hundratal socionomstudenter
som strax dessförinnan varit ute på praktik. Studenterna ombads skriftligen
beskriva en situation där de uppfattade att något avgörande inträffade som
förde arbetsprocessen in på ett nytt spår. D e ombads reflektera över vilken
typ av kunskap som var verksam i dessa situationer. Resultatet visade bl a att
den typ av kunskap som var verksam i de refererade fallen till ca en fjärdedel
gick att relatera till undervisningen i socionomutbildningen. C a 40 procent
av studenterna angav svar som faller inom kategorin ”icke-vetande” —d v s
för att förändra skedet i en kritisk situation har studenterna mer eller m indre
medvetet nollställt sig och därm ed frikopplat den problematiska situationen
från på förhand givna föreställningar.
1. Introduktion
Av hävd har socionom utbildningen i Sverige innehållit om fattande inslag av
studiepraktik. T vå av utbildningens sju term iner var under lång tid studie
praktik, och i synnerhet den andra praktikterm inen innebar en tanke att studen
ten skulle tillämpa kunskaper som inhäm tats tidigare under utbildningen.
Socionom utbildningen i Sverige har de senaste åren förändrats och praktik
inslaget minskats något. Fortfarande är emellertid tanken att det m ot slutet av
utbildningen ska finnas ett praktikm om ent som numera, förutom att det ger en
möjlighet att tilläm pa tidigare inhäm tad kunskap, även genererar erfarenheter för
den fördjupning och det uppsatsskrivande som sker sista terminen.
E tt genomgående problem med utbildningens uppdelning i teori- respektive
praktikterm iner har varit hur integrationen av de olika typerna av kunskaper och
erfarenheter förväntas ske. I stor utsträckning är detta något som mer eller mindre
uttryckligen förutsatts ske i studentens huvud. D et är ingen överdrift att säga att
det funnits ett slags uppgivenhet inför möjligheten att i ord formulera denna
integrerade kunskap.
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Vi menar oss på intet sätt ha någon lösning på detta dilemma - förmodligen är det
inte ”lösbart” på något entydigt sätt. V ad vi därem ot föresatt oss är att med hjälp
av ”vetenskapliga” kunskapsbegrepp ge ökat utrym m e för studenternas reflektion
över hur kunskap både används och skapas i en dynam isk praktik. Vi har också
föresatt oss att m ed vetenskapliga m etoder analysera och därm ed kunna uttala oss
m er generellt om detta, d v s att vi med hjälp av ett större antal av studenterna
återberättade praktiksituationer kan säga något allmänt om vilka former av
kunskap som är typiska i socionompraktiken och hur dessa kan härledas till olika
ursprungskällor, t ex tidigare utbildning, livserfarenheter etc.
I denna artikel beskrivs och diskuteras ett sätt att arbeta med korta reflekterande
narratives. M etoden är inspirerad av Ricoeurs tolkningsteori (Ricoeur, 1976) och
utgör en modifiering av den tilläm pning som Norberg, Äström m fl utvecklat
inom omvårdnadsforskningen (t ex Pålsson & Norberg, 1994; Söderberg &
Norberg, 1993). I vårt fall tillämpas den således på socionomstuderandes reflek
terande berättelser om situationer de upplevt kritiska eller problematiska under
sin studiepraktik. Artikeln inleds med ett argum ent för behovet att studera
kunskapsprocesser i den typ av komplicerade praktiker som socialt arbete utgör.
Därefter beskrivs en pilotstudie av ett urval av socionomstudenters berättelser om
kritiska/problematiska händelser under studiepraktiken och den analys vi utsatt
dessa berättelser för. Artikeln innehåller en värdering av för- och nackdelarna med
denna analysmetod samt, avslutningsvis, en sum m ering av denna pilotstudies
viktigaste resultat och dess betydelse för socionom utbildningen.
2. Socialt arbete som en kunskapskrävande komplex verklighet
Socialt arbete är en aktivitet som kräver kunskaper av olika slag. I den internatio
nella diskursen råder det oenighet om vilken typ av kunskap som är bärande i de
handlingar socialarbetare utför (Nygren & Soydan, 1997). Vilken roll spelar
teoretisk kunskap i själva handlingsögonblicket, när barnet omhändertas, när
samtal sker med en missbrukare eller när socialbidragets om fattning presenteras
för klienten? I vilken utsträckning är det personlig talang som avgör händelse
utvecklingen? Tillämpas kunskap instrumentellt/preskriptivt eller bildar den en
”kunskapsmassa”, en mer eller m indre medvetandegjord fond m ot vilken den
enskilde socialarbetaren reflekterar sina sinnesintryck i själva handlingsmomentet?
O enigheten i frågan kan illustreras som en kam p mellan dem som tror på en
rationell, instrumenteil tilläm pning av kunskaper och dem som hävdar att socialt
arbete mer handlar om en kreativ, ja rent av konstnärlig aktivitet (jfr Goldstein,
1990, som gör en distinktion mellan norm ativ och generativ teori). Däremellan
finns en m ängd möjliga kombinationer. I den internationella litteraturen i socialt
arbete (Papell & Skolnik, 1992) ges en rad exempel på att socialt arbete som
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praktik kan förstås på likartat sätt som t ex arkitekters, psykoterapeuters och
ögonläkares verksamheter, såsom dessa beskrivs i D onald Schöns välkända ”T he
Reflective Practitioner” (Molander, 1993; Schön, 1983). Dessa professioners
”bokkunskaper” konfronteras hela tiden med situationsunika förlopp som gene
rerar kunskap i en reflekterande, experimenterande och improviserande handlingspraktik (Molander, 1993, s 144).
Frågan om kunskapens funktion i handlingar av olika slag är central när det gäller
utbildning av m änniskor som ska arbeta med människor. U tbildning av t ex
socialarbetare ska förbereda studenten för ett kritiskt reflekterande, och man kan
säga att hela konstruktionen av socialarbetarutbildning både i Sverige och
utomlands vilar på en föreställning om att kunskap i olika former spelar roll.
Konflikterna rör snarast balansen mellan mim etiskt kunskapsinhäm tande (följa
i sin handledares, den beprövade erfarenhetens, fotspår) och kritisk reflektion
med hjälp av gedigna teorikunskaper. Fortfarande baseras argum entationen i
detta konfliktfält på relativt ogrundade föreställningar. D et saknas djupgående
studier av kunskapsinnehållet i socialarbetares och klienters samhandlingar.
Påbörjade ansatser finns dock, t ex Moréns formuleringar om kunskapsinnehållet
i socialt arbete som diskursivt respektive relations baserat, och Olssons studier där
naiva teorier diskuteras med utgångspunkt från vad socialarbetarna mer allmänt
påstår sig grunda sitt handlande på, (Morén, 1992, s 45 ff; Olsson, 1993). Olsson
utgår inte från själva situationen där socialarbetaren gör sin insats, utan från
socialarbetares föreställningar om sina teorier. Fortfarande återstår frågan hur
man kan studera kunskapers roll i handlingsögonblicket empiriskt. Vår ansats kan
ses som ett bidrag till denna fråga. I denna artikel har vi uteläm nat den viktiga
diskussionen om vad som är specifikt med just den skrivna berättelsen, liksom att
vi uteläm nat resonemang om vad tolkning betyder i detta sammanhang. För den
intresserade vill vi hänvisa till Nygren och Blom 1999, se referenslistan.
3. Berättelser i socialt arbete —tillvägagångssätt för pilotstudien
A tt se socialarbetares insatser som berättelser är inte något nytt. Goldstein lyfter
fram narrativ teori som en möjlig praxisteori i socialt arbete och skriver (Goldstein,
1990, s 39):
”By revealing the meaning-laden character o f social behavior and its
interpersonal and environm ental contexts, the narrative form not only
operationalizes the precept start where the client is’, but offers a sound basis
for ongoing dialogue and relationship.”

13

D enna föreskrift, att med narratives som bas börja där klienten är, har enligt vår
uppfattning en uppenbar parallellitet i am bitionen att söka kunskapen där
handlingarna sker. Vår tanke har varit att utnyttja sociala insatsers narrativa
karaktär för att söka efter kunskapsinnehållet i kritiska och problematiska
händelser under socionomstudenters praktik. Vi lät därför studenter på socionom
programmets C-kurs ( d v s sista term inen i socionom utbildningen och strax efter
en avslutad praktikterm in) skriva en berättelse utifrån instruktionen:
Skriv ner en ”narrative”, d v s en kom prim erad berättelse där du redovisar en
situation från din praktik där du kan beskriva närvaron av kunskap/icke-vetande1
i m ötet med klient/er.
1. Vilken typ av kunskap rörde det sig om?
2. Varifrån kom den (handledare eller kolleger, AB-året, tidigare erfarenheter
0 s v)?
3. På vilket sätt var den verkningsfull i situationen ifråga?
Studenternas berättelser användes dels som underlag för m untliga presentationer
och diskussion i undervisningssituationen, dels samlades de in av artikelförfattarna
1forskningssyfte. I denna artikel har ett slumpvis urval av 14 narratives analyserats
(n=l45) i syfte att utveckla den m etod vi valt att förkorta AKNE.
Artikelförfattarna har var och en för sig granskat de 14 narrativen, med utgångs
p unkt i Ricoeurs tolkningsteori (Ricoeur, 1 9 7 6 ,1993a, 1993b). Först gjordes en
”naiv” läsning av alla berättelserna. D en naiva läsningen utm ynnade i att vi
identifierade ett antal grundläggande kategorier för hur studenterna formulerade
kunskapsinnehållet i de situationer de beskrivit.
Dessa kategorier benämndes och memorerades med enkla koder, t ex ”typ av
berättelse”, ”typ av medaktörer”, ”anger tydlig källa för verksam kunskap”,
”oanvändbar narrative?” o s v , m en även sådant som ”tydlig påverkan av in
tilliggande föreläsning” och ”reflektionens effekter”. Dessa koder bildade kolum 
ner i en matris där raderna bestod av respektive narrativ.

Uppgiften föregicks av föreläsningar där olika kunskapsbegrepp diskuterades, bl a
begreppet icke-vetande som ett medvetet sätt att vara öppen för det oförutsägbara,
eller snarare att man ”frigör” sig från sitt ”vetande”. Skälet var att vi ville fasta studen
ternas uppmärksamhet på att kunskap inte per definition är lika med ”teori” eller
bokkunskaper (Blom, 1998; Morén, 1992).
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D en naiva läsningens huvuduppgift är att ”get a sense of the text as a whole”
(Pålsson & Norberg, 1994). D et gällde alltså att efter den naiva läsningen ”stanna
upp” och formulera ett öppet och prelim inärt svar på frågan: Vilken m ening
uttrycker dessa berättelser? V årt svar efter den naiva läsningen av 14 narratives blev
att:
• olika typer av kunskap var betydelsefulla för studenterna i problematiska
situationer, från faktakunskaper till ett förhållningssätt som kan benämnas icke
vetande och som implicerar en (oftast medveten) öppenhet inför det oförutsäg
bara.
• effekten av närvaron av en viss kunskap varierade från att orsaka handlingsförlam ning till att generera öppningar i klientsamtal.
• situationens karaktär verkade ha betydelse för den kunskap m an refererade till.
D en naiva läsningen följdes sedan av en noggrann strukturanalys som ibland
krävde flera ”om tagningar”, ibland inte. I strukturanalysen söktes efter de
meningsbärande enheterna i texten, något som kunde variera från en kort mening
till hela stycken. Strukturanalysen fokuserade på generella tW -aspekter (”storyn”,
aktörerna, handlingarna, konsekvenserna, (jfr Pålsson). En andra strukturanalys
sökte efter hur storyn berättades, hur olika aktörer och handlingar benämnts och
författarens eventuella pendling mellan berättande och en högre tolknings- eller
reflektionsnivå. Resultaten av den hermeneutisk-fenomenologiska ansatsen vidare
utvecklas inte i denna artikel. Dels har det gjorts tidigare (Nygren & Blom, 1998),
dels anser vi att resultaten av den kvantitativa analysen är mer illustrativa i detta
sammanhang.
4. Möjligheter att kvantifiera —en illustration
U r de 14 narratives vi arbetat med kan vi med detta tillvägagångssätt både
klassificera situationer, kunskapsformer och konsekvenser av kunskap. På ett
ytligt plan hade en del av detta gått att åstadkom ma med en enkel enkät. Poängen
är att vi kan grunda klassificeringen i konkreta situationsbeskrivningar och att vi
inte bara kan benäm na dem, utan även yttra oss om relationer mellan situationer,
kunskapsanvändning och konsekvenser och den mening som dessa kan tillskrivas.
Alltså kan vi ge både en ”tät” beskrivande aspekt och en välgrundad tolkning av
den betydelse som situationerna, kunskapsanvändningen och dess konsekvenser
har i berättelserna.
Analysmetoden ger utöver denna hermeneutisk-fenomenologiska ansats dess
utom möjligheter att utföra en kvantitativ analys. M ängden narratives (145 st) ger
en möjlighet att kvantifiera i flera steg. Dels kan meningsenhet erna som emanerat
ur strukturanalysen i sig ha ett intresse (Söderberg & Norberg, 1993), dels kan de
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framtolkade typberättelserna sättas i en kvantitativ relation till dessa meningsenheter. Till följd av det begränsade utrym m et har vi här valt att illustrera med ett
antal tabeller framanalyserade ur de här näm nda 14 narrativen. Vi vill med detta
visa att den sönderdelning av materialet som denna analys ger, bidrar med
ytterligare förklaring. Eftersom det lilla materialet i denna pilotstudie inte håller
för några vittom fattande generaliseringar vill vi betona att de resultat och de
diskussioner vi för ska betraktas som tentativa.
Narrativen behandlar i allmänhet berättelser om m öten mellan en student och en
specifik klient (i något fall med en grupp klienter eller att m an talar om
klientm öten generellt). D etta är förmodligen ingen tillfällighet med tanke på de
instruktioner studenterna fick (se ovan). M en det kan också vara så att det är i
m öten med enskilda som m an sannolikt upplever problem en starkast och att dessa
situationer sätter sig i m innet på ett m er påtagligt sätt än där m an agerat
tillsammans med andra aktörer och/eller i relation till familjer, ungdom sgrupper
etc.
Studenternas angivande av kunskapstyp har vi valt att klassificera med hjälp av
begrepp som vi vet var kända av studenterna innan de skrev sina narratives.2H är
kom alltså den föreläsning som föregick datainsamlingen att strukturera sättet att
skriva.
D en kunskapstyp som studenterna mestadels angivit att de använt sig av är fakta.
D et är till exempel inform ation om klienter via personer i dennes omgivning och
skrivna källor som akter och förhörsprotokoll. Till m indre del handlar det om
fakta i form av boklig kunskap från socionom utbildningen. Därefter kom m er
intressant nog det vi valt att benäm na icke-vetande. O m m an lägger ihop icke
vetande som förhållningssätt och tillstånd är det närmare hälften (39 %) av
studenterna som uppger att denna ”kunskapstyp” varit verksam i den aktuella
situationen. I tredje hand anges förståelse som aktuell kunskapstyp. A tt förtrogen
het enbart använts i åtta procent av narrativen torde bero på att studenterna under
sin praktikterm in inte hinner bli särskilt förtrogna med olika situationer. N är det
gäller färdighet beror dess ”nollresultat” sannolikt på att det framförallt är en
praktisk kunskapsform. Färdighet är antagligen en m indre relevant kunskapsform

2 För studenterna presenterades begreppet kunskap via kategorierna: fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet (SOU 1992:94). Dessutom diskuterades kunskaper i
termer av icke-vetande som tillstånd respektive förhållningssätt (Blom, 1998; Morén,
1992).
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i socionomstudenters m öten med klienter. Angivna källor till kunskap har
klassificerats i enlighet med kategorier som identifierats i narrativen.
D en största enskilda källan till kunskap är socionomutbildningen. På andra plats
hittar m an egna liknande erfarenheter, inform anter (t ex lärare, poliser och
barnomsorgspersonal) och kolleger (andra än handledare). Därefter kommer
kunskaper från klienter och handledare. M indre frekventa kunskapskällor är
akter, utlåtanden och annan dokum entation som innehåller uppgifter om en
skilda klienter. M inst kunskap angavs kom m a från egna direkta erfarenheter av
situationer som varit mycket lika den aktuella situationen.
I vissa fall har studenterna direkt angivit varifrån den verksamma kunskapen
härrörde, i andra har vi slutit oss till det utifrån berättelsen. De kunskapskällor
som vi identifierat, men som inte angivits av studenterna tycks inte alltid kända
av studenterna. Även om skrivandet av narratives handlade om att reflektera,
innebär det inte att allt som nedtecknats var reflekterat.
N är det gäller frågan om kunskapens effekt är klassificeringarna helt genererade
utifrån studenternas angivelser. I instruktionerna till studenterna angavs inga
exempel på möjliga effekter. D en största effekten av kunskapen var att den
möjliggjorde studentens förståelse av den aktuella situationen. Som andra vikti
gaste effekt angavs att klienten fick ”prata av sig”, samt att studenten ”m ötte”
klienten. Övriga effekter ham nade på en delad tredje plats. H är framgår att
kunskapen utgjorde viktig bakgrundsinform ation för att studenten skulle hitta en
öppning i samtalet m ed klienten. E tt annat positivt resultat var att klienten kände
sig förstådd och lugnad genom att studenten kunde redogöra för exempelvis
familjerättsliga bestämmelser. En mer pragmatisk effekt var att kunskapen var
nödvändig för att kunna handlägga ett ärende rent formellt. Anmärkningsvärt är
att kunskapen i ett fall anses ha orsakat blockering och handlingsförlamning för
studenten.
Studenternas reflektion över den problematiska situationen angavs i närmare en
tredjedel av narrativen delvis ha skett under själva händelsen. I övriga narratives
bedöm er vi att studenterna reflekterat under skrivandet av berättelsen.
Vad fick då reflektionen för effekter enligt studenterna själva? I nio procent av
narrativen angav studenterna att reflektionen m edfört ökade insikter om kunska
per i handling. Lika många studenter uppgav att reflektionen gett insikter om egna
förutfattade meningar, till exempel rörande missbrukares livsföring. I en majoritet
av narrativen fanns reflektionens effekter inte angivna, de gick ej heller att utläsa.
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Antagligen skulle det varit möjligt om studenterna uppm anats att reflektera även
över detta. D et kan emellertid antas att reflektionens effekt i de flesta fallen var en
förståelse av den kritiska/problematiska situationen.
Tabell 1. Typ av berättelse
Möte med en klient
Klientmöten generellt
Möte med en grupp klienter

82%
9%
9%

Tabell 2. Kunskap enligt studenter
Fakta
38%
Förståelse
15%
Förtrogenhet
8%
12%
Icke-vetande som tillstånd
Icke-vetande som
27%
förhållningssätt

Tabell 3. Källor till kunskap
Socionomutbildningen
Egna liknande erfarenheter
Egna direkta erfarenheter
Akter, utlåtanden och likn.
Informanter
Klienter
Handledare
Kolleger

19%
17%
3%
7%
17%
10%
10%
17%

Tabell 4. Kunskapens effekt
Öppning i klientsamtal
Viktig bakgrundsinformation
Möjliggjorde studentens
förståelse
Blockering/hinder/
handlingsförlamning
Klienten kände sig förstådd
och lugnad
Klienten fick prata av sig
Nödvändig för att kunna
handlägga ärendet
Studenten ”mötte” klienten

Tabell 5. När skedde reflektion
Till viss del under händelsen
Under skrivandet av narrativet
(angivet eller om inget tyder
på annat)
Tabell 6. Reflektionens effekter
Ökade insikter om kunskap
i handling
Insikt om egna förutfattade
meningar
Kan ej utläsas i texten

7%
7%
37%
7%
7%
14%
7%
14%

32%
68%

9%
9%
82%

5. AKNE som undersökningsmetod —några kommentarer
Vi har med denna pilotstudie illustrerat en väg att arbeta m ed narratives som ett
sätt att kom m a närmare frågan om hur kunskap ”fungerar” i problematiska m öten
mellan socialarbetare och klienter. Naturligtvis kan likartade frågor inom andra
fält analyseras på samma sätt (företagare-kund, läkare-patient, m an -h u stru osv).
Vi har försökt ta reda på vilken kunskap som var verkningsfull i dessa m öten och
vilken betydelse villkoren, situationen, agerandet etc ges av berättarna, i detta fall
ett antal socionomstuderande. Låt oss sum m era ett antal reflektioner över detta
tillvägagångssätt:
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D en metod vi använt är, jäm fört med andra narrativa m etoder - främst mer
om fattande intervjuer —tidsbesparande för både dem som berättar och den som
tolkar. Tidsvinsten är påtaglig vid datainsamlingen, och i jämförelse med intervju
förfarande kan den tidskrävande transkriptionen hoppas över. En riskär naturligt
vis att m an frestas att samla in ”för många” narratives till följd av möjligheten att
kvantifiera materialet. I jämförelse m ed intervjuer är det å ena sidan i dessa lättare
att göra utvikningar som ger ett fylligare resultat, även om intervjuaren ger snäva
instruktioner. Å andra sidan kan det ses som en fördel att det skrivna berättandet
är m indre styrt av andra än författaren och det begränsade utrym m et gör sannolikt
att författaren håller sig till väsentligheter.
D et empiriska materialet blir i en studie med denna ansats både mer strukturerat
och mer reflekterat än intervjuutskrifter. A tt det är mer reflekterat innebär att
berättelsen är mer ”förstådd” av berättaren. Materialet kan därm ed antas säga
mycket om berättarens självuppfattning, något som är viktigt vid forskning om
identitet, livshistorier etc. A tt materialet är mer strukturerat innebär att det ges en
god möjlighet att kvantifiera både berättelsernas meningsenheter och typberättelser
förutsatt att ett större material samlas in.
D e korta berättelserna kan innebära en risk för övertolkning. Narrativen är inte
alltid så utförliga. En aspekt av dessa är att berättaren kan känna sig begränsad,
form en gör det svårt att utveckla omständliga resonemang. Berättelsernas korthet
kan medföra en ytlig självreflektion. Författaren har inte textmässigt utrym m e att
tränga in i sin egen berättelse, och självreflektionen hämmas av att det outsagda
eller bortvalda bara finns som tankestoff och inte på pränt. Alternativet med en
intervjuare skulle kunna ”förlösa” en del av detta (på gott och ont) och ge en
möjlighet för en berättare att kom m a in på spår som den solitära författaren
kanske inte skulle ha uppmärksammat. Till detta kan läggas att m etoden kräver
en språklig kompetens hos författare av narratives. Vissa personer pratar hellre än
skriver. Eftersom även det om vända förekommer är det svårt att säga om det
innebär någon nackdel jäm fört med t ex intervjumetoden.
D et kvarstår trots den strukturerade ansatsen centrala m om ent som inte går att
beskriva eller rutinisera. Vi kan inte på ett enkelt sätt besvara frågorna om hur den
naiva läsningen ”görs”, eller hur sammanställningen av naiv läsning med struktur
analysens delar ”görs”. Dessa m om ent innefattar inslag av associationsförmåga,
impulsivitet och kreativitet. Upplevelsemässigt liknar det en serie blixtsnabba
pendlingar mellan det kognitiva (att se orden framför sig) och ett slags scannande
av en inre kunskaps- och erfarenhetsvärld (jfr Molander, 1993, s 189 £F). Utifrån
detta kan man säga att kraven på en genom tänkt kunskapsteori är omfattande.
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Vilket slags kunskap erhålls via denna metod? N är kan m an i Ricoeurska term er
anses ha blottlagt texternas ”m ening”? Validitetsfrågan kräver kunskapsteoretiskt
avancemang.
Trots möjligheterna med m etoden finns det utifrån våra erfarenheter många skäl
att förfina och vidareutveckla samtliga steg i undersökningsprocessen. D etta rör
allt ifrån frågan om för vilka forskningsfrågor m etoden kan vara lämplig att
använda, via bättre instruktioner, genom tänkta urval, mer medvetandegjorda
processer i stegen från naiv läsning till lärd tolkning och valet av presentationsform. D et är alltså inget enkelt ”instrum ent” denna m etod representerar, men så
är den inte heller avsedd att m äta enkla fenomen utan vill bidra till förståelsen av
m ening i komplexa sociala processer.
6. Pilotstudiens implikationer för praktik och socionomutbildning
Trots den begränsade räckvidd som en pilotstudie av detta slag kan ha, m enar vi
att den ger möjligheter att diskutera resultaten i relation till det som inledningsvis
presenterades som bakgrund till studien. H u r kan vi använda denna typ av m etod
som medel för att öka reflektionen hos studenterna? Vilken potential finns för att
upptäcka generella element i kunskapsnyttjande och kunskapsbildning i praktiskt
socialt arbete? H ar vi hittat en möjlig väg att bättre begripa vad integration mellan
teori och praktik kan innebära?
Resultaten av pilotstudien visar att sammantaget använder studenterna sig av
icke-vetande som tillstånd och förhållningssätt i lyra fall av tio. Faktakunskaper
används i nästan lika många fall i de angivna situationerna.
En av undersökningens frågor handlade om i vilken utsträckning studenterna
använder kunskaper som de förvärvat tidigare under socionomutbildningen. En
analys —betänk dock begränsningarna med det knappa antal som analyserats —
visar att användning av faktakunskaper i 60 procent av fallen korrelerar med
socionom utbildningen som kunskapskälla. D et innebär att i ca 24 procent av
fallen använde studenterna faktakunskaper härrörande från socionomutbildningen.
E tt tankeväckande resultat av studien är att akademiskt inhäm tade faktakunskaper
möjligen kan ha tämligen liten betydelse.
En effekt av den kunskap som studenterna fatt via socionom utbildningen är att
studentens egen förståelse av situationen förefaller ha ökat. En annan effekt är att
klientens situation på olika sätt tenderar att ha förbättrats genom studentens
faktakunskaper.
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N är det gäller reflektionen så skedde den, enligt vår bedöm ning, i drygt två
tredjedelar av fallen under skrivandet av berättelsen. D et visar på vikten av att göra
denna typ av reflektion. Reflektion sker uppenbarligen inte alltid automatiskt
även om studenterna via utbildningen borde vara medvetna om reflektionens
betydelse.
Vi m enar att reflektion är en nödvändighet i socialt arbete om socialarbetare inte
ska hemfalla åt oreflekterad rutinisering och modelltänkande. Ytterst handlar
socialarbetares reflektion över kunskapsanvändningen om etik. Risken finns att
socialarbetare som förlitar sig på oreflekterade kunskaper omedvetet moraliserar
över klienters liv. M an tycker sig veta hur saker och ting bör vara och överför det
på klientens situation utan att fråga sig om det är lämpligt i det enskilda fallet.
E tt intressant resultat är att icke-vetande tycks ha en ganska stor betydelse. Några
tentativa slutsatser som kan dras av detta är att socionom utbildningen i större
utsträckning borde öva studenterna i reflektion över kunskap i handling. Dess
utom kan det vara av betydelse att vidareutveckla begreppet icke-vetande och öva
studenter i att använda sig av detta förhållningssätt på ett medvetet sätt.
Vi ser en viktig poäng i att denna reflektion över olika typer av kunskap sker i
skriftlig form. I och med att den då blir dokum enterad synliggörs tidigare ej
tillvaratagna erfarenheter och reflektioner över dessa, och blir därmed överförbart
till kom m ande generationer såväl studenter som lärare.
Fortsättningsvis kom m er vi att analysera hela det material vi har. D å det innehåller
ca tio gånger fler individer bör vi kunna se om de här presenterade tentativa
slutsatserna kvarstår. En tänkbar fortsättning på denna studie är att studera
kunskapsanvändningen bland yrkesverksamma socionomer och jämföra den med
studenters. H u r agerar och tänker yrkesverksamma socionomer efter några år i
yrket, med avseende på kunskapsanvändning?
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Vetenskaplig och folklig ekologi p å kollisionskurs
—ett problem för biologutbildningen?
Göran Englund, Institutionen fö r ekologi och geovetenskap
Sammanfattning
Undersökningar gjorda under 80- och 90-talet visar att många svenskar har
en livsåskådning där föreställningar inspirerade av ekologin har en central
plats. H är presenteras resultaten av en enkät som genomfördes i syfte att
undersöka om studenter och lärare vid biologiutbildningen delar dessa
föreställningar.
Enkätsvaren tyder på att biologistudenterna i hög grad är bärare av en sådan
ekologiinspirerad livsåskådning. D et gäller också frågor där man kan se att
de folkliga föreställningarna står i m otsättning till den vetenskapliga eko
login och dess praktiska tillämpningar. Exempelvis var det en mycket hög
andel (94 %) av studenterna och en något lägre, men ändå oväntat hög, andel
av lärarna (61 %) som instämde i påståendet att ”naturens balans är den bästa
för människor, djur och växter”. Samma m önster (90 % resp 53 %) gäller för
påståendet att ”m änniskor och djur har samma värde och rätt att leva”. Båda
dessa påståenden rim m ar illa med den vetenskapliga ekologin och/eller dess
praktik. Biologistudenternas attityder förändrades bara marginellt under
utbildningens gång.
M in slutsats är att vi bör införa m om ent i biologiutbildningen som ger
studenterna (och lärarna?) möjlighet att bearbeta konflikter mellan den egna
livsåskådningen och den vetenskapliga ekologin.
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Inledning
E tt antal undersökningar, gjorda i Sverige under 80- och 90-talet, visar att
föreställningar inspirerade av ekologisk och evolutionsbiologisk vetenskap är
viktiga ingredienser i många svenskars livsåskådning1. D en natursyn som fram
skymtar i dessa undersökningar skiljer sig på många sätt från den bild som ges av
den vetenskapliga ekologin. O m studenter som börjar biologiutbildningen är som
svenskar i allm änhet kan vi anta att de har föreställningar som både strider m ot
ekologisk vetenskap och är en viktig del av deras livsåskådning. För att hantera en
sådan situation är det viktigt att vi känner till hur studenternas livsåskådningar ser
u t och vilka föreställningar som står i konflikt med ekologisk vetenskap.
H är presenteras en enkät som genomfördes i syfte att undersöka 1) om biologi
studenter delar de föreställningar som tidigare undersökningar identifierat som
viktiga ingredienser i en ekologiinspirerad livsåskådning, 2) om studenternas
föreställningar förändras under utbildningens gång och 3) om lärarna i ekologi
delar dessa föreställningar.
Bakgrund - folklig och vetenskaplig ekologi
D e föreställningar som kan sägas utgöra en folklig ekologi har kartlagts av
U ddenberg (1995)2. En idé som omfattas av många kan sammanfattas med
uttrycket ”naturen är vis”. O m inte människan stör naturens ordning så återgår
ekosystemet till ett ursprungstillstånd som kännetecknas av jämvikt och harm oni.
E tt tillstånd som är det bästa för alla djur och växter. D et tycks också vara vanligt
att m an använder organismen, t ex vår egen kropp, som en bild för hur naturen
är inrättad. O m vi saknar ett organ så blir vi sjuka och på samma sätt är det med
naturen; de olika arterna har alla en viktig funktion att fylla och om arter saknas
så är ekosystemet ”sjukt”. M an spårar alltså någon slags avsikt m ed olika arters
existens. Till bilden hör också att många m änniskor tycker att djur och människor
har samma värde och samma rätt att leva.
D en bild av naturen som ges av dagens vetenskapliga ekologi skiljer sig på många
punkter från den folkliga ekologin (se t ex Fagerström 1994 ). M an kan knappast
definiera ett ursprungstillstånd som naturen skulle uppnå om människan inte

1Jeffner, A. 1988. Människovärde och människovärdering. Uppsala Universitet,
Teologiska Institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap. Uppsala
2 Uddenberg, N. 1995. Det stora sammanhanget. Nya Doxa, Nora
3 Fagerström, T. 1994. Har naturen någon moral? - i Jeffner, A. och Uddenberg, N.,
Biologi och livsåskådning. Natur och kultur, Stockholm
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fanns eftersom människan och dess föregångare varit en del av naturen i
hundratusentals år och sannolikt påverkat evolutionen av många organismer.
Även om man kunde tänka bort människan så skulle man inte se jämvikt. D e flesta
populationer varierar kraftigt i storlek på grund av väder- och klimatvariationer
men också därför att system av interagerande populationer ofta äger en innebo
ende instabilitet. Också föreställningen om harm oni - ett tillstånd som är det
bästa för alla —har dåligt stöd. D en värld som ekologin beskriver kännetecknas
istället av att organismer konkurrerar om resurser och äter upp varandra - gynnas
en art så missgynnas någon annan art.
Vidare kan man hävda att organismen är en dålig bild av ett ekosystem. N är det
gäller organen i en kropp kan vi ge ändamålsförklaringar, t ex att vi har ett visst
organ därför att det är nödvändigt för att helheten, organismen ska fungera.
Sådana förklaringar är rimliga därför att naturlig selektion verkar på organismer;
att vi har en bestämd uppsättning organ beror på att organismer med en kom plett
uppsättning fungerande organ har i större utsträckning överlevt och reproducerat
sig. E tt sådant resonemang kan svårligen tillämpas på arterna i ett ekosystem.
N aturlig selektion verkar inte på ekosystemnivån. D et innebär att arternas
existens inte kan förstås utifrån att de är nödvändiga för att ekosystemet ska
fungera, snarare att de finns i ett ekosystem därför att de lyckats överleva och
reproducera sig där. Frågan ”varför finns myggen?” har alltså inte svaret ”därför
att de är m at åt småfåglarna” utan snarare att de utvecklats genom slumpmässiga
m utationer och naturlig selektion samt att de kunnat överleva och reproducera sig
i vår natur.
Föreställningen att djur och m änniskor har samma rättigheter och lika värde är,
om den tillämpas fullt ut, oförenlig med allt mänskligt samhällsliv och därmed
också oförenlig med utövande och tilläm pning av ekologisk vetenskap. Redan
tanken att djur har rättigheter och tillskrivs ett värde i sig är problematisk när den
tillämpas i praktiskt naturvårdsarbete. Föreställningen kan i och för sig motivera
att man satsar resurser på att bevara hotade arter, men är problematisk när man
ska göra avvägningar mellan olika intressen och prioritera mellan olika arter. Vilka
rättigheter har råttor, fästingar och HIV? H är är det rimligare att tänka sig att
argum ent som sätter mänskliga behov i centrum far styra våra beslut. Sådana
argum ent kan innefatta etiska, estetiska och nyttomotiv. Möjligen ger detta
resonemang en väl naiv bild av relationen mellan etik och praktisk verksamhet.
M an kan nog hävda att många politiska beslut som fattas i Sverige, t ex när det
gäller bistånd, strider m ot föreställningen att alla människor har samma värde och
samma rättigheter. Ä ndå tycker nog de flesta att vi inte bör överge denna
föreställning.
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Enkäten
Enkäten innehöll 10 frågor som återges i tabell 1. För varje fråga fanns fyra
svarsalternativ: stämmer helt, stämmer ganska bra, stäm m er inte så bra och
stämmer inte alls. D e tre första frågorna kan sägas beröra vår syn på människor och
djur, därefter kom m er fyra frågor om varför m an vistas i naturen, och slutligen tre
frågor som gäller synen på miljöförstöring, balans i naturen samt skillnaden
mellan nyttiga och skadliga djur. Samma frågor användes i en tidigare studie där
ett representativt urval av svenskar tillfrågades (Uddenberg 19952). Uddenbergs
enkätundersökning hade föregåtts av ett antal djupintervjuer och enkätfrågorna
konstruerades i syfte att undersöka om föreställningar som fram kom m it i
djupintervjuerna var spridda bland svenskar i allmänhet samt om de var relaterade
till ålder, kön, utbildning etc. Frågorna var alltså inte i första hand utform ade för
att fånga eventuella m otsättningar mellan folklig och vetenskaplig ekologi.
Enkäten distribuerades i september 1998 till elever som läste första term inen,
andra term inen och påbyggnadskurser (term in 4—7) på biologprogramm et vid
Um eå universitet. D essutom delades den ut till doktorander och forskare som
undervisar i ekologi på biologprogrammet. Huvuddelen av studenterna fyllde i
enkäterna under lektionstid och lärarna besöktes personligen så bortfallsfrekvensen
var mycket låg.
Databearbetning
Svarsalternativen stämmer helt och stämmer ganska bra summerades till en
kategori (instämmer) och i tabell 1 redovisas alltså andelen som instämde i
påståendena som gjordes i enkäten. E tt %2-test för korstabeller användes för att
testa om biologistudenternas svar skiljer sig från svar som lämnades av svenskar i
allmänhet och de som lämnades av lärare i ekologi. För att testa om studenternas
svar förändras under utbildningens gång användes Cochrans test för linjär trend.
Resultat
Enkätsvaren tyder på att biologistudenterna i stor utsträckning delar de attityder
som uttryckts av svenskar i allmänhet (Tabell 1). En allmän trend är att en något
högre andel av biologistudenterna instämm er i alla påståendena. Största skillna
derna noterades när det gäller frågorna 5—7 som behandlar olika m otiv att vistas
i naturen. D etta kan nog tolkas som att biologer är mer positiva till natur
upplevelser i allmänhet. Intressant är att biologistudenterna i mycket hög grad
instäm m er i fråga 5 som kan sägas beröra den religösa dim ensionen av
naturupplevelserna. Av särskilt intresse är också frågorna 1, 9 och 10 som berör
m otsättningar mellan folklig och vetenskaplig ekologi. Studenterna anser i m inst
lika hög grad som svenskar i allmänhet att djur och m änniskor har samma värde.
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D et finns en tendens att denna andel minskar under utbildningens gång men den
effekten var inte signifikant. Samma m önster gäller också för fråga 9, om en
”naturens balans som är den bästa för alla”, och för fråga 10 som behandlar
föreställningen att alla djur har en funktion att fylla.
Lärarna skiljer sig från studenterna i flera avseenden. Lärarna ifrågasätter i högre
grad att djur och människor har samma värde och att djur och m änniskor upplever
smärta på samma sätt. Särskilt kritiska är lärarna till frågan 3 som berör
föreställningen att människors problem beror på att vi avlägsnat oss från ett mer
naturligt och lyckligare ursprungstillstånd. Vidare är det en större andel av lärarna
som ifrågasätter påståendena om naturens balans (fråga 9) och att alla djur har en
funktion att fylla (fråga 10). N otera dock att andelen som instämm er överstiger
60 % även bland lärarna.
Diskussion
D e ekologiinspirerade föreställningar, som tycks vara en del av många svenskars
livsåskådning, omfattas också av biologistudenterna, kanske till och med i högre
grad än vad gäller svenskar i allmänhet. Eftersom vissa av föreställningarna står i
m otsättning till ekologisk vetenskap kunde man förvänta sig att studenterna
under utbildningens gång i ökad utsträckning ifrågasätter dessa föreställningar.
En sådan tendens kan spåras men den var mycket svag och även bland studenter
på påbyggnadsnivå instämde 7 5 -9 0 % i de ”problematiska” påståendena. En
möjlig tolkning är att utbildningen misslyckas att göra studenterna medvetna om
konflikten mellan vetenskaplig och folklig ekologi, kanske därför att faktiskt
hälften av lärarna delar några av de problematiska föreställningarna. D et bör dock
påpekas att en enkät av denna typ återspeglar attityder och dessa behöver inte
nödvändigtvis återspegla hur människor handlar eller tolkar specifika problem.
T ex är det knappast troligt att de som svarat att djur och m änniskor har samma
värde lever efter denna princip. O m både ett barn och en hund ramlat i vattnet
drar m an nog upp barnet först. D et är alltså möjligt att studenterna i en mer
specifik problemlösningssituation visar sig ha tillgodogjort sig den vetenskapliga
ekologins natursyn i högre grad än som antyds av enkätsvaren. I diskussioner med
studenter och lärare har jag funnit att många har en uppsättning idéer som ingår
i någon slags livsåskådning och en helt annan uppsättning som tillämpas när
ekologiska problem diskuteras. A tt det finns en m otsättning mellan idéer som
tillämpas i olika situationer tycks vara ganska oproblem atiskt för de flesta. M an
kan tänka på de två uppsättningarna av föreställningar som olika kostymer som
bärs i olika sammanhang, en finkostym när vi talar om vår livsåskådning och en
vardagskostym för jobbet som ekolog. A tt lärarna i ekologi i så hög grad
instämm er i påståenden som strider m ot ekologisk kunskap skall nog ses i detta
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ljus. Enkätfrågornas utform ning lockar fram finkostymen snarare än vardags
kos tymen. Alternativt kunde m an tänka sig att det finns en djup oenighet bland
ekologer om hur m an ska se på djurs och människors värde, jämvikt, harmoni, om
värdet av organismen som bild av ekosystemet etc. D et finns t ex ekologer som
anser att organismanalogin kan hjälpa oss att förstå hur jorden som ekosystem har
utvecklats (jm f Gaia-hypotesen, Lovelock 1979 ). Samtal med ett 10-tal av de
lärare som svarat på enkäten ger dock inget stöd för denna tolkning.
D et är väl tveksamt om biologutbildningen kan förändra studenternas livsåskåd
ning. Förhoppningsvis är det inte heller nödvändigt. En rimligare am bition är att
vi inför m om ent i ekologiundervisningen som ger studenterna möjlighet att
diskutera m otsättningarna mellan folklig och vetenskaplig ekologi. Jag har
utarbetat en föreläsning där jag klargör de viktigaste skillnaderna mellan synsätten
och spårar de historiska rötterna till de folkliga föreställningarna. Efter före
läsningen delar jag ut ett antal frågor som studenterna får diskutera i grupp (se
appendix). Jag har provat m om entet två gånger på introduktionskursen i ekologi
m ed gott resultat. Diskussionerna var livliga och m om entet, enligt utvärderingen,
uppskattat.

4 Lovelock, J. 1979. Gaia. Oxford University Press
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Tabell 1. Andelen (%) av informantema som svarade ”stämmer helt” eller
”stämmer ganska bra”
Biologistudenter
Termin

Lärare

Svenskar i
allmänhet1

1

2

4-7

1. Människor och andra levande varelser
har samma värde och samma rätt att leva

90

85

81

53§

78

2. Människor och djur upplever smärta på
samma sätt

77

83

43*

36§

69

3. Människor skulle må bättre om de var
lika naturliga som djur är

57

50

50

13§

51

4. Att vistas i skog och mark gör mig
avspänd och harmonisk

97

100

100

100

94

5. Vistelse i naturen ger mig kontakt med
tillvarons sammanhang

93

85

92

89

72$

6. Jag har behov av att uppleva något som
inte har formats av människor

97

94

89

97

64$

7. Jag tycker om att plocka bär och svamp,
jaga eller fiska

90

86

97

97

75$

8. Miljöförstöring hotar människans egen
framtid.

100

100

100

97

97

9. Naturens balans är den bästa för
människor, djur och växter och därför
bör människor inte störa denna balans

100

97

89*

61§

90

10

90

94

75

62§

80

30

36

36

39

973

Det är fel att dela in djur och växter i
nyttiga och skadliga därför att alla har en
funktion att fylla i naturen

Antal svarande

Andelen som instämmer minskar signifikant från termin 1 till termin 4-7. (Cochrans test för linjär trend)
§ Andelen som instämmer skiljer signifikant mellan biologistudenter och lärare (Pearsons / 2- test).
$ Andelen som instämmer skiljer mellan biologistudenter och svenskar i allmänhet (Pearsons %2- test)
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Appendix
Diskussionsfrågor som delas ut efter en föreläsning om folklig och
vetenskaplig natursyn. Flertalet av frågorna är hämtade från Uddenberg
(1995).

Fundera på om du instämmer i följande påståenden och motivera ditt ställningstagande
Människor och djur
1. Människor och andra levande varelser har samma värde och samma rätt att leva.
2. Naturens egen balans är den bästa för människor, djur och växter och därför bör
människorna inte störa denna balans.
3. Det är fel att dela in djur och växter i nyttiga och skadliga därför att alla har en funktion
att fylla i naturen.
4. Människan är en allätare som björnen och grisen. Vi har rätt att döda och äta andra växter
och djur, även om det innebär lidande, eftersom det ligger i vår natur att göra så.
5. Människan har förmågan att öveiblicka de långsiktiga effekterna av sina handlingar på ett
sätt som djuren saknar. Det ger människan ett särskilt ansvar men också särskilda
rättigheter

Varför rädda havsörnarna?
Det tycks finnas en ganska stor enighet om att vi ska använda offentliga medel för att rädda
vissa arter från utrotning, t.ex. havsörnarna, men hur motiverar man det?
1. Havsörnarna har rätt att leva och därför tycker jag att det är rätt att använda offentliga
medel för att rädda dem.
2. Havsörnar fyller en funktion i naturen och därför tycker jag det är rätt att använda
offentliga medel för att rädda dem.
3. Havsörnarna är intressanta och vackra fåglar och därför tycker jag det är rätt att använda
offentliga medel för att rädda dem.
4.

Havsörnarna behövs för människans långsiktiga överlevnad och därför tycker jag det
är rätt att använda offentliga medel för att rädda dem.
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A tt fördjupa lärandet genom ett aktivt och medvetet
skrivande i utbildningen till lärare i m atem atik
och naturvetenskapliga äm nen
Ia ICling, M argareta W olf-W atz, Lärarutbildningen
Institutionen fö r m atem atik och naturvetenskapliga ämnen
Abstract
På vår institution har vi genom fört ett utvecklingsprojekt om skrivandet som
ett lärredskap. Vår intention var att fokusera på skrivandets roll i alla ämnen.
I lärarutbildningen med fördjupning i m atem atik och naturvetenskapliga
äm nen ingår kurser med språket som fokus i (alltför!?) liten omfattning. Med
detta som bakgrund har vi genom fört projektet m ed våra kollegor och med
lärarstudenter. Arbetet genomfördes i två steg. Projektet förankrades först
hos lärarna. Vi organiserade en kortkurs m ed kollegor —”Skriva för att lära”.
D etta så att lärare på vår institution skulle ha m ött och provat på nyare tankar
om skrivandets betydelse i lärandet. D e redskap i skrivandet som vi arbetat
m ed är loggskrivning, responsgivning och kortskrivande. I kursen bearbe
tade vi gemensamt vår syn på skrivandet och lärandet. G enom att tillämpa
skrivandet på dokum ent som är viktiga i lärarutbildningen fick vi en
m öjlighet att diskutera vår pedagogiska grundsyn. I det andra steget har
lärare i olika utsträckning använt redskapen för att tänka och lära med
lärarstudenter i kurser. Vi menar att det är en syn på lärandet som borde
genomsyra utbildningen och som kan ge en modell för blivande lärare senare
i yrkeslivet. Vi vill med vårt seminarium redovisa hur vi arbetat med kollegor
och studenter. För att fa en mer nyanserad bild av detta sorts skrivande i
utbildningen har vi intervjuat två arbetskamrater och fyra studenter. Vi
redovisar en teoretisk bakgrund, erfarenheter och tankar som vi fatt med vårt
utvecklingsprojekt. Alla som vi intervjuat hade fatt positiva erfarenheter av
att logg- och kortskriva. D etta skrivande sågs som ett aktivt sätt att lära sig
något, reda ut tankar och utveckla förståelsen för ett innehåll på djupet. ■
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Vi är två lärarutbildare på institutionen för m atem atik och naturvetenskapliga
äm nen vid Umeå universitet som under läsåret 97/98 medvetet arbetat med
skrivandet tillsammans med både kollegor och studenter. I Skola för bildning
(1992, s 63 IF) står att läsa att kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad m an
vill uppnå, den kunskap m an redan har, problem m an upplever med utgångs
punkt i denna samt de erfarenheter m an gör. G enom kunskaper vidgas vår
kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelsehorisont växer. För närva
rande dras alltfler m änniskor in i verksamheter som bygger på och förutsätter
formella kunskaper och kom m unikativa färdigheter och verksamheterna blir
alltmer språkliga till sin karaktär. En lärarutbildning som genomsyras av den syn
på kunskap som skolans styrdokum ent ger uttryck för kan och bör stå modell för
de studenter som väljer att utbilda sig till lärare
På vår institution har vi genom fört ett utvecklingsprojekt som ska ge studenter
erfarenheter av kunskapande, som är användbara och genomförbara. D etta gäller
både för den egna utbildningen till lärare med fördjupning i m atem atik och
naturvetenskapliga äm nen och för grund- och gymnasieskolan där den stude
rande ska praktisera och senare vara yrkesverksam. Vi vill med vårt arbete integrera
språk/skrivande m ed ett utbildningsinnehåll. För detta ändamål använde vi
utbildningens modellskapande möjligheter. Vår vision är att de studerande ska fa
förståelseför och kunskap om samtalandetsy lösandets, skrivandets och andra språkliga
uttrycksformers betydelse fö r lärandet i alla ämnen (SO U 1997:108).
Alltsedan examensarbetet infördes i lärarutbildningen har vi på vår institution
ofta talat om behovet av att utveckla språket och skrivandet i hela utbildningen.
D etta inte bara med examensarbetet som mål utan även m ed tanke på att
utbildningen för ma-no-lärare innehåller få kurser med svenska språket som
utbildningsinnehåll (m a/no 1-7 har 10 p svenska och m a/no 4 - 9 har 5 p) En
annan aspekt har att göra med att vi själva och våra studenter ska få m öta
skrivandet i olika former och aktivt reflektera över språket, lärandet och skrivan
det. Traditionellt i utbildningssam m anhang betonas skrivandet som ett sätt att
kontrollera att man behärskar språkets former och/eller kunskaper inom ett givet
ämnesområde, ”formellt skrivande”. En annan dimension av skrivandet får m an
om m an till den traditionella synen lägger att se på skrivandet som ett sätt att tänka
(Björk, Räisänen, 1996; Dysthe, 1995; Sandström-M adsén 1996). Skrivandet
blir då en arbets- och tankeprocess, ”informellt skrivande”. I synen på skrivandet
som ett tankeredskap leder skrivandet till kunskapsutveckling.
I undervisningssammanhang generellt och i lärarutbildningen speciellt betyder
det att skrivandet är viktigt för lärandet. Vi har haft en önskan att utveckla och
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betona språkets roll i utbildningen. N är examensarbetet ska skrivas i slutet av
utbildningen borde de studerande ha fatt erfara skrivandets olika dimensioner,
både ”skriva-tänka-lära”-aspekten och mer traditionellt akademiskt skrivande.
Skrivandet i lärarutbildningen kan röra sig om papers, sammanfattningar, logg
böcker, tentam ina, utkast, intervjuer, diskussionsunderlag, dokum ent, plane
ringar, lab-rapporter, portföljer, uppsatser, examensarbete.
I den här artikeln presenterar vi vårt arbete med kollegor och studenter och de
tankar detta utvecklingsprojekt gett oss. Vi ger först en teoretisk bakgrund till hur
skrivandet och lärandet hör ihop. Därefter redovisar vi den kurs i ”Skriva för att
lära” som vi genomfört med våra kollegor. På olika sätt har vi och våra arbetskamrater
senare mer eller m indre medvetet arbetat med att skriva som ett redskap för att
tänka och lära tillsammans med studenter på olika kurser t ex m atem atikdidaktik
och lärarkurser. Vi ger några exempel på vad vi gjort och vad och hur studenter
skrivit. För att mer nyanserat undersöka vad kollegor och studenter tyckt om detta
sorts skrivande i utbildningen har vi intervjuat två arbetskamrater och fyra
studenter. D en analysen redovisar vi och den utgör en merpart av denna rapport.
Slutligen tecknar vi några erfarenheter vi gjort och tankar som vi fått.
Teoretisk bakgrund
D en kunskapssyn som ligger till grund för våra styrdokument, Lpo 94 och Lgy
94, är den konstruktivistiska som innebär att kunskap inte existerar oberoende av
den som lär sig. Kunskapande och inlärning är med detta synsätt aktiva processer
och den lärande individen är därmed en aktiv medskapare.
Varför lär vi oss genom att skriva?
Inlärning, i ett konstruktivistiskt perspektiv, handlar om att se samband och
kopplingar av begrepp och föreställningar, som tillsammans är individens konstruk
tion av verkligheten. Kunskap konstrueras eller skapas på nytt av varje enskild
individ eftersom den vävs samman med det som individen vet och kan sen tidigare.
D en sociala konstruktivismen betraktar individen som en samhällsvarelse som i
samspel med andra formas till människa. Kunskap betraktas som något som
accepteras eller skapas i ett socialt sammanhang av en grupp snarare än av en
enskild individ. D et viktigaste redskapet i denna process är språket som formar
människors medvetande.
O lga Dysthe (1996) anser att inform ation inte blir kunskap förrän den med hjälp
av språket integreras i befintliga kunskapsstrukturer. Vad det gäller attityder och
värderingar är de en integrerad del av kunskapskonstruktionen och inget som kan
skiljas från den. Avslutningsvis anser hon att kunskapen måste förankras i elevens
livsvärld eftersom inlärningens yttersta mål är att eleven ska förstå sig själv och sin
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omvärld samt att kunna göra bedöm ningar och handla både som individ och
medlem av olika sociala grupper.
Vygotsky (Sutter, 1977) anser att språket inte bara är ett uttryck för tanken utan
att det är språket som ger tanken realitet och form. Språket som inre tal är en del
av tankeprocessen m edan språk som yttre tal är nödvändig för kom m unikation.
H an anser att just skrivandet, som ett av våra språkliga kommunikationsmedel,
utvidgar vårt inre tal, denna strida ström av tankar, och söker systematiska
förbindelser.
Alla lärandemiljöer genomsyras av språk på olika sätt. Undervisning och lärande
hör intim t ihop med språklig kom m unikation.
D et förståelseinriktade lärandet förutsätter att de nya kunskaperna på något sätt
kan relateras till de gamla. Skrivandet erbjuder unika möjligheter att befrämja
denna process. N är eleverna med egna ord skall formulera de nya kunskaperna,
aktualiseras hela tiden deras tidigare erfarenheter i tankeprocessen.
Allt förståelseinriktat lärande förutsätter att de nya kunskaperna på något sätt kan
relateras till de gamla. Skrivandet erbjuder unika möjligheter att befrämja denna
process.
E tt sätt att skriva för att utveckla sina egna föreställningar är att kort- eller
loggskriva.
Kortskriva
E tt sätt att utveckla skrivandet/tänkandet är att skriva ofta - ofta och kort och i
olika sammanhang. Kortskrivandet pågår under 2 -5 m inuter och följs alltid upp
på något sätt.
Kortskrivandet kan ha olika syften. Vid introduktionen av ett äm nesom råde/ny
kurs kan detta skrivande verka motiverande och intresseväckande. U nder arbetets
gång kan kortskrivandet hjälpa till att upptäcka de egna tankarna. Med skrivandets
hjälp kan man associera, analysera och göra synteser. Kortskrivandet kan också
användas till att rikta uppm ärksam heten på en viss fråga eller förbereda en
diskussion eller identifiera vad m an vet och vad m an inte vet. N är m an kom m er
till slutet av ett avsnitt/kurs kan kortskrivandets syfte vara att visa vad m an lärt sig
eller värdera avsnittet/arbetet/kursen.
Loggbok
Loggbok är en direktöversättning av engelskans learning log och kan kanske verka
en aning förbryllande. Loggbok ger ju associationer till en resa och det är också
en elevs personliga upplevelser under resan genom exempelvis ett ämne som m an
har utgått ifrån. D etta kan innebära att läraren för en skriftlig dialog med sina
studenter om t ex deras uppfattning om undervisningens innehåll eller deras
tankar och funderingar kring centrala begrepp.
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Loggboken hjälper läraren att skaffa sig överblick över undervisningsprocessen
och dessutom fa veta mer om alla studenters tankar och reaktioner. En loggbok
ska inte bedömas och rättas utan läraren skriver bara sina kom m entarer i form av
exempelvis frågor och svar.
Loggskriva
Likaväl som m an kan logga på undervisningssituationer och specifika företeelser/
begrepp kan m an naturligtvis skriva logg på exempelvis en artikel eller bok. En
viktig del av detta blir att med sin logg m öta andra och fa diskutera sina tankar och
funderingar angående t ex den lästa artikeln. Vad som är oerhört viktigt är att
bem öta varandra på ett positivt sätt. D et gäller inte att hitta rätt och fel utan att
mötas i ett öppet klimat där m an far positiv respons på sina reaktioner.
D et m an gör konkret är att välja ut och skriva ner ett antal citat, som man av
personliga skäl fäst sig vid. D et kan vara något anmärkningsvärt, intressant,
tilltalande, störande, förvirrande, roligt, klokt eller
listan kan göras lång och
citatens antal kan variera. Till dessa citat fogar man sedan sina egna reflektioner,
kommentarer, associationer, frågor
K ort sagt en personlig förklaring till valet
av just dessa citat.
D et är dessa exempel på aktiva skrivprocesser som vi fokuserat i vårt arbete.
Kurs m ed kollegor
Vi organiserade en kurs i ”Skriva för att lära” för och m ed våra kollegor. M ed den
räknade vi med att uppnå kunskap om skrivandet. Vi ville utveckla kunskap om
den teoretiska bakgrunden och tillämpa den i praktiska övningar. Dessutom
skulle den tjäna som modell för hur m an kan genomföra detta aktiva lärande med
studenter. G enom att använda dokum ent rörande vår egen lärarutbildning
byggde vi upp en gemensam kunskap om den utbildning vi alla medverkar i.
Vi hade fyra träffar med ett par veckors mellanrum.
Vid första tillfallet kortskrev vi och tränade oss i gensvar utifrån uppgiften ”M itt
förhållande till att skriva”. I de smågruppsmöten där denna uppgift behandlades
framstod klart att olika personliga erfarenheter av skrivandet färgat oss ”man
märker att det man har med sig lyser igenom... ” Stämningen i grupperna speglades
i uttalandet *ett intressant sätt att bygga upp självförtroendet fö r skrivande”.
Till det andra tillfället utgick vi från ett dokum ent som vi sammanställt.
D okum entet hette ”Skriva för att lära i lärarutbildningen” och innehöll en
teoribakgrund till varför skrivandet kan förstärka lärandet. Kort- och logg
skrivning beskrevs också liksom exempel på skrivinslag i utbildningen. D oku
m entet genomarbetades med läslogg. Före träffen hade alla kollegor bytt läslogg
med någon och gett personlig respons. Vid den andra kursomgången diskuterade
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vi i m indre grupper att ge och fa respons ”responsövningen var mycket bra”. O lika
aspekter på responsskrivandet kom fram som till exempel "svårt a tt skriva korta
vettiga kommentarer till30—40 arbeten \ Vi fick anledning att diskutera för- och
nackdelar med respons och alternativa former för respons. Tillsammans byggde
vi upp en erfarenhet om kring läslogg och respons så att vi kan sätta oss in i hur
studenter kan reagera på detta skrivande.
D et tredje tillfallet fortsatte med att vi hade valt ut två centrala artiklar som
handlade om m atem atik och naturvetenskapliga ämnen. D e hette ”Historical
debates about the science curriculum in science teaching” (Matthew, 1994) och
”Challenges to the preparation o f teachers o f matemathics” (Niss, 1994). I
diskussionerna om dessa läsloggar hade vi ett utm ärkt tillfalle att diskutera våra
egna synpunkter tillsammans med kollegor. Vi kunde diskutera om vi på
institutionen hade en gemensam grundsyn på ämnena. D etta upplevdes som
stimulerande och en kollega hoppades att fa ”loggapå aktuella textdokumentfö r att
sedan diskutera och utveckla tillsammans” och 'Ja igång diskussionen så a tt alla
kommer till tals”. En kom m entar som vi fick utifrån att vi använde gemensamma
dokum ent som utgångspunkt i vårt skrivande kollegor emellan var *bra att
använda sådant materialsom är viktigt i arbetet”och. ”en god tanke a tt använda våra
'dagliga p a p p e r”.
D et fjärde och avslutande tillfallet som kom efter ett längre uppehåll innehöll
loggskrivande på vår lärarutbildnings handledningsdokument. Detta handledningsdokum ent är gemensamt för hela lärarutbildningen i Umeå (Lärarutbildningen,
1998).
D et sista tillfället avslutades m ed en utvärdering i form av ett kortskrivande.
Slutom döm et av kursen var mycket positivt.
"Det har varit ett lyft fö r personalmötena med denna kurs”
"Alla vet nog vad som menas med loggskrivande nu och gruppresentationerna var
roliga”
"H arjatt nya infallsvinklar på skrivandet som känns mycket användbara i olika
sammanhang”
"Jag inser a tt skrivandet i vårt jobb på institutionen är viktigt och att ja g måste
skriva oftare och mera”
N ågra kollegor ville återkom m a till skrivandet och också diskutera fördelen m ed
m etoden gentem ot andra metoder.
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Resultat av intervjuerna
För att få bredare förståelse för vårt utvecklingsprojekt intervjuade vi två kollegor,
en manlig och en kvinnlig, samt fyra studenter, två män och två kvinnor.
Studenterna hade kom m it olika långt i sin lärarutbildning, två gick det första året
och två det sista. Vid intervjutillfället fick intervjupersonerna kortskri va om sitt
eget förhållande till att skriva.
I analysen framstod två huvudtem an. Ett tema om den stora betydelsen av egna
erfarenheter av att skriva som bakgrundsfaktor att ta hänsyn till i utvecklandet av
egna tankar om skrivandet. D et andra huvudom rådet som klart uttrycktes i
intervjuerna var synpunkter på skrivandet som ett led i aktivt lärande med tankar
om konsekvenser för undervisning som m an bedrivit eller tänker sig att bedriva.
För övrigt framkom aspekter på det skrivna i förhållande till m atem atik och
naturvetenskapliga äm nen ”skriva i alla ämnen” i utbildning och skola.
Egetförhållande till att skriva
D et första tem at angående betydelsen av de egna erfarenheterna för skrivandet
visar för våra intervjupersoner att det i deras egen skolgång mest förekommit
skrivande som ett officiellt, formellt skrivande. D etta skrivande har för våra
intervjupersoner dominerats av språklig korrekthet där form och struktur varit i
fokus. Tydligt är också att detta skrivande upplevts som häm m ande för åtmins
tone fyra av våra intervjupersoner.
Fyra av sex intervjupersoner uttrycker starka känslor och aversioner till skrivandet
som ett sätt att kommunicera. D e menar att det strukturella och formella
skrivandet i skolan har dom inerat och detta är grunden till deras inställning.
”Jag har aldrig tyckt om att skriva”
”1 skolan har ja g lärt mig att formen och grammatiken är viktig”
”Jag har lätt att fastna i formuleringar”
”Vid offentligt skrivande blir det stopp —prestationskrav”
”Inte tyckt om att skriva. Olust. Fantasin försvinner när jag fa r en penna i
handen”
N är skrivandets dimensioner handlade om att skriva personligt och informellt var
känslorna definitivt annorlunda. Fem av sex intervjuade hade positiva erfarenhe
ter av det inofficiella skrivandet.
” Skriva personligt är lättare fö r m ig”
”Jag har lätt att formulera känslor”

37

SKRIVANDE F Ö R A T T TÄ NK A
O C H LÄRA

SKRIVANDE F Ö R A T T
K O M M U N IC E R A

Pröva, utforska, fråga
U pptäckande tänkande
Kreativ
Personlig integration av kunskap
Skrivarorienterad

Framställning, beskrivning.
Kritiskt tänkande
Analytisk
Objektiv förståelse av kunskap
M ottagarorienterad

M ottagare
Studenten själv
M edstudenter
Lärare som dialogpartner

M ottagare
Utomstående
Allmänheten
Läraren som bedömare

Form
Personligt språk
Expressivt
O fullständigt
Ingen betoning på det formella

Form
Offentligt språk
Inform ativt
Omskrivning, revidering
Formellt korrekt

Syfte
Förklara för sig själv
”T änka med pennan”

Syfte
Förklara, presentera för andra
Kom m unicera med andra

Genre
Journal, dagbok, brev, anteckningar
Fri skrivning, första utkast, ”Tanke
text”

G enre
Uppsatser, essäer, artiklar
Rapporter, affärsbrev

PRO CESSEN V IK TIG A ST

P R O D U K T E N V IK TIG A ST

Olga Dysthes (1996, s 94) schema över Skrivandet för att tänka och lära
(informellt, inofficiellt, personligt) å ena sidan samt Skriva för att kom m unicera
(formellt, officiellt, traditionellt) å andra sidan, tydliggjorde för våra intervju
personer h ur m an kan se på deras erfarenheter av att skriva. D e säger samstämmigt
att m an i skolan aldrig/mycket sällan upplevt eller deltagit i skrivande för att tänka
och lära. U ndantaget är en manlig lärarstuderande som under sin högstadietid
kom m it i kontakt med en variant av kortskrivande.
Alla våra intervjuade anser dock att bägge sätten att använda skrivandet behövs
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men som en uttrycker det: ”Vägen maste gå från vänster till höger. D v s frå n det
personliga, informella till det merformella och kommunikativa. Detta är nödvändigt
annars går det inte. ”
Ytterligare en aspekt som nämns är nödvändigheten av en stark självkänsla och ett
gott självförtroende behövs för att skriva till en bredare mottagargrupp.
En lärarstudent påtalade att han tycker den datakom m unikation som uppm unt
ras har en allvarlig nackdel just med tanke på det formellt skrivna språket.
K om m unikation via nätet domineras av talspråk och språkförenklingar vilket vi
måste se upp med enligt hans sätt att fundera.
Alla tyckte att O lga Dysthes schema var klargörande och att det naturligtvis måste
förekomma bägge sätten att skriva.
Skriva som ett aktivt sätt att lära
D et andra tem at om skrivandet (kort- och loggskrivande) som ett led i aktivt
lärande uttrycker våra intervjupersoner väldigt tydligt.
För att stödja lärandeprocessen i grundskola, gymnasium och högskola behövs
självklart olika sätt att skriva. F örutom det traditionella skrivandet t ex essäer,
uppsatser, rapporter etc kan ett sådant skrivarbete vara att använda samtal och
skrivande mer systematiskt och medvetet i undervisningen och utbildningen.
Alla intervjuade, sex personer, är mycket positivt inställda till att använda
skrivande för att lära sig själva. För alla gäller att det är först i lärarutbildningen
som de har stött på detta sätt att arbeta med lärandet genom att kort- och/eller
loggskriva.
T vå av de lärarstudenter som intervjuats har introducerats i detta skrivande tidigt
i utbildningen (baskursen) och de två andra m ot slutet av utbildningen. D e ger
exempel på olika kurser som haft detta sätt att närm a sig innehållet i litteraturen
eller klargöra sitt eget lärande; sina funderingar etc. Lärarutbildarna har bearbetat
skrivprocessen i en kortkurs på institutionen.
Alla ger uttryck för att kort- och loggskrivandet befrämjar aktivt lärande.
”man stannar upp och tänker lite mer på vad man tänker”
”logg tvingar en till reflektion och värdering”
”man blir aktiv i sitt lärande”
”suveränt sätt att bearbeta en text”
”a tt skriva ner så man själv förstår är ett bra sätt att kolla mig själv
Övriga synpunkter som förs fram om detta skrivande är att det är tilltalande för
att m an själv väljer ut vad man vill fördjupa sin inlärning omkring. Kortskrivande
lockar fram den spontana tanken eller som en student uttryckte det: ”D et är kanske
det som är meningen med kortskrivandet...(den tanken flög förbi nu när ja g satt och
skrev)... alltså att den spontana tanken ska komma fram. ” Kortskrivning anses vara
en inkörsport till att fa igång skrivandet och det bör introduceras tidigt i
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utbildningen. N är man gör en läslogg bör den alltid följas upp t ex i diskussions
grupper. En student påpekade att ”det var jättejobbigt från början”. D en sista
aspekten på detta skriva-för-att-lära förstärks av en av lärarutbildarna som i en
utvärdering av en kurs kunde konstatera att ”studenterna tycker a tt det är jobbigt,
krävande”.
Alla intervjuade, utom en lärarstudent, har synpunkter på kort- och loggskrivandets
användbarhet i undervisningen..
”som lärare kan ja g försöka förstå vad de förstår”
”få r en bild av eleverna”
D e studerande ger exempel på hur de kan tänka sig att använda sig av skrivandet
i sin kom m ande undervisning t ex genom att använda kortskrivandet som en
diagnos och fa kunskap om elevers förförståelse. En av de studerande påpekade att
läraren inte missar någon elev när alla får skriva och att även tysta elever får en
chans att göra sig hörda. Elever kan få sammanfatta vad de lärt sig under lektionen
och vad de har problem med genom att under de sista fem m inuterna för att
klargöra sin egen förståelse.
Lärarutbildarna har använt sig av både kort- och loggskrivandet med studenter i
kurser.
”M ed hjälp av det skrivna trorja g att man knyter an till sådant man tänker men
inte satt ordpå, attfö ny kunskap. D et är många frågeställningar som ja g behöver
reflektera över i m in lärarutbildarroll. Ibland känns det som en stor utmaning och
både spännande och skrämmande. Jag skulle gärna vilja känna trygghet i m itt
förhållningssätt till kunskapande.
För att väva ihop detta tror ja g att skri
vandet är mycket viktigt” (kvinnlig lärarutbildare)
D en kvinnliga lärarutbildaren berättade hur hon systematiskt använt kort
skrivande varje dag under en kurs i matem atikdidaktik. H on sammanfattade och
började nästa lektion med att återknyta till kortskrivandet. H o n upplevde detta
som mycket givande men arbetsam t och upplevde det som om de studerande
blivit mer delaktiga i kursen genom denna återkoppling varje dag. Vid ett annat
tillfälle använde hon sig av kortskrivning som en m itt utvärdering av en kurs. D å
gjordes en mera om fattande sammanställning utifrån de tem an som kom m it
fram. D enna kvinnliga lärare har också erfarenheter av att använda läslogg
tillsammans med studenter och poängterade behovet av att ge respons på loggarna
antingen från läraren själv eller medstudenter. I det fall de studerande sinsemellan
bytte loggar betonade hon h u r viktigt det är att tänka på med vilken person man
bytte. En läslogg är enligt henne något mycket personligt och därför måste m an
handskas med dem på ett genom tänkt och medvetet sätt.
D en manlige lärarutbildaren har framförallt använt sig av loggskrivandet tillsam
mans med studenter. H an poängterade betydelsen av att tydligt genomarbeta
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tankarna med loggskrivandet. H an kan tänka sig att använda sig av kortskrivandet
i större omfattning.
I en lärarutbildning arbetar m an samtidigt på fler än en nivå. D et sätt man närm ar
sig ett innehåll i lärarutbildningen kan (och bör) ge en didaktisk fundering till
studenter om hur man kan undervisa i det kom m ande yrket. D etta kan ske mer
eller m indre medvetet från lärarutbildarens sida och bli mer eller m indre medvetet
hos den blivande läraren. Själva lärarutbildningen kan ses som en modell för
undervisningen i skolan. D et har visat sig att studenter i stor utsträckning
undervisar som de förebilder de fatt i sin egen utbildning. För de studenter som
fördjupar sig i m atem atik och naturvetenskapliga äm nen borde detta uppm ärk
sammas. D etta beskrivs i den didaktiska forskningen inom de naturvetenskapliga
ämnena. Yager och Penick ( 1990) kunde konstatera att hur själva undervisningen
går till i olika kurser liksom valet av innehåll och arbetssätt har betydelse för hur
den blivande läraren kom m er att forma sin egen undervisningspraktik. I matem a
tik kan mycket om matematikens natur bibringas i det sätt på vilket innehållet i
m atem atik presenteras och genomförs (Thom pson, 1992). En student skrev
..ja g kommer att lata mina elever skriva både i matematik och Nv-ämnenyjagska
försöka att göra det till en naturlig rutin”.
H u r har våra intervjupersoner betraktat detta utifrån att skrivande kan vara en väg
till aktivt lärande? D e studerande ger flera exempel på hur de kan tänka sig att
använda kort- och loggskrivning tillsammans med elever på kom m ande praktik
eller i yrkesutövningen (se ovan). N ågot som också kom m er att påverka de
intervjuade studenternas förhållande till att använda skrivandet är deras egna
olika erfarenheter av språk som de bär med sig in i utbildningen och undervis
ningen.
Samma slags synpunkter kom fram i kortkursen med kollegorna. D et var
intressant att fa lyssna på vad några av de intervjuade berättade och som de
påpekade skulle finnas som en erfarenhetsbakgrund i m ötet med elever, något att
beakta.
För lärarutbildarna som vi intervjuade kom förebildligheten främst att handla om
ett generellt sätt att m öta m änniskor och inte specifikt om att skriva. D e pratade
om ett förhållningssätt som gentem ot de studerande är viktigt. D et kan vara att
h itta sätt i undervisning och handledning som försöker hitta studenters starka
sidor samt stödja och ”peppa” de sidor som behöver utvecklas. D e tycker inte att
de med sitt eget sätt att närm a sig skrivandet utgör några förebilder, förutom att
de använder sig av skrivandet för att lära i den egna undervisningen.
Olga Dysthe (1996), poängterar att en lärares egen pedagogiska filosofi, som
innefattar synen på kunskap och inlärning, har ett nära samband med hur man
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praktiskt genom för undervisning. D en syn som kan skönjas i lärarutbildarnas sätt
att uttala sig om skrivandet pekar på att de har en konstruktivistisk syn på lärandet,
där den lärande själv konstruerar sitt lärande t ex genom att fa använda m etoder
som främjar inlärning - i detta fall kort- och loggskrivning. Som lärare i skola och
grundutbildning måste m an hela tiden kritiskt granska sin kunskapssyn (Hägglund; Madsén, 1996) så att den står i samklang med det uppdrag man har.
Övriga resultat
Intervjuerna kom också att beröra påståendet att ”alla lärare är en lärare i svenska”.
D etta uppfattas och tolkas på olika sätt av de personer som intervjuades. D e
intervjuade ham nade direkt i ett resonemang om formellt och korrekt skriven
svenska. En hade inte tänkt så mycket på det ”det är väl när det står svenska på
schemat”och inte en ma-nv-lärares ansvar. En annan kom m enterade ”det är ytterst
sällan man språkligt går in ”men ”man är väl inte bara biologilärare”och hade en
negativ inställning till att behöva bry sig om det korrekt skrivna. I samma anda
yttrade en lärarstudent ”en svensklärare är en som rättar detgrammatiska”. En annan
lärarstudent var positiv till tanken att varje lärare är en lärare i svenska ”ja g h a r inte
skrivit mycket men kan tänka mig att göra det. D et är allas uppgift a tt hjälpa till med
det så att det blir så korrekt som möjligt”. Erfarenheterna av undervisningen i
matem atik och naturvetenskapliga och dessa ämnens karaktär uttrycktes så här
”det ska vara sanningskorrekt, förbjudet att använda personliga uttryck och fraser”.
En lärarutbildare ansåg att det var självklart att alla lärare är lärare i svenska. U nder
samtalets gång uppdagades emellertid att hon hade olika förhållningssätt vad det
gäller språket i m atem atik och naturvetenskapliga ämnen. I m atem atik har det
skrivna haft större betydelse än i Nv. Intervjusituationen gjorde att hon insåg att
hon haft olika inställning till att skriva vad det gäller m a och nv. ”Jag är överraskad
över att jag med hjälp av intervjufrågorna ’upptäckte* mittförhållningssätt tiU undervis
ning. “
Sammanfattning och diskussion
I det avslutande avsnittet redovisar vi en sam m anfattande och problematiserande
diskussion utifrån de erfarenheter detta utvecklingsarbete gett oss.
D et finns mycket som påverkar en lärare och hans/hennes handlande tillsammans
m ed elever. D et finns m ånga erfarenhets- och forskningsexempel på att
lärarstudenter undervisar som de blivit undervisade. O m vi i utbildningen kan
tydliggöra en syn på kunskap som överensstämmer med den syn på kunskap och
lärande som styrdokum enten för skolan förespråkar, kan det förhållningssätt som
vi i utbildningen förmedlar fa genomslag i skolan. G enom detta utvecklingsarbete
ville vi förankra ett sätt att skriva för att lära hos våra kollegor. D etta i sin tur kan
fa genomslag hos lärarstudenterna. D en påverkanskedjan tycker vi oss kunna
skönja i det utvecklingsarbete vi bedrivit.
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I den komplexa lärarutbildningen finns det alltid något som kan förbättras,
förändras, utvecklas, diskuteras utifrån erfarenheter som görs, forskningsresultat
som kom m er fram, förändringar som görs vad det gäller skolans läroplaner etc.
D etta är ett av flera exempel på att utveckla den utbildning vi medverkar i, andra
är syn på ma-no-undervisning, kursplaneutveckling, handledning, mentorskap,
praktik). Vi borde ta oss tid att fördjupa oss i olika aspekter på vår utbildning, ännu
m er än vad vi gör i dagsläget.
I den kortkurs som vi genomförde tillsammans med kollegorna hade vi en
möjlighet att gemensamt bearbeta vår syn på skrivandet och lärandet. G enom att
tilläm pa skrivandet på olika dokum ent/artiklar som är viktiga för utbildningen
kunde vi penetrera och diskutera våra synpunkter. Läsloggar var en bra start för
dessa diskussioner kollegor emellan. Vi fick en möjlighet att ”prata ihop oss” till
en gemensam grundsyn på utbildningen. E tt utrym m e som kändes som en början
till mer utvecklande och fördjupande diskussioner. Vi skulle behöva så mycket
mer av det, men kursen gav ett angreppssätt för fortsatta diskussioner. H u r far vi
utrym m e för denna sorts arbete? Vi behöver diskutera vad vi anser om m atem atik
äm net, de naturvetenskapliga äm nena och vilken sorts undervisning vi vill bedriva
tillsammans m ed studenterna i ämnena. Vi skulle kunna utveckla skrivandet mer
på institutionen så att vi blir en skrivande kultur. D etta inte m inst med tanke på
att våra studenter uppmuntras till mer skrivande bl a med examensarbetet som mål.
U tifrån de analyser vi gjort av de sex intervjuerna har vi fatt bekräftat att de
erfarenheter m an har med sig om att skriva i den egna skolgången för många är
relativt negativa. M an har erfarenheter som tyder på att skrivandet varit ”traditio
nellt” med betoning på formellt och strukturerat skrivande. D etta har man med
sig i ”bagaget” in i utbildningen och yrket. M en det finns möjlighet att påverka
och utveckla synen på skrivandet bland annat genom att medvetandegöra
erfarenheterna. O lga Dysthes schema för skrivandet gav ett sådant tillfälle. I och
med reflektioner över detta schema i intervjusituationen kunde metakognitiva
aspekter på det egna skrivandet bli tydligt. D et nära m ötet i samtalet är något vi
borde värna om så att det blir ett kvalitativt reflekterande över viktiga inslag i
lärarutbildningen.
Alla som vi intervjuade hade mycket positiva erfarenheter av att kort- eller
loggskriva. D etta skrivande sågs som ett aktivt sätt att lära sig något, reda ut tankar
och utveckla förståelsen för ett innehåll på djupet. D etta skrivande utvecklas på
olika sätt tillsammans med andra kollegor eller medstudenter. Kort- och logg
skrivandet hade alla stött på först i lärarutbildningen. Skrivandet i det fallet utgår
från det informella och kan ge underlag för det formella skrivandet, som
naturligtvis har sin rättm ätiga plats i en universitetsutbildning.
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Vi vet att många av våra kollegor arbetar m ed olika sätt att skriva för att utveckla
lärandet tillsammans med studenter. D e blivande lärarna tyckte att de fatt pröva
olika sätt att arbeta med skriva-lära som de kan tänka sig att använda under
praktik och i det kom m ande yrket. I vad m ån de verkligen kom m er att göra det
fordrar en annan undersökning. M en en student som säger ”J agstårfast vid min
ståndpunkt a tt ja g kommer a tt låta mina elever skriva både i matematik och N vämnent jag skaförsöka att göra det till en naturlig rutin*, denna student har ”gett
sig själv ett uppdrag” som han borde vilja förverkliga!
I betänkandet ”A tt lämna skola med rak rygg” (1997) poängteras att all lärarut
bildning oavsett inriktning och fördjupning borde innehålla mål som”förståelse
för och kunskap om samtalandets, läsandets, skrivandets och andra språkliga
uttrycksformers betydelse för lärandet i alla äm nen”. D enna syn på språket verkar
rätt oreflekterad enligt vad som framkom i vår undersökning. Språket verkar vara
ett ansvar för andra än lärare i m atem atik och naturvetenskapliga ämnen! D etta
behöver vi arbeta mer med, både med oss själva och de studerande!
Också på vår institution måste vi ge oss tid att tänka över språkets betydelse i
utbildningen eftersom svenska språket har litet utrym m e i m a-nv lärarutbild
ningen.
1—7-utbildningen har 10 p svenska av totalt 140 p, 4—9 5 p av 180p. I
gymnasielärarutbildningen finns ingen svenskkurs framskrivenü I den trängsel
om poäng och stoff som finns i dagsläget bör vi ta på oss ett ansvar att arbeta med
språket samtidigt som vi arbetar med ett m atem atiskt och naturvetenskapligt
innehåll. Språket, skrivandet och lärandet hör ihop.
G enom att göra detta arbete m er systematiskt och djupgående än vanliga
utvärderingar tycker vi att vi fått en nyanserad uppfattning om skrivandet - vad
som påverkar, hur kort- och loggskrivande genomförs och tankar som detta gett,
kopplingen skriva-lära. D et är roligt att ge sig tid att mer på djupet försöka förstå
det utbildningssam m anhang vi är inblandade i tillsammans med kollegor och
studenter med fördjupning i m atem atik och naturvetenskapliga ämnen.
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M er än sum m an av delarna?
Reflexioner k ring lära, lärande och lärare i anslutning till
en ny A-kurs i det tvärvetenskapliga ämnet humanekologi *
Christer N ordlund, Forum fo r tvärvetenskap
och Institutionen fo r historiska studier
Sammanfattning
Föreliggande text syftar dels till att ge en övergripande presentation av det
tvärvetenskapliga äm net humanekologi, dels till att förmedla reflektioner
och erfarenheter förknippade med konstruerandet och arrangerandet av en
ny A-kurs i detta ämne. H um anekologi tas främst upp i betydelse av en
vetenskaplig disciplin, men även som ett perspektiv inom andra vetenskap
liga discipliner, som en ideologisk idéström ning och som ett vetenskapligt
grundat engagemang hos enskilda personer. Svårigheter med konstrueran
det av en kurs som skall vara tvärvetenskaplig och inbegripa såväl naturve
tenskap och teknik som hum aniora och samhällsvetenskap på lämplig
svårighetsnivå, och därtill bygga på ett norm ativt patos diskuteras i en andra
hälft. Även andra didaktiska frågor om undervisningsformer, lärarlag,
studentinflytande, examination och kurslitteratur behandlas.
Inledning
Föreliggande text syftar dels till att ge en kort presentation av det tvärvetenskapliga
äm net humanekologi, dels till att förmedla reflexioner och erfarenheter förknip
pade med konstruerandet och arrangerandet av en ny A-kurs i detta ämne.
Framtagandet av denna kurs, som ges av Forum för tvärvetenskap sedan hösten
1997, kan tyckas blygsamt i förhållande till mycket annat pedagogiskt arbete som
utförs inom ramen för Umeå universitet. Emellertid kan kanske även en m indre
process av det slag som här skall behandlas vara av principiellt intresse, och då
framför allt med tanke på de didaktiska problem som hänger samman med
humanekologins tvärvetenskaplighet. M ed didaktik menas här det kunskapsfält
som behandlar hela undervisningens innehåll, såväl m etodik som pedagogik.1
* Författaren vill varmt tacka Sofia Åkerberg, institutionen för historiska studier, som
deltog och förmedlade denna uppsats vid den universitetspedagogiska konferensen.

46

D en didaktiska problematiken, som består av både teoretiska och praktiska
delar, kan sammanfattas i enkla frågeställningar som: H ur sätter m an samman en
tvärvetenskaplig kurs (i humanekologi) på universitetsnivå? H u r kan undervis
ning och examination på en sådan kurs bedrivas för att stimulera lärandet? Vilka
lärare lämpar sig för att sköta denna verksamhet? Vilken litteratur kan användas?2
Dylika frågeställningar är ofta förknippade med ett rutinmässigt arbete, en form
av tyst kunskap som m an som ny universitetslärare förväntas ta till sig och
omvandla i praxis. O m den tvärvetenskapliga forskningen finns idag en del att
läsa, men om tvärvetenskaplig undervisning på högskolenivå är det sämre beställt.
I denna text lämnas dock några öppna och personligt hållna reflexioner kring hur
ovanstående frågor har blivit besvarade och h ur resultatet av den första A-kursen
i humanekologi har kom m it att uppfattas, framför allt utifrån vissa lärares, men
även studenternas, perspektiv.
Intentionen med texten är naturligtvis inte att lämna ett facit för hur
tvärvetenskapliga kurser skall göras eller bedrivas (eller inte göras och bedrivas).
Som humanekologen Britta Jungen skriver i sin rapport Om Tvärvetenskap:
”Erfarenheter är ett bräckligt underlag för att behandla intellektuella problem i
den tvärvetenskapliga kunskapsbildningen”.3 Intentionen är att bidra till den
pågående lärarpedagogiska diskussionen vid Umeå universitet.
Vad menas med humanekologi?
H um anekologi är i många avseenden en särpräglad fågel i den akademiska
världen. O m m an börjar med själva ämnesbeteckningen har den figurerat i många
olika sammanhang och med varierande innebörd; humanekologi har uppfattats
som en vetenskaplig disciplin, men även som ett perspektiv inom andra veten
skapliga discipliner, som en ideologisk idéström ning eller som ett vetenskapligt
grundat engagemang hos enskilda personer (framför allt beträffande synen på
miljökrisen).4
Från begreppets begynnelse år 1921 och framåt har humanekologi funnits
m ed som en del av andra äm nen, exempelvis inom sociologi, geografi och
antropologi. Sammanfattningsvis kan man säga att detta humanekologiska
studium antingen har rört teorier om hur naturen och biologin påverkar mänsk
ligt handlande, eller hur mänskligt handlande påverkar naturen.5 Sedan några
decennier tillbaka äger emellertid humanekologin en självständig existens som
disciplin, eller som ett sammanhållande ”kunskapsfält” (vilken är den beteckning
som har använts i Umeå). I Sverige etablerades humanekologin i samband med
FN:s miljökonferens Only One Earth år 1972, närmare bestämt vid C entrum för
tvärvetenskapliga studier av människans villkor, i Göteborg. D etta centrum ingår
idag i ett större komplex med många ämnen, bl a freds- och utvecklingsforskning,
som kallas för ”Världshuset”.61 och med bildandet av Forum för främjande av
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tvärvetenskap år 1976 har hum anekologin fatt en fast hemvist även vid Umeå
universitet. I denna stund finns professurer i Göteborg, Lund och Uppsala, men
i Umeå har utvecklingen gått långsamt. D en allra första lektors tjänsten i hum an
ekologi tillsätts under 1999.
Som nam net antyder har hum anekologin beröringspunkter med ekologin,
organismernas samspel med sin omgivning, men då snarare genom människans
plats i detta samspel, d v s människans samspel m ed sin omgivning. E tt annat
nam n som använts har varit ”människoekologi”, vilket för övrigt var titeln på den
första svenska läroboken i äm net.7 D et finns dock fortfarande många olika
definitioner på vad humanekologi egentligen innebär, men enligt UHA:s ämnesdefinition för professuren i Lund är dess uppgift:
[...] studiet av samspelet mellan m änniskan och hennes totala omgivning.
Intresset riktas både m ot hur människan anpassar sig till och nyttjar sin
omgivning och m ot hu r omgivningen påverkar och sätter ramar för mänsk
lig verksamhet. Hum anekologi studerar mänskligt liv och mänsklig verk
samhet i olika ekosystem och skilda kulturer i nuet och i det förgångna med
syfte att nå ökad förståelse för faktorer som påverkar samspelet mellan
människa och miljö. För att nå en helhetsbild krävs ett integrerat synsätt som
överskrider de traditionella gränserna mellan hum aniora, samhällsveten
skap, naturvetenskap och teknik.
Ur denna definition framgår ett antal centrala aspekter, dels att förståelsen av det
förflutna är lika viktigt som förståelsen av samtiden, dels att det handlar lika
mycket om natur som kultur; om att överbrygga ”de två kulturerna”, för att bruka
en sliten formulering. För att lyckas med denna enorma, för att inte säga orimliga,
uppgift — ”dröm m en om att förstå hur allting hänger ihop, egentligen” — är
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hum anekologin med nödvändighet tvärvetenskaplig.8 Signifikant är Bengt
Hubendicks träffande formulering när han benäm ner denna strävan efter en
enhetlig världsbild som ”rubbologi”. H umanekologi är läran om rubbet.9
M ed tvärvetenskap (eller interdisciplinär vetenskap) menas här inte bara att
kunskaper från olika discipliner över fakultetsgränserna skall behandlas i forsk
ning och undervisning, utan också att dessa kunskaper tillsammans i bästa fall
skall bilda eklektiska synteser. Tanken är alltså att de integrerade helheter som
formas av de olika specialvetenskaperna skall bli något mer än sum m an av de
enskilda delarna.10 D etta bör gälla såväl kunskapsinnehållet som det teoretiska
ramverket.11 Populärt har varit att ge dessa helheter karaktären av sociala och
naturvetenskapliga system, ofta i systemteoretikern Ilya Prigogines m ening.12
Hum anekologin har i denna bemärkelse uppfattats som en systemvetenskap.
Ytterligare en aspekt, vars styrka förvisso varierat i tid och rum , är att äm net
även har etiska och normativa anspråk. D enna normativitet, att fungera som ett
vägledande rättesnöre, hänger framför allt ihop med efterkrigstidens accelere
rande civilisations- och miljökris. H um anekologin syftar alltså inte bara till att
analysera, förstå och beskriva h ur det komplexa samspelet mellan människa och
miljö har sett ut eller för tillfället ser ut, utan också hur detta samspel bör se ut för
att det i förlängningen skall vara ekologiskt, men även moraliskt, socialt, kulturellt
och ekonom iskt hållbart. Liksom systerdisciplinen freds- och konfliktstudier tar
ställning för att fred är bättre än ofred tar humanekologin ställning för att en
ekologiskt hållbar miljö är m er eftersträvansvärd än en icke ekologiskt hållbar.
D etta är den övergripande värderingen som vetenskapen utgår ifrån. Inte sällan
brukar humanekologin därför benämnas som ”en vetenskap för överlevnad”; den
är en kunskap i kam p m ot kris, ofta med en rationell kritik av den m oderna
rationaliteten som en av dess främsta drivkrafter.13
Humanekologi vid Umeå universitet
M ångdisciplinära kurser som Humanekologi, Energi och Miljövård började ges
vid Umeå universitet 1975. Dessa H EM -kurser sköttes av lärarlag med represen
tanter från ett antal olika äm nen, från institutionerna för fysik och miljö- och
hälsoskydd, m en även från idéhistoria. Två år senare tog det nybildade Forum för
tvärvetenskap över kursen för humanekologi och har sedan dess utgjort ämnets
naturliga huvudbas.14 U nder tjugoårsperioden 1977 till 1997 gavs här en 10
poängs grundkurs som erbjöds en eller två gånger per år, samt med tämligen
spridda m ellanrum en påbyggnadskurs om 10 poäng.15 Med vissa undantag har
dessa kurser främst byggt på en naturvetenskaplig och miljöhistorisk grund.
Under 1990-talet har som bekant oerhört mycket skett inom miljövetenskapen,
och så även inom humanekologin. Intresset för miljöfrågorna behöver inte
närmare diskuteras här; vi känner alla till hur det inom varje fakultet och inom ett
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mycket stort antal discipliner vuxit fram äm nen med miljö-prefix (t ex miljö
ekonomi, miljöjuridik, miljösociologi, miljöarkeologi, miljöhistoria). G enom
denna process har den mycket starka fokuseringen på naturvetenskapliga och
tekniska aspekter på miljö allt mer luckrats upp till förmån för samhällsvetenskap
liga, beteendevetenskapliga och humanistiska perspektiv. Diskussioner om makt,
livsstil och ideologianalys är idag lika naturliga inslag som evolutionsteori, ekologi
och energi. D enna breddning av vad som kan kallas miljödiskursen har bland
annat tagit sig uttryck i att samtliga av dagens svenska professorer i humanekologi
har en hum anistisk och/eller samhällsvetenskaplig bakgrund. D et är därför ingen
slump att Sverker Sörlin, som ju är idéhistoriker och professor i miljöhistoria, helt
naturligt anses tillhöra detta skrå.16
D enna situation, det ökande intresset för miljö och miljöfrågornas breddning,
liksom ett generationsskifte bland humanekologins lärarlag, var starka skäl till att
Forum för tvärvetenskap ville bryta sitt tjugoåriga m önster och inrätta en
fullständig 20 poängs A-kurs i humanekologi.17U tarbetandet av denna kurs, som
möjligen var ett litet steg för den miljövetenskapliga utbildningen i Umeå m en ett
stort steg för Forum, påbörjades våren 1997.18A rbetet understöddes även av den
nytillsatta Delegationen för tvärvetenskap, som skapades i anslutning till Kom
m ittén för tvärvetenskap.19
Om A-kursens tillkomsthistoria
H u r konstruera en kurs som skall vara tvärvetenskaplig och inbegripa såväl
naturvetenskap och teknik som hum aniora och samhällsvetenskap på lämplig
svårighetsnivå, och därtill bygga på ett norm ativt patos? O ch hur finna lärare som
både har kunskaper, intresse och tid att ställa upp på ett sådant projekt? Dessa var
de övergripande frågorna som tvingade till eftertanke i planeringsarbetets inled
ningsskede. Även om det fanns en lång tradition av att ge kurser i humanekologi
vid Forum, liksom ett litet m en starkt nätverk av entusiastiska lärare, så krävdes
en helt ny struktur. Sådan var utgångspunkten.
Blickarna riktades m ot den undervisningsverksamhet som bedrevs vid andra
humanekologiska institutioner. Efter att välvilliga personer vid institutionerna i
Lund, G öteborg och Bryssel hade skickat sina kursplaner och scheman, blev det
första steget att göra en inventering av kursutbudet i humanekologi vid dessa
lärosäten. Kurserna i Bryssel är av typen påbyggnadsmom ent för masterexamen,
medan de i Lund och Göteborg löper från enskilda 5-poängskurser upp till A-, B-,
C- och D -nivå samt separata forskarkurser. N är m an har en sådan bredd på
kursutbudet är det relativt enkelt att fördela u t de olika kunskapsområdena i m er
eller m indre avgränsade m om ent med specialiserad kurslitteratur. Exempelvis kan
A-kursen innehålla m om ent om grundläggande naturvetenskap, miljöhistoria
och natursyn, lokala och globala miljöproblem. B-kursen kan behandla det
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ekonomiska systemet, civilisationskritisk filosofi och aspekter på ”hållbar utveck
ling”, och C-kursen m om ent om m odernitet och postm odernitet samt ekologisk
ekonomi. På D -nivå finns möjligheter att djupare behandla teoretiska och
metodologiska aspekter på tvärvetenskaplig forskning etc.
I U m eå fanns naturligtvis inte denna möjlighet till en fullständig utbildnings
plan, även om en B-kurs med titeln ”Miljö och säkerhet”, som behandlade både
freds- och konfliktstudier och miljöfrågor nyligen hade sjösatts. I valet mellan att
göra en ”specialiserad” eller en ”breddad” A-kurs i humanekologi kändes dock det
senare alternativet mest intressant och spännande. O ch i praktiken innebar detta
att inslag från så gott som alla m om ent på de näm nda kurserna, åtm instone från
A- till C-nivå kom att ingå. Kursen skulle å ena sidan göra studenterna behöriga
till att fortsätta sina studier på B-nivå i Umeå eller annorstädes och å andra sidan
göras så bred och enhetlig att den lämpade sig för alla som intresserade sig för de
frågor som kursen skulle behandla, t ex lärare, politiker och företagare.
N ästa steg blev att mobilisera lämpliga lärare, och då i första hand sådana som
kunde tänka sig att vara ansvariga för olika m om ent i kursen. D å detta var ordnat
genom Forums befintliga nätverk arrangerades ett antal m öten för att diskutera
fram m om entens tematiska indelningar och sedermera deras huvudinnehåll.
D etta var kanske det mest komplicerade skedet, då det gällde både att undvika allt
för stora överlappningar mellan de enskilda m om enten och att se till så att de
huvudsakliga frågorna och problem en som kursen skulle behandla verkligen
äm nade bli belysta från flera olika infallsvinklar. E tt med detta sammanhängande
problem var givetvis också vilken svårighetsnivå som undervisningen skulle ligga
på, samt vilken kunskapssyn som skulle dominera.
Resultatet av denna process blev en innehållsmässigt tämligen om fattande
kursplan, där alla kunskapsområden skulle ligga på ”A-nivå” och ge en generalistkompetens snarare än en specialistkompetens. M ed generalistkompetens menas
här en nivå i förhållande till traditionella kurser i respektive ämne. D etta innebär
inte nödvändigtvis att kunskapsnivån är ”ytlig”, utan snarare ”djup” då det
handlar om att nå förståelse för stora sammanhang och strukturer istället för en
om fattande detaljkunskap. Kursen indelades sedermera i fyra 5-poängsmom ent
varav de två första skulle läsas parallellt och med fördröjd studietakt för att än
kraftigare främja det tvärvetenskapliga inslaget: ”Humanekologins grunder”
(mom. 1), ”Natursynens och miljövetenskapernas historia” (mom. 2), ”Energi
och naturresurser” (mom. 3) och ”Ekologi och ekonom i” (mom. 4).
Kursens uppläggning
Följande presentationer av de fyra enskilda m om enten är häm tade från den
kursplan som togs fram under vårens samarbete och som fastställdes av Delega
tionen för tvärvetenskap den 9 juni 1997.
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Humanekologins grunder
M om entet avser att ge en inledande orientering till äm net humanekologi:
dess historia, tradition, identitet och innehåll. D en grundläggande tvär
vetenskapliga synen samt holistiska och normativa perspektiv på vetenskap
diskuteras i anslutning till m änniska-m iljö—systemet. Vidare behandlas
humanekologins syn på efterkrigstidens miljöproblematik. Viktiga begrepp
är modernism, samhällskritik, lokala och globala miljöproblem, Agenda 21,
hållbar utveckling. I m om entet ingår också en introduktion till miljöetik
och miljöfilosofi, samt exempel på allmän humanekologisk forskning.
Natursynens och miljövetenskapernas historia
M om entet behandlar natursyn och naturfilosofi i föragrara och agrara
samhällen samt i den m oderna västerländska civilisationen. U ppfattning
arna om naturen relateras till samhällsutvecklingen och resursförsörjningen.
Vidare behandlas de delar av naturvetenskapernas historia, t ex geovetenskaper
och livsvetenskaper, som haft särskild betydelse för kunskapen om natur
miljöns förändringar och människans roll som geografisk förändringsfaktor.
Även vetenskapens tilläm pningar inom t ex jordbruk och skogsbruk beaktas.
Energi och naturresurser
M om entet inleds med en övergripande presentation av den naturvetenskap
liga världsbilden: från Big Bang-teorin och universums utveckling, via
jordens geologiska utveckling till partikelmodellen för materia. Vidare
diskuteras materiens komplexitet, evolutionsbegreppet, kaos och kriticitet.
D en andra delen av m om entet behandlar energi och andra naturresurser;
dels allmän energilära, dels samhällets resursförsörjning och medföljande
konsekvenser för miljön. Viktiga begrepp i sammanhanget är termodynamik
ens huvudsatser, exergi och energikvalitet, hushållning, industriella och
areella näringar, m obilitet och boende. M om entet syftar också till att
diskutera alternativa försörjningsmöjligheter för framtiden.
Ekologi och ekonomi
M om entet avser att ge en grundläggande presentation av den biologiska
världsbilden: evolutionsteorin, ekologin och genetiken, samt att behandla
en mer konkret koppling mellan den biologiska vetenskapen och det
m oderna miljöarbetet, t ex inom jordbruk och skogsbruk. Begrepp som
biodiversitet och biologisk mångfald är centrala. Vidare diskuteras förhål
landet mellan natur och kultur och framväxten av det ekonomiska systemet,
nationalekonomi och BNP. Syftet är att visa på den klassiska ekonomins
brister vad gäller kopplingen till miljön, m en även att presentera alternativa
ekonomiska system, som miljöekonom i och ekologisk ekonomi. Även
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miljöutrymmesberäkningar och uppskattande av Ecological footprints in
går. Ett viktigt inslag i m om entet är slutligen miljöfrågornas politiska
karaktär, såväl regionalt som globalt.
N är denna kursplan väl var framtagen blev det upp till var och en av de
momentansvariga att sammanställa mer detaljerade scheman, välja under
visningsmetoder, samt anlita föreläsare. Upplägget av de fyra m om enten justera
des här åter sinsemellan.
Lärarlagen
Beträffande lärarsituationen tvingas m an först konstatera att det ännu inte finns
någon hum anekolog i Umeå, d v s en person som disputerat i humanekologi.
Överlag finns mycket fa personer m ed sådan kompetens i Sverige. D ärför gällde
det att inventera den befintliga lärarkompetensen vid Umeå universitet, något
som kom att ske både medvetet och ibland ganska slumpartat. Efter denna
inventering sammansattes fyra (mer eller mindre) ”tvärvetenskapliga lärarlag”, ett
för varje m om ent. Intentionen var att dessa lärare både skulle vara specialister
inom sina respektive specialområden (helst ha bedrivit egen forskning i anslutning
till föreläsningsämnet) och därigenom kunna förklara komplicerade förhållanden
på en lagom nivå utan att ge avkall på den vetenskapliga standarden. D e skulle
dessutom vara införstådda m ed det humanekologiska arbetssättet och i någon
m ån även vara generalis ter. På följande sätt arbetade lärare under den första kursen
som gavs under höstterm inen 1997.
På det första m om entet var en idéhistoriker/miljöhistoriker ansvarig och höll
också huvuddelen av föreläsningarna om humanekologins tradition och veten
skapsteori, om miljöetik och miljöfilosofi och om de övergripande miljöproblemen.
M odernism och postm odernism, miljörörelser och radikal ekologi togs upp av två
andra idéhistoriker, ekoteologi behandlades av en ekologisk zoolog och freds- och
konfliktperspektivet belystes av en pedagog (tillika undervisande lärare i fredsoch konfliktstudier). Beträffande beskrivningen av den humanekologiska forsk
ningen i Sverige var det nödvändigt att anlita en ”riktig” humanekolog, varför
professorn i Lund kallades upp.
D et historiskt inriktade andra m om entet lästes inte bara av humanekologi
studenterna utan också av studenter i idéhistoria, då denna kurs ingick i utbudet
vid institutionen för idéhistoria. Därav följde att även den ansvarige för detta
m om ent var idéhistoriker/m iljöhistoriker och höll de allra flesta föreläsningar om
miljöhistoria, naturum gänge och natursyn. Utöver detta deltog två andra lärare
från samma institution, som bl a undervisade om djurparker och jordbrukets
vetenskapshistoria.
D et tredje mer naturvetenskapliga m om entet leddes av en teoretisk fysiker och
en naturgeograf. Dessa båda skötte här all undervisning, den förre med tyngd-
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punkten på fysik och energilära, den senare på naturresurser och resursteori. Båda
relaterade sin undervisning till samtidens miljöproblem och resursförsörjning.
För det sista m om entet, som syftade till att integrera de båda ”hushållningsvetenskaperna” ekologi och ekonomi, ansvarade en ekologisk botaniker, vilken
också höll de flesta föreläsningarna om ekologi, evolutionsteori och genetik.
Vidare undervisade en annan ekologisk botaniker om biodiversitetsbegreppet.
D en andra delen om miljöpolitik, Agenda 21, klassisk ekonom i och alternativa
ekonomiska system sköttes av en rad olika lärare, tre från institutionen för
statskunskap och en från institutionen för nationalekonomi. Slutligen deltog
ytterligare två lärare från institutionen för idéhistoria med föreläsningar om
möjliga lösningar ur den ekologiska krisen, framför allt ur ett samhällsvetenskapligt
perspektiv.
Sammanlagt kom alltså nitton lärare att ingå i kursen. Å tta av dessa var
hum anister (alla idé- och/eller miljöhistoriker), fem var samhällsvetare (tre
statsvetare, en nationalekonom och en pedagog), fem naturvetare (två ekologiska
botaniker, en ekologisk zoolog, en geograf och en fysiker) och en humanekolog
(med doktorsexamen i kulturantropologi). Ingen tekniker deltog. Fördelningen
mellan fakulteterna blev således inte helt jämn. Än m indre jäm n blev tyvärr
fördelningen mellan kvinnliga och manliga lärare; fem respektive fjorton.
Undervisningsmetoder och examination
På samtliga fyra m om ent användes olika undervisningsmetoder. Traditionella
föreläsningar dom inerade förvisso, men dessa varvades flitigt med helklass
seminarier och diskussionsseminarier i m indre grupper, vissa lärarledda och andra
ledda av studenterna själva. (Med studenter som har helt olika studiebakgrunder
är just gruppseminarier ovanligt givande). Seminarierna behandlade ömsom
frågeställningar, ömsom specifika texter. M en även andra m etoder prövades.
U nder de två första m om enten arrangerades filmvisning m ed efterföljande
seminarier; under de två senare m om enten gjordes gemensamma studiebesök på
Värmeverket och Panncentralen; under m om ent 1 ingick att göra en individuell
idéanalys av någon av filosofen Georg H enrik von W rights böcker Vetenskapen och
fim u fie t och Myten om framstegeP, på m om ent 3 ansvarade studenterna för att
genomföra ett m indre antal fallundersökningar i mindre grupper i anslutning till
momentets innehåll och deras egna intressen, vilka sedermera presenterades både
skriftligt och muntligt; på m om ent 4 gjordes beräkningslaborationer av rättvist
miljöutrym m e för konsum tion.
U nder det första m om entet, som bl a behandlade m oderna människors
naturuppfattningar och miljöetik, utförde studenterna även en m indre attityd
undersökning på Umeå universitet. D enna undersökning, m ed m etodik häm tad
från Institutet för Framtidsstudier, var mycket enkel och gick u t på att genom
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enkätundersökningar fa en inblick i om studenters synsätt på miljöfrågor och
miljöetik varierade mellan de olika fakulteterna. Resultatet redovisades dels
m untligen, dels i studenttidningen Vertex. Samtliga av dessa arbetsuppgifter
ingick som delar av examinationen på respektive m oment.
Förutom dessa övningar tillkom en hemskrivning på det första m om entet och
salskrivningar på de tre övriga m om enten. Även dessa examinationsformer
betraktas som inlärningstillfällen då tentam ensfrågorna i hög utsträckning var
utform ade för att passa kursens helhetssyn.
Litteratur
Kursböcker i humanekologi på svenska (eller för all del på engelska) växer inte på
träd, och det skall på en gång erkännas att den totala litteraturlistan till den nya
humanekologikursen blev både haltande och m åhända bristfällig.
D en först publicerade läroboken Människoekologi av zoologen och humanekologen Bengt H ubendick är i alla avseenden en naturvetenskaplig bok, som
behandlar fysiska naturresurser och miljöproblem. D etta i förening med att den
dessutom innehåller mängder med föråldrade sifferuppgifter gör den omöjlig som
litteratur på en kurs av detta slag, varför den överhuvudtaget inte togs med på
litteraturlistan. D en andra och tillika sist publicerade läroboken är Humanekologi:
Naturens resurser och människans försörjning (1992). Humanekologi är i allt
väsentligt betydligt bredare upplagd och innehåller förutom naturvetenskapliga
perspektiv på miljökrisen även idéhistoriska och miljöhistoriska perspektiv. D å
denna bok framtagits vid Forum för tvärvetenskap i Umeå och dessutom är
mycket pedagogiskt upplagd kom den att bli en av kursens huvudböcker (liksom
den varit på de närm ast föregående 10-poängskurserna). D ock är det mycket som
inte diskuteras särskilt om fattande i Humanekologi, framför allt de idag så viktiga
etiska, ekonomiska, politiska och sociologiska perspektiven.
D e övriga tre huvudböckerna som togs med bland litteraturen var den årligen
utkom na rapporten Tillståndet i världen från W orld W atch Institute och antolo
gierna Kunskap i kamp mot kris (1996) och The Road Towards Sustainability
(1997).20 Som kom plem ent till denna övergripande litteratur användes också en
rad specialiserade böcker, inom miljöfilosofi, miljöhistoria, genusteori, miljö
ekonom i och ekologisk ekonomi. Dessutom tillkom en del stencilerat material,
samt en diger lista på referenslitteratur.
Resultat och reflexioner
M ålet med A-kursen var att skapa möjligheter för att sammanföra kunskaper om
samspelet mellan människa och miljö från flera olika vetenskapliga områden,
samt bidra till en tvärvetenskaplig förståelse för hur detta samspel har utvecklats
fram till idag. M ålet var också att belysa de problem som vuxit fram genom detta
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samspel och visa på olika möjligheter för att kom m a tillrätta m ed dessa prob
lem.
Vägen för att nå dessa mål inleddes med framtagandet av en brett upplagd
kursplan, vars innehåll var inspirerad av andra humanekologiska institutionernas
kursplaner på A- såväl som B- och C-nivå, men där svårighetsnivån hela tiden
skulle ligga på A-nivå. Innehållet i denna kursplan sökte man vidare förverkliga
genom att lärare från humanistisk, samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig
fakultet deltog med föreläsningar och att kurslitteratur från samtliga tre kunskaps
om råden samt allmän miljövetenskaplig litteratur användes. Vidare var undervis
ningen upplagd så att flera av de stora huvudfrågorna (de globala miljöproblemen,
det ekonomiska systemet, den västerländska livsstilen etc) problematiserades
utifrån olika infallsvinklar och kontinuerligt behandlades under såväl föreläs
ningar som gruppseminarier och i skriftliga övningar.
Studenternas engagemang utifrån egna intressen och varierande studiebak
grunder var här av stor betydelse. D et bör också tilläggas att de allra flesta som
påbörjade kursen redan hade ett stort intresse för miljöfrågor, vilket underlättade
tillägnelsen av ny kunskap.
M an kan då fråga sig om kursen bidrog till att foga samman kunskapsområden
på ett sätt som gjorde att helheten blev större än sum m an av de enskilda delarna?
Tillhandahöll kursen som helhet något utöver det som studenterna lika gärna
skulle kunna erhålla genom att läsa enstaka kurser i t ex ekologi, miljöhistoria och
statskunskap? O ch, lika viktigt, lärde sig studenterna att ”knyta ihop kunskapssäcken” och se de övergripande sammanhangen? Fanns tillräckligt m ed tid för
reflexion? Dessa frågor är naturligtvis svåra att besvara, men i vissa avseenden tror
vi faktiskt det. D etta främst genom att de olika kunskapsfälten så gott som
kontinuerligt integrerades, både av lärarna själva och i andra undervisnings
mom ent. O fta stod ”problemen” i sig i centrum , vilket med nödvändighet bidrog
till tvärvetenskapliga tolkningar och lösningar. Även breda ”holistiska” teorier om
verklighetens beskaffenhet behandlades.
I den mån kursen var av ”antologikaraktär”, där sammansmältningen av
innehållet överläts åt ”läsaren” handlade det förstås mycket om respektive students
egen kapacitet att åstadkom ma integrationer, d v s den egen förmågan att genom
en intellektuell process smälta samman intryck och konstruera helheter i det egna
medvetandet.21 D etta styrs inte m inst av studenternas bakgrundskunskap, d v s
om en person som påbörjar humanekologikursen redan har god förkunskap inom
flera ämnen, ”bara” har studerat ett ämne eller kom m er direkt från gymnasiet.
G enom att undervisningen låg på A-nivå var emellertid förhoppningen att så
många studenter som möjligt, oavsett bakgrund och intresse, skulle kunna hänga
med. Av de m untligen och skriftligen besvarade kursvärderingarna tyder mycket
på att så också blev fallet.
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Generellt sett kan man nog hävda att den nya A-kursen i humanekologi blev
en lyckad satsning. M en med erfarenheter efter två genomförda kurser känns det
redan relevant att revidera såväl kursplan som litteraturlista. D en största föränd
ringen som bör ske är att de två första m om enten läses var för sig, först ”m om ent
2 ” och sedan ”m om ent 1”, istället för parallellt med fördröjd studietakt som nu
har skett. Kursvärderingar har visat att denna modell knappast gynnat det
tvärvetenskapliga tänkandet, utan snarare bidragit till förvirring, särskilt bland
studenter med liten eller ingen vana av högre studier. Seminarierna och
gruppdiskussionerna var vidare mycket uppskattade, men upplevs ännu vara allt
för fa och för pressade tidsmässigt. En önskan har funnits om än fler seminarier
utifrån studenternas egna frågeställningar, något man skulle kunna kalla för
”organiserad reflexion”.
Beträffande kurslitteraturen blev den som näm nts inte helt igenom lyckad,
vilket delvis hänger ihop med den stora bristen på kursböcker i humanekologi.
D etta skall dock förändras. Mycket ny och intressant litteratur inom det miljö
vetenskapliga om rådet har publicerats under de senaste två åren, och dessutom
håller en ny lärobok i humanekologi på att färdigställas av representanter för Akursens lärarlag. Syftet med denna bok, som kom m er att ha karaktären av en
antologi, är att den bland annat skall behandla äm nen som filosofi, etik, religion,
ekonomi, politik och sociologi i anslutning till miljökrisen och därigenom kunna
vara ett lämpligt kom plem ent till Humanekologi.
Avslutande kommentarer
A tt konstruera och arrangera humanekologiska kurser är svårt, kanske svårare än
andra kurser —om norm ativiteten och det tvärvetenskapliga perspektivet verkli
gen skall tas på allvar. D etta gäller både vetenskaps teoretiska aspekter på själva den
”humanekologiska kunskapsbilden” och praktiska aspekter angående arbetet och
den sociala miljön. D etsam m a gäller vid samförfattande av tvärvetenskaplig
litteratur.
Vetenskapsteoretiskt är bilden av verkligheten naturligtvis mycket varierande
mellan lärare från olika discipliner, för att inte näm na situationen mellan lärare
från olika fakulteter. D en ene läraren bygger sin världsbild på ett fysiskt betrak
telsesätt och litar till den naturvetenskapliga metodens möjligheter att nå kunskap
om naturen, den andre är en kontextualiserande, postm odern poststrukturalist
och anser att allt är sociala konstruktioner i människors medvetande. En ser
världen som styrd av maktfullkomliga strukturer där inga subjekt existerar, en
annan är övertygad om den enskilde individens autonom itet och möjlighet till
rationella, etiska val i de flesta handlingssituationer. En menar att materiens
byggstenar är kvarkar och elektroner, en annan diskuterar hellre livets molekyler,
en tredje menar att ingenting existerar utanför språket. Ar naturen besjälad? Vad
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är egentligen skillnaden mellan vetenskap och religion? Finns miljöproblem
överhuvudtaget?
Konflikter om den grundläggande epistemologin, så kallade ”paradigmkonflikter”, kan i värsta fall döda ett tvärvetenskapligt samarbete, men kan i bästa
fall tillföra oerhört mycket intressant och stimulerande i en verksamhet som till
sitt yttre förefaller tämligen homogen. D etta gäller både situationen lärare emellan
och mellan lärare och studenter. I alla avseenden är det av största vikt att respekt
för olika kunskapstraditioner visas, att attityderna är öppna och att diskussionsklim atet har ”högt tak”. Tvärvetenskap handlar om att se samband lika mycket
mellan kunskapsområden och kunskapskulturer som mellan kunskapssyner.22
M en frågan är: hur högt skall taket vara?
N är det gäller det praktiska handlar det framför allt om att ha en noggrann
planering för att fa varje bit att ham na på plats i det pussel som ett schema utgör.
D etta kräver ständiga m öten och diskussioner inom och mellan de olika lärar
lagen. O ch alla som undervisar på ett universitet vet hur svårt det är att fa många
lärares lediga tider att passa ihop.23 G enom förandet av denna A-kurs i hum aneko
logi skulle med all sannolikhet blivit än bättre om fler planeringsmöten hade
kom m it till stånd, såväl i samband med kursplanens tillkomst och under
sammansättningen av schemat som under kursens gång.
M an kan slutligen fråga sig om denna kurs verkligen blev en kurs i ”hum aneko
logi” eller om det i själva verket var något annat? En kom m entar till denna fråga
skulle kunna vara följande: ”D et finns ett problem för den som skall föreläsa om
humanekologi: han kan inte veta så värst väl vad det är han skall föreläsa om. D et
finns emellertid en tröst: ingen annan vet egentligen så mycket mer.”24 Men, när
det gäller undervisning i humanekologi —liksom i de flesta andra äm nen —är det
inte bara valet av innehåll som är av betydelse, utan även hu r innehållet förmedlas
och bearbetas i undervisningssituationerna så att utrym m e finns för tillägnelse
och reflexion. Särskilt om tillägnelsens fullbordan också skall ta sig i uttryck i
ställningstaganden och handling.
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FIO L —Forskning om IT och lärande i samverkan —
utvecklingsprojekt m ed den lärande m änniskan i fokus
Jerry Ando, Centrum fo r utbildningsteknik
Sammanfattning
FIO L är ett samarbete mellan Ericsson, Svenska IT Institutet (SITI), Telia
och C entrum för utbildningsteknik vid Umeå universitet. Arbetet i FIO L
bedrivs inom fem om råden och bygger på en aktiv samverkan mellan
akademisk grundforskning, tillämpad forskning och arbetet i utvecklings
projekt för kompetensutveckling inom näringslivet. D en vinst parterna ser
i samarbetet är att lärande och kunskapsbyggande kan ske kontinuerligt
under FIO L-arbetets gång, både inom utvecklingsprojekten liksom i
forskningsmiljöerna.
En viktig del i den samverkan som sker i forskningsprogrammet är det utvecklings
arbete med system för lärande som utvecklas för att användas inom personal- och
kundutbildning hos näringslivsparterna. Dessa utvecklingsprojekt ger forskarna
tillgång till ett system där idéer kan testas, vidareutvecklas och utvärderas.
D e fem forskningsområdena, som arbetet bedrivs inom, har alla beröring med
varandra där Kunskapsarbete och lärande är det övergripande projektet som
knyter ihop FIOL. D e övriga fyra om rådena är Arbetsmiljö, organisation och
införandestrategier, Presentation & interaktion, Inform ationsstrukturer samt
Kognitiva Verktyg.
Arbetsmiljö,
organisation &
infö rand e strateg ie r

Presentation

Kognitiva verktyg

Info rm atio nsstru ktur er

interaktion
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Fig. FIOLs fem
forskningsområden

D e fem forskningsområdena syftar till att säkerställa att kunskapsbildning sker
inom centrala aspekter för användning av IT i utbildning och lärande.
Vid Umeå universitet medverkar idag doktoranderna Anders Broberg, D ata
vetenskap, U lf Hedestig, Inform atik, Andreas Lund, Inform atik, och Thom as
Pederson, Datavetenskap i projektet.
Projektets bakgrund
Inom de flesta om råden ökar kunskapsinnehållet i varor och tjänster. Vikten av
utbildning ökar därmed liksom behoven av en kontinuerlig kompetensutveckling
i arbetslivet. Kunskap kom m er framöver att vara den viktigaste produktions
faktorn och därm ed också det viktigaste konkurrensmedlet. H öga förväntningar
har ställts, och ställs idag, på att användningen av m odern inform ationsteknik
(IT) skall kunna bidra till att höja kvalitet och öka produktiviteten i utbildning
och kompetensutveckling. D et är inte nya idéer. Istället kan vi konstatera att
användningen av IT för utbildning och lärande inte har utvecklats och anammats
i samma takt som den tekniska utvecklingen. Kända synsätt och traditionella
pedagogiska metoder och arbetsformer har applicerats när IT använts för utbild
ning och kompetensutveckling. För att nå till visionen om år 2005 måste arbetet
gå vidare med att finna ny kunskap om IT och lärande med människan i fokus.
Syfte
Syftet med samarbetet i FIO L är att:
• generera ny kunskap och utveckla nya tankemodeller för användning av IT i
utbildning
• visa hur inform ationsteknik och pedagogik kan integreras i lärandeprocess och
kompetensutveckling
• utveckla nya kognitiva verktyg för IT-miljöer som stöd till mänskliga tanke
funktioner
Mål
M ålet med arbetet i FIO L är att utveckla:
• verktyg och modeller för nätverksstött lärande
• pedagogiska modeller som gör det möjligt för olika deltagare att aktivt medverka
i sitt eget lärande, och efter sina behov visualisera, simulera och beräkna,
kommunicera, överbrygga distans i tid och rum samt att söka, skapa och utbyta
inform ation
• modeller/strategier för att utveckla en arbets- och inform ationsmiljö för indivi
ders och organisationers lärande
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Forskningsom råden in om FIOL

Kunskapsarbete och lärande
Syftet med arbetet är att öka förståelsen för kunskapsarbetarens arbetssituation,
m en också att skapa ett teoretiskt ramverk för design, utform ning och implementering av inlärningsmiljöer, vilket har sin grund i synen på den lärande som en
kunskapsarbetare. M ed kunskapsarbetare menas här människor som arbetar med
att producera, konsumera, bearbeta och hantera inform ation för att skapa egen
kunskap och kompetens. I framtiden kom m er denna grupp av människor att öka
radikalt. D e befinner sig i en inlärningssituation som kräver inlärningsmiljöer
som stöder varje individs förutsättningar och behov samt att individen har relativt
stor kontroll över sin egen arbetssituation och sitt eget lärande.

Arbetsmiljö , organisation och injbrandestrategier
N ya förutsättningar för distribution av kunskap och inform ation liksom möjlig
heter till nya kom m unikationsm önster utm anar allt mer existerande former för
ledningsstruktur och arbetsorganisation. Inom om rådet ”Arbetsmiljö, organisa
tion och införandestrategier” vill m an nå förståelse för hur individen och
organisationen påverkas/hanterar nya arbetssituationer. Frågan är vilka effekter de
nya arbetsmiljöerna och organisationsformerna har på såväl individuella som
sociala och organisatoriska förhållanden i företag? Vilka införandestrategier bör
tillämpas för att nyttiggöra möjligheter som följer med nya verktyg (kognitiva
verktyg, visualiseringsverktyg, applikationer inom virtuell verklighet) och nya
strukturer för individens och organisationens lärande och utveckling?

Kognitiva verktyg
Inlärningssituationen i arbetet kräver tillgång till relevanta verktyg och material
när det behövs, var helst den lärande befinner sig och de ska tillgodose den enskilda
individens aktuella behov. E tt centralt begrepp i det här sammanhanget är
kognitiva verktyg, vilka stödjer den lärande i dennes arbete med att utveckla
kunskap - enskilt eller tillsammans med andra. Aktiviteterna inom ”Kognitiva
verktyg” avses leda till att öka kunskapen om - och utvecklingen av - sådana
verktyg, bl a ska m an identifiera kategorier av kognitiva verktyg, förstå hur de ska
utformas för att bli ergonomisk riktiga och veta hur m an använder dem.
D etta kan vara verktyg för att identifiera inlärningsbehov, konstruera, bearbeta
och observera inform ation m en också för att etablera och behålla fokus, hantera
den problematiska situation som ”inform ation overload” innebär, kom m unicera
och delge andra hur m an arbetar och vad man kom m er fram till.
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Presentation & Interaktion
Allt fler datorsystem involverar —och förutsätter —kom m unikation med andra
människor. Exempel på detta finner vi i så kallade virtuella miljöer d v s
datorsystem där m änniskor i någon m ening möts, umgås, delar, söker och utbyter
inform ation. I vissa avseenden skiljer sig virtuella miljöer fundam entalt från
verktyg (den traditionella synen på m änniska-dator-interaktion och gränssnittsdesign är ett uttalat verktygsperspektiv), skillnader som motiverar en förändring
av de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för gränssnittsdesign. I linje
med trenden att datorn bättre kan anpassas till sin användare kom m er också
önskemål om stöd för kreativa arbetsuppgifter.
För kunskapsarbetaren kan detta innebära stora förändringar vad gäller tillgång
till och utform ning av (kognitiva) verktyg, agenter, inform ation och inform ations
miljöer. Framtidens gränsytor och interaktionsmedel kom m er inte att begränsas
till en datorskärm, tangentbord och mus. Forskning och visioner inom nya
områden antyder att en utvidgning av det traditionella begreppet användargränssnitt
är nödvändigt:
”U biquitous C om puting” - är datortjänster som finns implementerade osynligt
och synligt i fysiska vardagsobjekt som stolar, bord, väggar och tak såväl som
fysiska verktyg som kan kom m unicera med varandra i olika sorters nätverk.
”Wearable Technology” innebär datorteknik som byggs in i kläder, sätts på
huvudet, visualiseras på näthinnan, kommuniceras via radio till omvärlden.
Tekniken är tänkt att utöka mänskliga sinnen och mänsklig kapacitet vad gäller
hantering av inform ation var och när som helst.

Informationsstrukturer
Införande av lärandesystem i organisationer innebär att mycket omfattande
inform ationsmängder skall göras tillgängliga, sökbara och adaptiva till den
lärandes behov. En viktig uppgift är därför organisationen —struktureringen —av
innehåll som ska stödja och/eller utbilda kunskapsarbetaren. Uppbyggnaden bör
vara sådan att de olika kom ponenterna kan användas som beståndsdelar i olika
sammanhang - 1 ex olika kurser. M ed datorers hjälp kan sedan inform ation från
olika källor autom atiskt sättas samman, anpassat till användaren, t ex baserat på
profiler och användarbeteenden.
Enheter av inform ation som syftar till att täcka ett visst kunskapsområde kan
kallas kunskapsobjekt eller på engelska ”learning object”. Inom om rådet
”Inform ationsstrukturer” kom m er arbetet att fokuseras på att finna svar på de
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många frågor som uppstår då m an inför idén med kunskapsobjekt. H ur kan de
tillämpas i ett tekniskt system? H ur bör de struktureras? H ur kan de sammanfogas
till större helheter som till exempel kan utgöra kurser? Vilken typ av m etadata är
lämplig att koppla till dem? Ska det finnas olika sorters kunskapsobjekt? Beror
lämplig storlek på typ av innehåll?
Forskarstuderande vid Umeå universitet som är aktiva i FIOL:
U lf Hedestig, Inform atik
Anders Broberg, Datavetenskap
Andreas Lund, Inform atik
Thom as Pederson, Datavetenskap.
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IT-pedagogisk utvecklingsmodell
Stig Byström och Annica N ordenqvist,
Centrum fo r utbildningsteknik

Vi har utifrån våra erfarenheter i olika verksamheter, projekt, undervisnings
situationer och uppdrag inom C entrum för utbildningsteknik samlat våra kun
skaper på ett överskådligt sätt i en modell/checklista. D enna modell visar på
komplexiteten och den mångfald av faktorer som samverkar för att uppnå en
utveckling av IT och lärande. E tt av våra uppdrag på C U T är att sprida de
erfarenheter som lärare och forskare har av att använda IT i undervisningen för
att påskynda processen och undvika onödiga svårigheter på grund av förbisedda
faktorer. M ed modellen som utgångspunkt kan utvecklingen av IT och lärande i
en kurs eller ett projekt underlättas. Vi inser att denna modell inte är heltäckande
men vi vill på detta sätt visa på viktiga m om ent och faktorer som kan underlätta
utvecklingen och användningen av IT i undervisningen.
Syftet med modellen är att
• ge alla inblandade parter i ett IT-pedagogiskt projekt en gemensam bild
• fa deltagarna att fokusera på den pedagogiska aspekten av projektet
• använda gemensamma begrepp inom och mellan olika IT-projekt
• visa på valmöjligheter och ge exempel
• checklistor ska användas för att skapa arbetsrutiner
• lyfta fram ett antal frågeställningar
Vi är tacksamma för synpunkter som kan utveckla denna checklista/modell
vidare.

Vision
Inform ationstekniken kom m er att bli ett allt viktigare verktyg i universitetets
verksamhet. IT kan bidra till att åskådliggöra vetenskapliga förlopp i forskning
och utbildning, distribuera utbildning oberoende av tid och avstånd, effektivisera
och rationalisera informationsförsörjningen och inform ationsspridningen samt
underlätta det dagliga administrativa arbetet vid universitetet. Umeå universitet
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har som må latt år 2002 ska m erparten av universitetets lärare/forskare på ett
pedagogiska sätt kunna använda IT i sin undervisning.
Undervisningen sker på campus, på distans eller i andra flexibla former. D en kan
ske vid fysiska m öten, i en virtuell miljö eller i en kom bination av båda.
Gem ensam t för lärandemiljöerna är att studierna bedrivs i kreativa och interaktiva
arbetsformer. Forskning inom kognition och beteendevetenskap ökar våra kun
skaper om lärandeprocessen. Utvecklingen påskyndas även av det livslånga
lärandet och nya studerandegrupper. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter och
m etoder att m öta individuella och grupprelaterade behov. Studentgruppen blir
allt mer heterogen, i avseende på ålder, yrkeserfarenheter, studiebakgrund,
geografiskt och kulturellt ursprung. Studenten kom m er att fa ta ett allt större
ansvar för sitt eget lärande. En mångfald av undervisnings- och examinationsformer möjliggörs genom utvecklingen av IT-baserade verktyg. Studierna kom 
mer att bedrivas i nya former delvis oberoende av tid och rum. D etta ger ökade
möjligheter att kom binera arbetslivet med kontinuerlig kompetensutveckling
och livslångt lärande.
Lärarens pedagogiska kompetens kom m er att fa en ökad betydelse. Varje lärare
bör ha kunskap i pedagogik och bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Läraren
bör göra medvetna val utifrån olika m etoder och verktyg. D etta möjliggör
interaktiva arbetsformer och effektiviserar lärandeprocessen. Lärarens roll utveck
las till att skapa och utveckla lärosituationer för att handleda lärandet.
Organisation
N är en lärare planerar en kurs utgår han/hon från de mål kursen ska uppnå.
Kursens innehåll och genom förande utformas och läraren måste ta hänsyn till
deltagarnas/studenternas tidigare erfarenheter.
Kursens innehåll och olika m om ent planeras utifrån studentens lärande. Ett antal
frågeställningar blir därför genast aktuella. I vilka m om ent kan IT vara ett
naturligt inslag för att underlätta och effektivisera lärandet? Vid vilka tillfällen
behöver lärare och studenter träffas i olika grupperingar? Vilka m om ent och
uppgifter bör studenterna lösa på egen hand eller i grupp? Ska någon föreläsare
m ed spetskompetens delta i kursen och på vilket sätt? Vad kan ske på campus och
vilka m om ent handleder läraren på distans?
A tt administrera en kurs via webb kan vara ett sätt att underlätta adm inistrationen
och effektivisera denna. Alla berörda parter vet då var den senaste inform ationen
angående kursen finns att hämta. D et åligger studenten att hålla sig informerad,
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m en det kräver att studenterna har tillgång till en dator med uppkoppling för att
kunna inhäm ta denna inform ation. På detta sätt kan m an kom m a ifrån tidsö
dande och kostsamma utskick via vanlig post.
Behöver läraren och studenten öka sin IT-kompetens inför eller under kursen?
Vilka m om ent i kursen kan ske via mail och diskussionsgrupper? Vem bör i så fall
vara m oderator och ansvara för att meningsfulla diskussioner utvecklas i denna
konferens? K ommer handledningen att ske via mail? Vad är i så fall rimligt att
kräva av läraren och studenten? H u r stor tillgänglighet och närvaro på nätet är
rimligt för att denna handledning ska fungera? M ånga lärare upplever i dag en
stressad arbetssituation på grund av denna ökade tillgänglighet.
I vilka m om ent är interaktionen mellan studenter och läraren viktig?
Kompetenser
Vi har fokuserat några kompetenser som vi anser är viktiga vid införandet av IT
i undervisningen.
H u r stora är lärarens och studentens kunskaper och erfarenheter av IT-användning? Vad behöver läraren eller studenten lära sig för att kunna genomföra denna
kurs? På vilket sätt måste denna kompetens utökas och fördjupas? Vi har på
C entrum för utbildningsteknik arbetat med att stödja lärare inför genom förandet
av kurser där IT kom m er att användas. Vi handleder läraren vid lärarens egen
dator i de IT-m om ent som är aktuella inför en kurs. Vi ser en tydlig vinst med att
en grupp lärare på den egna institutionen tillsammans ges möjligheter att fördjupa
sina IT-kunskaper vid den egna datorn. D e kan sedan fungera som stöd för
varandra och även för övriga lärare vid institutionen. Vid dessa tillfällen blir det
också naturligt att föra en diskussion om hu r IT kan stödja och effektivisera
lärandet. För att använda IT som ett stöd och som ett naturligt inslag i
undervisningen samt för att inse de möjligheter, vinster och svårigheter som finns,
krävs att läraren har en IT-pedagogisk kompetens. D enna kompetens innebär att
på ett meningsfullt sätt använda IT för att underlätta, förtydliga och effektivisera
lärandet på campus och på distans. Vilka erfarenheter finns av IT och lärande i
liknande kurser? H u r har man arbetat i andra kurser och på andra instutitioner?
Finns det några goda exempel eller kurser som inte varit så lyckade?
All teknik har ett visst inslag av strul... D et är därför värdefullt att läraren har en
viss teknikkompetens för att inte bli helt ställd vid enklare problem med handhavandet.
D et bör också finnas någon på institutionen som har beställarkompetens. D etta
för att det ska finnas gemensamma begrepp, ett gemensamt språk som underlättar
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kom m unikationen mellan supportorganisationen och läraren. O m viktiga fråge
ställningar saknar begrepp kan dessa förbli olösta under en längre tid.
Pedagogik
Vilket pedagogiskt förhållningssätt har läraren till lärandet och till studenterna?
Vilka m om ent av kursen bör ske via föreläsning, laboration, interaktion, PBI och
informella samtal. H ur kan IT förtydliga och underlätta lärandet? H u r kan
studenterna arbeta i olika grupperingar? Vad bör vara individuellt och vad kan ske
i stor grupp? H u r kom m er examinationen att ske?
Läraren kom m er vid olika tillfällen och vid olika kursavsnitt att inta olika roller.
Läraren kom m er att växla mellan lärarroll, handledare och m oderator i de
elektroniska konferenserna.
H u r kan vi öka antalet studenter som genomför hela kursen? H u r kan vi
kvalitetssäkra kursen?
Teknik
D et finns näst intill obegränsat antal olika tekniker att välja mellan när det gäller
att använda IT i undervisningen. Vilken teknik läraren/forskaren väljer att
använda i en kurs är naturligvis även beroende av vilka investeringar som kan bli
aktuella och hur infrastrukturen ser ut.
D et finns dock några centrala aspekter att ta hänsyn vid val av teknik:
• M itt mål
• H u r tillgänglig kom m er inform ationen att vara
• Vad kostar det
• Vad vinner jag
• H u r beständigt kom m er m itt teknikval att vara
• Vilka m om ent i lärandet kom m er att underlättas av IT
D et handlar mer om att skapa förutsättningar än om hur inform ationen ska
förmedlas. N är det gäller att göra själva teknikvalet så har vi sett att följande kan
vara ett stöd.
• Lättanvänd
• Billig
• Följa öppen standard tex H T M L , SMTP, PO P3, TCP/IP, NEW S
• Följa gemensamt bestämd standard. T ex visst filformat eller programversion
• Avtalad support, bra manualer.
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Checklista
G enom att registrera återkom m ande aktiviteter i en checklista så underlättas både
att kom m a ihåg och att bokföra arbetsuppgifter. D en riktigt stora vinsten är
tidsbesparingen.
G enom utbyte av innehåll i checklistor mellan kollegor och administrativ
personal så kom m er många förargliga eller onödiga situationer att undvikas.
Checklistan är ett bra hjälpmedel och rätt använd så kan den även vara ett stöd för
din tidsplanering. Checklistan kan med fördel innehålla andra checklistor.
Som bilaga finns ett exempel på hur en checklista kan se ut. (Originalet till
checklistan (1998) kom m er från Christer Jakobsson, Tillämpad fysik och elektro
nik men har kompletterats med IT-mom ent.)
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Bilaga. E tt exempel på hur en checklista kan se ut
Checklista för kurs
PROJEKT: Genomförande av kurs

MÅL: Att komma ihåg
alla administrativa rutiner

Att göra

Beräknad Ansvarig Start
tid

FÖRE KURS
Förmedla tidigare utvärderingar
till berörda lärare
Samla berörda lärare för genomgång
av alla kursmoment
Beställa böcker (litteraturlistor)
Boka lärosal (stoppdatum ?)
Boka videomöteslokal
Boka lab/grupprum
Beställ e-maillista för kursen
Beställ www-plats för kurshemsidan
Boka undervisningsutrustning
Kolla bokning skrivsalar
Arbetsfördelning lärare
Schema
Labbschema
Skicka infobrev till alla antagna
Uppdatera kurshemsidan
Vidtala externa lärare (ev)
Studiebesök (ev)
Kolla tillgänglighet kurslitteratur
Skriv läsanvisning
Revidera labbinstruktioner
Kolla labutrustning

VID KURSSTART
Registrera studenter
Extra antagning
Kortnycklar
Kompendieförsäljning

UNDER KURS
Förbereda föreläsningar
Förbereda laborationer
Gör dugga (ev)
Gör tenta
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datum

Slut
datum

Klart

Att göra

Beräknad
tid

Rätta labbar
Projektredovisningar
Kursutvärdering
Bestämma tid för tentagenomgång
Bestämma tid för sammanställning
av utvärdering

EFTER KURS
Rätta tenta
Rätta labbar
Tentagenomgång
Rapportera till LADOK
Arkivex av tenta till studiesekreterare
Utvärdering till arkiv
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Ansvarig Start

Slut

datum datum

Klart

VR in Education:

An Introduction to M ultisensory
Constructivist Learning Environm ents
D an iel Fällman, D epartm ent o f Inform atics
Anders Backman, H PC2N/Centrum fo r utbildningsteknik
Kenneth H olmlund, Centrum fo r utbildningsteknik

Abstract:
For educational purposes, Virtual Reality (VR) has been proposed as a
technological breakthrough that holds the power to facilitate learning.
Though, most efforts w ithin the V R com m unity have focused on applications
designed to fulfill purposes o f training, such as vehicle simulators, medical
and military training. W hile this area is not at all unim portant on university
level, we believe it is also adequate to explore how this style o f interaction
could be used to help students develop understanding and more proper
mental models o f complex systems and processes, abstract models and other
non-intuitive material. T he hypothesis is that V R can successfully be used
to support such complex understanding by stim ulating and exploring all
hum an senses whereas traditional notions o f learning tend to focus on purely
intellectual skills. We examine the constructivist philosophy o f learning and
discuss how it may be supported by the use o f VR, and we provide examples
o f different classes ofV R applications that for educational purposes focus on
learning.
T he main objective o f this paper is to introduce the survey in progress and
outline some o f the initial findings o f w hat has been done and w hat is
currently being done in this field.

Introduction
T he purpose o f this paper is to outline educational uses o f V irtual Reality (VR);
primarily those that focus on higher education and are concerned w ith issues o f
learning and understanding as seen separated from training and simulation. T he
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presentation and this paper s m ain objective is to introduce the survey in progress
and outline some o f the initial findings o f w hat has been done and w hat is
currently being done in this field. As a starting point, we are primarily interested
in exploring the ways in which V R may be used as a means o f enhancing,
motivating and stimulating students’ understanding o f certain events, especially
those for w hich the traditional notion o f instructional learning have proven
inappropriate or difficult. We believe that V R holds the potential to have serious
im pact on education, since it supports a num ber o f im portant concepts that m ight
make a difference to education as we know it during the next decade.
W hat is Virtual Reality?
V irtual Reality has been addressed by a large num ber o f authors in the literature
for decades, m any o f them introducing slightly different meanings to the term.
Some years ago a com m on definition had it that V R should be looked upon as a
situation where a person was immersed into a com puter generated environm ent
that bore strong similarities w ith reality [Keppell et. al., 1997]. O th er authors tend
to define V R from the point o f view o f w hat technological tools are being used,
i.e. V R happens w hen head m ounted visual display units and m otion-tracking
gloves are present. O ne could also define V R from a psychological perspective,
where it becomes nothing o f a technology but rather a state produced in the users’
minds that can occupy their awareness in away similar to that o f real environments
[Keppell et. al., 1997].
T h e problems involved in finding a definition o f V R that can be agreed upon has
produced a host o f com peting terms that some authors prefer, e.g. synthetic
environments, cyberspace, artificial reality, sim ulator technology [Isdale, 1993].
A different way o f defining VR, and perhaps the best so far, is to center around
the user and look at the style o f interaction that takes place between the user and
the com puter-generated environm ent. T he users m anipulate w hat is perceived to
be “real” objects in the same m anner as they would m anipulate them in the real
world, as opposed to the typing, pointing and clicking you traditionally use to
m anipulate objects when you interact in other com puter environments. For
example, to move an object in a V R environm ent, you may grab the object w ith
your hands, lift it as you normally lift objects in the real world, and p u t it down
wherever you w ant it inside the virtual environm ent.
There are basically three different kinds o f VR, categorized by the quality o f the
immersion that is being provided [Cronin, 1997]. T he first is desktop VR, which
is by far the most com m on and least expensive form o f V R there are, which
typically consists o f a standard desktop computer. This form o f V R completely
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lacks any feelings o f immersion on the part o f the user. Second, a semi-immersive
V R system attem pts to give the users a feeling o f being at least slightly immersed
by a virtual environm ent, which is often achieved by different types o f so called
workbenches and reach-in displays. T he third form o f V R is usually referred to as
being fully immersed. It typically consists o f head m ounted visual display units
that allow users to be completely isolated from the physical world outside.
Recently, a growing interest in building so-called Caves has been noted. A Cave
is a room in which the walls surrounding the user produce the images, and thus
deliver a sense o f immersion. N ot surprisingly, fully immersive V R is generally
considered the best option for several reasons, including the ability to almost
completely filter out interference from the outside world and thus allowing
oneself to focus entirely on the virtual environment. However, even reasonable V R
hardware and software designed to support full immersion is quite expensive and
application development in this area is generally more difficult and timeconsuming.
Educational Benefits o f Using VR
There are several reasons why V R should be regarded adequate to deal w ith aspects
that are im portant in education and knowledge construction, even at university
level. W inn [1993] identifies three kinds of experiences that fully immersive V R
allow and which are not available or even possible to achieve in the real world.
These may all prove useful and im portant for learning. First, V R technology
allows changes in the relative sizes o f the user and the objects in the virtual
environm ent. At one extreme, the user could interact w ith and even step into
atoms and electrons, while at the other extreme acquire a sense o f distance in the
universe by visualizing planets and moons. Second, immersive V R makes use o f
multisensory cues to interact w ith the user w hich allows the designer o f the virtual
environm ent to use interface devices to present inform ation that is not available
to hum an senses in a direct and clear manner. For instance, variations in the
intensity o f sound may be used to indicate the current level o f radiation, and
different places could be given different colors that correspond to the current
tem perature in that area. T hird, V R allows the creation and visualization o f
representations o f objects and events that have no physical form in the real world,
by com bining aspects o f the first and second category.
T he ability to w ork w ith abstract and multidimensional inform ation is a crucial
skill in todays society [West, 1991], not only in the academic world but also for
large parts of the workforce as a whole. Traditional methods o f displaying and
visualizing models and data, e.g. on com puter screens or in books, are twodimensional to their nature even though they seek to describe a reality that is often
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three-dimensional. V R allows students not only to visualize models and data in
a more appropriate three-dimensional context, but also to interact w ith the
models and take on several different points o f view, including changing the
models’ relative sizes as well as the perspective from which the users experience the
models.
In most academic areas, such as m ath, science, engineering and statistics, success
on behalf o f a student depends to a large extent on his or her ability to envision
and manipulate abstract inform ation [Gordin et. al. 1995]. Finding ways to help
people recognize patterns; qualitatively understand physical processes; move
am ong different frames o f reference and more easily control dynam ic models that
may contain intangible inform ation should be im portant and useful for many
educational situations.
Salzman et. al. [1998] argues that being able to use different perspectives, or
frames o f reference, may be useful for highlighting different patterns and
relationships in abstract inform ation. Because o f the flexibility and user control
w ithin the virtual environm ent, the num ber o f possible perspectives a user can
find is endless. However, all perspectives can be generalized down into two basic
kinds o f frames o f reference; exocentric and egocentric. T he first provides the user
w ith a view o f a phenom enon or a space from the outside looking in. T he latter
provides the same view but from w ithin the phenom enon or the space itself.
Salzman et. al. [1998] also recognizes a third view, the bicentric frame o f reference,
w hich allows users to alternate between the exocentric and the egocentric frames
o f reference. H er empirical study indicates that being able to change your frame
o f reference influence mastery in a positive manner, and it confirmed that the
egocentric view supports local inform ation while the exocentric view sheds light
on inform ation on a larger scale. Users who had not been exposed to the egocentric
frame o f reference had problems applying their knowledge from the exocentric
view in an egocentric problem-solving domain. T his may be im portant because
abstract thinking, especially in the science domain, often tends to require the
ability to adopt an egocentric perspective [Salzman et. al. 1998].
Learning, Training and Simulation
Up to now, m uch work w ithin the V R com m unity has focused on applications
designed to fulfill purposes o f training and sim ulation for educational purposes.
This field o f application includes a vast num ber o f vehicle simulators, such as
space shuttles, airplanes, cars etc.; medical training such as surgery and tele
medicine; as well as a host o f military utilization w ithin com bat simulation and
group com m unication and training. As a means o f training and simulation, it
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seems fair to state that use o f V R applications and technology has proven useful
and successful.
For educational purposes in general, V R has been widely proposed as a significant
technological breakthrough that possesses an immense potential to facilitate learning
[Youngblut, 1998]. Reasons for this are that VR allows students to visualize abstract
concepts, to take part in and interact with events that for reasons o f distance, time,
scale, safety or money would not otherwise be conceivable. Despite this promising
potential, there seems to be a very little am ount of VR applications today that
concentrate solely on learning as distinguished from training. Learning should in
our view be seen as differentiated from training, even though these may be difficult
to separate and also dependent on each other. Learning consists o f acquisition of
information that is provided by the, in this case, virtual environment. Training, on
the other hand, involves mainly responses from the user on the environment itself.
Training arises from actions carried out by the user on the environment, while
learning results from contextual inputs [Gorzerino et. al. 1997].
W hile the area o f training and sim ulation is not at all unim portant for university
level education, we believe it also m ight be feasible to explore how V R could be
used as an educational tool to help students gain understanding o f complex
systems and processes, abstract models and other non-intuitive material.
Constructivist Learning Through the Use o f VR
In the traditional instructional learning environm ent students are expected to
learn by assimilation, e.g. by listening to a lecture or reading a book on a given
subject. However, several authors argue that this notion is not feasible in certain
situations. Dede et. al. [1997] argues that mastery o f abstract science concepts
requires learners to build m ental models about a phenom ena that often m ust
incorporate invisible factors that represent intangible concepts, items and
abstractions. O ne problem involved in doing this is that students generally lack
real-life analogies on which to build these mental models, simply because there are
no such events that can be perceived in the world as we know it. Because o f that,
learners cannot draw on and relate to personal experiences for these phenomena.
O n the other hand, the real-life experiences that actually exist often distort or
contradict the principles science students need to master. As an example, Dede et.
al. [1997] mentions that the presence o f friction in the world as we know it makes
objects in m otion seem to slow down and stop on their own, thus contradicting
N ew tons First Law. Physics students may because o f this erroneously base their
m ental models on the principle that m otion itself requires force, when it is in fact
a change in m otion that requires force.
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T his class o f misconceptions, w hich applies not only to physics and science
education but also to most other academic areas, is based on a lifetime o f
experience and is deeply rooted w ithin a student s m ental model about a given
phenom enon. It seems very difficult to influence these erroneous mental models
w ith traditional instructional methods. Instead, it m ight be an idea to let the
students discover their misconceptions and false beliefs by themselves. V R
facilitates new kinds o f learning experiences that are highly perceptual in nature,
and which enable the students to be immersed w ithin a phenom enon visually,
auditory and haptically. In our view, it would be feasible to create virtual
environments where difficult and abstract models, intangible phenom ena or
intellectually dem anding processes are modeled and w ith w hich students can take
part and interact.
T he idea is that students are better able to master, retain and generalize new
knowledge when they are actively involved in constructing the knowledge
through learning-by-doing. This constructivist view o f learning has gained
considerable ground in recent years, w ith supporters that range from those who
see it as a useful com plem ent to traditional methods, to those that argue that the
whole curriculum should be reinvented. [Youngblut, 1998]
In the traditional academic approach, students have to learn facts, rules and
examples and from that as a basis form an understanding o f a phenom enon in
general. M any people have problems w ith this, because they tend to learn
whatever they are supposed to (this applies to most fields, not only science). They
are in the short term perhaps even able to pass tests and exams on it, b u t they do
n o t really form an understanding o f the subject and because o f that that they are
n ot able to later apply the knowledge. From this weakness o f the instructional
approach comes the idea o f exposing students to experiences that trigger insights
and thus lead to better understanding o f the phenom enon as a whole. However,
some academics worry about the fact that this kind o f understanding is sometimes
difficult to articulate and hence difficult to assess on the part o f the teacher and
the academic world. So, while learning-by-experience is a powerful way o f
acquiring knowledge and intuitive understanding, it does not necessarily lead to
an explicit body o f knowledge. Instead, the constructivist approach tends to lead
to a deeper but more unconscious type o f knowledge than the instructional, which
cannot be expressed or tested— at least not w ith the methods o f assessment
developed to suit the instructional paradigm. This implies that in using a
constructivist view o f learning, one m ust also change the methodology o f
assessment to better suit the kind o f knowledge that is being developed using the
constructivist paradigm.
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D ede et. al. [1997] tries to approach this challenge to learning-by-experience w ith
w hat he calls reflective inquiry. T hrough experience, students can construct,
extend and modify their mental models through the discontinuities between
expected and actual behaviors o f a given phenom enon. Before students enter the
virtual learning environm ent they are asked to describe the phenom enon they are
about to experience, and predict its behavior. W hen the students have experienced
the phenom enon they are once again asked to describe it, e.g. to explain why w hat
they thought w ould happen did in fact not happen. In this way teachers are to
some extent able to assess a students knowledge and understanding o f a
phenom enon, and the student is at the same time forced to try to make his or her
understanding conscious and explicit.
Examples o f VR Applications Designed for Learning
As m entioned earlier, surprisingly few examples exist in the educational world o f
V R applications that are explicitly designed to enhance learning. A possible reason
for this may be the fact that the driving forces behind the development o f both V R
technology and software are traditionally based around military research and
space exploration, where defined processes and know n chain o f commands are
essential while the need for understanding m ight be considered secondary.
However, we will try to introduce a few examples below that belong to different
academic fields, and w hich to varying degrees make use o f immersive V R and the
constructivist philosophy o f learning. T he vast majority o f educational uses ofV R
have involved predeveloped virtual environments which students visit alone to
learn some basic concept. O ther educational uses require students to develop their
own virtual worlds in which to explore their knowledge of a given subject. A third
category of virtual educational environments include m ulti-user spaces and
distributed V R applications, where students in groups form knowledge [Youngblut,
1998].
ScienceSpace is a collection o f virtual worlds designed to explore the potential o f
multisensory perception, physical immersion and constructivist learning in order
to enhance science education [Dede et. al. 1997]. It consists o f three worlds in
various stages o f development; NewtonW orld, MaxwellWorld and PaulingWorld.
In N ew tonW orld users experience the laws o f m otion from m ultiple points o f
view. In this virtual environm ent, neither gravity nor friction is present and the
users can interact w ith bouncing balls and see, hear and feel collisions between the
balls and the virtual environm ent.
In MaxwellWorld, users build electrostatic fields and are able to m anipulate
representations o f force and energy w ithin the virtual environm ent. They can

81

change their frame o f reference to an egocentric view by becoming a test charge
that is influenced by the forces o f the electric field, and they can also experience
and m anipulate the phenom enon through an exocentric field o f reference. O ne
reason behind the construction o f this world is that students often seem to confuse
the concepts o f force and energy, indicating that they do n ot fully understand the
meaning o f the representations that are traditionally used [Dede et. al. 1997].
In PaulingWorld, users can explore the atoms and bonds o f a set o f five different
molecules, ranging from simple to highly complex. Users can view, navigate
through, superimpose and manipulate these molecules to gain a better understan
ding o f how they appear, som ething that is m uch more difficult to achieve using
two-dimensional interfaces and models.
A com m on identifier for the three ScienceSpace worlds is that they all utilize direct
m anipulation and m ultim odal interaction, allowing students to interact directly
w ith objects in the virtual environm ent w ithout having to shift their attention
from the phenom enon o f interest to manipulate a m enu systems or other
cumbersome interfaces. ScienceSpace worlds also produce multisensory cues to
convey intangible inform ation. These have been found to engage learners and
direct their attention to im portant behaviors, patterns and relationships. Dede et.
al. [1997] also recognizes that enabling students to experience phenom ena from
different frames o f reference appears to facilitate the learning process, and being
immersed in a three-dimensional environm ent appears to be highly m otivating
for students, inducing them to spend more tim e on a phenom enon.
A project in a completely different field, archaeology, called the Vari House, makes
use o f simple desktop V R technology. Two linked virtual environments show the
Vari site in Greece as excavated as well as the complete Vari house as reconstructed
by archaeologist. T he reconstruction shows both the interior and exterior o f the
building, and students are guided in their exploration o f the environm ent by
answering questions that are thought to help develop critical thinking about
archeology and the findings. T he goal o f the project is to integrate archaeological
data w ith advanced com puter graphics to support education, data analysis and the
preservation o f the cultural heritage o f the Vari region [Youngblut, 1998].
We m ight identify some aspects o f the Vari H ouse project that could be enhanced
by the use o f fully immersive VR, which the current use o f desktop V R does not
have the capability to fulfill. First, allowing students to be fully immersed by the
virtual environm ent may enhance the application, providing the users w ith a
richer and deeper experience that could provide a sense o f “being there”. Second,
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the desktop V R approach does not allow for complete user control and navigation
w ithin the virtual environm ent. T hird, the Vari House does not allow multi-user
cooperation and com munication.
A nother project in the same field is called the Learning Sites project, which
encompass some o f the lim itations o f the desktop V R approach o f the Vari House
project. In this virtual environm ent, users are able to explore a num ber o f ancient
archaeological sites that have been created by rendering o f precisely recorded data
from the real sites [Keppell et. al. 1997]. In this virtual environm ent students are
able to fully control the interaction w ith the model. For example, if a specific wall
painting interests a particular user, that user may investigate that specific area in
more detail while completely ignoring the rest o f the site. Highly developed virtual
environments such as the Learning Sites may attract users from several different
fields, ranging from small school children taking guided tours in groups w ith their
teacher, to real archaeologist doing real work, on to tourists just having plain fun.
T h e list could go on indefinitely, but even if this still remains in the realms o f
science fiction, w ork in this direction is being carried out and the utopia m ight
n ot be so far away as one m ight imagine.
Yet another project w orth m entioning is the Zengo Sayo. This is a virtual Japanese
style tatam i room that is designed to provide an approach to teaching some basic
aspects o f the Japanese language. T he Zengo Sayo makes use o f immersive VR. and
is aimed towards college students [Youngblut, 1998]. This field o f application
should prove a very promising area for VR, since it is a com monly held view that
it is difficult learn to speak a language w ithout being immersed into an environment
where the language is spoken. V R opens up trem endous possibilities in this area.
Imagine being able to put on your head m ounted display and be immersed into
a French cafe or why not a smoky English pub, and be able to interact and
com m unicate w ithin the environment.
As a last example, the Global Change project intends to develop knowledge and
understanding o f basic relationships am ong causes and effects o f global
environm ental change. T he immersive virtual environm ent contains different
views o f the Seattle area, and through inquiry based scenarios the users are allowed
to change the levels o f a host o f variables such as industry and cars. T he users
can see the effect o f these factors on the environm ent, and they are able to move
back and forward in time. If not else, the Global Change project shows that
learning and sim ulation is not always easy to differentiate between, and more
importantly: this differentiation is not always necessary. This example expands the
use o f V R in education to the social sciences as well, and we may imagine
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numerous other possibilities in this field, including politics and economy to
m ention a few.
Sum m ary
In this paper we have tried to describe an ongoing research survey on educational
uses ofV irtual Reality (VR). We are particularly interested in V R applications that
focus on learning and understanding, while issues o f training and sim ulation have
been considered w ith less interest.
W e have examined some o f the benefits o f using V R compared to other learning
techniques. These include the ability to change one s frame o f reference; the ability
to make changes in the relative sizes o f the user and the objects in the virtual
environment; the multisensory nature o f immersive V R that allows the user to
interact w ith the virtual environm ent in several ways simultaneously; and the fact
that V R allows for the creation and visualization o f representations o f objects and
events that have no physical form in the real world.
We have found that the constructivist philosophy o f learning and learning-bydoing often goes hand in hand w ith the possibilities virtual environments
encompass. However, questions have been raised as to w hat extent it is possible
to combine a constructivist learning methodology w ith assessment techniques
that still remain in the traditional paradigm o f instructional teaching. It has been
noted that in order for the ideas o f constructivist learning to succeed in education,
we need to carefully examine and design assessment methods that make the deep
but implicit knowledge students gain in constructivist learning conscious, visible
and possible to assess.
T he last part o f the paper introduced some existing examples o f applications
where different aspects o f the possibilities o f V R were discussed. These examples
include the ScienceSpace worlds, the Vari H ouse project, the Learning Sites
Project, the Zengo Sayo and the Global Change project. In the gaps that exist
between the projects described, a host o f new possibilities are not difficult to
imagine.
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”Åk inte till Ö-vik!”
O m användning av videokonferens i undervisningen
Åke Grönlund, Institutionen ß r Informatik
Sammanfattning
Frågan om, och i så fall hur, m an kan använda IT för kom m unikation mellan
lärare och studenter i, framför allt, distansundervisning har diskuterats både
ur ekonom iskt och pedagogiskt perspektiv. D enna uppsats diskuterar de
pedagogiska argum enten med utgångspunkt i en kurs där e-post, kurswebb
och videokonferenser ersatt samtliga m öten ansikte-mot-ansikte mellan
lärare och studenter, utom en upptaktsträff vid kursstart, där det var
nödvändigt att träffas för att få kontakt med studenterna, dela u t lösenord
etc.
Uppsatsen handlar specifikt om hur videokonferenssystem användes vid
redovisningar och diskussioner av studenternas PM , och hu r denna använd
ning upplevdes av lärare och studenter. Resonemangen bygger dock också på
användningen av de andra elektroniska medierna.
Slutsatsen är att det inte finns några pedagogiska skäl för läraren att åka till
”O-vik” (kursorten), eller för studenterna att åka till Umeå för att träffa
läraren. D et kan dock finnas andra skäl, och uppsatsen diskuterar ett antal
sådana. Exempelvis tycker vi oss kunna påstå att lärarens roll förändras i
riktning från att vara deltagare till att vara processövervakare och processstyrare. D et önskvärda i en sådan utveckling kan diskuteras.

Förutsättningar

Beskrivning av kursen
Kursen, ”IT för kom m unikation”, är en A-kurs, en allmän introduktion till ITanvändning för kom m unikation, som ges på distans på halvfart. A ntalet studenter
är svårt att uppskatta, eftersom ”deltagande” i distanskurser har en vag innebörd
fram till examinationsdagen. 43 studenter fanns i alla fall registrerade. 28 deltog
i videokonferenserna, och var alltså aktiva även i slutet av kursen. 26 skrev den
första tentan. 24 besvarade enkäten, som gjordes strax efter tentamenstillfälle 1,
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men ett svar kom för sent för att kunna användas i denna uppsats. Underlaget för
denna rapport är alltså 23 enkätsvar.
Studenterna var i allmänhet i medelåldern, endast ett par var yngre, i 20-årsåldern.
D atorvanan var tämligen stor; 21 av 23 har dator hemma. Könsfördelningen var
jämn; 11 av 23 var kvinnor. Enkäten kunde besvaras anonym t eller med angivande
av namn; 10 av 23 ville vara anonyma.

Beskrivning av den teknik som användes
ICT-användningen (Inform ation and C om m unication Technologies) i kursen
var ganska omfattande:
• E-post var det dom inerande kom m unikationsm edlet. D et användes för kom 
m unikation mellan lärare och studenter, mellan studenter i grupparbeten, och
mellan lärarna.
• W ebbsidor användes för adm inistrativt material och en viss del av kurs
materialet.
• Konferenssystem, webbaserat, fanns tillgängligt för kom m unikationen inom
varje grupp. Vi hade därem ot ingen allmän diskussionsplats, eftersom tidigare
erfarenheter visat att en sådan inte används.
• Videokonferens för redovisningar av student-PM .
M ed undantag för videokonferenserna har samma teknik använts under flera
omgångar av denna kurs. Informationsinnehållet har vuxit med åren. Strukturen
har i stort sett varit densamma hela tiden, med vissa ansiktslyftningar.
I videokonferenserna deltog sammanlagt 11 grupper i olika konfigurationer.
• Lärarna på en plats, olika studentgrupper på två andra platser.
• Lärarna på en plats, flera studentgrupper på annan plats, men alla grupper på
samma plats.
• Lärarna plus en studentgrupp på en plats, andra grupper på två andra platser.
I en av grupperna befann sig dessutom gruppm edlem m arna på olika platser.
Varje session gick till så att en grupp presenterade sin PM , en annan grupp var
diskutander, och på slutet var det en kort allmän diskussion.
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M etod
V år undersökning angående upplevelser av videokonferenserna gjordes i sam
band med examination och kursvärdering på följande sätt:
1. Vi ställde några frågor öppet i anslutning till redovisningarna. H är var vi ute
efter de omedelbara reaktionerna.
2. Vi lade ut en enkät på webben. D enna handlade inte bara om videosessionerna
utan också om kursen som helhet. Enkäten besvarades dagarna efter tentan.
H är var vi ute efter en mer genom tänkt syn på de sessioner som varit i sitt
sammanhang, d v s som ett redskap i kursen.
3. Vi utform ade en tentauppgift där studenterna ombads diskutera hur ”bästa ITanvändning” på en kurs liknande denna skulle se ut. H är var vi ute efter nya
uppslag.
A nvändning av videokonferens; observationer och synpunkter
A llm änt kan m an säga att reaktionerna om edelbart efter konferenserna var enbart
positiva. I enkäten kom m er fler negativa synpunkter fram.

Studenternas upplevelser av videokonferenserna
H är redovisas resultaten från den skriftliga kursutvärderingen (den del som
berörde själva videokonferenssessionerna).
Svarsalternativen var en siffra från 1 till 5 där 1 = ”instäm m er inte alls” och 5 =
”instämm er helt”. I sam m anfattning var svaren följande:
M edelvärde

Påstående
Upplevelser av mediet:
D et kändes naturligt att prata med kameran
D et var lätt att höra
D et var lätt att se
D et var lätt att yttra sig

3,5
3,8
3,3
3,3
3,4

D et var lätt att hantera utrustningen
Upplevelser av sessionen:
Jag var mer nervös än vid en vanlig redovisning
Jag var m indre nervös än vid en vanlig redovisning
Jag förberedde mig mer än inför en vanlig redovisning
D et hade varit lättare att redovisa
om vi alla befunnit oss i samma rum
Tabell 1. Svaren i sammanfattning.
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1,6
3,0
2,3
2,1

Två grupper (4 personer) hade otur, deras videoutrustning fungerade inte. De
kunde ses från de andra orterna, men såg ingen annan. Ljudet däremot, fungerade.
På en annan ort (2 personer) fanns störningar beroende på att utrustningen inte
trimmats in efter en flyttning. D etta avspeglar sig nedan på så sätt att samma
individer ger låga betyg på flera punkter som har med upplevelser av mediet att göra.
D et kändes naturligt
att p rata m ed kam eran
Betyg
A ntal svar
2
1
4
2
3
4

4

5
Medel

7

6
3,5

Tabell 2
Sex personer, ca 25 %, svarar 2 eller lägre, och upplevde det alltså som mer eller
m indre onaturligt. M an kan kom m a ihåg i sammanhanget att för så gott som alla
var detta deras första videokonferens.
D et var lätt att y ttra sig
Betyg
1
2

A ntal svar
1
4

3
4

9
6

5
Medel

3
3,3

Tabell 3
19 av 2 3 ,8 3 %, upplevde det inte svårt att yttra sig. Endast 3 upplevde det mycket
lätt. D etta kan bero på att tekniken medför vissa problem att ”ta tur” när fler än
två parter är inkopplade. Systemet är röststyrt, vilket gör att den bild m an ser
ändrar sig beroende på vem som talar. Flitiga byten av talare (rättare: talarort)
m edför täta bildbyten. Eftersom viss eftersläpning finns kan detta upplevas
störande, särskilt om man har låg kom m unikationshastighet (denna varierar från
128 till 376 Kb/sek).
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E n störningsfaktor i denna fråga kan vara utom-teknisk; man kan uppleva det som
svårt att yttra sig i en grupp där andra yttrar sig väldigt mycket.
D et var lä tt a tt höra
Betyg
1

Antal svar

2

3
1

3
4

7
4

5
Medel

8
3,8

Tabell 4
4 av 23 upplevde det svårt att höra. Samma personer upplevde det svårt att se
(nästa diagram). Visserligen var svaren anonym a, m en med stor sannolikhet hör
dessa till den grupp som faktiskt inte hade någon bild. Dessa upplevde alltså även
ljudet som problematiskt. Vi kan inte avgöra om det fanns störningar i ljudet på
deras ort, de hördes alldeles utm ärkt, eller om problem et var att m an blev mer
beroende av ljudet när man inte kunde se, och därför upplevde kontakten sämre.
D et var lä tt a tt se
Betyg
Antal svar
1
4
2
6
3
4
5
Medel

5
4
4
3,3

Tabell 5
10 av 23, ganska många, upplevde att det var svårt att se. Tekniska störningar
fanns; en ort hade ingen bild, en annan ort hade störningar eftersom man nyligen
flyttat sin utrustning till en annan lokal och inte trim m at in den efter detta. Vi
förm odar att det i huvudsak är dessa som gett de låga betygen.
Sannolikt säger dessa svar mer om hur ofta utrustningen används —väldigt sällan
- än om dess funktion. Vår tolkning är att de som haft fungerande utrustning
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upplever att m an ser bra. D enna tolkning bygger också på de svar vi fick i
diskussionen i anslutning till sessionerna.
D et var lätt att h antera
utrustningen
Betyg
1
2
3
4
5
Medel

A ntal svar
2
2
10
3
6
3,4

Tabell 6
D å det gäller att hantera utrustningen fanns på två orter problem et att den
tekniska personalen inte riktigt kunde med utrustningen. D etta beror förmodli
gen på att den används sällan eller aldrig. På ett ställe var exempelvis en sladd
felvänd, ett fel som ger effekt så snart någon försöker använda utrustningen.
D å det gäller seminarierna kunde vi konstatera att en del studenter hade vissa
problem att växla mellan dokum entkam eran och den kamera som var riktad m ot
deltagarna. D et hände att dokum ent låg kvar i bild för länge. D et senare kan nog
förklaras med det faktum att för samtliga deltagare var detta deras första
videokonferens.
Jag förbered*de m ig m er än inför
en vanlig ree ovisning
Betyg
1
2
3
4
3
Medel

Antal svar
8
2
12
—

1
2,3

Tabell 7
Dessa svar är lite svårtolkade. Betyder de att 10 personer förberedde sig mindre än
de skulle gjort om vi alla suttit i samma rum? I så fall intressant. Vi har inte fått
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några kom m entarer som kan ge en ledtråd. N är vi tog upp saken under
videokonferenserna verkade m an m ena att m an förberett sig på samma sätt som
m an brukade göra inför vanliga redovisningar.
D etta kan dock vara ett uppslag till vidare undersökning. Jag kan själv se att jag
förberedde mig m indre än jag annars skulle gjort, m en det handlar då m er om
saker som att jag inte behövde se till att de rätta papperen kom med, eftersom jag
ändå skulle sitta på m itt kontor, jag behövde inte flytta annat arbete för att fa tid
att resa, etc. D et handlar inte så mycket om själva mötet. M an skulle dock kunna
gissa att eftersom ett videomöte trots allt är lite mer distanserat än ett fysiskt,
upplever man det som en m indre viktig händelse. M an törs äta vitlök, för m an ska
bara träffa folk man redan känner.
D et hade varit lättare att redovisa
om vi alla befunnit oss i sam m a rum
Betyg
1
2

Antal svar
7
7
9

3
4

_
_

5
Medel

2,1

Tabell 8
H är är bilden helt klar (OBS att skalan är förändrad, Excels intelligens slog min).
Ingen tycker att det hade varit lättare att redovisa om alla hade befunnit sig i
samma rum. Påfallande många markerar detta starkt, 7 ettor, 7 tvåor.
Jag var m er nervös än vid
en vanlig redovisning
Betyg
1
2
3
4
3
Medel

Antal svar
16
4
2
1
1,6

Tabell 9
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En person anger mycket större nervositet än vid en vanlig redovisning, m en de
flesta anser inte att situationen föranledde extra nervositet.
Jag var m indre nervös
än vid en vanlig redovisning
Betyg
1
2
3
4
5
Medel

Antal svar
6
2
6
3
6
3,0

Tabell 10
D et verkar snarare som om man var m indre nervös. 9 av 23 anser sig ha varit
m indre nervösa än annars. D et är intressant att fundera över varför man svarat så.
D et verkar ju tyda på att m an faktiskt är ganska nervös i vanliga fall.
V id diskussionerna i anslutning till sessionerna ställde vi frågan om man hellre
velat åka till Umeå för att träffas fysiskt. Svaret var ett klart nej. Tidsvinsten vägde
helt klart tyngre än de eventuella problem man upplevt med sessionerna. D ärem ot
kunde man tänka sig att en lärare kom till deras stad.
V årt allmänna intryck av ovanstående är att det fungerade mycket bra. O m man
tar bort den grupp där bilden inte alls gick fram och den där kom m unikationen
hade störningar, så är det mesta väldigt positivt, även bortsett från tidsvinsten.
M an ska dock kom m a ihåg i sammanhanget att videokonferens var en ny
upplevelse för de flesta. E tt vanligt om döm e var ”kul att ha provat”. M an kan
därför tänka sig att även om svaren säkert speglar deras ärliga uppfattning, kan
”nyhetens behag” vara en faktor att ha i m innet.

Studenternas idéer om ”bästa IT-användning”
På tentan fick studenterna redogöra för vad de ansåg vara bästa möjliga använd
ning av IT på en kurs som denna.
A llm änna observationer
D e flesta beskriver god användning väldigt likt hur det faktiskt varit på denna
kurs.
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D e flesta är teknikpositiva. M an kan spåra tanken att ”m er teknikanvändning är
bättre.”
D et verkar finnas antaganden om att vi förväntar oss teknikpositiva svar. N ågon
säger ”Jag måste börja med att göra er besvikna, IT är inte bara bra
”
M an kan spåra en viss kluvenhet till tekniken: ”Jag tror det är i m ötet mellan
m änniskor m an lär sej och utvecklas” är en kommentar. O m det sedan måste vara
m öten ansikte m ot ansikte, eller om videokonferenser kan fylla samma uppgift,
där går uppfattningarna isär. Följande kom m entar speglar en inte helt ovanlig
uppfattning: ”M öten kan m an ordna med hjälp av IT och jag tror det är där
tekniken fyller sin största uppgift.”
D et är svårt att skilja ut kritik m ot distansundervisning i allmänhet och IT-stödd
sådan i synnerhet. Exempelvis efterlyses fler föreläsningar, en bristvara på alla
distanskurser.
Just den här kursen hade bara en träff där alla träffades ansikte m ot ansikte, vid
kursstart. Inte oväntat efterlystes en träff i halvtid. O m denna träff skulle vara
fysisk eller inte ger svaren inte något entydigt svar på.
Vidoträffar?
D en första träffen är nödvändig från psykologisk synpunkt, anser de flesta. D e
flesta anser att m an måste träffas fysiskt denna gång; först lära känna varandra,
sedan är det lättare att kom m unicera elektroniskt. En föreslår videokonferens
även på denna träff.
En videoträff i m itten av kursen efterlyses av flera. Lämpligt upplägg anges som
”Föreläsning 1 tim. D iskutera ett par av om rådena 2 tim .”
N ågon anser att fysiska m öten är effektivast, då ”idéer och tankar snabbare kan
utbytas”. Vi såg också en mer livlig diskussion — inte innehållmässigt, m en
tempomässigt - då de som diskuterade satt i samma rum. Å andra sidan har vi i
andra sammanhang gjort experiment där vi såg att grupparbete går lika fort med
IT-stöd som vid fysiska m öten. Dock, även där; det utförs på lite annorlunda sätt,
mer strukturerat.
Vi har sett också vid andra utvärderingar (Grönlund, 1998) att videokonferens
verkligen upplevs som ett fungerande socialt forum.
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E-post
E-post prisas allm änt som ett effektivt m edium (kan alltid nås, behöver inte svara
omedelbart....). Studenterna läser också de brev vi skickar. Lärarnas tillgänglighet
via detta m edium (i huvudsak) får högt betyg, 4 av 5 möjliga. En röst: ”Jag har
imponerats av svaren på e-posten, oavsett tid på dygnet så har svaren kom m it
nästan genast. (N är sover ni?).” Sådana kom m entarer får m an aldrig på distans
kurser som inte använder epost.
Mer Webb?
Flera hävdar att m an bör utnyttja m ediet mer. Exempel på föreslagna aktiviteter
inom kursen:
• H a umgänget på listor som studieobjekt, leta material på webben etc.
• G öra någon mer webbaserad uppgift.
• Några saknar ”öppet forum” eller ”uppehållsrum i M U D ”. En kom m entar är
att detta har vi testat i andra sammanhang. D et blir nästan aldrig någon
diskussion om inte läraren tar en mycket aktiv roll (Grönlund, 1997; G rön
lund, 1998).
• N ågon föreslår att det bör vara en obligatorisk uppgift att delta i sådant
diskussionsforum. Vi har sett exempel på detta upplägg vid Statens skola för
vuxna (Grönlund, 1998). Studenterna deltog då i den obligatoriska övningen
- m en fortsatte inte efteråt ”frivilligt”). En del studenter inser detta: ”D e som
håller på med Virtual com munities anser att m an får en väldigt god kontakt
m ed de andra..... D et kan dock vara svårt att stoppa ihop en grupp för en kortare
tid och tro att det ska bli jättebra.”
• En föreslår ”rollspel, försäljnings- eller förhandlingsteknik i virtuella världar”.
• ”E tt virtuellt kårhus vore väl något. Socialt arrangemang för hela kursen då m an
gemensamt reser5 till en virtuell värld för lättsam, lekfull social samvaro.55
• Diagnostiskt test beträffande IT-kunskaper före antagning eller vid kursstart.
• Inlärningsprocessen bör styras upp tidsmässigt med återkommande inlämningar,
chat och videokonferenser.
• Delvis självrättande uppgifter (l-X -2).
• U tform a någon typ av spel där m an ”lurar” deltagarna att lära sig saker.
• Svårt få tag på kurslitteratur på små orter, så kurssidan borde ha en shoppingdel.
• ”Lekfullheten vi (pojkar) känner inför ny teknik är inget negativt för utbild
ningen.”
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Negativa synpunkter på användning av webbmaterial:
• Problem för eleven att värdera inform ation.
• En saknar föreläsningen: ”erbjuder eget reflekterande och kanske en ny vinkel
på materialet”.
• N ågon påpekar stillsamt den krassa verklighetens futtigheter: ”Begränsningar
na med IT för kom m unikation är att tekniken ibland inte fungerar. D etta i sin
tu r leder till att m an kan bli tokig!”
Elevens roll
M er formaliserad kom m unikation och ett lite mer ansträngande m edium (lättare
prata än skriva!) ställer vissa krav som initiait kan upplevas som jobbiga. En del ser
dock även fördelar: ”(D et är) ett faktum att m an lär sig snabbare om lärare och elev
är i samma rum så att man kan ställa frågor om man inte förstår.” (H ar aldrig gått
distanskurs förut). M en detta är inte bara negativt. Till viss m ån försöker m an lite
hårdare att lära sig innan m an skickar ett e-mail.”
Som lärare är det lätt att se detta som något positivt :-)

Lärarnas uppfattning
Lärarna, två personer, redovisar i korthet följande uppfattning:
+ G od närvarokänsla.
+ Bra ljud.
+ M indre bra bild i desktopvarianten, där m an har videon i sin dator på
skrivbordet och låg komm unikationshastighet (128 Kb), men inte störande.
+ Lärarna upplevde det positivt att kunna vara kvar på kontoret. ”D et gick så fort”
(jämfört med hur det brukar vara).
- Saknar kontext. Sådant m an märker när m an är på en plats; miljö, omgivningar.
A tt resa till en ort känns som om m an kom m er hem till studenterna. N u kändes
det som en vanlig dag på kontoret.
En observation, inte alls unik för denna kurs, var att det blev m er flyt i
diskussionerna när opponenter och respondenter satt i samma rum. Fler turer,
intensivare dialog. Å andra sidan blev det en mer välorganiserad diskussion när de
inte satt i samma rum.
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Slutsatser
Varken lärare eller studenter har några incitament att träffas fysiskt.
Studenterna anger inga skäl för att åka till Umeå för att träffa varandra och läraren.
Videokonferens anses som en god ersättning. D e kan möjligen tänka sig att det
vore bra att träffa läraren på deras hem ort, m e n ...
...lärarna kan inte se några argum ent att lämna Umeå. D e upplever sig ha god
närvarokänsla vid videokonferenstillfällena. Redovisningarna upplevdes som
snarare mer välorganiserade än norm alt i klassrumssituation.
Institutionerna har inga incitamentför att se till att studenter och lärare träffifysiskt.
Kostnaderna för videokonferens är ca 300 kr/tim . En halv dags träff med
studenter i Gällivare kostar alltså 1 200 kr. D etta ska jämföras med flygbiljett för
5 000 kr och två hotellnätter —eftersom m an inte kan åka Umeå-Gällivare över
dagen — à ca 1 000 kr. En betydande besparing. Till detta kan man lägga i
genom snitt en förlorad arbetsdag i restid för läraren - längre för Gällivare, kortare
för O vik —till en kostnad av 1 500 kr. Totalt en kostnad på om kring 8 000 kr. En
pedagogisk aspekt är att man vid videokonferenser kan vara två lärare, vilket
upplevdes som mycket positivt.
Diskussion
M ånga anser att själva essensen i undervisning är det personliga m ötet ansikte m ot
ansikte. D enna kom m entar dyker upp ett par gånger i våra utvärderingar. Å ena
sidan talar erfarenheterna från denna kurs em ot behovet av detta. Som vi ser det
fungerade videokonferenserna alldeles utm ärkt. Vi fick vissa klagomål på för fa
träffar, men dessa klagomål återkom m er för alla typer av distanskurser, som ju
faktiskt har väldigt fa träffar och bygger på stor grad av självstudier.
E tt sätt att angripa frågan är att titta på kom m unikationen lärare-studenter under
kursen.
Kommunikation lärare-studenter
D et sägs ofta att IT-användning ger m er adm inistration än vanliga kurser. D et är
väldigt svårt att hålla god koll på nedlagd arbetstid under så lång tid som denna
kurs pågick, 10 veckor. E tt sätt är att räkna inkom na och skickade e-brev. I detta
fall har den lärare som skött största delen av kom m unikationen med studenterna
m ottagit 203 ebrev och skickat ca 230. D en m indre kom m unicerande läraren har
ungefär hälften så mycket e-brevskommunikation.
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En uppskattning säger att detta motsvarar 30 m in e-postaktivitet/dag = 25 tim för
den ene läraren och hälften för den andre.
E tt annat m ått är hur mycket e-post varje student mottagi t/skickat. D etta är
förstås svårt att säga exakt, m en m an kan göra några uppskattningar. Lärarna
skickar ofta e-brev till grupper. En räkning ger vid handen att ca hälften av breven
gått till grupper (en eller flera samtidigt), hälften till enskilda studenter. D etta
medför att varje student fått ca 2 hrev per vecka från lärarna. Fördelningen över
kursen har varit ganska jäm n, beroende på att inlämningsuppgifter kom m it
ungefär varannan vecka. En ganska stor mängd kom m unikation, jäm fört m ed hur
ofta man vanligen pratar med studenter på distanskurser.
Vår uppfattning är att en livlig kom m unikation är en viktigt faktor då det gäller
att hålla liv i distanskurser, och att vi under denna kurs med relativt lite
ansträngning lyckats upprätthålla en relativt frekvent kom m unikation.
Kom m unikationen rör sig mestadels om praktiska saker, instruktioner till
inlämningsuppgifter, kom m entarer till uppgifter etc. D et handlar sällan om
diskussioner om kursinnehåll. K om m unikationen ersätter således knappast
klassrumssituationen, därem ot det administrativa kringarbetet, som sannolikt
blir lite mer strukturerat och noggrant kom m unicerat i och med att det görs i ett
skriftligt —bevarandebart —medium. En obesvarad fråga är om det handlar om en
trivialisering av lärarens roll; mer av processövervakare än undervisare.
Å andra sidan kan m an hävda att det handlar om en kurs på låg nivå, där behovet
av diskussioner (kanske) inte är så stort. Å ena sidan är uppgifterna ganska enkla,
å andra sidan träffas m an mycket inom grupperna eftersom gruppuppgifterna är
m ånga (4 st). M ot detta kan m an hävda att m ed ett upplägg som detta, vilket är
frestande, kanske undervisningen går em ot det instrum entella hållet, och bort
ifrån essensen i universitetsutbildning. Får vi ett slags B-kurser för ”folk på
landet”, medan A-kurserna förbehålls dem som kan/vill ta sig till universitetet?

Referenser
Grönlund, Å. (1998) Utvärdering av webbkurser vid Statens skola f i r vuxna. SSVH,
Härnösand.
Grönlund, Å. (1997) Det virtuella klassrummet. I Ågren (ed) I T i universitets
undervisningen, s 29-40. Umeå universitet, enheten för personalutveckling.
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Projektet Videom öten
—interaktiva m öten för eget lärande
Jan B M Karlsson, Centrum fo r utbildningsteknik

Sammanfattning
Projektet för videomöten är Umeå universitets gemensamma insats för att
utveckla och genomföra videomöten för utbildning, handledning och
arbetsmöten. Projektet ska:
• stödja planering och genom förande av videomöten.
• utveckla användarnas kunskaper och färdigheter i m etodik och pedagogik
för videomöten.
• driva universitetets gemensamma anläggningar för videomöten.
• svara för kontakter med studiecentra och det administrativa stödet till
lärare och personal vid Umeå universitet.
G enom att utveckla användningen av videomöten sparar lärare, studerande
och personal tid och resor och minskar på så sätt sina kostnader för
genom förande och deltagande i utbildning och arbetsmöten. V ideom öten
ökar tillgängligheten till kvalificerade kompetenser på skilda orter.

”Idag måste vi tillämpa
morgondagens lösningar
på dagens problem”
(Richard Norman)
Med videomöten menar vi:
• interaktiva m öten i realtid och på distans mellan grupper och individer med
stöd av inform ationsteknik för överföring av bild, ljud och text.
Att undervisa förr och nu med nya medier
M ötet mellan lärare och studerande är i undervisning och handledning det tillfälle
då nya kunskaper kan diskuteras, granskas och förnyas.
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Efter egen inlärning och eget studiearbete för att tillägna sig nya kunskaper, så är
risken att den enskilde studerande känner sig ensam och isolerad i sin egen
kammare och har behovet att pröva kunskapen och diskutera denna i grupp1.
M ed lärare, forskare och andra specialister kunna föra dialog och fördjupa denna
dialog till bättre vetande i äm net eller ämnena, där gruppen som socialt fenomen
också tryggare vågar diskutera lärare och forskares lärdom och rön vilket i
förlängningen stimulerar båda sidor och kanske den pedagogiska kvalitén i
utbildningen.
N är denna utbildningsform används m ed hjälp av videomöte så är förutsätt
ningen att lärare idag har olika kompetenser inom pedagogik och sättet att lära ut
med en bra metodik. N ågra lärare är t ex väldigt faktaorienterade; då passar h on/
han bra vid distansundervisning med datakom m unikation och kan ge bra svar och
hjälp via en brevkorg eller elektronisk konferens. En duktig och erfaren pedagog
passar bättre att undervisa via bild och ljud.2
M ed dagens nya medier och kommunikationsvägar som nu kan utnyttjas i
utbildningssammanhang, antingen det är över Internet och datorkom m uni
kation, videomöten med uppkoppling av ett eller flera rum (studieorter), så
innebär detta ett nytt förhållningssätt för både lärare och studerande, med oanade
förutsättningar för dialog och gruppsamverkan på distans.
Idag har vi större möjlighet till en m ix av olika kommunikationsvägar och medier som
hos gemene man och kommun idag fin n s tillgängliga. Utbildningen p å distans ochpå
campus kan därmed göras mer levande, analyserande och kom m unikativ i gruppen i
mötet mellan lärare, forskare och studerande oavsett tid, rum och avstånd3.
Dagens och morgondagens förändringar ställer stora krav på bredd och erfarenhet
hos pedagogisk personal samt vana att arbeta i kom m unikativa medier. Synen vid
valet av medier4, vilket inte kan läras in, kan endast prövas in med m etoden
1 ”Socialt studerandestöd i distansutbildning”. Göran Fernold (tidigare Melander),
Rapport Nr 8 avsnitt 3.2, sid 17-18 Distansuniversitetet, Umeå universitet.
2 ”Sett och hört via bildkommunikation”. Susanne Johansson och Susanne Stenbacka,
sid 66, Teldok rapport nr 96.
3 Författarens eget citat utifrån 8 års erfarenhet och möten med teknik och lärare.
Med en försiktigt höjd blick in i framtiden som Mediainstruktör vid Umeå univer
sitet 1999.
2 & ”Teknik och Medier i distansutbildningen”. Sören Berglund och Göran Fernold.
1997. Rapport nr 3, Distansuniversitetet, Umeå universitet.
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”Learning by doing” hos varje individ som skall kom m unicera i det ”Virtuella
rum m et och Pedagogiska torget”5.
N y teknik kräver förnyelse och gruppsamverkan
På gott och ont kanske ny teknik hjälper till att ställa andra krav på vårt nuvarande
arbetssätt och våra utbildningsformer, att med tidens skiften genomgå en förny
else och förändra vår attityd till hur ett lärande skall skapas och underhållas. D å
vi fysiskt idag m ed ”ett livslångt lärande” inte alltid kan stå öga m ot öga i ett och
samma rum.
M ed videomöten kan vi samla grupper av studerande på studiecenter och därmed
försöka åstadkom ma den sociala plattform 6 som behövs för de studerande vid
hem orten. O m de inte är trygga med varandra, hur skall de då kunna vara trygga
m ed er på distans?
A ttityder är också ett avgörande inslag vid användning av ny teknik i så heterogena
grupper, om undervisningen och utbildningen som helhet skall kunna fungera
praktiskt och pedagogiskt.
Förväntningar kan dessutom vara både stora och små bland lärare och studerande,
stora förväntningar kan i slutändan betyda besvikelse och kanske resulterar i att
läraren tappar m odet och de studerande hoppar av utbildningen före examina.
Projektet videomötens mål för utveckling av mediet
1) Alla lärare som använder videomöten är kom petenta att pedagogiskt och
m etodiskt genomföra videomöten för handledning och utbildning.
2) V ideom öten är en kostnadseffektiv mötesform för utbildning, handledning
och sammanträden som sparar tid, resurser och utgifter för arrangörer, medver
kande och deltagare.
3) V ideom öten vid Umeå universitet är lätta att:
a) boka och har en hög tillgänglighet
b) använda, styra/kontrollera och därmed säkerställa kom m unikation för med
verkande och deltagare

5 Sid 3 och 13-13 ”Distansutbildning - från teori till praktik”. EuroFutures 1995
Rapport - Mot den Virtuella högskolan.
”Teknik och Medier i distansutbildningen”. Sören Berglund och Göran Fernold
1997.
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4) V ideom öten med Umeå universitet uppfattas av de studerande som ett
föredöme vad gäller metod, teknisk tillförlitlighet och service till deltagare och
medverkande.
5) D e deltagande studenterna känner sig väl orienterade och hem m astadda i våra
videomöten.
M ed dessa mål för j ust mediaformen V ideom öten, i mixen av andra medier, så har
vi idag aktiviteter i projektet fram till december 1999. Projektet genomför nu t ex
utbildningsinsatser som vänder sig till gruppen pedagogisk personal och stude
rande samt personal vid studiecenter.
M ed hjälp av Internet-inform ation7 så sprider vi användarnas kunskaper och
erfarenheter vidare samt tillhandahåller ”en m ediainstruktör” på samma adress,
så pedagogisk personal i lugn och ro kan sätta sig in i förutsättningarna kring
användandet av mediet.
Aktiviteter för utveckling av mediet Videomöten
Jag vill avsluta detta paper m ed att redovisa våra aktiviteter från april 1998 t o m
december 1999 som sannolikt även får en fortsättning efter projektets utgång.
Aktiviteterna nedan är grupperade i anslutning till de fem huvudmålen för projektet.
M ål 1 — Alla lärare som använder videomöten är kompetenta att pedagogiskt och metodiskt
genomföra videomöten för handledning och utbildning.
Aktiviteter

a) Kardägg kurser och lärare som under 1998 planerar att använda videomöten.
b) Utveckla kortkurs för handhavande och metodik vid videomöten.
c) Utarbeta liten handbok för handhavande och metodik vid videomöten.
d) Info om videomöten och studiecenter till institutioner.
e) Utbilda lärare som planerar att använda videomöten i pågående och kommande utbildningsprojekt.

M å l 2 — Videomöten är en kostnadseffektiv mötesfarmför utbildning handledning och samman
träden som sparar tidy resurser och utgifterför arrangörer, medverkande och deltagare.
Aktiviteter

a) Förstudie - alternativ med egen bryggtjänst.

7 Projektet videomöten Internetadress: http://www.cut.umu.se/videomeetings/
default.asp
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b) Förstudie - undersök behov av att lagra och banda videomöten.
c) Förstudie - alternativ för videomöten via datorbaserade nätverk för en ökad kostnadseffek
tivitet.

Mål 3 —Videomöten vid Umeå universitet är lätta att:
•

boka och har en hög tillgänglighet

Aktiviteter

a) Införa ett web-baserat system för bokning av videomöten.
b) Organisera arbetet med information och bokning av videomöten vid Umu.
c) Förstudie - mindre videomöteslokal för grupper på 1-6 personer.
•
använda, styra/kontrollera och därmed säkerställa kommunikation för medverkande och del
tagare

Aktiviteter
e) Modernisering och utbyte av befmdig teknik för videomöte (nuvarande Flumanisthuset).
f) Förstudie - teknik för integrering av www, grafiska presentationer och delade program med
videomöten.
M ål 4 —Videomöten med Umeå universitet uppfattas av de studerande som ettföredöme vad gäller
metod, teknisk tillförlitlighet och service till deltagare och medverkande.
Aktiviteter

a) Seminarie- och utbildningsverksamhet för personal vid kommunalt studiecenter.
b) Komplettera och underhålla nätverk med studiecentra för videomöten.
c) Över webben tillhandahålla aktuell information om resurser vid studiecentra.
d) Service vid videomöten - bokning, information, instruktion och teknisk service vid
sändning.
e) Erbjuda konsulttjänster för utveckling av IT-stöd vid studiecentra.

M å l 5 - D e deltagande sttidentema känner sig väl orienterade och hemmastadda i våra videomöten.
Aktiviteter

a) Information, instruktion och studerandeservice via CUT websajt.
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Program for C om puter Assisted Education in Diagnostic
Training o f Carious Lesions for D ental Students
Per Erik Legrell, DDS, O ral a n d Maxillofacial Radiology
Abstract
T he purpose o f the project was to develop a m ethod for fully com puter
assisted training in caries diagnosis in intra-oral radiographs for dental
students. Digital images obtained on patients for caries diagnosis are used.
T he use o f digital images will
- facilitate the storage o f a large num ber o f training cases in a data base easily
shared w ith other educational centers.
- allow for image processing to change image variables e.g. density and
contrast in order to illustrate the significance o f these variations on the
diagnostic outcome.
T he images are stored in a data base and classified w ith regard to age o f the
patient, num ber o f teeth, caries incidence etc. T he data base also includes the
students’ training and test results.
W ith the development o f a data base
- the training material can easily be modified to reflect different populations
w ith regard to caries incidence and age.
- the diagnostic outcom e versus incidence o f disease and its effect on the
frequency o f relevant or irrelevant treatm ent can be evaluated e.g. regarding
economic consequences o f over- and under-treatm ent, respectively.
- the im provement in diagnostic skill for the individual student can
continuously be presented from stored results during a course.
- collected results from a whole student group can easily be overviewed, (i)
as a part o f the examination, (ii) as part o f the quality evaluation o f
pedagogics.
- the individual and the group evaluations o f the diagnostic skill can be used
in the continuing dental education as a basis for design o f training in
treatm ent planning.
T he program has been presented at the pedagogic section o f the 15 th N ordic
symposium on O ral and Maxillofacial Radiology in Oslo, Norway, in June
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1998. D uring the academic year o f 98/99, the program is used by
undergraduate dental students on the fourth and ninth semester and will be
evaluated continuously.

Background
Radiographic diagnosis o f caries lesions is performed by every dental practitioner.
It is therefore essential that the diagnostician be familiar w ith the prerequisites for
an optim al diagnostic procedure in order to be able to employ a diagnostic
threshold that is adequate for different clinical situations 1,2. Several studies o f the
validity o f this procedure have been published. T he results revealed variations in
observer performance regarding presence of caries lesions and classification o f the
extensions 3,4,5.
Previous studies have focused mainly on the difference in observer performance
regarding the ability to identify decayed teeth. Difference in the ability to correctly
identify non-decayed teeth was not given the same emphasis. In every diagnostic
system, the search for true positive diagnoses, such as decayed teeth, results in a
registration o f false positive diagnoses, i.e. non-decayed teeth are diagnosed as
decayed. In general, the incidence o f caries was high in the patient material
previously studied and therefore the ability to diagnose decayed teeth was
consequently emphasized. W ith a decreasing incidence o f caries in the population
o f Scandinavia today, it has become progressively im portant to equally stress the
im portance o f correct identification o f non-decayed teeth as well as decayed. A
low incidence o f disease implies a high num ber o f healthy teeth and even a small
percentage o f false positive diagnoses results in a large num ber o f healthy teeth
being incorrectly judged as decayed 6 and treated accordingly.
D ental students m ust com prehend this correlation and accordingly be aware o f
the consequences o f over- and under-diagnosis, respectively 7. Training in
diagnosing dental caries is therefore particularly emphasized in the curriculum o f
oral radiology worldwide. A com puter aided program for caries identification was
developed at the D epartm ent o f O ral and Maxillofacial Radiology, Umeå
University in the spring of 1995 w hich was designed to provide comprehensive
and efficient training including comparison o f the student’s results relative to a
diagnostic consensus reached by experienced specialists in oral radiology,. T he
com puter support consisted o f a comparison o f the student’s registration and the
consensus judgement, w ith the result presented as a graph on a screen. T he
diagnostic procedure was perform ed using copies o f original radiographs.
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Purpose and Aim
T h e purpose o f the present project was to further develop the com puter assisted
program for diagnostic training o f carious lesions in radiographs, and to make the
entire training procedure entirely com puter aided.
•

T he radiographs were digitized:
- in order to allow them to be shown on a com puter screen.
- to allow exchange o f material w ith other educational centers.
- to allow image processing including change o f image variables e.g. density
and contrast in order to illustrate the significance o f these variations relative to
the diagnostic outcome.

• A database including images, the consensus diagnoses, and the students’ test
results was developed in order to:
- facilitate the modification o f the training material regarding caries incidence,
age, and other population characteristics.
- enable evaluation o f the diagnostic outcom e versus incidence of disease and
its effect on the frequency o f relevant or irrelevant treatm ent, e.g. economic
consequences o f over- and under-treatm ent.
- enable the student to receive continuous feedback regarding diagnostic
ability.
- to allow evaluation o f examination results and obtain an overview o f the
results o f a whole student group, (i) as part o f the examination, (ii) as part o f
the quality evaluation o f pedagogics.
Methods
T he program was designed in M icrosoft Access 97, and the data used was stored
as different tables, connected through questions, as in standard Accessprogramming, and presented in five formulas on the screen.
T h e radiographs are selected from patients w ho has undergone bite-wing
examinations at the D epartm ent o f O ral and Maxillofacial Radiology. As direct
digital radiographic systems are not yet used for routine patient examinations, the
radiographs are exposed on conventional film. T he selected images are digitized
in an Agfa Arcus II scanner (Agfa, Germany) at 600 dpi and a 16-bit gray-scale,
and stored as TIFF-files. In order to optimize the images for viewing on the screen
and to allow the com puter program to handle the images, they are processed as
follows: Gray-scale changed to 8 bits, resolution 100 dpi, size adjusted to present
the images at approximately three times magnification on a 17 inch screen. T he
images are stored as JPEG-files on the com puter hard-drive, or on a C D . A
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Standard set o f four bite-wing radiographs occupies approximately 150 kB after
the processing. Each set o f bite-wings is given an identification code in order to
make it possible for the Access-program to fetch the appropriate radiographs for
a selected exercise.
T he program can be used on a standard PC equipped w ith M icrosoft Access 97,
or through a runtim e m odule o f that program. T he m inim um com puter
specifications are:
- 1 3 3 M H z processor
—32 MB RAM
—4 MB graphic m em ory
—17 inch screen
Relation to other projects
This project is part o f a Nordic co-operation aimed at integrating the development
and use o f different com puter aided education systems in oral radiology. This
network is nam ed N orD ig Radnet and involves the departments o f Oral and
Maxillofacial Radiology in Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö, Turku, Helsinki,
Bergen, Oslo, Arhus, and Köpenham n, representing Sweden, Finland, Norway,
and Denmark. A m utual databank for educational interactive com puter programs
and digitized clinical radiographs is under development. T hrough this network,
new programs developed at the different participating dental schools will rapidly
be distributed w ithin the N ordic countries. O u r project was presented at the 13th
N ordic Conference on O ral and Maxillofacial Radiology in Oslo in June 1998,
as were projects from other N ordic dental schools.
Student feedback and effects on education
T he program has been in use at the D epartm ent o f O ral and Maxillofacial
Radiology in Umeå since the autum n o f 1998, w ithout the ability to examine the
students. Feedback from the students has been very positive. A version o f the
program, that can perform the exercises w ithout student identification and
request for password will be installed in the com puter laboratory, D atorium , o f
the D ental and Medical School in Umeå during December 1998/January 1999.
T he laboratory is equipped w ith 22 computers and is available for students around
the clock, seven days a week. T he program will be the first educational program
to be installed at Datorium .
We are convinced that the effect o f the program will result in students better
educated in oral radiology and better prepared for tests if the training material is
available to them whenever they choose to use it. T he num ber o f radiographs
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available for training purposes will be m uch larger w ith this program than was
previously the case, w hen copies o f radiographs were made. T he cost will be m uch
less. Access to the program and the large am ount o f cases com bined in many
exercises, will make the students better prepared for evaluation o f the diagnostic
procedure w ith the teachers.
Evaluation
T he effect o f the program on test results will be evaluated w hen the program is
included in the curriculum.
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Crossing the threshold:
Erfarenheter {rån en språkinstitution
Patrik Svensson, Institutionen fö r m odem a språk/engelska
Pat Shrimpton, Institutionen fö r m odem a språk/engelska
Abstract
Vid institutionen för m oderna språk/engelska har vi använt oss av datorer
och inform ationsteknik sedan långt tillbaka. Bl a var vi en av de första
institutionerna i landet med att bedriva distansundervisning. Således har det
funnits en bra grogrund för användning av IT i undervisning även om det
är först under de senaste åren som detta arbete utm ynnat i en mer allmän
strategi för IT-användning. Vi vill här utifrån två fallstudier beskriva denna
process med speciellt fokus på hur lärare och studenter involverats i
verksamheten.

I. Inledning
Vid institutionen för m oderna språk/engelska har vi trots vår humanistiska
hemvist använt oss av datorer och informationsteknologi under en längre tid långt innan IT blev ett modeord. D etta beror delvis på att vi sedan länge varit
inblandade i olika former av distansundervisning och projekt. D et har således
funnits ett bra grundstöd för satsningar på IT i undervisning. D et är dock först
under de senaste åren som vi har tagit ett mer samlat grepp och det är detta grepp
eller denna strategi som utgör äm net här - mer specifikt kom m er vi att diskutera
användningen av IT utifrån institutionens, lärarnas och studenternas synvinklar
och genom två fallstudier belysa den IT-strategi som tagit form.
II. Varför har vissa kommit ”längre” än andra?
Vi överspolas av ett närmast religiöst budskap som manar oss till att använda
inform ationsteknologi i undervisningen och m an kan snart inte öppna en tidning
eller titta på ett policydokum ent utan finna hänvisningar till och upprop för IT.
O m m an tittar på en universitetskontext kan m an undra vad som gör att m an på
vissa institutioner och avdelningar anam m at detta budskap i högre grad än på
andra samt vilka utvecklingssteg som kan skönjas. D et är viktigt att på ett tidigt
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Stadium slå fast att IT naturligtvis inte ska ses som någon universallösning på en
hel rad problem utan snarare som ett kom plem ent och pedagogiskt verktyg. För
en universitetslärare känns det dock angeläget att utforska detta verktyg m en i
många fall är tröskeln hög och problem en mångfacetterade. En vital del av
utforskningsprocessen handlar om att fundera kring mervärden (se Agren 1998)
—om när användandet av inform ationsteknologi faktiskt kan tillföra något —men
utvärderingen kom m er ofta av sig eftersom m an faktiskt inte ens kan testa sina
idéer praktiskt. Problemet är förmodligen större på hum anistisk fakultet än på
andra fakulteter eller också har m an inga problem —därför att m an överhuvud
taget inte sysslar med den här typen av verksamhet.
Från ett institutionsperspektiv och då i synnerhet när det gäller den institution och
avdelning vi företräder tycks det finnas ett antal faktorer som måste samverka om
m an ska lyckas m ed att ta ett samlat grepp. D et hjälper t ex inte att ha eldsjälar om
m an inte har stöd från ledningen, eller teknisk infrastruktur om lärarna inte har
något utrym m e i sina tjänster eller något slags incitam ent för att utnyttja denna
infrastruktur. Bland de mer viktiga faktorerna finner vi:
• Eldsjäl (ar): På de flesta institutioner och skolor där m an har en livaktig ITverksamhet finns det en eller flera eldsjälar, d v s individer som är höggradigt
intresserade av detta om råde och som inte låter tidsbrist och andra problem
stoppa dem. På många institutioner är m an lyckosam nog att ha en sådan
person och det som ofta händer är att den personen blir dator- eller IT-ansvarig.
I många fall blir den datoransvarige överlastad av arbete och många av de tidiga
projekten och idéerna kan aldrig realiseras. D etta är förmodligen speciellt
tydligt på humanistiska institutioner eftersom m an mycket sällan har teknisk
personal anställd.
• Teknisk infrastruktur: I många fall saknas den tekniska infrastruktur som krävs
för IT-baserade projekt och etablerandet av en sådan är både en dyr och
tidsödande process —i allmänhet inte något som kan ordnas snabbt utan något
som måste byggas upp över år. M an kan tycka att detta inte enbart är en
institutionsangelägenhet utan något som delvis borde ligga på universitets- och
fakultetsnivå.
• Teknisk kom petens: Å tm instone på den humanistiska fakulteten är teknisk
kompetens ett stort problem. Även i de fall då m an har eldsjälar eller åtm instone
intresserade kan m an s a s tvingas stanna upp därför att m an inte har sådan
kompetens att tillgå. D et visar sig också att det är svårt att kom m unicera med
stödjande universitetsfunktioner och kollegor från teknisk och naturveten
skaplig fakultet om man inte kan språket’.
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• Stöd från ledningen: D et är omöjligt att driva IT-frågor med någon framgång
om m an inte har ett visst m ått av stöd från institutionsledningen. M an kan
förstås ha externt finansierade projekt men det blir väldigt svårt att nå bortom
dem som faktiskt redan är initierade och det finns helt enkelt ingen möjlighet
att fa en större del av institutionen med sig. O fta finns det stora brister vad gäller
teknisk infrastruktur och kompetens.
• D istansundervisning: D et verkar som om institutioner som på ett eller annat
sätt varit involverade i distansundervisning har kunnat använda detta som en
naturlig inkörsport till en bredare IT-användning. D et gäller definitivt vår
avdelning.
• Lärarutbildningsansvar: M ot bakgrund av de massiva investeringar som gjorts
i informationsteknologi på många skolor och det stora intresse som finns hos
lärarkandidater är det naturligt att institutioner som har lärarutbildningsansvar
i högre grad än andra har sysslat med dessa frågor. O m inte annat torde det i
alla fall finnas en god grogrund. Kraven och förväntningarna på de nya lärarna
är stora och kom m er från alla håll (jm f t ex C om puter Sweden 19/2/99, sid 31).
På institutionen för m oderna språk/engelska har vi under en längre tid haft en
kortare IT-didaktisk m odul och står i begrepp att upphöja den till ett eget
m om ent. D idaktiska kurser leder också naturligt till en kritisk granskning och
ett ifrågasättande av IT som verktyg och medium.
• Extern finansiering och tid for kom petensutveckling: D et är ofta svårt för
lärare som har full undervisningsbörda att testa nya undervisningsmetoder och
projekt. D ärför är det viktigt att ha tid för kompetensutveckling och att i största
möjliga utsträckning ha extern finansiering. Ett viktigt steg i engelsk-institutionens IT-utveckling togs när vi fick pengar för flera m indre projekt från
G rundutbildningsrådet. På så sätt involverades lärare som inte tillhörde de
mest initierade och intresserade. Förutom att detta arbete resulterade i en
mycket positiv extern utvärdering har det också gjort att vi n u har en rad lärare
som fortsätter att arbeta på detta sätt och som nu också deltar i nya projekt.
• Internutbildning och kom petensutveckling: För att kunna gå vidare från en
liten cirkel med initierade eldsjälar till en större uppslutning måste man se över
internutbildning och kompetensutveckling av övrig personal. D etta behov är
i allmänhet synnerligen stort och utan att tillgodose detta är en mer storskalig
IT-satsning i princip omöjlig.
• En uttalad strategi: N är man nått dithän att man har en relativt livaktig ITverksamhet eller åtm instone början till en sådan kan det vara nyttigt att
formulera institutionens strategi på både kort och lång sikt. D å tvingas man till
eftertanke och planering på lite längre sikt och om ett sådant dokum ent tas i
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institutionsstyrelse eller motsvarande har m an därmed också sanktionerat
denna strategi. Dessutom har vi erfarit att vårt IT-policydokument har varit till
stor nytta när vi har diskuterat vår verksamhet med externa bedömare och
överhuvudtaget med folk utanför institutionen.
III. Problem och utmaningar
D e ovan diskuterade faktorerna är direkt relaterade till en rad problem som
åtm instone vi upplevt på vår institution:
• Även om m an försöker sprida IT-kunnandet så drivs utvecklingen oftast av ett
fatal entusiaster. O m dessa försvinner finns det inga självklara ersättare. D e sex
personer (tre m än och tre kvinnor) som fick pengar från G rundutbildningsrådet slutförde sina projekt och har fortsatt med IT-baserad verksamhet. M en
för resten av institutionen är utvecklingen m er blandad och det finns en grupp
av lärare som det är ganska svårt att nå ut till.
• D e personer som är intresserade av att utveckla IT är ofta personer som
utnyttjas flitigt i undervisning och andra sammanhang. På språkinstitutioner
har vi vanligtvis många studenttim m ar vilket innebär att heltidslärare inte har
mycket tid över. Liksom inom många andra humanistiska äm nen har vi inget
eller litet utrym m e inom våra tjänster för kompetensutveckling.
• Av ungefär tjugo heltidslärare (50 % kvinnor) 1997 använde endast några av
männen och ingen av kvinnorna datorn till annat än ordbehandling och
möjligtvis datorpost.
• M ånga institutioner har inte, eller tycker sig inte ha, resurser för att investera
i teknisk infrastruktur. D etta är förmodligen speciellt tydligt på hum anistisk
fakultet där m an inte har pengar för att köpa hårdvara och där det inte finns en
”teknisk” tradition (snarare tvärtom). D etta gör att det finns en betydande
tröskel även om man har pengar/tid och någon form av projektidé. D et var
definitivt fallet hos oss när vi fick våra grundutbildningspengar.
• D e tekniska svårigheterna är ofta många och skräckinjagande. O m man
faktiskt ska sprida IT-användandet måste m an minska de tekniska hindren i så
hög grad som möjligt samt erbjuda adekvat utbildning. D et här arbetet måste
utföras på både institutions- och universitetsnivå. D et handlar om att ha enkla
lösningar för presentation (portabla datorer och projektorer), relevant hårdoch mjukvara, enkel tillgång till nätverk i klassrum och datorlaboratorier för
studenterna. Som det nu är, är det i princip omöjligt för en lärare som inte är
tekniskt bevandrad att t ex hantera en nätbaserad presentation, och ytterst
tidskrävande och besvärligt att fa tillgång till t ex datorlaboratorium (åtmins
tone för oss humanister).
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• D e flesta av våra studenter är kvinnor (mellan 70 % och 100 % beroende på
studentgrupp) och eftersom datorer och informationsteknologi i hög grad
utgör en manlig värld känner vi ett speciellt ansvar gentem ot våra kvinnliga
studenter. Kvinnor har ofta en annan inställning till teknik och det är viktigt
att vi inte exkluderar dem. En framkomlig väg som går bra ihop med den
verksamhet vi bedriver är att betona informationsteknologins kommunikativa
och kreativa sidor.
IV. Synsätt på IT
I enlighet med den modell som beskrivs i Svensson och Ågren (1999) kan man
skilja på flera utvecklingsstadier eller synsätt när det gäller användandet av
informationsteknologi i undervisning. IT kan användas som en autom at för
programmerad undervisning, som ett mångfacetterat verktyg precis som andra
verktyg (t ex O H ) eller som en arena där man utnyttjar IT för att skapa en virtuell
miljö.
I språkundervisningen har datorer traditionellt utnyttjats som autom ater för olika
typer av enkla övningar och repetitiv inlärning (av typen tyska böjningsmönster,
franska oregelbundna verb och vokabulärövningar). Med tanke på att språk
inlärning innefattar en hel del innötning är det förstås naturligt att låta datorn
sköta återkopplingen. På så sätt kan m an åtm instone delvis frigöra lärartid för
andra, mer abstrakta och viktigare uppgifter. D ock är många program av den här
typen lite enkelspåriga (språk är sällan bara ”rätt” eller ”fel”), tråkiga och per
definition mekaniska —precis som m er m oderna och grafiskt attraktiva program
varor i samma tradition. D en kommersiella m arknaden för språkinlärningsprogram är stor och det finns en flora av CDR-baserade program där man försöker
använda ljud, bild och text. En del av dessa kan sägas vara m indre autom at- och
m er verktygsprogram. Exempelvis erbjuder den nya generationen av språklabsprogram både autom atövningar och explorativa möjligheter genom t ex
visuell representation av ljud (intonation, vokalkvalité etc).
I språkundervisning används IT ofta just som verktyg —som informationskälla
och ledsagare. W ebbplatser skapas för olika kurser, internetkällor och databaser
utnyttjas för litteratur- och kulturstudier, stora textdatabaser (s k korpusar)
används för språkvetenskapliga ändamål och engelska tidningar på C D -R O M
görs tillgängliga. I viss utsträckning nyttjas också olika typer av datorbaserade
kommunikationsm öjligheter och presentationsprogramvara.
Förutom de ovan skisserade användningsom rådena eller synsätten på inform a
tionsteknologi känns det också motiverat att tala om IT som ett medium. H är
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används IT med en något snävare innebörd för att beskriva webbsidor, hyptertext
och andra presentationssätt. D enna aspekt av IT är på sätt och vis fristående från
övriga användningsom råden och vilken inställning m an än har till utnyttjandet
av IT, kan m an knappast ignorera ett nytt och betydelsefullt m edium. Vi har på
avdelningen för engelska sett denna användning som särskilt viktig för blivande
lärare. O m universitetet och lärarutbildningen producerar lärare som inte är
bekanta med ett sådant m edium kom m er detta att med största sannolikhet
fungera som en hög och i en del fall oöverstiglig tröskel i deras fram tida
yrkesverksamhet.
V. Fallstudium I: H ypertextprojektet
Vi har anam m at IT-som-medium- aspekten i ett projekt som riktar sig till Etapp3studenter inom lärarutbildningen. D e åker till England och M anchester under tio
veckor och när de kom m er tillbaka skriver de en tiopoängsuppsats som i princip
motsvarar en C-uppsats. D enna uppsats har vanligen ett kulturellt, socialt eller
utbildningsmässigt fokus och utgår från studenternas erfarenheter och materialinsamlande i England. Hypertext-proj ektet innebär helt enkelt att lärarkandidaterna
skapar en hypertextuppsats (webbsajt) istället för en vanlig ’pappersuppsats’.
H ypertext är speciellt lämplig för dessa uppsatser eftersom studenterna har
möjligheter att samla material av olika typer (bild, ljud, film) och att många av de
institutioner de är intresserade av (universitet, sportklubbar, polis etc) finns
representerade på nätet. Som tidigare har påpekats är lärarstuderande också en
prioriterad grupp med tanke på deras kom m ande yrkesroll.
Pilotprojektet (finns beskrivet i Svensson och Shrim pton 1998) löpte väl ut och
n u är denna examinationsform inskriven i kursplanen:
Som ett led i institutionens arbete att ge studenterna insikt i IT-användning i
skolan, skrivs specialarbetena efter hem kom sten i hypertextformat och förses
med illustrationer, ljudeffekter, länkar etc varefter de läggs ut på institutionens
hemsida.
D et nya arbetssättet har förstås inneburit förändring i upplägg och innehåll.
Exempelvis diskuteras uppsatsen innan studenterna åker till England vad gäller
webbstruktur, hypertext, icke-linjäritet och hur en hypertextuppsats skiljer sig
från en vanlig. N är de kom m er tillbaka far de viss datorutbildning och en kurs i
datorpresentationsteknik. I examinationen ingår nämligen också en datorbaserad
presentation (med dator, högtalare, projektor etc) inför resten av gruppen, lärare
och om möjligt studenter från Etapp2 (som s a s står näst i tur). Efter genomförd
kurs far studenterna en CD-skiva som innehåller deras projektarbete och som
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förhoppningsvis kan vara användbar vid t ex en anställningsintervju. D et faktum
att en C D produceras och att den nätbaserade versionen är vitt tillgänglig verkar
motivationshöjande på studenterna. D en digitala publikationen blir på sätt och
vis en startpunkt i stället för den slutpunkt som vanliga uppsatser ofta utgör —och
intressant nog far många av våra studenter förfrågningar och kom m entarer från
virtuella besökare.
Huvudvinsten ligger dock i att vi hjälper våra studenter, som oftast är datorovana
kvinnor, att kom m a över tröskeln. Eller kanske är det snarare så att vi knuffar dem
utför ett informationsteknologiskt stup. D en initiala skepsisen byts i de flesta fall
u t m ot intresse och skaparglädje. Vår utvärdering visar att praktiskt taget alla
studenter tycker att denna arbetsform är mycket ”roligare” och mer givande än
mer traditionellt uppsatsarbete. Dessutom påpekade några av deltagarna i pilot
studien att de gärna hade sett den här typen av inslag tidigare under utbildningen.
D e sade också att de uppskattade möjligheten att använda sig av datorbaserad
presentation och att de mycket väl skulle kunna tänka sig använda denna
presentationsform i sin fram tida lärargärning.
M ånga av de problem vi stötte på var av teknisk karaktär men på det stora hela
avlöpte det mesta relativt smidigt. Inblandade lärare måste dock vara beredda på
att m öta den skepsis och rädsla som många av studenterna känner inför
presentationsformen. Å ena sidan uppskattar de den möjlighet de erbjuds och
inser värdet av den kunskap de förvärvar, men å andra sidan är de obekanta med
tekniken och tänkesättet. D et projekt vi genom fört visar tydligt att det tar tid att
lära sig tänka i hypertext. A tt producera en webbsida är på flera sätt väsensskilt från
att skriva en vanlig pappersuppsats. En annan erfarenhet är att det tekniska
m otståndet vanligtvis övervinns snabbt och att medlem m arna i studentgruppen
i hög grad hjälper varandra.
M an kan också fundera över i vilken grad en språkinstitution ska lära ut
webbdesign till sina studenter, men vår ståndpunkt är att vi hanterar även den
delen så länge som den inte kan skötas av någon annan. D et är viktigt att påpeka
att vi fatt god hjälp med lokaler och annat från L IT U och även CUT. D en här
typen av projekt visar sig vara relativt tidskrävande för de ansvariga lärarna, och
bättre tillgång på tekniskt understöd skulle naturligtvis minska bördan på vår
institution.
VI. Fallstudium II: CV-skrivande
En annan typ av IT-användning i undervisning kan exemplifieras av vårt CVprojekt. H är används IT som ett verktyg, ett sätt att kom m unicera och i viss mån
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som en virtuell arena. D et ingår i SOCRATES ILC (Integrated Language
Curriculum) och är således ett Europaflnansierat projekt som är inne på sitt andra
år. U nder 1998/99 integrerades det dessutom med ett annat av våra SOCRATESprojekt: ett IP-projekt (Intensive Programme) som är inne på sitt första år. Båda
projekten involverar tre länder och institutioner: Fachhochschule Fulda i Tysk
land, University o f Brighton i England och Umeå universitet.
Syftet med ILC-proj ektet var utgå från färdigheter som studenter behöver tillägna
sig och som ofta lärs ut i klassrumssituationer genom övningar, placera dessa i en
internationell kontext och göra dem så verkliga som möjligt med hjälp av IT. A tt
förflytta verksamheten till den ”virtuella” världen kan intressant nog medföra en
högre känsla av realism och autenticitet.
Syftet med IP-projektet —eller Achillprojektet (Achill är en ö utanför Irland) som
vi kallade det efter den plats där det slutligen genomfördes —var att få student
grupper från tre länder att åka till ett fjärde land där de skulle bilda internationella
grupper och utföra projekt tillsammans med lokalbefolkningen. D e skulle först
mötas på nätet, senare på riktigt och slutligen presentera sina erfarenheter i form
av en ’online travelogue’ eller reseberättelse.
CV-delen av projektet involverade följande steg:
• Studenterna från Umeå, Brighton och Fulda lade ut inform ation om sig själva
på den webbplats som de skapat för projektet.
• Studenterna från Brighton skrev platsannonser för fem riktiga jobb inom
Achill-projektet (exempelvis reseledare och sponsorchef) och lade ut dessa på
hemsidan.
• Studenterna från Umeå och Fulda sökte jobben, skrev CV:ar och ansöknings
brev och skickade dessa till Brighton med hjälp av e-post.
• Brightonstudenterna valde ut sökande vilkas CV:ar och ansökningsbrev bäst
svarade em ot de krav som specificerats i platsannonserna och kallade dessa till
en intervju. D e skrev också brev till dem som inte fått jobb, i vilka de förklarade
varför de inte fått jobb. D enna kom m unikation sköttes via e-post.
• D e utvalda platssökande studenterna intervjuades i en videokonferens.
Sedan tog Achill-fasen av projektet vid:
• En e-postadresslista skapades för alla projektdeltagare — inklusive kontakt
personer på Achill.
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• D e fem utsedda föreståndarna eller cheferna rekryterade två assistenter var. I
föreståndar- och assistentgrupperna fanns olika nationaliteter representerade.
• All förberedelse för den verkliga resan till Achill gjordes via e-post och ett
webbforum.
• Hela gruppen möttes i D ublin fredagen den 29:e januari och de tillbringade
den följande veckan på Achill där de utförde ”verkliga” projekt samt skapade
den ”virtuella” reseberättelsen.
I ett projekt med den här komplexitetsgraden är det inte förvånande att problem
- eller kanske snarare utm aningar —uppstår. D e flesta av dessa är avhängiga av
karaktären på IT-baserad kom m unikation m en också andra typer av svårigheter
tillstötte.
a) Kommunikationsrelaterade problem /utm aningar:
• E-post är snabbt men inte synkront och det krävs disciplin. O m du far en fråga
måste du se till att klart markera frågan i d itt svar och likaledes svaret. D et kan
verka uppenbart men i praktiken inte.
• E-post blir lätt ohanterligt och en av lärarna i Umeå m ottog mellan september
och slutet av januari 324 e-postbrev som handlade om projektet av vilka de
flesta var väldigt långa. E tt sätt att underlätta hanteringen som kom fram i slutet
av projektet var att ha en punktad lista med nyckelord i början av varje
meddelande.
• D et är väldigt lätt att vara oartig och stötande, avsiktligt eller oavsiktligt, i epostkonversation - det finns inga självklara sätt att t ex m ildra ett uttalande på
det sätt ett leende kan användas i vanlig kom m unikation (även om det förstås
finns smilies) och när ett meddelande skickats iväg är det oåterkalleligt.
• Vi försökte anordna ett nätm öte (i chat-miljö) där studenter från Fulda och
Umeå skulle kunna fa ytterligare inform ation från Brightonsidan, men dettta
misslyckades totalt på grund av tidsskillnaden och andra komplikationer.
• D e intervjuer som sköttes via videokonferenssystem borde ha organiserats
bättre för att göra det möjligt för studenterna att enkelt uppfatta vem som
pratade. M juk- och hårdvaran för videokonferenssystem tycks inte vara till
räcklig avancerad för detta ännu.
b) A ndra problem
• D et utvecklades snabbt rivalitet mellan studentgrupperna. D enna rivalitet
upphörde dock nästan lika snabbt när studenterna träffades i ”verkligheten”.
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• D et fanns vissa m otsättningar i grundläggande värderingar och undervisnings
traditioner.
Trots allt fungerade projektet och bedömdes som en synnerligen värdefull och
lärorik erfarenhet av alla inblandade. Från IT- och institutionssynpunkt represen
terade dessa projekt en utveckling m ot en mer avancerad användning av IT som
ett verktyg och speciellt reseberättelsen och arbetssökandet kan ses som ett steg
m ot utnyttjandet av inform ationsteknologi som en arena och virtuell plats.
VII. Framtiden
Sammantaget tycks det som om det intresse och engagemang för inform ations
teknologi i undervisningen som finns på institutionen för m oderna språk/
engelska inte kan förklaras eller beskrivas utan att m an tar hänsyn till en rad
faktorer och deletapper. D en relativt tydliga IT-strategi som nu finns på papper
är ett resultat av en lång tradition från början av åttiotalet och en kortare
målmedveten satsning som ändå pågått under ungefär tre år. D et är ofta svårt att
säga när m an Taller över kanten eller ’tar sig över trappsteget’ m en det tycks som
om de projekt vi arbetat med gradvis har tagit både lärare och studenter över kant
och steg. Verksamheten är fortfarande relativt begränsad men det stora intresset
från framförallt studenterna gör det angeläget och tillfredsställande att fortsätta
detta arbete - nu närmast med en IT-understödd syntes där våra C -studenter
kom m er att skapa en virtuell värld istället för att skriva en traditionell C-uppsats
och där pilotprojektets slutmanifestation kom m er att vara ett virtuellt bröllop,
och även ett verkligt bröllop mellan språkvetenskap, kulturstudier och litteratur
vetenskap.
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Från autom at till arena
Undervisning i virtuella miljöer
Patrik Svensson, Institutionen fö r modem a språk/engelska
Per- O lof Ågren, Institutionen fö r informatik
Abstract
Användningen av informationsteknik i undervisning har genomgått olika
faser genom åren. Olika synsätt på teknik, på pedagogik, på läraren och på
studenten har bidragit till att tre olika paradigmatiska faser kan urskiljas. Först
kom den automatiska undervisningsmaskinen, sedan kom idén om datorn
som ett allroundverktyg för den studerandes självständiga inlärning. Den
tredje fasen utgörs av informationsteknik i form av virtuella tredimensionella
arenor, där människor kan mötas för studier oberoende av deras fysiska
belägenhet. Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid institutionen för moderna
språk/engelska, Umeå universitet, illustrerar denna tredje fas. D är är avsikten
att bygga upp virtuella arenor för undervisning med interdisciplinära förtecken
—en kontaktyta möjlig för kultur, litteratur, språkvetenskap och historia.

1 Inledning
Informationstekniken ska föras in på undervisningsområdet. Eller förhåller det sig
tvärtom?
D en 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.
I IT-kommissionens arbetsprogram 1995—1 9 9 6 (SO U 1995:68) anges bland annat
att med olika former av interaktiva system och nya kommunikationsvägar skapas
föreställningar om ett nytt kulturmönster, att nya sätt att studera vid högre
utbildning möjliggörs genom virtuella universitet med mera.
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Aase (1998) skriver i en kritisk artikel om KK-stiftelsens satsningar på inform a
tionsteknik i skolor runt om i Sverige att varken skolledare eller KK-stiftelsens
handläggare på något sätt kan visa att satsningarna på inform ationsteknik leder till
bättre inlärning eller till ökad förståelse hos eleverna. Övertygelsen om att så sker
är dock stark, m en kunskapsmässigt ogrundad.
H u r kan vi använda inform ationstekniken för att skapa mervärden i universitets
undervisningen - och inte förfalla till ett oreflekterat ianspråktagande? Som lärare
och forskare bör vi kunna formulera mervärdet m ed att använda IT i undervisning
- kan vi inte det borde inte så mycket resurser läggas på IT som det görs i dag.
Syftet med denna uppsats är att beskriva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid
institutionen för engelska vid Umeå universitet, där utgångspunkten för att
använda IT i undervisningen skiljer sig från tidigare utgångspunkter. I stället för
att flytta in datorer i undervisningen flyttas delar av undervisningen till virtuella
miljöer.
Vi beskriver tre paradigmatiska sätt att använda inform ationsteknik i undervis
ning. Först kom den automatiska undervisningsmaskinen, sedan kom idén om
datorn som ett allroundverktyg. I dag skapas virtuella tredimensionella arenor, där
m änniskor kan mötas för interdisciplinära studier. Dessa paradigmatiska sätt att
använda IT existerar parallellt, men har vuxit fram i den kronologiska ordning de
presenteras.
2 IT som automat
D en undervisningsform som blev resultatet av psykologen Frederic B Skinners
pedagogik går under beteckningen programmerad undervisning. I boken Under
visningsteknologi (Skinner, 1968) visar Skinner hu r instrumentell betingning ska
tillämpas på undervisning och hur undervisningsmaskiner bör användas.
För att kunna tillämpa instrum entell betingning på inlärning är två faktorer
väsentliga, m enar Skinner: (1) A tt exakt kunna definiera vilka effekter på den
studerande som 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.
Undervisning blir m ed denna pedagogik att forma responser —vanligtvis verbala
sådana —vilket syftar till att forma ett visst beteende. D enna utform ning 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
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att arrangera situationer där rätt responser kan förstärkas; så kallade förstärkningsbetingelser.
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 m inim era risken att
den studerande glömmer vad som är det rätta beteendet. D etta kom att kallas
programmerad undervisning. O ch till detta, m enar Skinner, är undervisningsmaskiner inte bara bra att ha utan också nödvändiga.
En undervisningsmaskin är en apparat vilken som helst —mekanisk eller digital
—som arrangerar förstärkningsbetingelser. För att kunna optim era de föränd
ringar i de studerandes beteenden som undervisningen syftar till är läraren
otillräcklig:
”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 optim al undervis
ning kräver. D ärför måste det till en outtröttlig maskin som ger den studerande
de nödvändiga förstärkningarna.
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.
D e 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 uteläm nade ord ska fyllas i, så kallad m önster
igenkänning eller utelämnade delar av en text (som ska läras utantill). G em en
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.
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D etta innebär att föreställningen om IT är att automatisera och rationalisera
undervisningsprocessen. IT ersätter därm ed delar av lärarens arbete genom att
kunna göra samma sak, m en betydligt effektivare. Läraren är en auktoritär
kunskapsförmedlare och undervisningsmaskinen bistår läraren m ed det repetitiva
arbetet. Eleven framstår som memorator—den främsta uppgiften för en elev är att
memorerà enskilda ord, processer, tekniker o dyl. Undervisning framstår som en
repetitiv process, där syftet är att repetera kunskap så många gånger att eleven kan
upprepa kunskapen. Pedagogiken präglas av utläm ing (teaching), där eleven är
passiv och läraren den aktive.
3 IT som verktyg
Seymour Papert (1994) är en av de främsta kritikerna av en datoriserad mekanistisk
undervisning och m ot den typen av pedagogiska datorprogram som bygger på
Skinners pedagogik:
”Inte sedan de första tryckpressarna började gå har möjligheten att mekanisera
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.” (Papert 1994, sid 57.)
Paperts pedagogik (vars grund är Jean Piagets pedagogik) bygger på elevens
nyfikenhet, dennes vilja att veta, på att studenten är aktiv. D et är liknande
utgångspunkter som återkom m er inom problembaserat lärande (PBL) —ansvar
och aktivitet förs över från läraren till studenten. Pedagogiken förskjuts från
utlärning (teaching) till inlärning (learning).
M ed en sådan pedagogik kräver studenten bra verktyg. Läraren är ett sådant; från
att ha varit den auktoritäre kunskapsförmedlaren blir denne en handledare, vars
främsta kompetens handlar om att vägleda studenter till de kunskapsmål som är
uppsatta. Lärarens uppgift är inte längre att förmedla kunskap, utan att vägleda
studenten till att själv söka reda på och formulera kunskap. Litteratur är ett annat
verktyg; det är dock inte alls alltid givet vad som ska läsas, utan det kan bestämmas
av studenten utifrån sin bestämda lärprocess.
D et verktyg som emellertid röner mest uppm ärksam het i dag är IT. D et framstår
som ett redskap som eleven är van vid att använda från sin fritid, men också ett
mångfacetterat verktyg. I utredningen Lärarefò r högskola i utveckling (SO U 1996,
s 56) påpekas att nya studentgenerationer har tillgodogjort sig en annorlunda
lärstrategi - en experimentell sådan - som förvärvats genom IT-användning i form
av datorspel. M ed IT kan kom m unikation med lärare, andra elever och m änni
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skor utanför skolvärlden upprätthållas. Med IT kan informationskällor nås;
databaser och webbsidor med allmän och specifik inform ation kring det ämne
studenten ska tillägna sig.
D enna pedagogik skapar en bricoleur av studenten. Begreppet bricolage kommer
från antropologen Claude Lévi-Strauss, som m ed det begreppet ville beteckna det
primitiva samhällets konkreta vetenskap (i motsats till vår analytiska vetenskap).
Bricolage är den rakt m otsatta processen m ot Skinners behaviourism för lärande:
från att lära sig att slaviskt följa den enda korrekta m etoden eller tekniken för att
lösa ett problem, till att improvisera och utnyttja det man har tillgång till för
stunden. Studenten kan ses som en tusenkonstnär; påhittig, flexibel och intellek
tuellt mångfacetterad.
”T he ’bricoleur’ is adept at perform ing a large num ber o f diverse tasks; but,
unlike the engineer, he does not subordinate each o f them to the availability o f
raw materials and tools conceived and procured for the purpose o f the project.
His universe o f tools is closed and the rules o f his game are always to make do
w ith ’whatever at hand’, that is to say w ith a set o f tools that is always finite and
is also heterogeneous because w hat it contains bears no relation to the current
project, or indeed to any particular project, but is the contingent result o f all
the occasions there have been to renew or enrich the stock or to m aintain it w ith
the remains o f previous constructions or destructions.” (Lévi-Strauss 1966, s
17.)
D atorn framställs som ett ypperligt verktyg t\W bricolage; en maskin utan bestämt
användningsområde, en maskin som kan ses som ett arbetsmaterial i stort sett
utan begränsande egenskaper. D et är därmed en maskin vars tilläm pningar kan
designas och re-designas i det oändliga. Jäm för datorn med de traditionella
undervisningsverktygen: uppslagsverket, O H -projektor, an teckningsblock, white
board, biblioteket och så vidare. Dessa undervisningsverktyg har ett bestämt
användningsom råde som fyller intentionen med verktyget väl, medan dator
användning förutsätter hela tiden nya intentionaliteter i takt med nya sätt att
använda datorn.
4 IT som arena
A tt läsa ett främmande språk innefattar mycket mer än bara språkfärdighet och
vokabulär. På avdelningen för engelska ges exempelvis kurser i lingvistik, littera
tur, cultural studies och realia. D enna uppdelning i olika verksamhetsområden
tycks lätt leda till en relativt hög grad av m odularitet och en situation då olika
äm nesområden inte naturligt har så många beröringspunkter.
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E tt sätt av bryta upp det modulära systemet kan vara genom att använda IT som
en arena och bryta upp m odulariteten i en virtuell värld där den snäva uppdel
ningen i subdiscipliner inte kan frodas. På detta sätt vill vi möjliggöra ett holistiskt
synsätt på olika fenomen och samtidigt ge studenterna en insikt om hur m odern
inform ationsteknologi kan användas för att skapa en sådan syntes. D enna syntes
kom m er att vara orienterad kring ett givet tem a och slutmanifestationen kom m er
att äga rum i en virtuell miljö. D et ramverk vi äm nar bygga upp kom m er att kunna
inhysa ett vitt spektrum av fallstudier. Vår avsikt är att börja med en pilotstudie
m en naturligtvis kom m er vi att utöka repertoaren gradvis.
D etta ämne som vid en första anblick kanske kan te sig lite udda erbjuder de facto
en naturlig kontaktyta för kultur, litteratur, språkvetenskap och historia. Studen
terna kom m er att gå från en diskussion av mer avgränsade problem till en
interdisciplinär förståelse som avslutningsvis uttrycks i skapandet av ett virtuellt
bröllop. I pilotprojektet kom m er C-studenter att delta eftersom de har de
förkunskaper m an kan kräva och eftersom deras 10-poängsuppsats kan utnyttjas
för detta projekt.
O m möjligt kom m er projektet initiait att om fatta två studentgrupper med tre
eller fyra studenter i varje grupp. Tanken är att senare involvera fler studenter och
kurser. Slutprodukten kom m er att bestå av hypertextuppsatser och en virtuell
miljö för varje studentgrupp. M ed det här specifika tem at kan m an tänka sig att
avsluta kursen med två virtuella bröllop där studenterna interagerar med inbj udna
gäster och de världar de skapat för att gestalta en språklig, kulturell och litterär
manifestation av de kunskaper och insikter de tillägnat sig under arbetets gång.
Lärarens uppgift kom m er bland annat att vara att tillhandahålla ett ramverk där
olika sätt att närm a sig problem om rådet utmålas. Exempelvis kan man undersöka
detta semantiska fält utifrån ett språkhistoriskt perspektiv. I engelskan finns det
ett rikt ordmaterial (wedding, wedlock, marriage, nuptials, matrimony, confarreatium,
bridegroom, wife, husband, man, woman etc) som på ett naturligt sätt knyter an till
den utomspråkliga världen samtidigt som m an exempelvis kan diskutera varför
ord för bröllop och festligheter ofta är i plural, folketymologier (som i wedlock),
ljudförändringar, olika låneordsskikt, m etaforikkring bröllop och familj (där m an
exempelvis kan titta på hur wedding används i korpusmaterial som spänner över
hundram iljontals ord), semantiska förändringstendenser och namngivningsmotiv för ord för m annen respektive kvinnan i ett traditionellt giftermål.
E tt bröllop är utan tvekan en språklig manifestation och konvention där ”1 do” är
en kraftfull speech act. Konventionens kraft kan studeras i internetbaserade IRC-
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bröllop där själva akten så att säga är virtuell m en där det språkliga uttrycket i hög
grad handlar om kropp och den fysiska världen. Ö vrigt intressant språkligt
material inbegriper lagtexter, rom aner och filmer. G enom att använda sig avframe
semanticskzn man också isolera och identifierade viktigaste deltagarna, artefakterna,
språkliga uttrycken etc.
U r en litterär synvinkel skulle det exempelvis vara fruktbart att undersöka
attityder gentem ot uppvaktning och bröllop hos författare som Richardson,
Austen, Brontë med flera och ställa dessa em ot senare författare som W eldon och
Barker. Dessa författare är vita, brittiska skribenter men fältet kan utvidgas till
vilken grupp av författare som helst som använder engelska som ett
kom m unikationsm edium .
Kulturellt öppnar tem at oräkneliga dörrar som spänner från amerikanska bröllop
m ed dess uttryck av kulturella uppfattningar, attityder och värderingar till studier
av förändringar genom århundradena gällande klass, religion och politik. G enom
att studera giftermål i texter från olika tider kan m an illustrera h ur värderingar och
konventioner förändras och få en insikt i de samhällen som representeras av dessa
texter. En studie av den faktiska ceremonin ger naturligt m ånga insikter om den
kultur i vilken den äger rum.
För skapandet av en virtuell värld är det intressant att reflektera kring tidsaspekten
för ett kulturellt fenomen som giftermål, där dåtid, nutid och fram tid alla finns
representerade samtidigt —något som kan visas i den virtuella presentationen.
D e virtuella landskap som används i utbildningssyften är oftast textbaserade
(M O O :s), ensidigt fysiskt konkreta (modeller av städer etc) eller virtuella m o
deller av skolmiljöer. D et projekt som här beskrivs kom m er att på ett naturligt sätt
manifesteras i ett nytt sätt att närm a sig det material och de problem som våra
ämnesom råden erbjuder och resultera i en IT-understödd syntes där kultur,
lingvistik och litteratur förs in i den virtuella världen.
Från en mera faktaorienterad och osyntetiserad nivå kom m er studenterna att
tvingas teoretisera, kommunicera, kreera och slutligen realisera sin beskrivning i
något som skulle kunna kallas kulturell simulering. Varje stadium i utvecklingen
koordineras med det kunskapsmässiga och analytiska framåtskridandet i en
m etod som för tankarna till Blooms taxonomi i pedagogisk psykologi. Tanken är
att den virtuella världen ska finnas med från första början och att denna tomm a,
övergivna värld ska byggas upp av studenterna. D e båda grupperna kom m er att
kunna se varandra under arbetets gång.
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D en programvara som används för att hantera den virtuella miljön är en
ActiveWorlds-server (i en värld som heter EVE = English V irtual Environment).
D enna programsvit ger oss möjlighet att låta våra studenter skapa miljöer utan att
det ställs alltför stora tekniska krav på dem. ActiveWorlds inbjuder också till
m öten mellan m änniskor från olika kulturer och delar av världen. D et är enkelt
att inkorporera hypertextlänkar, bilder, filmer, powerpointdem onstrationer och
liknande.
D essutom erbjuder program m et vid sidan av fönstret där den virtuella världen
gestaltas också ett webbläsarfönster där projektet kan presenteras och där papers
och dylikt enkelt kan visas. D et gör det möjligt att bygga ett heltäckande komplex
i vilket alla beståndsdelar inryms. I övrigt kom m er det att finnas behov av att
utnyttja en del enklare modelleringsprogramvara, webbeditorer, konferenssystem
(chat, videokonferens etc) och streamat ljud och bild (för att kunna förmedla ljud
och rörliga bilder).
Förhoppningsvis kom m er w ^^/«g-fallstudien att lära de inblandade mycket
inför framtida projekt (såsom till exempel tem at court triais lier corporate takeover)
i samma ramverk. Som dessa andra tem an antyder lämpar sig denna användning
av virtuella världar inte bara för engelska och för m oderna språk utan för ett flertal
discipliner där kom m unikation och simulering kan generera ett mervärde. D et
handlar inte om ett ”giftermål” bara mellan de olika äm nesom rådena i den
verksamhet som bedrivs utan också mellan gamla och nya typer av inform ations
källor.
Virtuella världar eller scener, skapade i datorer, kan ge oss en rikare föreställning
om h u r olika aspekter av ett fenomen är interrelaterade. D et kom m unikativa
inslaget är starkt och ett antal deltagare från engelskspråkiga länder kom m er att
finnas med i den slutliga manifestationen m en också i arbetet som leder fram till
detta.
D et är utom ordentligt viktigt att betona de interkulturella aspekterna av projektet
vilka kom m er att inbegripa såväl institutionskontakter som kontakter initierade
av studenterna och såväl ”gäster” som agerande deltagare i fallstudierna.
Vidare har språkinstitutioner m ed sina många kvinnliga studenter ett speciellt
ansvar att hjälpa kvinnor att kom m a in i en värld som hittills huvudsakligen varit
dom inerad av m än och en manlig grundsyn. G enom att välja ett tema som
giftermål och genom att fokusera på kom m unikation kan m an utm ana föreställ
ningar om lämpliga angreppssätt och också hävda att ett område som traditionellt
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ansetts vara ”kvinnligt” kan användas för en djuplodande kritisk studie förankrad
i m odern teknologi.
Projektet syftar alltså till att studenterna avslutningsvis faktiskt själva ska delta i
ett bröllop (om än virtuellt) där de själva med hjälp av den kunskap och de insikter
de erhållit under kursens gång belyser språkvetenskapliga, litterära och kulturella
aspekter av ett bröllop som kan utspela sig i Austens England likaväl som i ett
nutida Sierra Leone.
5 Om mervärden med virtualiserad undervisning
E tt sätt att diskutera vad som kom m er att ske i detta pedagogiska projekt är att
använda begreppet virtualisering. M ed virtualisering avses att omskapa, nyskapa
ellerförflytta existerande eller icke-existerande objekt eller aktiviteterfrån den fysiska
världen till virtuella miljöer.
Med virtuella miljöer avses manipulerbara grafiska eller textbaserade miljöer som
genererats med hjälp av datorteknik. ”O mskapa” och ”nyskapa” betonar
manipulerbarheten, medan ”förflytta” betonar möjligheten till överföring av objekt
eller aktiviteter från den fysiska världen. Med ”icke-existerande objekt eller aktivite
ter” avses ännu inte realiserade artefakter i den fysiska världen. Ett exempel kan vara
en planerad byggnad. Ett annat en gemenskap som aldrig funnits. (Ågren 1998.)
D en virtuella världen uppfattas som skild från den fysiska världen i syfte att skilja
på aktiviteter och objekt som förekommer dels i virtuell form, dels i fysisk form.
D et betyder emellertid inte att det virtuella är något icke-verkligt, något fiktivt,
m en att virtuella objekt och aktiviteter återfinns enbart inom en väl avgränsad sfär
av verkligheten: den sfär som genereras med datorers hjälp.
H u r förändrar virtualisering av undervisning lärarens och studenternas aktivite
ter, lärandet och formerna för undervisningen? H u r kan mervärdet av att förflytta
delar av undervisningen till den virtuella världen formuleras?
D et finns förstås inga enkla svar på dessa frågor, m en utifrån det ovan beskrivna
projektet kan m an diskutera student- respektive lärarrollen och olika typer av
mervärde.
I wedding-projektet kom m er studenterna att i stället för att skriva egna uppsatser
inom det ämnesområde m an valt (språkvetenskap, kultur eller litteratur) att
tillsammans med andra studenter arbeta på ett projekt som per definition är
kooperativt och inom ram arna för engelskämnet interdisciplinärt. D et innebär

127

således stora förändringar både för arbetsformer och arbetsinnehåll. E tt av de
tydliga mervärden som kan skönjas med projektet är just att m an på ett enkelt sätt
kan skapa en helhet genom att integrera olika aspekter av samma fenomen på helt
naturligt sätt i en virtuell värld. Fokus förflyttas också från ensamt arbete till
kom m unikation och exponering.
Lärarens roll förändras naturligtvis också - han eller hon finns med som
handledare, ledsagare, syntetisör och så sm åningom medborgare i studenternas
virtuella ”värld”. Lärare blir tvungna att relatera sitt eget äm ne till andra och
paradoxalt nog innebär skapandet av den virtuella världen krav på högre grad av
konkretion. Precis som studenterna måste lärarna fundera över vilka element som
bör fa plats i världen och hur de är interrelaterade. Resultatet blir förhoppningsvis
större insikt. Bland andra mervärden med flytten till den virtuella världen finns
de kontaktm öjligheter som erbjuds. K ontakter med människor från andra delar
av världen både möjliggörs och uppm untras.
En av de slutsatser man dragit från tidigare projekt på avdelningen för engelska
är att mediet har stor inverkan på studenternas förhållningssätt till sitt arbete och
att en stor potentiell publik verkar inspirerande. O fta finns det en outtalad
uppfattning om att uppsatser läses av handledaren och i bästa fall av andra
studenter men att de sedan ham nar i något arkiv varifrån de aldrig återser dagens
ljus. E tt annorlunda m edium , m å det vara hypertext eller virtuella världar, tycks
fungera m indre som en slutpunkt och mer som en startpunkt. Materialet blir
tillgängligt på ett helt annat sätt och därmed blir det också viktigare att ta ansvar
för vad m an presenterar. D et handlar delvis också om att utforska ett nytt m edium
som erbjuder nya möjligheter. Dessutom finns det en helt annan typ av återkopp
ling eftersom m an ofta far synpunkter och läsare/deltagare utifrån - även efter
projektets slutförande.
Avslutningsvis måste det sägas att m an inte kan veta innan m an faktiskt prövat och
att en av våra uppgifter som utbildare på universitetsnivå är att tillsammans med
studenterna utforska nya undervisningsmetoder. En av de möjligheter som
virtuella världar erbjuder genom att de är just virtuella i sin relativa verklighet är
att m an kan gestalta tider, kulturer och skeenden som är historiska eller som aldrig
funnits. D et är denna gestaltning som studenterna i wedding-projektet kom m er
att fa ta ansvar för.
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C. Examination
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N ågra personliga reflektioner
kring kvalitet och exam ination
Sven Nordlund, Institutionen fö r ekonomisk historia
Sammanfattning
Vad en del av oss under senare år upplevt är resursinskränkningar med
m indre möjligheter att upprätthålla lärarinsatser. Samtidigt har vi fatt en
ökad tillström ning av studenter. Resurstilldelning baseras på genomström ningstakt och ökade volymer av studenter. Samtidigt skall kvaliteten
upprätthållas trots fler studenter och minskade resurser. D etta har givetvis
givit oss en del huvudvärk. H u r skall man som lärare klara större student
grupper med oförändrade kvalitetskrav? E tt område där denna problem atik
många gånger varit akut har gällt examinationsformerna. D etta har bland
annat gällt skriftliga examinationer. Inom institutionen för ekonomisk
historia kom vi m ot denna bakgrund att utarbeta en skrivningstyp som var
baserad på vad som skulle kunna kallas kvalitativt utform ade multiple
choice-frågor. M in lilla uppsats är en redogörelse för m ina erfarenheter i
detta sammanhang.

M an kan inte prata om kvalitet och examination utan att först säga något om de
förutsättningar som idag styr vår verksamhet som lärare. Sedan början av 1990talet har förutsättningarna för universitetsundervisning och utbildning radikalt
förändrats. D e har på ett helt annat sätt än tidigare underställts den s k
marknadens krav. Vidare har de kom m it att bli viktiga instrum ent i en statlig
arbetslöshetspolitik vilket kraftigt ökat studentantalet inom de humanistiska och
samhällsvetenskapliga fakulteterna. Slutligen har denna del av universitetens
verksamhet drabbats av besparingar. Ekonomiskt har detta inneburit att företags
ekonomiska resonemang och direktiv i hög grad kom m it att styra institutionernas
arbete. Institutionerna skall fungera som små eller medelstora företag som i
enlighet med den rådande kanon skall tävla på ”marknaden” samt anpassa sig till
dess krav. M en hur går detta ihop med den arbetsmarknadsmässiga uppgiften att
i stigande grad ta hand om och utbilda dem som inte far plats på marknaden? H är
finns en klar målkonflikt. Vad som förvärrar och försvårar denna är att undervis
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ningen och utbildningen av det stegrade studentantalet, trots stigande kostnader,
skall genomföras med samma resurser som tidigare eller rentav med minskad
penningtilldelning.
H u r har undervisningen och utbildningen påverkats av dessa förhållanden? D et
finns givetvis inget entydigt svar. D et kan variera från institution till institution,
från fakultet till fakultet, från universitet till universitet. För dem som bejakar den
nya utvecklingen brukar det ibland framhållas att kraven på ökad genom ström 
ning, marknadsanpassning och s k ”kostnadsmedvetenhet” gör utbildningen mer
effektiv. M an uppnår samma kvalitativa resultat som tidigare, ja bättre, genom
såväl utnyttjande av skalfördelar som genom att studenterna far ta större ansvar
för sina studier. M ed detta avses att tim antalet för undervisning skärs ned till
förmån för större grad av självstudier. H ärigenom kommer, brukar det ibland
framhållas, det svenska undervisningssystemet mer i nivå m ed det internationella.
Vad man uppenbarligen har i tankarna är de ledande universiteten i Storbritan
nien och USA. M en hur stäm m er det med det västeuropeiska systemet? Vad m an
glömmer bort är att dessa jämförelser haltar betänkligt. D et är möjligt att man
internationellt skurit ner på undervisningen till förmån för ökade självstudier.
M en samtidigt bör m an kom m a ihåg att ämnesstudierna ofta är tidsmässigt
mycket längre utomlands än i Sverige. En annan uppfattning som ibland framförs
är att konkurrensen om studenterna mellan universitetsorter och äm nen befor
drar utbildningens kvalitet och effektivitet.
Kritiska synpunkter har givetvis inte saknats. D e som ser positivt på utbildningens
marknadsanpassning m enar att den kan bli både effektiv och kvalitativ under
förutsättning att institutionerna verkligen kom m er att fungera som företag. M en
då måste de också fa ge sig ut på m arknaden och köpa billigare tjänster t ex lokaler
eller kunna fondera eller ackumulera eventuella ”vinster” från ett år till ett annat
år. Andra menar att det inte går att se institutioner, undervisning och utbildning
som företag vars varor styrs av marknadens kortsiktiga utbuds- och efterfrågevillkor.
E tt sådant synsätt tenderar att sänka kvaliteten och eliminera kompetens och
kunskap som oavsett tillfälliga konjunkturer långsiktigt behövs.
D et finns en annan sida av denna målkonflikt. M arknaden behöver mer välutbil
dad arbetskraft från universiteten. Samtidigt stöter samma m arknad bort en massa
m änniskor från arbetsmarknaden. Även här kom m er universiteten in. D et är de
som idag till en viktig del skall utbilda den arbetskraft som anses överflödig på
arbetsmarknaden. M ånga av dem skulle inte ägna sig åt universitetsutbildning om
de själva kunnat välja, d v s kunnat fa arbete på den öppna marknaden. De har helt
andra förutsättningar än de grupper som traditionellt söker sig till högre utbild

134

ning. D et är dessa omständigheter som formar klimat, möjligheter och reaktioner
när det gäller frågor som har att göra med hur vi vill och kan upprätthålla
kvaliteten i vår undervisning och utbildning. N ågon eller några generella lös
ningar på hur m an skall hantera kvalitetsfrågorna i denna situation har jag inte.
M en jag vill i detta sam m anhang passa på att redogöra för två exempel på
experiment rörande kvalitet i samband med examination och de erfarenheter och
tankar som dessa givit mig.
Trots att vi lever ganska nära varandra brukar vi inte veta särskilt mycket om
varandra och vår situation, så det kan kanske vara på sin plats att säga något om
m ina ”lokala” förutsättningar. Jag representerar en liten institution, ekonomisk
historia, i själva verket den m insta inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi
far väl därför med dagens marknadsekonomiska terminologi närmast rubriceras
som ett akademiskt ”miniföretag”. En handfull lärare samt några doktorander står
för undervisningsinsatserna. Fristående kurser spelar en stor roll för vårt ämne.
N ågot som säkerligen gjort att ekonom isk historia, trots sin litenhet, och i likhet
med många större äm nen har upplevt en stark ökning av studentantalet. Låt mig
understryka att detta är något som äm net hälsat med största glädje. D et har skapat
förhoppningar om en bättre fram tid såväl när det gäller grundutbildning som
rekrytering till forskarutbildning. Baksidan av denna glädjande utveckling har
varit minskade ekonomiska resurser, reducering av lärar- och timresurser.
Att utnyttja bibliotekets resurser är en väg till kvalitet och självständighet
M itt första exempel gäller erfarenheterna från ett experiment där tanken är att låta
studenterna i högre grad än tidigare ta över ansvaret för studierna. Vad det är fråga
om är att söka minska lärarnas undervisningsinsats kraftigt och samtidigt försöka
upprätthålla kvaliteten på utbildningen genom handledning och en lämplig
examinationsform. D et idealistiska slutmålet är att studenterna, i enlighet med
erfarenheterna från vissa anglosaxiska universitet, skall lära sig att ta mer ansvar för
sina studier. Small is beautiful, hette det en gång i tiden. A tt vara liten betyder
emellertid också att överlevnadsfrågorna ständigt är akuta. D et betyder att man som
liten måste anstränga sig mycket för att synas och bli hörd. För ekonomisk historias
del har det betytt att man under årens lopp satsat på ett utbud av 10-poängskurser
som vänt sig till studenter över hela fakultetsområdet, som är intresserade av
m odern svensk eller internationell ekonomisk utveckling. D et har inte betytt att
dessa kurser invaderats av studenter. Men de har attraherat en del studenter och
därigenom givit äm net en viss uppmärksamhet utåt som varit viktig för student
rekryteringen. En av dessa kurser har varit en kurs med nam net Östeuropas moderna
ekonomiska och sociala historia, som tillkom efter Sovjetsystemets kollaps. D en har
också koppling till pågående forskning vid institutionen.
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Vi vill behålla denna kurs inom ramen för vårt kursutbud. Samtidigt medger de
nya ekonomiska förutsättningarna inte att vi använder lika mycket tim - och
lärarresurser som tidigare. Tim antalet måste drastiskt sänkas och likaså tid för
examination. M ed tanke på att studenter som läser denna typ av kurs ofta har
mycket olikartade förutsättningar gäller det att finna en balans mellan vad de
ekonomiska resurserna kräver och viljan att upprätthålla kvaliteten. En del av
kursen tenteras av i form av en traditionell skrivning. D enna del är baserad på vad
m an kan kalla litteratur om huvuddragen i den östeuropeiska utvecklingen.
G enom denna och ett m indre antal föreläsningar far studenterna en bas för att gå
vidare. Därefter skall de styras in på ett antal problem om råden med precisa
frågeställningar som de skall lösa genom att utnyttja universitetsbibliotekets
resurser. Vad som här avses är att de skall utnyttja bibliotekets svenska och
internationella litteratur om Östeuropa. Arbetet utm ynnar i en skriftlig rapport
som blir föremål för diskussion på ett seminarium.
För de flesta studenter är biblioteket liktydigt med bokbeståndet medan de mer
sällan kommer i kontakt med den guldgruva som tidskriftslitteraturen utgör. D en
didaktiska baktanken är att studenterna genom uppgiftens karaktär skall bli
tvungna att göra sig bekanta med tidskriftsfloran och på så sätt fa en inblick i vilka
kombinations- och jämförelsemöjligheter som denna litteratur kan generera.
G enom att utnyttja denna kan de relativt snabbt bli bekanta med olika ekonomisk
historiska tolkningar och perspektiv på ett visst historiskt problem område eller
fenomen. En annan tanke med denna uppläggning är att de vid studiet av framför
allt de sista decenniernas m oderna utveckling i Ö steuropa skall konfronteras med
olika samhällsvetenskapliga synsätt. För att klara av en seminarieuppgift som gäller
t ex den ekonomiska och institutionella transformationsprocessen i Östeuropa
under 1980- och 1990-talen måste studenterna mycket ofta utnyttja arbeten och
tidskriftsartiklar representerande olika samhällsvetenskapliga ämnen. Inom sitt
valda problem område eller med utgångspunkt från den givna frågeställningen
handlar det för studenten om att träna sig i att sätta in transformationsproblematiken
och synsätten på denna i ett historiskt perspektiv. Förhoppningsvis skall detta ge
en ökad medvetenhet om betydelsen av ett historiskt perspektiv m en också nyttan
av utnyttja och göra jämförelser mellan olika samhällsvetenskapliga synsätt.
För att underlätta igångsättandet av detta botaniserande i biblioteket utarbetades
en litteraturlista där litteraturen ordnades efter probemom råde. I samband med
utdelandet av litteraturlistan inform erar läraren om bibliotekets tidskriftsflora
och var och hu r m an kan utnyttja denna. Till en början om fattade litteraturlistan
endast några fa problem om råden och ett tiotal sidor. D en har under 1990-talet
kom m it att svälla såväl när det gäller problem om råden som när det gäller böcker
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och tidskriftsartiklar (se bil 1—3). Rapporterna som ventileras skall ha ett omfång
på 7—10 sidor och behandlas vid gruppseminarier. Varje student skall kom m en
tera respektive försvara en rapport. K om m entarerna skall inriktas på bland annat
följande saker: h ur författaren löst sin frågeställning(ar), varför han/hon valt dessa
och i vilken m ån det finns olika synsätt/perspektiv och på vad dessa är grundade.
Tanken eller idealbilden är långsiktigt att skära ner föreläsningarnas antal ännu
mer till att slutligen bara ha några få introducerande sådana. D en obligatoriska
kurslitteraturen skall successivt minimeras. M erparten av kursen skall så små
ningom få karaktären av två problem områden, som skall självständigt lösas av
studenten med hjälp av kurslitteraturen och litteratursökning. D e skall utm ynna
i två självständiga rapporter som ventileras vid två seminarietillfällen. Föreläs
ningar skall äga rum bara i samband med introduktionen. Lärarens uppgift blir
främst handledarens och seminarieledarens.
Experimentet har pågått under flera år och vi har samlat på oss en del såväl positiva
som negativa erfarenheter. H andledningen har m indre förvånande ökat. Ibland
mycket. D ärem ot har vi kunnat skära ned föreläsningsinsatserna. D ock inte i den
om fattning som vi ursprungligen hoppades. I stället för, som vi räknade med,
ungefär hälften blev det inte mer än en tredjedel. Vi har heller inte kunnat ta steget
från skrivningar på den obligatoriska litteraturen för att i stället baka in denna som
en del i ett självständigt arbete med problem områden. Erfarenheterna av de
individuella problem om rådena har också varit mycket olika från år till år. Vissa år
har det gått bättre, andra sämre.
E tt självständigt arbete med dessa premisser är, mycket beroende av studenternas
motivation och bakgrund. Mycket beror på om studenterna tidigare har arbetat
på ett liknande sätt, hur länge de läst på universitetet, historiska kunskaper,
engelska språkkunskaper och hur intresserade de verkligen är av kursen. O m de
valt den för att skrapa ihop ett visst antal poäng eller om de inte kom in på någon
annan kurs, om de läser flera kurser parallellt, om de har ett personligt intresse i
vad som händer och har hänt i Ö steuropa o s v . För dem som verkligen är
engagerade, som kan engelska tillräckligt bra och som har erfarenheter av PM skrivande har erfarenheterna varit goda. För den andra gruppen, de m indre
motiverade, med sämre språkkunskaper och m ed m indre eller liten erfarenhet av
skriftligt självständigt arbete, har resultaten därem ot varit m indre lyckade. En del
av dessa har hoppat av och andra har krävt relativt mycket hjälp i form av
handledning.
D en kanske mest intressanta aspekten av vårt experiment med Östeuropakursen
har att göra med hur studenterna utnyttjade vårt referensmaterial för att lösa
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uppgifterna. D et mesta av referensmaterialet bestod av böcker och framför allt
tidskriftsartiklar. D en stora m ajoriteten av detta finns på universitetsbiblioteket.
En m indre del får m an beställa interurbant. D et visade sig att de flesta studenterna
valde böcker. Varför? En del framhöll att det var ”svårt att finna” tidskrifterna trots
att de i de flesta fall står uppsatta på hyllorna i själva biblioteket. ”D et var jobbigt
och tog för lång tid”, ”D et var splittrande”, ”D et var bättre m ed böcker då hade
m an det samlat”. En del framhöll att det var första gången som de överhuvudtaget
hade läst någon samhällsvetenskaplig tidskrift utöver dem som de fått utdrag ur
i samband med undervisningstillfällen eller som stått på någon obligatorisk
kurslista. På en fråga om de brukade gå om kring och titta på bokbeståndet och
tidskriftshyllorna var det bara några få som gjorde detta mer kontinuerligt. D e
flesta aldrig. I en del fall saknade man kunskap om att det fanns tidskriftshyllor
m ed de allra färskaste num ren. En del hade försökt använda sig av olika databaser
på IT. Tyvärr hade de därvid ofta utnyttjat lättåtkom ligt tu n t inform ationsm ate
rial. D e hade inte gått vidare för att söka mer givande litteratur från nätet och
databaser. Vad vi lärt oss av vårt arbete m ed Osteuropakursen är att om vi vill
förändra kursen i riktning m ot mer självständighet och m indre lärarledd under
visning och värna om kvaliteten måste vi sätta in betydligt mer resurser när det
gäller att visa hur m an utnyttjar och varför m an skall utnyttja universitetsbiblio
teket.
Att läsa noggrant, ge akt på olikartade formuleringar och reflektera
M itt andra exempel gäller erfarenheter av att försöka balansera kvalitetskrav med
mindre resurskrävande examinationsformer. Vi använder oss vanligen av såväl
skriftliga som muntliga examinationsformer. D et är emellertid erfarenheterna av
förändringar i formerna för den skriftliga examinationen som jag här kommer att tala
om. Våra skrivningar består mestadels av s k essäfrågor. D et rör sig om 3—4
alternativfrågor om 10 poäng, d v s man skall besvara tre av sex eller fyra av åtta
alternativ. Så länge man har ungefär 30 studenter på t ex A-nivån är rättandet av
essäfrågor inget större problem. Men när det blir fråga om 60-120 studenter tar
rättningen av essäfrågor mycket lång tid. Speciellt om man anser att rättningen också
är ett läro tillfälle, d v s att det är viktigt att korrigera och kommentera vad studenterna
skrivit. Arbetsinsatsen blir då ytterst betungande och resurskrävande timmässigt sätt.
Vi måste därför få till stånd timmässigt mindre resurskrävande examinationsformer
men som ändå upprätthöll rimliga kvalitativa krav. Det fanns ingen ”mirakelmedi
cin”. Vi kom i själva verket att arbeta med olika modeller.
I det här sammanhanget skall jag redogöra för erfarenheter och tankar som jag haft
i samband med försök att mer kvalitativt utnyttja s k m ultiple choicefrågor eller
flervalsfrågor. Flervalsfrågor var det sista som jag skulle ha tänkt att jag skulle
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kom m a att använda mig av. D e var för mig länge något som väckte ytterst negativa
reaktioner baserade på personliga erfarenheter som student i Lund vid början av
1960-talet. Sedan dess var denna typ av kontrollmekanism för mig symbolen för
en utbildningsteknologisk tradition vars kunskapsideal blev en parallell till
miljonprogrammets standardiserade och själlösa bostadsmiljöer. Tills en dag för
n åg ra år sedan då några kolleger i G ö te b o rg påpek ad e för m ig a tt
flervalsfrågetekniken inte alls behövde vara en kvalitativ katastrof. D e förklarade
att den, rätt använd, inte bara var en mätare av ”korvstoppning” utan mycket väl
kunde fylla kvalitativa krav. Jag beslöt att ge flervalsfrågemetoden en chans.
Vad var det för färdigheter och kunskaper som med fördel kunde mätas med
flervalsfrågor? Kunde de appliceras på all slags kurslitteratur? H u r skulle man
konstruera frågorna för att de skulle m äta det vi ville att de skulle mäta? H u r stor
andel av skrivningen skulle bestå av denna typ av frågor? På vilket sätt skulle
m ultiple choicefrågorna poängsättas? Vilken tyngd skulle de ha? H u r mycket av
de traditionella essäfrågorna behövdes för att kom m a åt andra viktiga perspektiv
på hur studenterna uppfyllt kunskapsmålen?
Vi valde att använda flervalsfrågorna för att se hur studenterna läst och tillägnat
sig litteratur som behandlade ekonomiska idéer och ekonomisk politik. Vi ville
vidare använda dem för att se hur förståelsen var för vissa ekonomisk-historiska
fenomen. H it hörde t ex reaktioner eller åtgärder i samband med ekonomiska
kriser. Vi bestämde oss för en relativt sträng poängsättning. Vi skulle ha fem frågor
av m ultiple choicekaraktär. Varje fråga gav maximalt 2 poäng. Samtliga fem
tvåpoängsfrågor skulle inrym m a 6—12 alternativ. För att erhålla full p ott på varje
fråga fordrades rätt på alla alternativ, endast 1-2 fel gav ett poäng. Frågorna skulle
utformas så att de dels kontrollerade vissa faktakunskaper, dels tvingade studen
terna att ta ställning och reflektera. Frågorna skulle utformas så att det inte bara
fanns ett rätt svarsalternativ utan flera. D et måste finnas s k distraktorer ( bil 4 6). Svarsalternativen kunde vara ganska lika varandra för att studenterna därige
nom skulle tvingas noggrant reflektera över vilka av alternativen som var korrekta
eller felaktiga. För att åstadkom ma denna effekt kunde skillnaderna mellan tre
nästan identiska alternativ vara avsaknaden eller förekomsten av någon variabel.
I syfte att tvinga till eftertanke borde denna till sin karaktär inte vara alltför olik
de övriga egenskaperna. En annan variant var att laborera med olika kom binatio
ner av åtgärder i samband med ekonomisk politik eller kriser för att se vilken
förståelse som fanns för betydelsen av respektive fenomen (bil 7 -8 ). D en
skrivning som vi använde innehöll 4 essäfrågealternativ varav två skulle besvaras,
två kortfrågealternativ om 5 poäng varav en skulle besvaras samt 5 flervalsfrågor
om 5 ggr 2 poäng.
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Vi fick mycket olika reaktioner från studenterna. För det första tyckte de flesta att
det var alltför stora krav för att fa poäng på flervalsfrågorna. D e menade att
poängsättningen borde ändras. Även ett m indre antal rätta svarsalternativ borde
ge poäng. En grupp tyckte att frågorna var för detaljerade och för svåra. En del var
inte särskilt förtjusta över att många av svarsalternativen liknade varandra. D e
tyckte det var onödigt komplicerat. D et var de med m indre lyckade skrivningsresultat som ofta hyste dessa uppfattningar. D et fanns också en grupp som lyckats
ganska bra med kort- och essäfrågorna m en som misslyckats med flervalsfrågorna.
D enna grupp föreföll i hög grad ha chansat. M an fick en känsla av att de inte läst
den del av kurslitteraturen som här förekom och därför chansat. En annan grupp
som lyckats relativt bra tyckte att experimentet var intressant men samtidigt att
fler s k kortfrågor hade varit bättre. Vad de tyckte var jobbigt var de frågor som
innehöll snarlika svarsalternativ där endast en liten detalj avgjorde vad som var rätt
eller fel. Som en student uttryckte det ”m an skall inte behöva lusläsa frågorna och
fundera så för att kunna svara rätt på frågorna”. En tredj e grupp, inte så förvånande
den som lyckats bäst med frågorna, tyckte att det var en rolig form av frågor.
Speciellt tyckte de att frågor vars svarsalternativ var snarlika var de mest intres
santa. D et var lite utm aning över dessa då de tvingades fundera över
frågeal ternativen.
Vi tog till oss en del av den framförda kritiken. Vid nästa skrivningstillfälle intog
vi en mer liberal bedöm ning d v s gav poäng, 0,5, även för bara några fa rätt.
G enom m inskningen av antalet essäfrågor som substituerades med kort- och
flervalsfrågor lyckades vi reducera rättnings tiden med cirka 40 %. Ur institutio
nens och lärarnas synpunkt var detta en klar förbättring av resursutnyttjandet
såväl ekonomiskt som ur lärarsynpunkt. Flervalsfrågorna hade klarat testet. D e
kunde utnyttjas dels för att pröva vissa kvaliteter när det gällde studenternas
kunskaper och medvetenhet, dels kontrollera i vad mån dessa verkligen läst en del
av litteraturen. Framför allt var det de frågor vars olika alternativ påm inde om
varandra och där endast en m indre detalj avgjorde om det var fel eller rätt som
föreföll vara de kvalitativt mest givande. M en samtidigt blev det mycket klart att
de bara kunde kom plettera m en aldrig ersätta essäfrågor som instrum ent för en
kvalitativt tillfredställande examination. En annan erfarenhet vi fick var att
flervalsfrågorna hela tiden måste kontinuerligt granskas, förbättras och förnyas.
D et var nödvändigt att bygga upp en bank av ”reflekterande frågor”. En uppgift
som emellertid var betydligt mer arbetskrävande än att konstruera ”traditionella”
kortfrågor.
A tt utbud av undervisning och utbildning måste anpassas till förekomsten av
ekonomiska resurser och krav på genom ström ning är naturligt. Inför framtiden
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måste universitet och politiker emellertid diskutera vad vi skall ha universitets
undervisningen till. Skall den främst utnyttjas som arbetsm arknads- och
konjunkturinstrum ent? Eller skall den användas för att befordra självständigt och
kritiskt tänkande, gynna forskning och professionalitet? G år det att kombinera
dessa två målsättningar? D et är möjligt. M en i varje fall, känner jag, måste vi börja
prata om hur detta skall gå till. O m vi anser och vill att utbildningen skall fortsätta
spela en avgörande roll måste vi på ett helt annat sätt än hittills lyfta fram och
prioritera frågor som rör undervisningens kvalitet. H ar vi väl bestäm t oss för ett
visst utbildningsutbud måste vi hävda våra kvalitetsanspråk. D et far inte bli en
fråga som underställs eller anpassas till kortsiktiga budgetkrav och krav på
genom strömning. Vad som då eventuellt kortsiktigt synes ge effektivitet och
ekonomiska vinster riskerar att bli kontraproduktivt för både individ och sam
hälle. Jag hoppas därför att vi i fram tiden inser betydelsen av att ägna mer energi
och viljeinriktning åt frågor gällande examination, andra undervisningsformer
och innehåll.

Bil 1.
Litteratur rörande olika problemområden och frågeställningar om Östeuropas moderna
ekonomiska och sociala historia.
Inledning
Tanken med följande litteratur är att den skall kunna användas när det gäller studiet av bestämda
frågeställningar och problemområden. Litteraturen fmns i hög grad på Umeå Universitets
bibliotek. I de fall där böcker eller tidskriftsartiklar inte finns på UB får de beställas interurbant.
Kom då ihåg att beställa så fort som möjligt. Det tar 2 -3 veckor att interurbant få ifrågavarande
artikel eller bok.
Utöver den nedanstående litteraturen kan det i vissa sammanhang vara värt att se på följande
periodiska publikationer:
World Bank reports
Reports from OECD
International Affairs
Foreign Affairs
Internationella Studier
Current History
United Nations Statistics.
Litteraturen är uppställd efterfiljandeproblemområden:
Sid .
3 ArTransitionsprocessens politiska dimensioner.
5 B:Transitionsprocessens ekonomiska dimensioner.
8 C: Gender i Östeuropa och Sovjetunionen/Ryssland.
8 D : Direktinvesteringar, kapitalimport och utrikeshandel i det nya Ryssland och Östeuropa.
9 E: Östeuropa - EG/Europeiska Unionen -Väst-SydEuropa
10 F: Förändrad syn på Östeuropeisk utveckling: Historiografi och historiografisk förändring.
11 G: Nationalitet- och etnicitetsproblem.
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14
15
17
18
20
22
24
25
26
29
30
30
32
34
36
38
38
39
39
40
40
41

H: Ungern
I: Polen
J: Tjeckoslovakien - Tjeckien - Slovakien.
K: F.d. Jugoslavien, Kroatien, Serbien, Makedonien, Slovenien, Bosnien/Herzegovina
och Albanien.
L: Moldavien, Rumänien, Bulgarien och Ukraina.
M: De Baltiska Staterna.
N: Sovjetiska/Ryska Asien.
O: Kaukasien
P: Allmänt Östeuropeisk- och centraleuropeisk utveckling.
Q: Norden och Östeuropa efter kommunismens sammanbrott.
R: Östeuropa och den fysiska miljön.
S: Ryssland - Allmänt efter 1991.
T: Sammanbrottets orsaker och förlopp.
U: Sovjetunionens ekonomiska och sociala utveckling 1917—1991.
V: Rysslands ekonomiska och sociala utveckling före 1917.
W: Säkerhetspolitik - Utrikespolitik - Maktpolitik.
X: Östersjöområdet
Y: Tyskland
Z: Kultur
Å: Turkiet & Iran-Ryssland-CentralAsien-Kaukasien
A: Företag & Företagande & Företagare.
Ö: Rysslands relationer till Kina-Usa-Europa.

Bil 2.
Några av de tidskrifter som finns på UB. Alla tidskrifter som finns med i litteraturlistan finns
inte med i denna förteckning. De flesta dock. De som inte finns måste beställas interurbant.
Archives Europ. Sociolog
British Journal o f Sociology
Brooking Papers on Economic Activity
Contention
Current History
Contemporary European History
Daedalus
Development and change
East European Politics and Societies
European Bank for reconstruction and development
Economics o f transition
Ekonomisk Debatt
Ekonomiska Samfundets Tidskrift
Europe-Asia Studies
Finsk Tidskrift
Geojournal
History o f political economy
Historisk Tidskrift-Norge
Historisk Tidskrift—Danmark
Internationella Studier
International Affairs
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International Labor Reviw
Invandrare och Minoriteter
International Social Science Journal
Journal o f Baltic Studies
Journal o f economic perspectives
Journal o f economic issues
Journal o f modern history
Journal of political economy
Journal o f Common Market Studies
Kyklos
New Left Review
Nationalökonomisk Tidskrift
Post Soviet Affairs
Problems o f Communism
Politica
Political Studies
Social Research
Samtiden
Syn og Segn
Telos
The Economist
Världspolitikens dagsfrågor
World Politics
World development
Ymer
Okonomi og Politik
Bil 3.
Exempel på litteraturförslag hämtade ur avsnittet om ekonomisk transformation/transition och
om de baltiska staterna.
Ekonomisk transformation/transition.
Mokrzycki, E., A new Middle Class. I R Kilminster & Varcoe, I., ed., Culture, Modernity and
Revolution. Essays in honour of Zygmunt Bauman. Routledge 1996.
Müller, K., Modernising Eastern Europe. Theoretical problems and political dilemmas.
Archives european sociology 1992, s. 109-150.
Nelson, J M., The politics of Economic transformation. Is Third World experience relevant in
Eastern Europe? World Politcs 1993, s. 433-463.
Nove, A., Economics o f Transition: Some Gaps and Illusions. I: Crawford, B., ed. Markets,
States and Democracy. The Political Economy of Post-Communist Transformation. Westview
Press 1995
Economics o f transition. I: Ian Thatcher ed. Alec Nove on Economic Theory. Previously
unpublished writings I Edvard Elgar. 1998
Peng, Y., Privatization in Eastern European countries. East European Quarterly 1993, s. 471-483.
Pereira, L C. & Przeworski, A., ed., Economic reforms in new democracies. Cambridge UP 1993.
Perestroika in Eastern Europe. Special Issue, Telos 1989.
Radetzky, M., Utsikter för Sovjetunionens energiexport efter perestroikan. Ekonomisk De
batt 1991:5, s. 391-403.
Rose, R., Contradictions between micro and macro economic goals in Post-communist socities.
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Europe-Asia Studies 1993:3, s. 419-444.
Mass response to transformation in Post-communist societies. Europe-Asia Studies. 1994:1, s.
3-28.
Rosenberg, L., Economic Transition in eastern Europe: Paying the price for freedom. East
European Quarterly 1992:3, s. 261-278.
Rudand, P., Privatisation in Russia: One step forward Two steps back. Europe-Asia Studies
1994:7, s. 1109-1132.
Sachs, J & Pistor, K., ed. The Rule o f law and Economic Reform in Russia. Westview Press 1997.
M: De baltiska staterna.
Andersen, E A.,The legal status o f Russians in Estonian privatisation legislation 1989-1993.
Europe-Asia Studies 1997:2.
Aspholm, I., Finskägda företag i Esdand och deras erfarenheter av det estniska rättssystemet.
Ekonomiska Samfundets Tidskrift. 1997:2.
Baltikum och EU. Internationella Studier 1996:2.
Berg-Andersson, B., Den estniska industrins framtidsutsikter. Ekonomiska Samfundets Tid
skrift 1998:1.
Bryld, M & Kulavig, E., ed. Soviet civilization between past and present. Odense UP 1998.
Goble, P., The Baltics, Three States, Three fates. Current History 1994, s. 332-333.
Hiden, J & Salmon, P., The Baltic Nations and Europe. Longman 1991.
Hood, N & Kilis, R & Vahlne, J E., Transition in the Baltic States. Micro-Level Studies. Mac
Millan 1997.
Hoppe, G., Jordbruk och landsbygd i Esdand, ett långtidsperspektiv. Ymer 1993.
Kahk, J &Tarvel, E.,An economic history o f the Baltic Countries. Studia Baltic Stockholmiensis
nr 20. Almqvist & Wicksell International 1997.
King, G & BarnoweJ T., Social capital in the Latvian transition: Trust and other managerial
values. Nationalities Papers 1998:4.
Lagerspetz, M., Sociala Problem och Esdands sjungande revolution. Ost-Forum 1997:4.
Luik, J.,Intellectuals and their two paths to restoring civil society in Estonia. i.Zbigniev Rau ed.
The remergence o f civil society in Eastern Europe and the Soviet Union. Westview Press1992.
Lundqvist, L. & Persson, L O., Baltic regions and Baltic Links. Nordrefo 1995:2.
Löfgren, J., A different kind of Union. Transitions 1997.
Moe, J F., Politiken i uttryck av kultur och förtryck av kultur. Ost-Foruml997.
Nove, A., Baltic Republics-agriculture. I: Ian Thatcher ed., Alec Nove on Communist and
postcommunist countries. Previously unpublished writings, 2. Edvard Elgar 1998.
Park, A., Etnicity and independence: the case o f Estonia in comparative perspective. EuropeAsia Studies 1994:1, s. 69-87.
Penikis, J J., Latvia. Independence renewed. Westview 1997.
Petersen, N., ed. The Baltic States in International Politics. The Danish Institute o f Internatio
nal Studies. Jurist- og Okonomforbundets Forlag DJOF 1993.
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Bil 4.
Vilka av följande skolor eller tänkare inom det ekonomiska tänkandet svarar mot nedanstående
påståenden. Ange siffra efter respektive påstående!
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1. merkantilismen
2. fysokratismen
3. Malthus
4. klassikerna
5. Keynes
6. Friedman
7. neoklassikerna
8. monetaristerna
9. Marx
10. Schumpeter
11. List
12. Veblen
a) Det är bara produktion och arbete inom jordbruket som kan alstra värde 2
b) Med kapitalets högre organiska sammansättning ökar ekonomins koncentrationsgrad
9
c) Det är bara försäljningen, handeln som skapar verkligt värde
1
d) Företag kan drabbas av kriser och försvinna men en total allmän kris är inte möjlig
4
e) Om underkonsumtion uppstår kan inte bara företag drabbas av kriser utan en total allmän
kris bli verklighet
3
f) En alltför stor koncentration av näringslivet kan bli ett hot mot hela det kapitalistiska
systemet då företagens vitalitet och förmåga till förnyelse minskas
10
g) För att undvika en total kris i ekonomin och upprätthålla balansen i ekonomin kan ett sätt
vara att spara under goda tider och konsumera så mycket som möjligt under dåliga tider.
3
h) Alla ekonomiska beslut är ytterst en fråga om psykologi dvs individen, konsumenten,
företagaren, producenten hamnar i en valsituation
7

Bil 5
Vilka av följande påståenden förknippar du med Bretton Wood?
a) Överenskommelse mellan Sovjetunionen och USA hur man skall dela upp världen
ekonomiskt efter andra världskriget........
b) Den överenskommelse som innebar startskottet på den västeuropeiska ekonomiska
integrationsprocessen............
c) Det tillfälle då man man beslutade om inrättandet av Världsbanken och Internationella
Valutafonden...... x
d) Det tillfälle då man man beslutade om inrättandet av Världsbanken, Marshallhjälpen, GATT
och Internationella Valutafonden..........
e) Systemet med flytande växelkurser tar sin början..........
f) Början på Pax Americana
x
g) Dollarn och pundet blir reservvalutor till guld
x
h) Dollarn blir den ledande valutan och frikopplas helt från guldet..........

Bil 6
Vilka av följande påståenden är korrekt/korrekta?
a) Med likviditetspreferens menade Keynes att individer tenderade att hålla på sina pengar
under kriser......... x
b) Med likviditetspreferens menade Keynes att individer tenderade att föredra att konsumera
och investera under krisperioder..........
c) Adam Smith ansåg att konkurrensen var det sätt med vilket man kunde uppnå balans i
ekonomin
x
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d) Pratet om att det kunde uppstå kriser i företag och branscher var enligt klassikerna helt
felaktigt.............
e) Klassikerna menade att om det rådde konkurrens så var det ingen risk för total kris i
ekonomin
x
f) Enligt klassikerna rådde det alltid balans mellan sparande och investeringar.
x
g) Enligt klassikerna rådde alltid balans mellan sparande och investeringar eftersom allt
sparande omsattes i investeringar med en gång
x

Bil 7
Under den internationella krisen 1929-1932 och dess lösande kom räntepolitik att spela en
framträdande roll. Vilka av följande påståenden beskriver korrekt de strategier som användes
vid olika tidpunkter och i olika länder.
a) man höjde diskontot för att bromsa sparande och investeringar.........
b) man höjde diskontot för att bromsa utflödet av kapital ur landet........ x

c)man höjde diskontot för att locka till sig spekulativt kapital

x

d) Genom sänkning av räntan hoppades man minska sparandet
x
e) man höjde räntan för att öka konsumtion och sparande.........
f) genom sänkning av räntan hoppades man öka konsumtionen och investeringarna..........x
g) genom att sänka räntan hoppades man öka konsumtionen och investeringarna och bli av
med det spekulativa kapitalet.........
h) genom att höja räntan fick man utländskt kapital att stanna i landet men motverkade
därigenom individernas och företagens produktion och köpande
x
i) genom att höja räntan fick man utländskt kapital att stanna i landet och gynnade därigenom
individernas och företagens efterfrågan och investeringar........

Bil 8
Under den internationella ekonomiska krisen 1873/74—1894/95 upplevde man ytterst
påtagligt den s k cob web-effektens följder. Vilka av följande påståenden beskriver dessa
tillfredställande?
a) Inom industrin som framkallade denna kris minskade man drastiskt produktionen som en
följd av fallande priser.........
b) Inom amerikansk och brittisk industri som orsakade denna kris ökade man produktionen
som en följd av alltför stegrad efterfrågan...............
c) Jordbruket som utlöste krisen upplevde kraftigt fallande priser på sina produkter. De
enskilda bönderna fick minskade inkomster och försökte kompensera sig för detta genom ökad
produktion............... x
d) Jordbruket som udöste krisen upplevde kraftigt fallande priser på sina produkter. De
enskilda bönderna fick minskade inkomster och försökte kompensera sig för detta genom ökad
produktion med resultatet att priserna föll ytterligare...................x
e) Inom det amerikanska jordbruket som udöste krisen ökade man produktionen som en följd
av stegrad efterfrågan varvid priserna föll och de europeiska bönderna fick det sämre..................
f) Jordbruket som udöste krisen upplevde kraftigt fallande priser på sina produkter. De
enskilda bönderna fick minskade inkomster och försökte kompensera sig för detta genom ökad
produktion med resultatet att priserna föll ytterligare. Detta kom att gynna de lägre inkomst
tagarna och arbetarklassen i Västeuropa...................x
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O lika exam inationsformer för olika mål
Lena Tibell och Christina Bergendahl, Biokemi, Kem iska institutionen
Abstract
Exam ination i någon form är nödvändig för att tillfredsställa både studenters
och lärares behov av feedback på lärandet. Även som inlärningsmoment
förtjänar examinationen att utnyttjas på bästa sätt.
V år hypotes är att olika typer av examination passar olika väl beroende på
vilka typer av färdigheter, förmågor och kunskaper som efterfrågas. Vi tror
också att olika examinationsformer gynnar individer på olika sätt. D et är
frågeställningar av det här slaget som vi är intresserade av att studera och då
m ed en infallsvinkel från kemiområdets valida kunskapskrav och mål. E tt
huvudsyfte med den förstudie vi här presenterar är att finna användbara
verktyg för att m äta och värdera utfallet, i olika avseenden, av olika examina
tionsformer och i vilken m ån vi uppnår uppställda mål.
D en kurs vi valt att använda i förstudien är en biokemikurs ( 10 p) på C-nivå,
”Proteinkemisk separations- och analysteknik”. Vi har utvecklat olika
examinationsformer och använt enkäter, intervjuer och bedöm ning av
examinationsresultat för att utvärdera utfallet. Redan nu tycker vi oss kunna
se att olika examinationsformer gynnar olika individer och att det finns
examinationsformer som kräver en djupare kunskap hos studenterna.

Bakgrund och syfte
M otiven att gå en kurs på universitetet kan variera. D et kan handla om att
tillfredsställa kunskapstörst och nyfikenhet men även att helt enkelt fa godkänt på
en kurs som ingår i en utbildning m an bestämt sig för att genomföra. Vilka är då
motiven för den kursgivande institutionen och lärarna på kursen? Sannolikt
handlar den viktigaste delen om att studenterna ska fa en viss bestämd kunskap
och vissa färdigheter. Examination blir då nödvändig för att ge återkoppling till
läraren om hon/han lyckats förmedla de kunskaper som avsågs och om studenten
uppfyller de krav som anses nödvändiga. På så sätt kom m er examinationen att
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utgöra en styrning av vilken kunskap studenterna kom m er att tillägna sig (”den
dolda kursplanen”). O m vi godtar detta inser vi strax hur avgörande och viktig
själva examinationen är som mätare på om vi uppnår målen med vår utbildning.
Exam inationen kan fa en betydelsefull funktion som ett led i en samlad strategi
för utvärdering och kvalitetssäkring. M ed tanke på detta blir det viktigt att vi som
lärare har gjort klart för oss vad kursens mål är och ställt frågor som: Vilken
kunskap (teori), vilket kunskapsdjup (katalog, analog eller till och med dialog)
och vilka färdigheter anser vi att studenten skall ha tillägnat sig under kursen? Ar
kursen utform ad så att vi ger studenterna en rimlig chans att uppfylla dessa mål
och krav? H ar vi gett studenterna tillfälle att reflektera över vad som är den valida
kunskapen i kursen eller utbildningsprogrammet?
M en det är även så att examinationen är av mycket stor betydelse för studenternas
behov av feedback. Vid varje typ av examination riskerar dock studentens ställning
att bli svag. D etta beror dock mycket på hur den utformas och vilken information
studenterna fatt om vad som förväntas och vad som kommer att bedömas samt i
vilken mån de ges möjlighet till dialog med läraren för att exempelvis påverka
arbetsformer, diskutera innehåll och korrigera misstolkningar. Exam inationen
förtjänar att utnyttjas på bästa sätt som inlärningstillfälle och inte ses som något
skilt från undervisningen utan som en väsentlig del av undervisningsprocessen.
Dessa tankar låg till grund för utvecklingen av de olika examinationsformer vi
genomförde på den kurs vi presenterar här. Vår idé var också att, beroende på
vilken typ av färdigheter och förmågor som efterfrågades, variera examinationsform. Ingen examinationsform passar för att examinera allt eller passar för alla
studenter. Vi ville även ta reda på om våra förändringar av kursen ledde till en
bättre måluppfyllnad och om studenterna under kursen förändrades i sin syn på
kunskap och inlärning och hur de upplevde de nya examinationsformerna.
M ålet med den kurs vi studerat var att integrera kunskaper från många områden,
träna studenterna att använda dessa kunskaper på ett praktiskt problem och på att
utvärdera och presentera sina resultat. D en ursprungliga utform ningen av kursen
och de arbetsformer som användes stämde väl överens med de uppsatta målen,
m en den skriftliga tentam en i slutet av kursen kom därem ot endast att examinera
vissa av målen. Vi tyckte därför att det var nödvändigt att försöka förbättra kursens
examinationsform.
En beskrivning av kursen och dess utveckling
D en kurs som vi arbetat med, ”Proteinkemisk separations- och analysteknik”, är
en 1O-poängskurs på C /D -nivå i biokemi. Antalet studenter på kursen har under
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åren varierat mellan 8 och 16. Kursen gick första gången vårterm inen 1993, och
har sedan dess givits en, och senaste året två, gånger per år. Målgruppen är kemi-,
biologi- och civilingenjörsstudenter med såväl kemisk som biologisk profil som
befinner sig i den senare halvan av sin utbildning.
Kursens tonvikt ligger på tilläm pning m en innefattar även att förstå grunderna för
olika renings- och analystekniker och att förstå dessa metoders användningsom
råden, krav och begränsningar. Vidare vill vi träna studenterna i försöksplanering,
att söka inform ation, formulera frågeställningar, utvärdera och dokum entera
resultat, samt i att redovisa sina resultat och slutsatser i olika former, såväl skriftliga
som muntliga. Allt detta är förmågor och kunskaper som är efterfrågade och
användbara i det fram tida arbetslivet. Kursen har varit om tyckt och fatt goda
om döm en i utvärderingar.
D en ursprungliga uppläggningen av kursen illustreras i Figur 1.

Poster

Seminarium

Posteriorberedelse

K

Tentamen
.

Examination
Figur 1. Ursprunglig utformning av kursen “Proteinkemisk
separations och analysteknik”

Kursen inleddes med en teoriperiod (cirka 2,5 vecka) då de teoretiska grunderna,
användningsom råden, krav och begränsningar för de olika teknikerna behandla
des. Även om råden som försöksuppläggning och dokum entation togs upp.
Teknikerna som behandlades täcker ett brett spektrum av områden (fysik, biologi,
kemi, matematik) och det finns ingen bra kursbok. I stället används kom pendier
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och vetenskapliga artiklar som kurslitteratur. Efter teoriperioden följde en
laborationsperiod (5 -6 veckor) där studenterna arbetade i par med projekt. M ålet
för varje projekt var i princip detsamma; att utveckla en reningsm etod för och att
biokemiskt karaktärisera ett givet protein. D e olika tvåm annagrupperna arbetade
m ed olika proteiner och de fick planera sin laborationsperiod själva under vissa
givna förutsättningar och med stöd av projekthandledare. Varje tvåm annagrupp
presenterade sina inledande försök i seminarieform efter ett par veckor och
laborationsperiodens sammantagna resultat i posterform efter laborationsperiodens slut. D e fick försvara sin poster vid en posterutställning som var annonserad
och öppen för alla. Varje poster granskades av någon av biokemiavdelningens
lektorer. Kursen avslutades med en skriftlig tentam en där de m etoder som gåtts
igenom under teoriperioden examinerades. D etta var det enda m om ent som
betygsattes. Laborationsperioden var dock obligatorisk.
Kursen som helhet fick goda om döm en från studenthåll. D en enda kritiken var
att m an tyckte att det var för lång tid mellan teori och tentam en och att det borde
räcka med postern som examination. Från lärarhåll såg vi det något annorlunda.
Teorin lästes oftast in först under senare delen av kursen eftersom tentam en låg
sist. D å tanken var att studenterna skulle använda m etoderna på ett insiktsfullt
sätt under laborationsperioden var detta otillfredsställande. Vidare använde inte
alla studenter alla metoder, m en ett av målen med kursen var att m an skulle fa
kunskaper om flera m etoder och inte bara dem m an praktiskt använde, varför en
examination av hela teoriblocket sågs som en nödvändighet. M en det låg verkligen
något i studenternas kritik av att den praktiska perioden, som var kursens
dom inerande inslag och mål, inte räknades i tillräcklig m ån i examinationen.
Vidare önskade vi på ett bättre sätt kunna bedöm a studenternas kunskapsdj up och
förmåga att dra paralleller, göra förutsägelser, ställa upp och testa hypoteser och
teorier, utvärdera resultat och presentera och argum entera för sina resultat och
slutsatser. E tt annat mål vi önskade uppnå var att ge studenter med olika förmågor
chansen att visa vad just de var bra på. Vår idé var att en varierad och mångsidig
examination skulle kunna vara ett sätt att uppnå dessa mål.
På den kurs som vi här nedan redovisar har vi försökt genom föra en mångsidig
examination och försökt utvärdera utfallet. G rundstrukturen i den omarbetade
kursen var i huvudsak densamm a (Figur 2). D en inledande teoriperioden var till
sitt innehåll i stort sett oförändrad och detta gällde även mål och uppläggning av
den praktiska delen av kursen. Teorin examinerades dock kontinuerligt med dels
hem uppgifter och dels inlämningsfrågor i slutet av vissa föreläsningar. E tt försök
till att hjälpa studenterna att sovra i den stora textmassan var att dela ut stödjande
frågeställningar, ”A tt tänka på då du läser texten”. Vidare behandlades teorin i
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diskussionsgrupper där studenterna försökte lösa och diskutera uppställda fråge
ställningar, ”tutorials”. Vi behöll

Projektansökan

Seminarium
Kontinuerlig
examination

Poster

Posterföredels

EXAMINATION
Figur 2. Ny utformning av kursen “ Proteinkemisk
separations och analysteknik”

seminarie- och posterm om enten men dessa bedömdes på ett annat sätt och ingick
i examinationen. Postrarna bedömdes dessutom av externa bedömare enligt i
förväg uppställda kriterier. Vidare införde vi ett nytt m om ent, en individuellt

GAMMALT UPPLÄGG

EXAMINATION

Teori

NYTT UPPLÄGG
Figur 3. Jämförelse av examinationen mellan den ur
sprungliga och den nya uppläggningen av kursen
kemisk separations och analysteknik”
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skriven projektansökan. Syftet med denna var att studenterna här fick anledning
att tänka igenom och värdera sina resultat, ställa upp hypoteser och föreslå h ur de
skulle testa sina hypoteser. D e skulle även göra en tidsplan samt en (grov)
kostnadsuppskattning.
Varje examinationsform föregicks av ett tillfälle där målen och bedöm ningskri
terierna klargjordes, samt följdes av ett individuellt examinationssamtal där
bedöm ningen diskuterades. Skillnaden i examination mellan de båda varianterna
av kursen framgår av Figur 3.
Enkäter och intervjuer
U nder kursens gång besvarade studenterna fyra enkäter och intervjuades en gång.
Studenterna fick fylla i en typ av enkät, s k P erryenkät, före kursen och en identisk
enkät tio veckor senare, d v s en vecka efter kursens slut. Syftet med detta var att
kategorisera studenterna i förhållande till ”Perry-skalan” vid kursstarten och att
utröna i vad m ån kursen åstadkom m it någon förändring.
W illiam Perry gjorde ursprungligen en studie där han följde studenternas
intellektuella och etiska utveckling (Perry, 1970 och Berg & Bergendahl, 1999).
H an intresserade sig särskilt för den kvalitativa förändringen i studenternas
tänkande under universitetstiden, en ändring från ett dualistiskt tänkande till ett
sam m anhangsknutet relativistiskt. H an beskriver en serie av nio steg där varje steg
representerar ett speciellt sätt att förstå sin omvärld på. D e sista fyra stegen handlar
om den etiska utvecklingen och identitetsutvecklingen. I vår enkät behandlar vi
de fem första stegen. Enkätens uppläggning finns beskriven av Berg och Bergen
dahl (Berg & Bergendahl, 1999) och innehåller 19 påståenden där studenterna far
ta ställning till i vilken grad de instäm m er (absolut inte, nej, neutral, ja eller ja
absolut). För varje student beräknades två medelvärden. E tt för de allmänna
frågorna och ett för frågorna som rör de laborativa m om enten. D å vi fortsättnings
vis pratar om högre Perry-värde menar vi en förflyttning från dualism m ot mer
sam m anhangsknuten relativism.
Ytterligare två enkäter genomfördes under kursen,fim d erin g a r 1 och fu nd erin g a r
2 . Båda innehöll frågor som behandlade studenternas upplevelse av den kontinu
erliga examinationen av teorin. D en första, funderingar 1, genomfördes efter
första veckan och tog dessutom upp hur deras ”inläsning” och inlärning hade
fungerat. D en andra enkäten, funderingar 2, genomfördes en vecka efter teori
periodens slut och de hade då laborerat en vecka. H är fick de även jämföra hur
examinationen fungerade om examinationsfrågorna besvarades direkt efter lek
tionens slut med att göra dem hem m a till nästa dag.
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D e skulle också reflektera över hur olika examinationsförfaranden påverkar hur
mycket och vad de lärde sig.
En vecka efter kursens slut gjordes en in tervju med varje student. Efter denna
intervju följde ett examinationssamtal där de sammanlagda resultaten på alla
m om ent på kursen diskuterades.
Resultat
Examinationsfrågorna (Teori)
Resultaten av bedöm ningarna av exam inationsfrågorna redovisas i Tabell 1.
Studenternas svar på frågorna i direkt anslutning till föreläsningarna visade att
studenterna arbetat med teorin inför föreläsningen, vilket också var avsikten. Ett
bättre resultat på ”hem tentafrågorna” hade dock förväntats. Vid denna typ av
examination var det meningen att studenterna skulle lägga ned arbete på att söka
inform ation på olika sätt. I stället var det vanligt att svaren innehöll en ren
upprepning av det som sagts vid undervisningstillfällena. D en teorikunskap som
kunde redovisas vid den kontinuerliga examinationen under teoriavsnittet tydde
inte på en bättre teoretisk kunskap, m en inte heller på en sämre, på detta stadium
(före laborationsperioden) än vid tidigare kurser ( vid tentan i slutet av kursen).
Dock, genom att teoridelen examineras tidigare under kursen än förut ledde det
till att studenterna var bättre teoretiskt förberedda inför laborationsperioden. D e
hade därför också getts större möjlighet att fördjupa sin teoretiska kunskap.
Av de enkäter som studenterna fyllde i under teoriperioden (funderingar 1 och 2)
framgick att ”inläsningen” tog 3—4 tim m ar varje dag. Frågorna ”att fundera på
m edan du läser” verkade underlätta inläsningen genom att fungera som ett stöd
. ”D et var bra m ed frågor annars är det så lä tt a tt fastna i detaljer som ej är relevanta
i sam m anhanget”. D et framgick också att examinationsfrågor i direkt anslutning
till föreläsningen innebar att det krävdes snabb inläsning och förståelse på kort tid
”mer trycka in kunskap än a ttförstå stora begrepp”. D etta överensstämde dock med
vår avsikt. Vi ville fa studenterna att utnyttja tiden i början av kursen till inlärning
av de teoretiska grunderna för att sedan under den laborativa delen av kursen
kunna reflektera och fördjupa sin kunskap. Av enkäterna framgick vidare att de
uppfattade ”tutorials” som en givande form för inlärning. ”D et blir en diskussion
m ed olika synvinklar eftersom m an har olika bakgrund. ” ”H ar man missat något är
det oftast någon annan som kan berätta. ”N är de efter teoriperioden jämförde hur
det var att svara på examinationsfrågan hem m a och på undervisningstid framkom
det att alla föredrog att göra den hem m a p g a m indre stress, m er lugn och ro
hem m a och att m an inte är så trött som direkt efter en föreläsning. M en det
framgick också av svaren att det blev en klar skillnad på inläsningen om de i förväg
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visste att examinationsfrågan skulle göras hemma. Svaren kan sammanfattas i att
studenterna inte tycker att m an bör veta i förväg vilken form av examination som
skall tillämpas. ”M an behöver pressen a tt man inte vet om frågan ska kom m a på
lektionstid, annars är risken a tt m an läser slarvigt eller inte alls och då blir detju ingen
diskussion vid tutorialstiUfallena”. Vad studenterna tyckte vid intervjun efter
kursen kan illustreras av följande citat: ”D et var bra a tt m an tvingades kom m a igång
a tt läsa tidigt under kursen”. ”N ä r man labbar kopplar m an tillbaka och m inns
föreläsningarna och examinationsfrågan som handlade om det m an gjorde. ” ”A lla
tyckte a tt det var bra men det var jobbigt ju st då. ”
Laborationsperioden
U nder den laborativa delen av kursen arbetade studenterna i par. Syftet med
laborationsprojektet var inte att studenterna skulle nå fram till ett exakt resultat,
utan att de skulle lära sig tänka strategiskt och våga prova sig fram. D et var
självständighet och initiativförmåga snarare än det slutgiltiga resultatet som
bedömdes. N ågra andra bedöm ningspunkter var förmåga att planera försök,
analysera och värdera resultat och samarbetsförmåga, laborationsteknisk förmåga,
självtillit och uthållighet. M ed utgångspunkt från dessa kriterier sammanställde
lärarna på kursen studenternas insats. D et allmänna intrycket var att studenterna
kom m er till denna kurs med väldigt olika erfarenheter från föregående kurser,
jobb, projektarbeten m m. Alla kom m er en bra bit vidare under kursens gång men
med olika slutresultat eftersom de bl a har så olika utgångsläge.
Enkäterna och intervjun ger en inblick i hur studenterna upplevde laborationspe
rioden. N ågra om döm en om laborationsarbetet efter första veckan på lab kan
sammanfattas med citaten: ”det gick sakta och lite trögt m ed laborerandet”, ”ettsteg
fra m å t och två steg bakåt”. Av intervjusvaren framgår att studenterna tycker att det
är viktigt att inte fa det exakta, rätta svaret av handledaren på lab utan att fa tänka
och jobba själva. Flera uppgav dock att det kunde vara frustrerande ”när m an g o rt
en sak 9 gånger och det ändå inte fungerar: D å behöver m an mer handfast hand
ledning”.
Sem inariet som hölls ett par veckor in i laborationsperioden hade som syfte att
studenterna dels skulle fa träning i att sammanfatta och redovisa sina resultat dels
att träna m untlig framställning och få vana vid att leda ett seminarium. U nder
seminariet bedömdes såväl den m undiga framställningen i sig som det teoretiska
djupet och förmågan att diskutera resultaten. Dessa bedöm ningar vägdes därefter
samman i ett betyg (tabell 1). D en övervägande majoriteten av studenterna hade
ett avspänt fram trädande och en öppen och inbjudande attityd, medan strukturen
på seminarierna som regel var otydlig och i alla fall var uppbyggd enligt den
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historiska (kronologiska) modellen. Studenterna var inriktade på att hålla en
”föreläsning” och vare sig seminariedeltagare eller seminariehållare var inställda på
diskussion i någon större omfattning. Bedömningen av kunskapsdjupet hos
studenterna och förmågan att värdera uppnådda resultat fick nästan uteslutande
grundas på presentationen av projektet och resultaten. Bedömningen här blev att
endast knappt hälften av studenterna på detta stadium uppnått fullgott teoretiskt
djup. Av enkätsvaren framgick att studenterna också upplevde det som bra att
sammanställa sina resultat, tolka dem och värdera det man gjort. Flera sa under
intervjun att det är viktigt med den m untliga träningen.
Tabell 1. Betyg givna vid de olika examinationsformerna. En bokstav represente
rar en individ.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Examinationsfrågor Seminarium Laborativt arbete
G
G+
G+
G+
VG
G+
G+
VG
G+
G+
G+
G+VG
G
G
GG+
G+
G+
G
G+
G +VG
GGG
G
G+
G

Projektansökan Poster
G
VG
G+
VG
G+
VGG+
VG
G
GG+
G+
G+VG
VG
G
G+
G+
G

Projektansökan
D en projektansökan som studenterna skrev individuellt under andra halvan av
kursen skulle ha sin grund i det projekt de arbetade med. Deras uppgift var att
”söka medel” för att kunna fortsätta det projekt de startat. Inför detta arbete
gjordes en genomgång av vad en ansökan förväntades innehålla och efter vilka
kriterier den skulle kom m a att bedömas. Studenterna hade under den tid de skrev
sin projektansökan full frihet att göra t ex litteraturundersökningar och data
sökningar samt att konsultera vilka personer de ville. Källor måste dock anges i
ansökan. D en slutgiltiga bedöm ningen av studenternas projektansökningar grun
dade sig på en bedöm ning av teoretiskt djup, hur väl idén presenterades och
motiverades, genom förbarhet, hur väl genom tänkta de föreslagna försöken var
och h u r de motiverades samt om arbetsplaneringen var realistisk och genom tänkt.
A nsökan bedömdes även utifrån om dess uppläggning och struktur var korrekt,
om adekvat terminologi användes, och om språket i övrigt var godtagbart. D en
sammantagna bedöm ningen delgavs studenterna i samband med ett enskilt
exam inationssam tal. D e mål som vi ville uppnå med projektansökan var flera.
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Dels ville vi ge studenterna möjlighet att formulera och argumentera för sitt
projekt i skrift, dels gav projektansökan tillfälle för studenterna att träna sig i att
planera och tänka strategiskt. V id denna form av examination ges studenterna
möjlighet att visa om de nått en fördjupad förståelse och om de kan dra paralleller
och läraren ges möjlighet att bedöm a vilket djup studenterna nått i sitt kunnande.
D et visade sig, inte helt överraskande, att det var klart svårast att formulera och
motivera sin idé. D et näst svåraste var att uppnå det teoretiska djupet, och att väl
tänka igenom utförandet av planerade försök. D ärem ot använde de flesta en
korrekt terminologi, kunde strukturera och formulera sig väl och lägga upp
ansökan korrekt och typografiskt snyggt. Förmågan att beskriva försök var också
i regel god. Betygen redovisas i tabell 1.
Studenterna tyckte att det var roligt och lärorikt att skriva projektansökan. D e
upplevde denna examinationsform som verklighetsrelaterad och som ”något man
antagligen kom m er a tt göra i fram tiden”. Samtalet efteråt var uppskattat eftersom
det gav direkt och konkret feedback. M ånga tyckte att det svåraste var att kom m a
på någon bra och innovativ idé att centrera sin ansökan runt.
Poster
D e mål vi ville uppnå genom att studenterna redovisade sina sammantagna
resultat i posterform var delvis andra än de som gällde för projektansökan. H är
gäller det att kunna strukturera, sovra, vikta/bedöm a vilka resultat som skall tas
med. D et gäller även att kunna uttrycka det m an vill ha sagt kort, slagkraftigt och
klart. Vid postervisningen skall m an dessutom kunna försvara sina resultat och
slutsatser m untligen. En annan tanke m ed att använda postern som en
examinationsform var att m an under posterframställningen kan utnyttja andra
typer av begåvningar och färdigheter. För att få en oberoende kvalitetsbedömning
införde vi externa examinatorer på detta m om ent.
D etta var en form av examination som verkade stimulera det stora flertalet. D e
flesta av studenterna uppnådde här ett mycket gott resultat, tabell 1. D enna typ
av examination verkar också ge studenterna en känsla av högre status. Intressant
är här att flera av de studenter som gjort starka insatser på de teoretiska frågorna
och projektansökan gjorde svagare insatser på detta m om ent och omvänt.
Studenterna själva uppgav under intervjuer och enkäter att de upplevde det som
stimulerande och lärorikt att göra en vetenskaplig poster som sam m anfattning av
det praktiska arbetet. Ingen hade förut gjort en vetenskaplig poster och de flesta
konstaterade att det var svårare än m an trodde. ”Vt var nog lite stressade och petiga
och la ner mycket tid p å a tt fundera hur den skulle disponeras så a tt man skulleförstå. ”
”Vi hade bestäm tfarg och tä n kt a llt klart sen blev det ändå inget bra”. ”Lärde sig a tt
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inte vräka p å allt utan bara ta m ed det viktiga. ” ”D et var ku l när fo lk frågade och
undrade, ja g var im ponerad a tt så m ångafrån andra avdelningar kom. ” ”D et var ku l
och nyttigt a tt svara p å olika nivåer, a tt ställa in sig på rätt våglängd. Lite nervöst. ”
Totalt sett framkom att studenterna tycker att de lär sig bättre med den
sammansatta form av examination de haft än med att ha en tenta i slutet av kursen.
N ågra kom m enterar att vissa av examinationsfrågorna kändes lite som läxförhör
i gymnasiet, det var bättre när frågorna var lite mer av problemlösningskaraktär.
En student poängterar att man inte bör frångå klassisk examination helt, hon
tycker att hon lär sig bra på det men att det kanske inte passar på just den här
kursen.
Attityder, mål och arbetsform er
Studenternas attityder och utveckling undersöktes med hjälp av de ”Perryenkäter”
som genomfördes före och efter kursen. Perryenkäten var indelad i två delar, en
med allmänna påståenden och en med påståenden om laborativt arbete. En
om räkning gjordes av deras svar till ett siffervärde, där siffran 1 visar att studenten
valt det alternativ som representerar ett mer dualistiskt synsätt (ett lägre ”Perryvärde”) och siffran fem motsvarar ett val av svarsalternativet som visar på en attityd
till kunskap och inlärning som är mer m ot sammanhangsberoende relativism än
m ot dualism (ett högre ”Perryvärde”) . Tabell 2 visar att fem av studenterna har höjt
sitt Perryvärde på den laborativa delen under kursens gång, av dessa har tre ökat
kraftigt. En sammanställning av alla studenters alla svar gjordes och detta
redovisas i Figur 4 för den allmänna delen och Figur 5 för den laborativa delen.
Av Figur 4 och 5 kan m an se att hela gruppens totala svar har höjts med avseende
på Perryvärde speciellt beträffande laborationsdelen (+0.35 jäm fört med +0.14 på
den teoretiska delen).
Tabell 2. Perrymedelvärde beräknade utifrån svaren på enkäten före och efter
kursen.
Allmänna delen
före kursen
A
B
C
D
E
F
G

4
3,8
3,8
4,1
3,4
4,1
2,9

Allmänna delen
efter kursen
3,6
4,1
3,6
4
3,6
4,2
4

Laborativa delen
före kursen
3,1
3,7
3
4,4
3,5
2,9
3,1
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Laborativa <
efter kursen
3,8
3,6
3,6
4,5
3,5
3,8
3,4

O m m an jäm för dessa resultat med de intervjuer som gjordes efter kursens slut
framgick att de flesta av studenterna på frågan vad de tycker att de har lärt sig på
kursen i första hand tycker att de har lärt sig planera och utföra självständigt
praktiskt arbete på lab. D e upplevde också att de lärt sig att våga ta tag i saker, våga
försöka och våga göra misstag. I andra hand näm ner de att de lärt sig fakta
kunskaper. En av frågorna var om de tyckte att de hade förändrats under kursen?
N edan följer några citat: ”V id laborationen har man varit tvungen a tt inhäm ta
kunskap självfó r a tt förstå teorin bakom vissaförsök. D etta är bra så man intepluggar
fö r a tt klara tentan, utan man lärsigförsin egen skull. ” ”Få bli mer självständig, lite
halvsvårt i början m ed tanke på a tt alla andra kurser har varit styrda. ” ”D et här är
ett bättre sätt a tt lära sig. M an lär sig a tt misslyckas och a tt göra praktiskt arbete. N u
kännerja g m ig mer hemma även p å ett n ytt laboratorium ochja g kan nog lättare ta
fö r mig. ” ”Säkrarepå a tt laborera. Bättre i biokemi. Känner a tt m an lärt sig mycket
av sånt som efterfrågas iplatsannonser. ” ”Sommarensjobb och den här kursen harg o rt
a tt ja g har b livit mer kreativ och handlingskraftig. Skaffat m ig större tålamod. ”
35
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Figur 4.
Sammanställning av alla
studenters Perryvärden på
alla frågor på den allmänna
delen.
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Figur 5.
Sammanställning av
alla studenters alla
Perryvärden på alla frågor
på den laborativa delen.
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Sammanfattande diskussion
A tt skapa aktiva studenter
Vad är det som befrämjar och vad är det som försvårar inlärning? Kan det vara så
att en traditionell skriftlig tentam en på slutet av kursen förhindrar den inlärning
vi vill ha? Kan kontinuerlig examination göra det möjligt att förändra sitt lärande
under kursens gång? Kan det sporra studenterna? Utvecklas de då till aktiva,
engagerade och kritiska studenter?
D etta är frågor som vi velat fa svar på genom att förändra och utvärdera den kurs
vi här beskrivit. G enom kom binationen av val av arbetsformer, den kontinuerliga
examination m ed de samtal (efter respektive examinationsm oment) som studen
terna fick under kursens gång har vi gjort studenterna uppm ärksam m a på sin egen
inlärning. Fördelen med kontinuerlig examination och rättning var också att
missuppfattningar klarades ut på ett tidigt stadium och att examinationen på detta
sätt blev en form av inlärningstillfälle.
U nder första veckan hade vi ett seminarium om ”hur vi lär”. Vi diskuterade här
olika typer av inlärning med tyngdpunkt på skillnaden grundskola/gymnasieskola och univeritetsstudier. Såväl lärare som studenter kände att detta var en
viktig diskussion och studenterna tyckte att de borde fatt detta tidigare under sina
studier. G enom att studenterna här börjar reflektera över sin egen inlärning och
över vilka kunskaper och färdigheter som var värdefulla att ha med sig från kursen
tror vi att vi kom m it ett steg på vägen i att fa studenter som själva kan ta ansvar
för sitt lärande. En annan viktig och effektiv del av kursen vad gäller studentaktiv
inlärning är laborationsperioden.
A tt ge kontinuerlig exam ination och feedback
D et ligger en kvalitetsvinst i att studenterna far en kontinuerlig feedback och den
befrämjar helt klart inlärningen. Intervjuerna visar att studenterna också uppskat
tat de samtal som har varit efter de olika examinationerna. En risk skulle kunna
vara att man som student känner sig styrd och stressad av den kontinuerliga
värderingen under kursen. Ur enkät- och intervjumaterialet framkom dock inget
som tyder på detta. Endast ett m om ent upplevdes som stressande, och det var att
kom m a på någon bra och innovativ idé att centrera sin projektansökan runt. H är
far vi se till att hjälpa och stödja studenterna bättre. Både intervjuer och enkäter
visar tydligt att arbetssättet snarare avdramatiserade själva examinationen jäm fört
med en enda stor tenta på slutet där dagsformen många gånger blir avgörande.
G enom att vi så noga har funderat igenom målen och kraven med de olika
examinationsformerna har vi också kunnat formulera bedömningskriterierna.
D et framgår också av våra enkäter och intervjun att studenterna tycks veta och
förstå vad som examineras och hur det bedöms.
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A tt m äta mer än en förm åga
E tt av våra mål med att införa olika examinationsformer under kursen var att
kom m a åt förmågor som inte syns på den typen av examination som en skriftlig
tentam en motsvarar. O lika examinationsformer befrämjar också olika studerande
strategier. En tentam en på slutet av kursen befrämjade inläsning av en stor mängd
teori och fakta under slutfasen av kursen som de sedan inte ”använde” eller fick
någon feedback på. D etta innebar att vi befrämjade ytinlärning av fakta medan
vi i liten om fattning examinerade hur väl studenterna kunde använda sin
kunskap.
A tt utföra examinationen av labperioden är dock komplext. Vi lärare tyckte
emellertid att det var intressant att försöka göra en mer inofficiell bedöm ning av
den laborativa delen av kursen enligt kriterier som vi diskuterat oss fram till.
Studenterna hade dock inte gjorts medvetna om kriterierna för denna bedöm ning
annat än att närvaro och lika stor aktivitet krävdes av båda i en labgrupp för
godkänd labkurs. D etta var också vad som räknades vid betygssättningen av hela
kursen. U nder intervjun i slutet av kursen frågades studenterna hur de skulle ha
upplevt att bedömas kontinuerligt under labkursen enligt i förväg givna kriterier
och ett av svaren far illustrera svårigheten: ”om man fic k redap å det kanske det skulle
sätta fö r stor press. ”
G enom att låta studenterna formulera en projektansökan gav vi lärarna chansen
att se hur långt studenterna kom m it i den senare typen av inlärning (att göra
kunskapen till sin egen). Vår slutsats blev att denna examinationsform bidrar till
att fördjupa kunskaperna och tränar studenten att använda sina uppnådda
kunskaper vid en argum entation. Framställan och försvaret av en poster var ett sätt
att träna samma färdigheter. Posterformen var också den examinationsform som
verkade stimulera det stora flertalet mest. D et är intressant att konstatera att det
upplevdes svårare än de förväntat att förfärdiga en bra poster, och att några av de
studenter som gjorde starka insatser på posterm om entet inte gjort jämförelsevis
lika starka insatser på examinationen av teorin och projektansökan och det finns
även exempel på det omvända. H är verkar det som om vi fångat upp individer med
olika förmågor gem om att variera examinationsformen.
Förmåga att kunna presentera sina resultat i olika former, såväl olika skriftliga som
muntliga, beror till stor del på erfarenhet och personlighet. Vid seminariet och vid
försvaret av postern finns en klar risk att den verbalt dom inanta i laborationsgruppen dominerar. D et är därför viktigt för bedöm ningen att respektive posteropponent är observant på denna möjlighet och försöker kompensera för detta
genom sin utfrågning. Projektansökan som examinationsform gynnar, helt enligt
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förväntan, de studenter som har lätt för att uttrycka sig i skrift. I tabell 1 ser m an
att olika examinationsformer verkar passa olika bra för olika studenter och att de
olika examinationsformerna verkligen m äter olika förmågor.
A ttityder och utveckling
Vi kan konstatera att ”våra” studenter ligger högt på ”Perryskalan” jäm fört med
de m ätningar vi har gjort på A-kursen i kemi (Berg & Bergendahl, 1999) redan
före påbörjad kurs. D etta är också naturligt då de flesta studenterna befinner sig
i senare delen av sina universitetsstudier. U nder kursens gång har flera studenter
ändå höjt sitt ”Perryvärde”. Vi kan därem ot inte se någon klar och entydig
korrelation mellan examinationsresultat och ”Perryvärde” (Tabell 1 och 2). Perrys
egna studier (Ref Perry, 1970) beskriver att studenterna går framåt i detta avseen
de under sin utbildning och att en individ kan ligga på olika steg inom olika
områden. D etta illustreras också klart av våra resultat (Tabell 2). O m vi vill flytta
studenterna längs detta schema underlättas det dock av om m an vet var på
”Perryskalan” studenterna befinner sig från början och hur man undervisar för att
uppm untra förflyttning. Vår sammantagna slutsats blir att vi med de förändringar
vi gjort på den beskrivna kursen kurs lyckats att förändra studenternas syn på
kunskap och inlärning och att vi kunnat examinera fler färdigheter, förmågor och
olika individer bättre genom att använda en kontinuerlig och varierad examina
tion. V årt studentunderlag är dock ännu mycket begränsat och vi vill därför ännu
inte dra några generella slutsatser.
Konkreta åtgärder p å den aktuella kursen
Vad gäller den beskrivna kursen ser vi två konkreta förändringar som vi vill göra
för att förbättra kursen. D et upplevdes som en helt onödigt svår stötesten att
kom m a på en ”ny” innovativ idé till projektansökan. D etta m om ent kan vi
underlätta genom att handledarna mer aktivt går in och hjälper studenterna att
formulera själva frågeställningen. Vid bedöm ningen av studenternas postrar
använde vi olika externa opponenter. D e hade alla via ett samtal m ed examinator
samt via ett bedöm ingsform ulär informerats om hur postrarna skulle bedömas. I
efterhand kan vi trots detta konstatera att am bitionen hos opponenterna varit
olika. E tt sätt att harmonisera opponenternas bedöm ning skulle kunna vara att
samla dessa till en diskussion om bedöm ningen inför (och helst även efter) examinationstillfället.
Vad vi lärt och vad v i vill lära
Vi har beskrivit en omläggning av en kurs där vi infört förändringar i arbetsfor
merna. Vi har infört m om ent för att medvetandegöra studenterna om sin egen
inlärning och vi har genom fört en kontinuerlig och allsidig examination. Dess
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utom har vi har frågat oss hu r vi vet att denna nya uppläggning fungerar. H u r vet
m an att det m an gör är något som blir bra och på vilka sätt det blir bra (eller dåligt) ?
A tt försöka kom m a åt dessa frågor på ett mer systematiskt sätt har lett oss till en
större m edvetenhet om våra mål och hur vi kan uppnå dem. Vi har också börjat
förstå vilka attityder och föreställningar studenterna på kursen har och h ur vi skall
kunna anpassa vår undervisning till dessa parametrar.
V år avsikt är att jobba vidare med att finna fler m ätm etoder och granska de
redskap vi har använt. M äter vi det som var avsikten att mäta? H u r värderar man
ett mätinstument? Vi känner också att vi behöver jobba vidare med h ur man
bedöm er insatserna på laborationerna utan att befrämja ”fel” studerandestrategier.
D et experimentella arbetet är ju en stor och central del av en kemists arbetsuppgift,
men kunskapen om hur denna viktiga del av en kemikurs bäst examineras i stort
sett obefintliga.
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D . Utvärdering
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Studerandeaktiva utvärderingsform er
M ona Fjellström, Enheten fö r personalutveckling
Sammanfattning
M ed utvärderingar kan m an på ett kreativt, spännande och utm anande sätt
utveckla undervisningen, läraren och studenten - m en h ur många tror mig
när jag säger det? Undervisningen har under en lång tid utvecklats i en allt
mer studerandeaktiv och individualiserad riktning m edan utvärderingarna
ofta hanterats statiskt och instrumenteilt. Kursvärderingarna har setts som
ett kontrollinstrum ent och levt ett eget liv helt fjärmat från de pedagogiska
idéer som varit grunden för undervisningen.
U nder 1998 hade jag vid ett antal tillfällen möjlighet att delta i kursvärde
ringar som genomfördes som gruppintervjuer. Erfarenheterna av dessa
utvärderingar diskuteras här utifrån frågeställningar som: varför skall vi
utvärdera? Vem har makten över kursvärderingen? Vad åstadkom mer m an
genom att låta studenterna utform a utvärderingen? Kan m an genomföra
kursvärderingar som reflekterande samtal? Kan utvärdering vara en
undervisningsmetod?

Bakgrund
I m in roll som pedagogisk konsult/utvärderingsexpert blir jag regelbundet
om bedd att medverka vid program- och kursvärderingar. Några av de utvärderingar
som genomfördes under 1998 kom att framstå som annorlunda, spännande och
mycket tänkvärda. Jag har valt att i detta paper diskutera de reflektioner jag gjorde
dels direkt i samband med genom förandet m en också under en lång tid efteråt.
D en inledande kontakten till utvärderingarna togs av olika personer. I ett fall
kontaktades jag av den programansvarige och studierektorn, i de andra fallen av
institutionens prefekt eller av kursansvarig lärare. Program m en/kurserna gavs vid
olika fakulteter och var för mig kända endast till nam net. D e insatser jag blev
om bedd att delta i låg utanför de ordinarie och regelbundna kursvärderingarna.
Dessa var genom förda i enlighet med väl etablerad praxis som enkäter riktade till
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studenter efter avslutad kurs eller genomgånget program. Kursvärderingarna
hade resulterat i inform ation som var svårtolkad, intetsägande eller upplevdes
svårförklarligt kritisk.
I samtliga fall blev jag kontaktad i ett tidigt skede i planeringen av utvärdering
sinsatsen. Så tidigt att alla möjligheter stod öppna vilket gjorde att de inledande
diskussionerna genomfördes som en öppen problematiserande dialog. N ågra av
de frågor som diskuterades var varför m an ville göra utvärderingen, vilka som
skulle ha ”nytta” av utvärderingen, vilken inform ation som var intressant att
inhäm ta samt hur utvärderingen skulle genomföras. Framförallt ägnade vi en hel
del tid åt att resonera kring varför en ny utvärdering skulle genomföras. D e behov
som då framkom var uteslutande av kvalitativ karaktär. Uppdragsgivaren ville
sätta in den redan befintliga inform ationen i ett sam m anhang för att kunna förstå,
lära sig och handla. D e syften som så småningom kom att utkristalliseras var något
eller några av följande:
• en möjlighet till reflektion och lärande för läraren
• att utveckla och förbättra undervisningen
• att förstå studenternas situation och förhållningssätt bättre
• att synliggöra effekterna av genom fört förändringsarbete, eller
• att kontrollera att avsedda mål uppnåtts.
D etta var de explicita syften vi kom överens om, m en i samdiga fall var vi som
deltog i planeringsdiskussionerna även medvetna om implicita syften som att:
göra sig av med ett dåligt rykte, fa fortsatt ekonom iskt stöd för kursen, producera
material i meriterande syfte eller kunna uppvisa måluppnåelse för överordnade
uppdragsgivare.
Kursvärdering som gruppintervju
Trots delvis olika utgångspunkter kom vi i tre fall fram till att vi skulle genomföra
utvärderingen som en gruppintervju med studenter. Som underlag för grupp
diskussionen identifierade vi ett antal tem an som skulle belysas. Tanken var att vi
skulle ha ett fatal fokus att rikta in oss m ot men att ingången till dessa fokus skulle
kunna variera. N ågra exempel på teman var:
• förutsättningar för studenternas deltagande i kursen
• undervisningen
• tentam ina
• kurslitteratur
• arbetsklimat
• måluppnåelse
• förslag till förbättringar.
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Studenterna valdes ut antingen genom att läraren identifierade dem som varit
särskilt aktiva och framstått som kloka och genom tänkta under kursen, eller
genom ett slumpmässigt urval från studentförteckningen eller som en total
undersökning. I det fall där läraren ”handplockade” studenterna försökte vi få
m ed personer av båda könen, i varierande åldrar och som uttryckt sig både kritiskt
och positivt i förhållande till kursen.
Studenterna inbjöds antingen m untligt eller skriftligt att delta i utvärderingen. I
den förhandsinform ation de fick ingick en beskrivning av syftet med utvärde
ringen, vem som skulle genomföra intervjun samt vilka tem an som skulle
diskuteras. Studenterna fick också veta att deras bidrag skulle behandlas
konfidentiellt. Totalt genomfördes sex gruppintervjuer.
G ruppintervjuerna genomfördes i fyra fall av mig och en representant för
utbildningen (lärare eller studierektor). V id två tillfällen genom förde jag grupp
intervjun ensam. Studentgrupperna bestod av fem till åtta personer. Varje
intervju inleddes m ed att förhandsinform ationen upprepades och möjligen
utvecklades något, sedan öppnades diskussionen utifrån något tema. Intervju
erna tog mellan en och två tim m ar att genom föra och i samtliga fall användes
bandspelare.
Inledningsvis var studenterna ofta lite avvaktande och inte så mångordiga. M in
upplevelse var att de försökte förstå den lite främ m ande situationen, vår roll och
vad som förväntades av dem. D etta förändrades som regel ganska snabbt då de
märkte att de fick ett stort utrym m e i diskussionen och kunde berätta om sina
erfarenheter utifrån det de själva tyckte var viktigt. Vår roll var i hög grad att lyssna
på det de diskuterade, delvis sinsemellan, och ställa förtydligande eller
problematiserande frågor.
M in upplevelse av gruppdiskussionerna var stark, den huvudsakliga aktiviteten i
rum m et var inte knuten till oss som ”utfrågare” utan till studentgruppen. D e
använde tiden delvis till att berätta för varandra om sin syn på och sina erfarenheter
av universitetsutbildningen, de korrigerade och ifrågasatte varandra men visade
också tydligt att de vid sittande bord arbetade gemensamt för att förstå den
situation (som student på kursen/programm et) de befann sig i. U tan några
problem kunde vi belysa de tem an vi formulerat på förhand och dessutom få en
mängd annan intressant och värdefull inform ation. Vad var det då vi fick höra?
N edan följer några exempel på uttalanden:
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(observera att citaten är från olika gruppdiskussioner)
”D et här är ju ingen seriös kurs. N är m an har läst långa kurser med stora tentor
då känns en sån här kurs
dessutom upplagd på det här s ä tte t
oviktig.”
”1 början av kursen skulle vi fa ut en målbeskrivning—allt vad vi skulle kunna, vad
vi skulle läsa liksom. D å hade det underlättat jättemycket.”
”D et tänker jag ofta, är jag dum , kan jag inget om d etta
skall jag ta och läsa
och lära mig allt utantill för att klara tentan, det går ju inte. Jag kan inte klara det.”
”N är vi började inledde han m ed att fråga vad vi ville göra och då när vi kom med
en massa idéer så sa han att jag har ett schema h är...................det hade han gjort
redan innan.”
”..föreläsarna visar O H och sedan pratar dom. Så m an bara skriver och försöker
förstå samtidigt. Ar man koncentrerad på att skriva då hör m an annat sedan. M an
förstår inget. D et tycker jag är jobbigt.”
”D et där vi lärde oss hem m a att vi skulle samarbeta m ed varandra, m en det har
spruckit faktiskt på grund av att vi är överbelastade för det mesta så att man hinner
knappt prata m ed varandra.”
”Vi har inte gjort arbetsuppgifterna. Efter första tillfället visste m an inte ens om
vi skulle jobba enskilt eller i grupp. Ingen har heller efterfrågat det m an gjort.”
”M an köper ofta böckerna men sedan ligger dom där. M an hinner aldrig läsa
d o m ..................D et är mer som en uppslagsbok..................annars är det mest
föreläsningsanteckningar, kom pendier och sånt m an far.”
”O m man far (kursvärderingen, m in anm) precis efter det m an har sk riv it.......och
sedan slår dom fram ett sånt där så bara O K w hat ever, m an tänker inte ens. M an
bara river av det och så går m an hem .”
”Jag kom m er att motsäga mig själv nu, men jag tycker trots allt att det är kul att
läsa det här. På något sätt är det ju det att varje dag lär m an sig något n y tt..........
Jag tycker att det är roligt att sitta där och käm pa på ett sätt.”
”Eftersom det här är otroligt teoretiskt.................. så blir det mycket trycka in och
spotta ut precis på gymnasiet.”
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”Generellt för hela kursen är att det är en jäkla taskig stäm ning för att lärarna inser
inte att vi inte är (färdigutbildade, m in anm). Vi ska inte kunna det här, vi måste
få ställa frågor och ifrågasätta osv. D et är ju så m an lär sig..........M an kan fråga saker
och dom tar det liksom fel. D om kan ta det som att; jaha den här personen, kan
han inte det här eller också tar dom det som en förolämpning m ot sig själva.
Liksom att, ifrågasätter du mig som lärare att jag inte kan det här.”
”Vissa tentor har vi fått nåt facit liksom eller genomgång. M an kan lära sig ganska
mycket av facit eller genom gången.............. Jag tycker att det är mera som att vi inte
får veta vad det skall vara.”
D e återgivna citaten utgör bara en bråkdel av all inform ation som vi erhöll och
genomgående var studenterna mycket öppenhjärtiga i sin diskussion. H uvudde
len av den inform ation vi erhöll under gruppdiskussionerna gick inte att finna i
de tidigare ifyllda kursvärderingsformulären. D e ”bilder” som framstod fick mig
att fundera över vårt sätt att utvärdera och tänka om utvärdering inom akademin.
Varför skall vi utvärdera?
D et kan tyckas som om det är en alldeles onödig fråga - självklart gör vi det med
syftet att förbättra vår undervisning. M en om det verkligen är så, varför gör vi det
då många gånger så standardiserat och oreflekterat?
”E tt uttryckför rationellt handlande är att göra utvärdering. Genom utvärdering kan
man visa att man är beredd till omprövning av beslut som riskerar a tt fa fe l
konsekvenser. Genom utvärdering visar man att man vill lära sig av misstag och
åstadkomma förbättringar. ” 1
I ovanstående citat finns kanske nyckeln till en del av problem atiken. På U m eå
universitet finns sedan några år ett styrelsebeslut som säger att alla kurser skall
utvärderas.2 Så sker också i de allra flesta fall och till viss del kan det vara så att
m an som lärare eller institution gör det av de skäl som beskrivs i citatet, man visar
något. M ottagarna av det visade kan antingen finnas inom universitetet (studen
ter, universitetsledning, institutionsledning, andra fakulteter o s v ) eller utanför
(finansiärer, externa granskare, andra utbildningsanordnare m m). För m aktha
vare av olika slag kan en begäran om utvärdering vara ett sätt att behålla

1 Karlsson, O. (1998) Paper utan titel presenterat på seminarium vid Umeå Centre for
Evaluation Research, Umeå universitet. Umeå.
Kursutvärdering för kvalitetsutveckling och verksamhetsuppföljning. Universitets

styrelsens beslut, 1991-06-03, Dnr 500-2146-90.
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kontrollen i decentraliserade organisationer. Tyvärr kan det också vara så att
utvärdering av de involverade parterna huvudsakligen uppfattas som m aktutöv
ning, en arena där m an slåss m ot varandra och inte en väg att nå ett gem ensam t
mål.
I en tid då ord som konkurrens, kvalitetsutveckling och förändring blivit en del
av det dagliga samtalet upplevs det säkert som ett politiskt måste att visa att m an
utvärderar sin verksamhet. U nder senare delen av 80-talet och hela 90-talet har
dessutom en utveckling m ot kontrollsystem liknande industrins kvalitetssystem3
pågått inom i stort sett all verksamhet. Utvärdering blir ett instrum ent, kanske
huvudsakligen ett kontrollinstrum ent, som lever ett eget liv på sidan om det övriga
undervisningsarbetet. Teoretiskt oreflekterat finns det en risk för att vi vandrar
baklänges på utvärderingsforskningens stig tillbaka till de inledande faser då
utvärdering var lika med kontroll.4
M ed diskussionerna m ed uppdragsgivarna i färskt m inne undrar jag om det inte
är så att det är synen på utvärdering som ett utanpåliggande kontrollsystem som
är det största problem et för att få goda utvärderingar till stånd.
I en intern universitetsskrift från Linköpings universitet fann jag helt nyligen ett
referat av ett anförande av G unnar Handal som visade på ett helt annat sätt att se
på kvalitetsgranskning av undervisning.
*Kritiken är väsentlig i vår verksamhet. A tt lära sigge och ta kritik är centraltför den
som skall bli forskare. Under hela tiden som yrkesverksam kommer en forskare att
hamna i situationer där han eller hon förväntas ge kritik eller ta emot sådan. D et är
en del av akademikerns professionella kompetens
De som är duktiga p å att ge och
ta kritik har hög status.
Inom undervisningen finns ingen motsvarande tradition. ”5

3 T ex ISO 9000-systemet, Total Quality Management, Utmärkelsen Svensk Kvalitet
m fl.
4 Se t ex beskrivningen av The second generation i Guba, E & Lincoln, Y. (1989)
Fourth Generation Evaluation. Sage Publications, Newbury Park. Även i kap 4
Produktionstänkandet i Franke-Wikberg, S & Lundgren, P. (1982) Att värdera
utbildning. Del 1. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
Roxå, T. Kvalitetsgranska undervisningen i UPC-bladet, nr 6 -98. Centrum för
universitetspedagogik, Linköpings universitet, Linköping.
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O m m an tydligare infogade utvärderingen i undervisningsarbetet på samma sätt
som m an byggt in det kritiska förhållningssättet i forskning, skulle det då kunna
bli en väg till ökad professionalisering av undervisningen? Utvärderingen skulle
kunna bli en möjlighet till problematiserande reflektion mellan lärarkollegor,
mellan olika utbildningsanordnare eller mellan lärare och studenter och på så vis
också erbjuda ett forum för pedagogiska diskussioner som på många håll inte finns
idag. Ett sådant synsätt skulle sannolikt leda till att vi fick en större variation
mellan utvärderingarna. Syftet med utvärderingen skulle m er påtagligt vara att
åstadkom ma en lärande situation. I förlängningen skulle det kanske också öka
möjligheterna att använda utvärderingsresultat för systematisk kvalitetsutveckling.
Högskoleverket har i ett flertal skrifter påtalat vikten av att kvalitetsarbete
framförallt skall syfta till ständig förbättring och förnyelse6 och att detta bl a
förutsätter ledningens stöd och en lyhördhet inför lokala förutsättningar.7
O m en utveckling m ot ökad professionalisering kan anses önskvärd för lärarna
varför skulle vi då inte ta chansen att åstadkom ma detsam ma med studenterna?
Jag m enar att vi systematiskt skulle använda kursvärderingen som en ingående del
i undervisningen för att träna studenten i att kritiskt och nyanserat reflektera kring
det egna lärandet och undervisningssituationen. D e gruppintervjuer jag nyss varit
m ed om att genomföra visade tydligt på den potential utvärderingen kan ha både
för lärarnas och studenternas lärande. I U tbildningsdepartementets rapport
Studentinflytande inom högskolan beskrivs en liknande tankegång:
”Vi menar att förutom ett ökat inflytande fö r studenter och en intressantare rollför
såväl lärare som studenter såfinns även betydelsefulla sekundärvinster. De utgörs av
en förbättrad inlärning och en ökadförberedelse inför arbetslivetfö r studenterna. ” 8
Vem har makten över kursvärderingen?
I ett system där lärarna är de som utform ar utvärderingen, beslutar om tidpunkt
för genomförande, analyserar resultaten och tar beslut om förändringar är det väl
svårt att säga annat än att det är lärarna som har m akten över vad som görs och
hur. Jag har vid ett tillfälle hört en erfaren lärare beskriva att han kanske inte gjorde

6 Högskoleverkets rapportserie 1997:33 R. Granskning och bedömning av kvalitetsar
bete vid universitet och högskolor. Högskoleverket, Stockholm.
7 Nilsson, K-A & Keils, H. R. (1995) Utvärderingför kvalitetsutveckling. Kanslersämbetet, Stockholm.
8 Ds 1998:51. Studentinflytande inom högskolan. Utbildningsdepartementet, Stock
holm.
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utvärderingen för studenten utan mer för de andra lärarna, så att de skulle kunna
analysera och diskutera resultatet. D et överraskade mig att få denna bild av en
process huvudsakligen av, med och för lärare.
D et finns dock som jag tidigare näm nt fler makthavare i utvärderingsprocessen,
några som kan nämnas är universitetets olika ledningsnivåer, Högskoleverket,
avnämare och studenter. D e förstnäm nda är det i kraft av sin rätt att ställa krav på
utvärdering m en också genom sin möjlighet att skapa regelverk som styr hur
utvärdering skall genomföras och vilken inform ation som skall genereras. D e kan
ha ett legitim t behov av kontroll av en alltmer decentraliserad organisation m en
kan också i egentlig mening förlora möjligheten till insyn genom att föreskriva
akademin alltför rigida och produktionsinriktade redovisningar som bara leder till
att akademin visar att m an gjort det som efterfrågas.
I m in beskrivning av utvärderingens struktur känner jag själv att studenten får en
försvinnande liten roll. Delvis blir det så eftersom jag idag uppfattar utvärderingarna
som fenomen i ett separat kontrollrör m en delvis verkar det också vara studenter
nas egen uppfattning.
*Studenterna är missnöjda med att deras åsikter om kursernas uppläggning inte
efterfrågades i tillräcklig utsträckning ” 9
H u r kan det kom m a sig att de tycker så när varenda kurs utvärderas? Kan det ni får ursäkta m in dåraktiga envishet —bero på upplevelsen av utvärdering som
separat kontrollrör? M ånga av de studenter jag träffade under gruppintervjuerna
berättade att det vanligaste sättet att utvärdera var m ed ett ganska standardiserat
frågeformulär sist på kursen. Resultatet av kursvärderingarna återkopplades sällan
till studenterna och eftersom de sedan gick vidare till andra kurser hade de liten
insikt i vilka förändringar som gjordes. I RUT-93-rapporten kom utredarna fram
till följande:
”D et räcker inte m ed att veta att utbildningarna kanske utvärderas i efterhand. För
den enskilde är det knappast tillfredställande att eftergenomgången utbildningfl veta
hur utbildningen bedöms kvalitetsmässigt. Den löpande, interna kvalitetskontrollen
måsteftmgera och därmed skapaförtroendeför utbildningen såväl hos studenterna som
p å arbetsmarknaden. ” 10
9 Ds 1998:51.
10 SOU 1996:21. RUT-93. Reform och förändring. Utbildningsdepartementet,
Stockholm.
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Kanske finns det en risk för att studenterna, genom att på detta vis endast fa
tjänstgöra som inform an ter, uppfattar utvärderingen som en arena för kamp, att
det handlar om vi (studenterna) m ot dom (lärarna). D et kan vara upphovet till de
ibland onyanserade, kränkande eller plum pa kom m entarerna i utvärderings
formulären. E tt faktum som tillsammans med att dessa kursvärderingsformulär
skall sparas i flera år skapar en känsla av hot och osäkerhet hos läraren. För läraren
blir studenten i dessa sam m anhang en påtaglig maktfaktor.
Vad åstadkommer man genom att låta studenterna påverka kursvärderingens
utformning?
D et vi gjorde vid våra gruppintervjuer var att formulera tem an som vi ansåg
viktiga att belysa. D et väsentliga var att vi erhöll inform ation som belyste dessa
tem an men ingången i varje tem a var till stor del öppen för studenterna att
formulera. D et blev på det viset också möjligt för studenterna att berätta om
sådant de ansåg viktigt, återge sina egna erfarenheter eller ställa för dem viktiga
frågor.
A nledningen till att vi gjorde så var att utvärderingsforskningen visat att det finns
ett s k kriterieproblem .11 I korthet innebär det att det inte är givet vilkas
värderingar och kriterier som skall ligga till grund för urvalet av vad som skall
utvärderas och m ot vad det valda ska värderas. Vi har inte på något sätt kom m it
undan denna problem atik men vi kan ha kom m it lite längre än då det uteslutande
är läraren som genom entydiga frågor bestämmer vad som är intressant att veta och
hu r det skall tolkas.
A tt det var ett klokt grepp visade sig vid en av gruppintervjuerna då jag
inledningsvis inte tänkt använda bandspelare. På ett formulär hade jag skrivit ner
ett fatal öppet formulerade frågor som: hur har planeringen av kurserna fungerat
med avseende på tidsdisposition, anvisningar, fördelning av undervisningsformer
och litteraturmängd? Tanken var att studenterna skulle utse en ”sekreterare” i
gruppen som skrev ner gruppens svar. Av en plötslig ingivelse valde jag att stanna
kvar i rum m et för att kunna svara på eventuella frågor kring formuläret. D et jag
då var med om var häpnadsväckande.
D et visade sig att studenterna hade svårt att förstå flera av kursvärderingsfrågorna.
D e var inte på det klara med vad anvisningar var, vilka undervisningsformer de
haft på kurserna, vad ett seminarium var för något eller vilka mål kurserna haft.
11 Karlsson, O. (1995) Att utvärdera - mot vad? HLS Förlag, Institutionen för peda
gogik, Lärarhögskolan, Stockholm.
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Genom att diskutera sig fram till någon sorts konsensusförståelse besvarades
frågorna med en kort beskrivning av m insta gemensamma nämnare. D et låter
säkert konstigt m en det innebar att svaren blev otroligt korta och med m itt sätt
att se nästan kryptiska. Än m er anslående var dessa korta svar då jag samtidigt
hörde hur de diskuterade — omfångsrikt, varierande, reflekterande och spän
nande. Snabbt gick jag in med en fråga om det var möjligt för m ig att fa spela in
diskussionen på band och som tu r var ställde de upp på det.
A tt på detta sätt låta studenterna påverka diskussionen och inform ationsutbytet
kan tyckas vara en halvdan gärning. D et var ju fortfarande så att vi hade bestäm t
när kursvärderingen skulle genomföras, vilket syfte den hade, h u r resultatet skulle
tolkas och vad som skulle förändras. D en dialog som uppstod och den inform a
tion vi erhöll genom denna lilla inflytandeförskjutning var dock så intressant att
det skapades ett starkt intresse för att låta studenterna medverka m er i kursvärderingsarbetet. D et har också gjorts på bl a pedagogiska institutionen vid
Umeå universitet. D är har m an t ex låtit studenterna ansvara for i stort sett hela
utvärderingsprocessen. Lärarna har huvudsakligen varit involverade vid analysoch återkopplingsdiskussioner.
Kan man genomföra kursvärderingar som reflekterande samtal?
D e erfarenheter jag gjort genom gruppintervjuerna talar starkt för att det kanske
till och m ed är önskvärt att genomföra kursvärderingar där student och lärare
tillsammans reflekterar kring undervisningen och lärandet. D e kan säkert med
fördel genomföras löpande som korta avstämningar/backspeglar under kursens
gång så att en ömsesidig förståelse skapas för vad som är problematiskt, vad som
förväntas (av båda parter) och vad som behöver förändras. I departementsrapporten Studentinflytande inom högskolan hävdar utredarna att:
”Studenterna är inte främ st ute efter att driva igenom sin vilja och de är medvetna om
att de inte alltid vet häst men de vill delta i processen. De vill genomföraförändringar
tillsammans m ed läraren och delta i ett arbete fö r samma mål. Studenterna vill vara
en del av den akademiska världen och högskolans vetenskapliga verksamhet. ”12
O m man väljer att infoga kursvärderingen som t ex reflekterande samtal i
undervisningen torde man kunna använda dessa samtal för ett flertal olika syften
som t ex att träna studenten i att ge och ta kritik eller i m untliga framställningar
och kom m unikation, att ”handleda” studenten genom studierna, att möjliggöra

12Ds 1998:51.
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ett nytt sätt att lära om undervisningen för läraren samt att kontinuerligt
kvalitetsutveckla undervisningen.
Samtalet i sig och den omedelbara kontakt det innebär mellan student ocb lärare
får som jag upplevt det också den effekten att kritiken nyanseras. Även om
tämligen kraftfull kritik framförs så formuleras den inte på det brutala sätt som
ibland visar sig i kursvärderingsformulären. Som lärare har m an dessutom
möjligheten att ställa frågor som förtydligar eller förklarar kritiken. O m vänt kan
också läraren bidra i diskussionen med sitt kunnande, sin förståelse och på så vis
får kanske båda parter en större möjlighet att påverka - situationen blir begriplig.
Inom problembaserad inlärning (PBI) använder m an sig av utvärderingen i
undervisningen som en väg att ”genom ömsesidig, kontinuerlig utvärdering ge
möjligheter fö r den studerande a tt uppleva att han/hon växer. ” 13
”För att tillsammans kunna skapa ännu mer kunskap av erfarenheterna är det viktigt
a tt ständigt utveckla dialogförmågan. D et krävs också a tt det skapas förutsättningar
i form av regelbundna möten. Möten med huvudsyftet att lära av händelser.;
upplevelser och effekteryfö r att genom den kunskapen kunna åstadkomma positiva
förändringar. Dialogerna skall bidra till att kunskaperna och handlingskraften
» 14
okar.
A tt samtala behöver dessutom inte betyda att verksamheten blir helt utan skriftligt
kursvärderingsmaterial som går att följa upp och arbeta vidare med. Skrivna
noteringar kan föras före, under och efter utvärderingsdiskussionerna, av lärare
eller av student. Som underlag för samtalen kan både studenter och lärare ha som
uppgift att individuellt eller i grupp reflektera kring undervisningen eller ett visst
inslag i undervisningen.
M ed det skulle jag vilja avsluta dessa funderingar med att kort och konsist svara
på m in avslutande fråga: Kan utvärdering vara en undervisningsm etod? JA !

13 Silén, C. m fl (1989) Problembaserad inlärning—en beskrivning av en ideologi och
pedagogisk referensram. Hälsouniversitetet, Linköping.
Eklund, G & Lund, M. (1998) Den medskapande människan. Sunnanåförlaget,
Skellefteå.
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Värdering av kurslitteratur
Eva Friman, Institutionen fo r historiska studier
Abstract
I den här uppsatsen diskuterar jag värdering av kurslitteratur utifrån m in
kunskapssyn och syn på lärande. Bakgrunden till m ina tankar kring litteratur
värdering är att jag är en av författarna till en blivande lärobok i äm net
humanekologi. U nder hösten 1998 har de texter som ska ingå i boken
använts i kom pendieform på A-kursen. N ästa steg är att trycka boken i
Forum för tvärvetenskaps skriftserie, för att därefter intressera ett förlag för
publicering. Litteraturvärderingens syfte är att genom inhäm tande av stu
denternas bedöm ning av litteraturen så bra som möjligt anpassa litteraturen
till studenternas lärandeprocess. Jag beskriver här de tankar som lett fram till
dels ett skriftligt värderingsformulär, och dels anvisningar för m untlig
värdering. En kvalitativ analys av den genomförda litteraturvärderingen görs
gemensamt av författarna till hum anekologiboken under våren 1999. H är
har utgångspunkten för m itt intresse varit egenhändigt författad kurslittera
tur, men jag m enar att all kurslitteratur förtjänar ett likartat engagemang. Jag
kom m er därför att hålla ett seminarium om litteraturvärdering på institutio
nen för historiska studier under våren, för att utröna möjligheten att värdera
all kurslitteratur enligt den modell som jag tagit fram och presenterar här.
Inledning
På kursen ”Global och jämförande idéhistoria” (A-nivå) introducerades under
vårterm inen 1998 ett antologikom pendium som vi doktorander vid institutionen
för idéhistoria hade skrivit. Vi pratade med studenterna redan vid kursstarten och
bad dem att särskilt fundera över litteraturen under kursens gång. K ompendiet var
tänkt att efter studenternas och våra egna reaktioner bearbetas för att i nästa skede
ges u t i institutionens skriftserie. Därefter skulle det värderas av studenterna och
oss själva igen, och nästa steg skulle bli att intressera ett förlag för att ge ut texterna
i läroboksform. Studenterna gav både m untlig och skriftlig feedback om kurs
litteraturen, men vi hade varken förberett oss med särskilda m untliga frågor eller
med något genom tänkt formulär för den skriftliga värderingen. D ärför var det,
förutom i väldigt tydliga fall, svårt att göra någon värdefull sammanställning av
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studenternas värdering av litteraturen. Vi gick alltså miste om inform ation som
både vi som lärare och författare och nästa grupp studenter skulle ha varit hjälpta
av.
U nder höstterm inen 1998 stod vi inför samma situation. D enna gång handlade
det om en blivande lärobok som skulle användas på A-kursen i humanekologi vid
Forum för tvärvetenskap, och jag var en av författarna. Även denna gång var vi i
lika hög grad beroende av studenternas värdering av litteraturen (som under
hösten 1998 skulle användas i form av ett kom pendium och därefter tryckas i
Forums skriftserie för att så småningom bli en bok). D ärför beslöt jag att inom
ramen för Personalutvecklingsenhetens kurs i lärarkunskap välja som projekt att
utveckla dels ett skriftligt värderingsformulär specialdesignat för kurslitteratur
och dels fundera kring m untlig värdering av densamm a för att kunna inhäm ta
studenternas bedöm ningar och därigenom bättre anpassa litteraturen till lärande
processen.
Jag vill rikta ett tack för handledning till M ona Fjellström på personalutvecklings
enheten, som inspirerat mig och delat med sig av sina goda kunskaper om
värdering. H on påtalade också möjligheten att använda frukten av detta arbete för
värdering även av annan kurslitteratur än den vi författar själva, för att ta
kurslitteraturens betydelse för lärande på allvar. Eftersom jag håller med om att
kurslitteratur ofta ses som given och m an till olika kurser tar vad som finns till
hands’, ska jag som nästa steg arbeta för att införa kurslitteraturvärdering på
institutionen i stort, om utfallet av värderingen blir bra. E tt ’bra’ resultat av
värderingen betyder här att studenterna far bättre kurslitteratur —litteratur som
hjälper oss att uppfylla universitetets övergripande utbildningsmål, den aktuella
kursens mer specifika mål och studenternas lärandeprocess.
H är följer utgångspunkterna för värderingens utform ning, och därefter det
skriftliga värderingsformuläret.
Kunskapssyn och syn på lärande
I tider av postm odern dekonstruktion av den positivistiska vetenskapen och
världsbilden diskuteras flitigt huruvida vi alls kan nå kunskap om världen utanför
oss. D et tror jag vi kan, m en m in kunskapssyn skiljer sig radikalt från positivismen. M änniskan kan, m enar jag, skaffa sig representationer om världen som kan
vara mer eller m indre adekvata och giltiga. Kunskapen är alltså inte att likna vid
sanning. D en är inte heller universell. Vi är positionerade i världen och vi är
begränsade av vår perception. Världen finns och människan interagerar med den
—är en del av själva kunskapen. Världen är inte fullt förståelig eller fullt gripbar
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för människor, inte heller något som vi kan förhålla oss objektiva till. Kunskap
innebär interaktion mellan den som skaffar sig kunskap och den/det som
personen i fråga skaffar sig kunskap om. Kurslitteratur är alltså i huvudsak inte
någon institution där sanningar serveras. Dess funktion är istället att problematisera och inspirera, väcka frågor och stimulera till fortsatt tänkande, till att se
samband och till att göra bedömningar. D et blir därför viktigt att försöka fånga
upp detta i värderingen.
Vad är då kunskap? Kunskap är som jag ser det något som gör skillnad för livet som
helhet. Benjamin Bloom, vilkens taxonomi vi hade som underlag för diskussion
och tankar under kursen i Lärarkunskap, delar in kunskap i nivåer från fakta
kunskap till förmåga att värdera.1
NIVÅ 6:
V ä r d e r in g

Här kan studenten göra bedömningar av värdet med de idéer
och det material som lagts fram. Hon eller han kan använda
kriterier för att argumentera för sitt synsätt.
NIVÅ 5:
Syn tes

Studenten har förmåga att självständigt se helheter;
att själv skapa mönster och struktur.
NIVÅ 4:
A nalys

Analysnivå innebär att studenten kan bryta ner en idé från
materialet i dess delar och sätta fingret på samband, vad
som skiljer och förenar, samt kan se orsak och verkan.
NIVÅ 3:
T

il l ä m p n in g

Studenten kan relatera idéer i materialet till tidigare erfarenheter.
NIVÅ 2:
F ö r s t å e l se

Här kan studenten förstå huvudidéerna i materialet. Hon eller han
har dessutom förmåga att självständigt summera idéerna.
NIVÅ 1:
F a k ta k u n s k a p

Studenten känner igen specifika termer, begrepp och symboler.
1 Benjamin Blooms kunskapstaxonomi. Här har jag lite hierarkiskt vänt den upp och
ner. Resonemang kring taxonomin återfinns exempelvis i Håkan Hult, Examinationen
och lärandet, Rapport 1998:01, Centrum för universitetspedagogik, i Linköping, och
i B Ekman, Utvärderingfir lärare (Lund, 1984).
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Som jag definierar kunskap blir nivå 4 till och med 6 giltig som kunskap.
Faktakunskaper och förståelse ser jag snarare som förberedelser för kunskapsbildandet. U tan möjlighet att kunna argumentera, kunna sätta in saker och ting i
sammanhang, kunna se helheter eller kunna bedöm a och värdera, blir kunskapen
förhållandevis ’tom ’, m edan förmåga till analys, syntes och värdering innebär att
kunskapen har gjort skillnad för livet som helhet. Kunskap innebär alltså som jag
ser det en förändrad förståelse i vidare mening, och kurslitteraturens funktion ska
följaktligen (självfallet sammantaget lärarnas insatser utifrån olika aspekter och
studenternas egna insatser) vara att hjälpa studenten att nå hela vägen —till nivå
6. D etta borde, menar jag, vara målet med all universitetsutbildning.
Lärande sker enligt m in övertygelse alltid efter motivation, intresse och/eller
någon slags måldrivkraft.2 N ärm aste definitioner i materialet till lärarkunskapskursen som tilltalar mig är Ellströms: ”M ed lärande avses [...] relativt varaktiga
förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin
omgivning.” Eller definitionen av Björkegren: ”Lärande likställer jag m ed föränd
rat tänkande.” Eller varför inte den längre definitionen av Carl Rogers, vilken
innebär att inlärning präglas av personligt - hela personens - engagemang.
Inlärning genomsyrar här personen och förändrar såväl beteende som attityder.3
Jag vill framhålla att lärande inte kan skapas av någon utanför den lärande
personen. Vissa faktakunskaper kan möjligen knytas till hjärnan även utan
motivation, intresse eller någon form av drivkraft. M en då är det, snarare än
lärande, fråga om ett inform ationsinnehåll utan sammanhang som visserligen kan
hållas kvar i m innet en kortare tid, men som, om det inte bearbetas (återigen
utifrån drivkraft, intresse, motivation), i de flesta fall snart tonar bort. D et är alltså
viktigt att kurslitteraturen väcker intresse och ger eller underhåller studentens
motivation. En huvuduppgift i litteraturvärderingsprocessen blir därför att
försöka fånga upp inform ation om huruvida det är fallet.
Litteraturvärderingars syfte - studenternas lärande och tänkande
Litteraturvärderingens syfte är i första hand att testa och utveckla kurslitteraturen,
för att den ska bli en så bra hjälp som möjligt i studenternas lärandeprocess. Ett
bisyfte i det specifika fallet med litteratur vi själva författat är att texterna ska bli

2 Med måldrivkraft menar jag drivkraft som skapas av att den lärande strävar mot ett
åtråvärt mål, och som gör att lärande kan uppkomma under vägen även om inte alla
inslag ligger den lärande närmast hjärtat. (I skrivande stund är jag emellertid inte helt
övertygad om detta —kanske intresse och/eller motivation i allt på väg mot målet är
en förutsättning.)
3 ” ’Moderna’ definitioner av begreppen lärande/inlärning” i kurspärmen Lärarkunskap.
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så bra som möjligt inför publicering. M en det senare syftet hänger förstås ihop
m ed det förra - eller är kanske rentav detsamma - eftersom ’bra betyder att
litteraturen är bra i förhållande till studenternas lärande.
Värderingen ska samtidigt spegla i vilken grad kurslitteraturen hjälper till att
uppfylla am bitioner med universitetsutbildning från universitetspolitiskt håll
respektive med humanekologikursen. Enligt högskolelagen ska den svenska
grundläggande högskoleutbildningen, förutom kunskaper och färdigheter, ”ge
studenterna förmåga till självständig och kritisk bedöm ning, förmåga att själv
stän d ig t lösa problem sam t förm åga att följa kunskapsutvecklingen”.4
Humanekologikursens mål är att ”ge de studerande en grundläggande orientering
i äm net humanekologi”, och humanekologi beskrivs som det ämne som studerar
samspelet mellan människan och hennes totala omgivning. D et anges vidare i
kursbeskrivningen att m an under kursen behandlar människans villkor på jorden
i tvärvetenskaplig belysning, och att ” [e]n målsättning med utbildningen är att ge
översiktlig kunskap om väsentliga drag i människans situation i nuet, om de yttre
ramar som bestäm mer gränserna för hennes verksamhet och om den rika
variationen i de kulturer som utvecklats under århundradena”.5 Även om jag,
särskilt efter att ha genom gått iärarkunskapskursen, kan ha synpunkter på
formuleringarna i både högskolelagen och kursbeskrivningen, är det just nu dessa
mål som beskrivits för studenterna och som vi därför måste sträva efter att nå.
Värdering som process
Värderingen ska alltså användas som underlag för vidareutveckling av kurs
litteraturen. För att fånga upp så mycket som möjligt av studenternas erfarenheter
och bedöm ningar av litteraturen medan den fortfarande finns i färskt minne, och
för att fa till stånd en kontinuerlig utveckling av själva värderingen, kom m er
värderingen att göras under kursens gång - i anslutning till vart och ett av kursens
delmoment. Värderingen blir alltså en process. I litteraturvärderingsprocessen
kan både lärarna (som återkommer vid flera delmoment) och studenterna (som
efter hand far ökad erfarenhet av litteraturvärdering) utvecklas, liksom därför
kursen som helhet. Båda grupperna behövs i värderingsprocessen, och båda
grupperna har ansvar för att värderingen ska bli så fruktbar som möjligt.6 A tt
kurser, som num era är brukligt vid m in institution, utvecklas i lärarlag är bra, men

4 Högskolelagen 1 kap, 9 §.
5 Kursbeskrivning för Humanekologi A, 20 poäng, Forum för främjande av tvärve
tenskap, Umeå universitet, 1998.
Jämför Mona Bessman & Dick Mårtensson, red, Kursvärderingför ökad kvalitet,
UHÄ/FoU:s skriftserie, 1991:1, sid 3.
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att bättre tillvarata studenternas erfarenheter och åsikter tillför en oumbärlig
dimension. Studenterna är ju de viktigaste intressenterna när det gäller kursers och kurslitteraturens - kvalitet.7
Skrifdig värdering
O m värderingen ska kunna uppfylla sitt syfte, är viss inform ation om de
värderande studenterna av yttersta vikt. Litteraturens tillgänglighet och intresse
faktor menar jag i hög grad kan vara beroende av studenternas kön, ålder,
erfarenheter och egna arbetsinsatser. Kön är viktigt på grund av att det socialt
konstruerade könet i lägre eller högre grad kan styra intresseområden, sätt att
närm a sig inform ation, sätt att se på problem och kanske framför allt sätt att se på
självet - och det senare menar jag gäller inte m inst i en så patriarkalt strukturerad
miljö som akademin utgör. Ålder kan ha betydelse, m en kanske framför allt det
som i större eller m indre utsträckning följer med ålder —erfarenheter. Eftersom
alla typer av erfarenheter inte kan efterfrågas om den skriftliga värderingen ska
hållas något sånär överblickbar, kan ålder efterfrågas när det gäller livserfarenhet.
Speciell betydelse för kurslitteratur kan emellertid tidigare studier vid universitet
ha. H är finns det en poäng att efterfråga också vilken typ av universitetsutbildning
som den värderande har genomgått, eftersom kunskaps- och studiekultur kan
variera högst väsentligt. Slutligen m enar jag att också de egna arbetsinsatserna hur studenten upplever sig ha arbetat i förhållande till sin förmåga - har betydelse
för upplevelsen av litteraturen, och för vad som kom m er fram i värderingen.
En värdering bör hellre bestå av färre än fler frågor; det var det råd jag fick av m in
handledare och det är vad jag själv anser efter att ett antal gånger deltagit som
student i olika typer av kursvärderingar. Färre, och djupare/större, frågor stämmer
också väl överens med värderingens syfte — det är inte fråga om huruvida
litteraturen har levererat tillräckligt många enskilda fakta och sanningar, utan om
huruvida den fungerat som en hjälp i lärandeprocessen. För att studenterna ändå
ska fa en chans att uttrycka m eningar om detaljfrågor, ska emellertid plats lämnas
på formuläret också för detta. Egenhändigt formulerade frågor och svar ska också
ges utrym m e för i den m untliga värderingen, där studenter far diskutera i m indre
grupper.

7 Jämför diskussionen om att förändra i samarbete med de studerande i Anna Hedin
& Lennart Svensson, Nycklar till kunskap: Om motivation, handling ochförståelse i
vuxenutbildning (Lund, 1997), sid 158 ff.
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D en muntliga värderingen
M untlig värdering kom m er att göras i samband med varje skriftligt värderings till
fälle. D etta kom m er att ske i form av ett fatal förberedda frågor som de lärare som
skrivit texterna i ett delmoment, och som hållit i föreläsningar och diskussioner
kring dessa, kom m er att formulera tillsammans. D en m untliga delen ska ge god
tid åt studenterna att kom m entera och fundera. Studenterna far sitta i m indre
diskussionsgrupper och sedan berätta om vad som kom m it fram i gruppen. På så
sätt hoppas jag att de ska känna den vikt deras delaktighet har, utan att för den skull
behöva känna sig utläm nade eller känna någon risk för repressalier från lärarna.
För att inte gå miste om helheten i litteraturen, kom m er även värdering av i vilken
grad kapitlen upplevdes hänga ihop och tillföra varandra någonting, av huruvida
något borde tas bort, förändras eller läggas till, av huruvida något/några huvud
budskap fram trätt i kom pendiet som helhet etcetera, att göras m untligt vid slutet
av kursen.
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UMEÅ UNIVERSITET
Forum tvärvetenskap
Eva Friman

1998-09-16

KURSLITTERATURVÄRDERING
KURS:____________________________________________________________________

Humanekologi A, 20 poäng, ht 1998_________

1* Jag själv...
... är:

□kvinna
□man

Jag är:

□ u n d er20år
□ 4 1 -5 0 år

0 2 0 -2 5 år

0 2 6 - 3 0 år

0 5 1 - 6 0 år

0 3 1 ^ 4 0 år

□ ö v er 6 0 å r

2 . Mina erfarenheter av universitetsstudier
□ D etta är min första universitetskurs.
□Jag har tidigare erfarenheter av universitetsstudier.
Antal terminer:______
Kurser/ämnen/program :

3 . Mina egna insatser
□Jag gjorde oftast mitt bästa för att tillägna mig texterna
□Jag gjorde sällan mitt bästa för att tillägna mig texterna
Jag tog oftast del av texterna

□före föreläsningstillfällena
□efter föreläsningstillfällena
□både före och efter föreläsningstillfällena
□varken före eller efter föreläsningstillfällena
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TEXT:

Textens rubrik

4. Texten har bidragit till min förmåga att:
(Du kan kiyssa alltifrån en till alla rutor)

□
□
□
□
□
□
O

kunna känna igen specifika termer och begrepp
kunna förstå huvudidéer och självständigt summera dessa
kunna relatera materialet till tidigare erfarenheter
kunna bryta ner idéer i dess delar och sätta fingret på samband, vad som
skiljer och förenar, samt se orsak och verkan
självständigt se helheter, och att själv skapa mönster och struktur
göra bedömningar av värdet av de idéer som lagts fram och använda
kriterier för att argumentera för mitt eget synsätt
egen beskrivning:

5. Detta håller jag med om:
(Markera endast en ruta per påstående)

Ja, verkligen!

Kursens mål är att ge studenterna en grundläggande
orientering i ämnet humanekologi.
Texten bidrog i hög grad till att uppfylla syftet.
Texten i hög grad var aktuell för kursen.
Jag upplevde texten som lättillgänglig.
Textens innehåll hade stor relevans för kursen som helhet
(alt. den del av kursen som hittills passerat).
Texten hade ett tydligt budskap.
Texten hade en lagom svårighetsgrad.
Språkbruket i texten främjade min läsning.
Texten var inspirerande och stimulerande att läsa.
Texten stimulerade mitt tänkande.
Texten främjade min lärandeprocess.
Att läsa texten förändrade min omvärldsuppfattning.
Att läsa texten hjälpte mig att se för mig nya samband.
Att läsa texten problematiserade och väckte många frågor hos
mig.
Texten gav svar på samtliga frågor den ställde.
Texten var alltför detaljerad och saknade övergripande
resonemang och helhet.
Texten uppehöll sig på en alldeles för generell nivå, på
detaljrikedomens bekostnad.
Texten bör, eventuellt med smärre förändringar, vara en del
av kursmaterialet till denna kurs.
Texten måste omarbetas väsentligt för att fortsätta att
användas i kursen.

6 . Mina övriga kommentarer om texten:
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Ja, i
Nej,verknågon mån ligen inte!

Kollegial granskning
- återkoppling av egen och andras undervisning
Peter Naredi, Institutionen för de kirurgiska och perioperativa specialiteterna
Anna Engström-Laurent, Institutionen för m edicin

Sammanfattning
Syftet med kollegial granskning är att förvissa institutionerna om att den
medicinska grundutbildningen är av en genomgående hög kvalitet och att
kvaliteten bibehålls. Bedömningen inriktas på undervisningsprocessen,
kursens struktur och hu r grundutbildningens mål uppfylls.
Kollegiala granskningar genomfördes under vårterm inen 1998 vid institu
tionerna för medicin, kirurgi och urologi. Två lärare intervjuar 10 studenter
och 10 lärare på varje kurs. Återkoppling ges av granskarna vid en rundabordskonferens där studenter och kursgivare deltar. Bedömningen samman
fattas sedan i en enhetlig mall där olika m om ent poängsätts och förslag till
förbättringar lämnas i fri text. Granskningarna har genomgående mottagits
positivt av granskare, studenter och lärare.
Bakgrund
Institutionerna för medicin, kirurgi, och urologi beslutade under våren 1998 att
som ett led i kvalitetssäkringsarbetet genomföra ”kollegiala granskningar” av
grundutbildningen på medicin- och kirurgi-terminerna.
Förväntade effekter av ett kvalitetssäkringsarbete
Bedömningen inriktas på undervisningsprocessen, kursens struktur och hur
grundutbildningens mål uppfylls. Eftersom den ”kollegiala granskningen” ge
nomförs på flera kurser kan uppm ärksam het riktas m ot bra respektive bristfälliga
m om ent i grundutbildningen såväl som under enskilda kurser. En utvärdering av
förändringsarbete sker genom att den ”kollegiala granskningen” regelbundet
återkommer till samtliga kurser. Granskarna väljs ut bland kursernas läkare för att
insynen mellan kurserna ska öka. Vi antar att vetskapen om att ett kvalitets
säkringsarbete pågår per se höjer kvaliteten på undervisningen.
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Utformningen av ”kollegial granskning”
D en ”kollegiala granskningen” sker på ett likartat sätt på de olika kurserna. Varje
kurs granskas av två personer från kursernas lärarkår. Dessa bör Ka m inst
docentkom petens och dessutom ha flerårig erfarenhet av undervisning på
grundutbildningsnivå. H är liksom vid val av intervjupersoner eftersträvas en
jäm n könsfördelning. D en ena granskaren ska kom m a från en närliggande
specialitet och den andra från valfri specialitet. Inför den ”kollegiala gransk
ningen” erhåller granskarna uppgifter om kursens storlek och uppläggning.
Granskningen pågår i två dagar under likartade former vid de olika kurserna.
Variationer förekommer på grund av kursernas struktur. D e båda granskarna
intervjuar tillsammans. M an intervjuar tio lärare och tio studenter. Varje intervju
beräknas ta trettio minuter. Obligatoriska intervjuobjekt är studierektor, kursle
dare, kursamanuens och verksamhetschef vid den enhet där kursen ges. Studen
terna väljs slumpmässigt ut av studentrepresentanten och några ska vara ”äldrekursare” med avklarad kurs och examination. För studentintervjuerna finns det
en gemensam intervjumall. Förutom intervjuer kan granskarna inspektera lokaler
och studera undervisningsmoment. D et är kursgivaren som ordnar med alla
praktiska detaljer under den ”kollegiala granskningen”. Avslutningsvis samlas
granskarna, kursgivare och studentrepresentanter vid en runda-bords-konferens
för att diskutera granskarnas preliminära protokoll och utväxla synpunkter. D et
protokoll, som sedan lämnas till kursgivaren, är enhetligt för samtliga granskningar
och utgörs av en poängbedöm ning av olika m om ent samt av en A4-sida m ed fri
text med förslag till förbättringar.
Protokollets poängbedöm ning bygger på en fyrgradig skala (väsentliga brister,
brister, smärre förbättringar önskvärda, bra). Struktur, process och grundutbildning
ens mål bedöms både utifrån planering och genomförande. Strukturens m om ent
speglar schema, personalresurs och fortbildning, utrustning/lokaler, adm inistra
tion och resurstilldelning. Processen innefattar de olika undervisningsmomenten,
handledning, tjänstgöring och examination. G rundutbildningens mål är fast
slagna i utbildningsplanen. H är bedöms även hum anistisk orientering och
kursens m ålsättning i relation till utbildningsplanen.
Erfarenheter av ”kollegial granskning” 1998
U nder vårterm inen 1998 genomfördes ”kollegial granskning” av följande kliniska
kurser: invärtesmedicin; kardiologi/lungmed/reumatologi; kirurgi; urologi; och
anestesi/intensivvård.
En kursansvarig person för varje kurs fick i uppgift att utse två granskare från den
egna kursen. Sedan parade vi ihop granskarna enligt principerna; jäm n könsför
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delning, en granskare kom från en närliggande specialitet, och att m an inte skulle
granska sin egen institution. V id ett inform ationsm öte delades material för det
fortsatta arbetet med den ”kollegiala granskningen” ut. G ranskarna och kontakt
personen har sedan skött övriga kontakter och genom förandet av granskningen.
U nder höstterm inen 1998 har ett uppföljande m öte med granskarna hållits för att
fa återkoppling. Granskarna har sedan tagit initiativ till egna träffar för att utnyttja
det ”nätverk” som bildats.
Granskningarna har genomgående mottagits positivt av studenter, granskare och
kursgivare. I uppföljande m öten m ed granskarna har för- och nackdelar diskute
rats. För kursgivaren är en ”kollegial granskning” inte speciellt tidskrävande men
en granskare lägger ner 3—4 dagar sammanlagt. D etta har ansetts vara väl
investerad tid eftersom ”den kollegiala granskningen” ger insyn i andra utbild
ningsm om ent och reflexioner om hur den egna kursen kan förbättras.
Runda-bords-konferenserna har genomgående visat sig vara värdefulla. O ftast har
granskare, studenter och kursgivare varit överens om de styrkor och brister som
föreligger. Förslagen till förbättringar tillmäts stor betydelse eftersom de väger in
synpunkter från olika intressenter. Protokollet anses även vara ett värdefullt stöd
för kursgivaren.
U tvärdering av g rundutbildningen på term inerna 7 och 8
Studenterna är nöjda med samtliga granskade kurser. Strukturen är bra även om
m an på flera kurser har skönhetsfläckar; scheman som är alltför splittrade, dålig
integrering av kursm om ent, och brist på undersökningsrum. Lärarkåren är
intresserad av undervisning men den kliniska belastningen försvårar handled
ning. Pedagogisk utbildning av lärargruppen saknas. G ruppundervisning och
PBL-liknande undervisning uppskattas medan föreläsningar håller varierande
kvalitet. M ottagningar med inriktning på studentundervisning och statusträning
på ”proffspatienter” är speciellt uppskattade. Utlokaliseringarna anses generellt
bra och roliga men på vissa håll brister det i handledning. Examen anses adekvat.
Målbeskrivningarna är bristfälliga och många studenter och lärare är inte med
vetna om innehållet. D en kliniska tjänstgöringen m edför att studenterna aktive
ras men en tydlig pedagogik m ed självaktiverande undervisning saknas. D en
informella utbildningen i etik och professionellt förhållningssätt dom inerar över
mycket sparsamma inslag av formell undervisning och integreringen mellan
kurserna och PU-delen kan förbättras. D et bedrivs lite undervisning i forskningsoch utvecklingsarbete.
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Planerad fortsättning av kvalitetssäkringsarbetet
PKL har gett startgruppen i uppdrag att fortsätta m ed de ”kollegiala granskningar
na” av samtliga kurser som ett led i arbetet med den nya studieplanen. M ånga
lärare far en möjlighet till reflektion, diskussionerna om integrering underlättas
och ett nätverk av granskare bildas.

Sammanfattning
Institutionerna för m edicin, kirurgi och urologi genomförde under vårterm inen
1998 som ett led i kvalitetssäkringsarbetet en intern inspektionsverksamhet kallad
”kollegial granskning”. Lärare granskar varandras kurser med avseende på struk
tur, process och uppfyllande av grundutbildningens mål. Granskarna presenterar
sin bedöm ning vid en runda-bords-konferens där studenter och kursgivare deltar.
Bedömningen sammanfattas sedan i en enhetlig mall där olika m om ent poäng
sätts och förslag till förbättringar lämnas i fri text. D e ”kollegiala granskningarna”
av term inerna 7 och 8 har genomgående mottagits positivt av granskare, studenter
och lärare. D et huvudsakliga syftet med kvalitetssäkringsarbetet, att förvissa
institutionerna om att grundutbildningen är av en genomgående hög kvalitet och
att denna bibehålls, kan uppfyllas med ”kollegial granskning”.
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£ . H andledning och mentorskap
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Konsten a tt utbilda handledare:

Personliga reflexioner och erfarenheter
i sam band med en kurs för forskarhandledare
Åsa Bergenheim
Institutionen fö r historiska studier/Enheten fö r personalutveckling

Sammanfattning
Forskarutbildningen har genom gått stora förändringar i Sverige under de
senaste decennierna, inte m inst det senaste året. Kravet på den forskar
studerande att producera en avhandling av hög vetenskaplig kvalitet på fyra
år svävar som ett orosmoln över såväl den studerande själv som hennes/hans
handledare.
D en nya situationen ställer höga krav på handledningen, krav som ter sig
både svårdefinierade och svårhanterliga för ett flertal handledare. M ånga
frågar sig: Vilken är egentligen m in uppgift som handledare? Vad förväntas
av mig? Trots denna situation har det tidigare saknats en egentlig utbildning
för handledare, liksom ett naturligt forum för fortlöpande diskussioner och
erarenhetsutbyte. D enna brist försöker vi avhjälpa genom att i Personal
utvecklingens regi ge den fakultetsövergripande kursen ”Forskarhandledning i praktiken”.
Kursen är i huvudsak upplagd i seminarieform och bygger i hög grad på
deltagarnas personliga erfarenheter och idéer. Kortare föreläsningar och
inledningar varvas med gruppdiskussioner, grupparbeten och seminarier
kring olika teman. I m itt bidrag kom m er jag att presentera de m om ent som
ingår i kursen och berätta om hu r vi har resonerat oss fram till kursens
nuvarande struktur. Jag kom m er också att berätta om våra erfarenheter efter
att ha givit kursen vid fyra tillfällen.
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Bakgrund
I den nya högskoleförordningen stramas forskarutbildningen upp betydligt.
Forskarutbildningen skall genomföras på lyra år, och endast om särskilda skäl
föreligger kan utbildningstiden förlängas. D etta ställer givetvis helt andra krav på
handledning är vad som var fallet tidigare.
För varje doktorand skall en detaljerad individuell studieplan upprättas och
fastställas av fakultetsnäm nden i samråd med doktoranden och handledaren.
Såväl handledaren som doktoranden skall underteckna studieplanen, och därm ed
förbinda sig att följa den. D en individuella studieplanen skall årligen följas upp
och fakultetsnämnden skall informeras om hur arbetet framskrider. Poängen med
den individuella studieplanen är att utveckla och formulera en realistisk plan för
doktorandens forskarutbildning fram till disputation. H är bör sålunda finnas
uppgifter om åtaganden, arbetsvillkor, handledning, läskurser, avhandlingsavsnitt, delmål och ev. undervisning. O m fakultetsnämnden anser att planen är
orealistisk eller på annat sätt bristfällig, kan man göra ändringar. Fakulteten
kom m er alltså att ha större möjlighet - och skyldighet —att faktiskt på detaljnivå
kontrollera forskarutbildningen i varje enskilt fall. Forskarutbildningen är inte
längre studentens eller institutionens ensak; handledningen är inte längre en
angelägenhet mellan handledare och doktorand.
Enligt högskoleförordningen har doktorander som är antagna till forskarutbild
ningen rätt till handledning ”under den tid som kan anses behövas för den
fyraåriga utbildningen”. Till forskarutbildningen far endast antas så många
doktorander som kan ”erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i
övrigt”, samt som har studiefinansieringen ordnad. Institutionen måste alltså
kunna erbjuda forskarhandledning av god kvalitet. Högskoleförordningen ger
också en doktorand rätt att på begäran byta handledare. O m doktoranden ”i
väsendig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studie
planen”, kan fakultetsnäm nden besluta att doktoranden inte längre skall ha rätt
till handledning och andra resurser för forskarutbildningen. Kraven är alltså
tydligare och striktare än tidigare, på både handledare och doktorand. Kravet på
den forskarstuderande att producera en avhandling av hög vetenskaplig kvalitet
på fyra år svävar som ett orosmoln över såväl den studerande själv som hennes/
hans handledare. D et är uppenbart att den nya forskarutbildningen ställer
betydligt större — och helt andra krav — på forskarhandledningen. D et krävs
tydligare mål och högre effektivitet, genom väl utarbetade strategier, kollektivt
ansvar, samt tydlighet vad gäller villkor, krav och förväntningar.
Flera undersökningar som rör forskarutbildning och forskarhandledning visar att
många doktorander är missnöjda med sin handledning. Ju längre doktoranden
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har hållit på med sin forskarutbildning, desto större tycks missnöjet vara.
D oktoranderna är eniga om att ett fungerande samarbete mellan handledare och
doktorand är en förutsättning för att det skall bli en bra avhandling. Känslan av
beroende i förhållande till handledaren är stark och många är rädda för att
relationen skall skära sig. Alltför fa doktorander känner att de någon att vända sig
till om det kniper.
Bland handledare finns en stor osäkerhet om vad handledningen egentligen skall
innefatta, gå ut på. Vilket ansvar har handledaren? Vad krävs egentligen av en
handledare? Vad är egentligen ”handledning”? H andledare känner sig ofta en
samma i sin handledarroll och upplever inte att de kan förvänta sig något reellt
stöd från institutionen och kollegorna. D et saknas alltför ofta ett forum där
handledare kan ta upp problem och frågor kring handledningen, och fa råd och
synpunkter från de andra handledarna vid institutionen. Snarare förutsätts det att
handledningen skall fungera - på det sätt som den alltid har fungerat - och det
är många gånger svårt för en enskild handledare att visa att hon/han inte ”klarar”
jobbet själv. H andledning tycks vara förknippat m ed en hel del prestige. U ppen
bart är att såväl doktorander som handledare upplever att forskarhandledning är
en sak mellan handledaren och doktoranden, inte ett för institutionen kollektivt
ansvar.
Sättet att handleda hänger intim t samman m ed handledarens föreställningar om
forskarutbildningens mål. Som handledare kan jag betona den färdiga produkten,
doktorsavhandlingen, och därmed sträva efter att handleda så att bästa möjliga
avhandling produceras så snabbt som möjligt. H andledningen blir då ofta
ensidigt ”handlingsinriktad”; doktoranden presenterar data eller skriver en text,
handledaren läser och lämnar synpunkter. H är är kanske en vetenskaplig kom pe
tens hos handledaren tillräcklig för att arbetet skall framskrida och det uppsatta
målet uppnås. M en frågan är om detta är tillräckligt. I U tbildningsdepartementets
utredning Forskningspolitik (SO U 1998:12) slår m an fast att en ”huvuduppgift för
forskarutbildningen är att utbilda lärare och forskare vid universitet och högsko
lor”. H är är alltså målet vida större än att producera en avhandling, nämligen att
utveckla en bred kompetens hos den forskarstuderande. O m m an tar detta på
allvar bör sannolikt handledaren lägga större tonvikt vid själva lärandeprocessen,
och målet är då inte själva avhandlingen utan kompetensen. För att ett sådant mål
skall nås behövs både handling och reflexion, såväl från doktorandens sida som
från handledarens. H är ställs andra - och vidare - krav på handledning, och det
räcker därför inte m ed att handledaren är vetenskapligt kom petent. För denna typ
av handledning krävs handledningskompetens. ”En bra forskare och lärare är en
bra handledare”, så har m an länge resonerat inom akademin. M en handlednings-

195

kompetensen skiljer sig från både forskarkompetensen och lärarkompetensen.
H andledning är, som jag ser det, inte i första hand en vetenskaplig verksamhet
utan snarare en pedagogisk, social och psykologisk.
Hur är kursen upplagd —och varför?
Våren 1996 fickjag i uppdrag av Undervisningscentrum att ansvaraför utvecklandet
av en kurs för forskarhandledare. Jag inledde arbetet med att dels läsa ett antal
undersökningar om handledning och forskarutbildning, dels informellt intervjua
ett tiotal handledare och ett tiotal doktorander på universitetet. Syftet var att göra
en översiktlig problem- och behovsinventering för att kunna gå vidare. Intervju
erna gav en relativt samstämmig bild av läget. D et fanns ett stort behov bland
handledarna av ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte kring handledningsfrågor. H andledarna uttryckte ett behov av att fa kollegialt stöd och råd av andra
handledare. T id för reflexion efterlystes, liksom tydlighet vad gällde de rättigheter
och skyldigheter, krav och förväntningar som följer m ed handledarskapet. D et
fanns också en tydlig vilsenhet kring vad ett professionellt handledarskap egent
ligen är, och m an önskade en tydligare struktur och rättvisare villkor såväl på
institutionsnivå som för universitetet som helhet. M an beskrev en situation där
handledningen skedde slentrianmässigt, enligt den modell som ”sedan urminnes
tider” hade tillämpats vid institutionen. U ppenbart var att de gamla handledningsstrategierna inte fungerade i den nya forskarutbildningen, vilket ledde till
missnöje bland doktoranderna och osäkerhet hos handledarna. M en få hand
ledare hade tid och ork att fundera över nya strategier och m etoder för handled
ningen. D oktoranderna kände av handledarnas osäkerhet i handledarrollen, och
efterlyste större medvetenhet, tydlighet och professionalitet i handledningen.
M ed utgångspunkt från detta började jag lägga upp kursen, tillsammans med
Nils-Erik W edm an vid Personalutvecklingen. Först bestämde vi oss för några
grundprinciper. Vi skulle använda den struktur som används i universitetets
pedagogiska program, nämligen 3 + 1 + 1 + 1 dagar under en period av 3^4
månader. N ågra centrala teman skulle behandlas under kursens gång, och som
inledare ville vi engagera personer från universitetets samtliga fakulteter. I
anslutning till varje tema skulle kortare texter läsas - antingen före eller efter
kursdagen - och texterna skulle tillhandahållas av Personalutvecklingen. Kursen
skulle vara fakultetsövergripande, detta för att ge kursdeltagarna möjlighet att
vidga perspektiven och få handledarskap belyst från så många håll som möjligt.
D e kurser som ingår i det pedagogiska program m et är fakultetsövergripande och
erfarenheterna av detta är mycket positiva. U ppenbart är att m öten över fakultetsgränser öppna för nya tankar och arbetssätt, och minskar risken för att ”köra ännu
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djupare ner i gamla hjulspår”. Vi skulle därför sträva efter en balanserad grupp
sam m ansättning vad gäller kön, fakultetstillhörighet, etnisk bakgrund ocb erfa
renhet av handledning.
Vi skulle medvetet varva teori och praktik, det vill säga kortare föredrag, praktiska
övningar, diskussioner, auskultationer och individuella skriftliga uppgifter. Kurs
deltagarna skulle fa möjlighet att arbeta i små grupper grupp med konkreta
uppgifter, problemlösning, och tillämpningsövningar. Varje deltagare skulle fa
tillfälle att auskultera hos en annan handledare, och med detta som utgångspunkt
reflektera kring samtalsmetodik, problemlösning, köns- och maktaspekter samt
andra viktiga tem an i handledarskapet. Kursen skulle läggas upp så att vi utgick
från de yttre ram arna för handledning och forskarutbildning, för att efterhand
närm a oss det mer personliga och självreflekterande. G enom tillämpningsöv
ningar av olika slag skulle kursdeltagarna reflektera över såväl sig själva som
handledare som situationen på den egna institutionen. För att detta skulle bli
möjligt måste vi skapa en god och trygg stäm ning i gruppen. Vi måste alltså
medvetet arbeta med gruppdynam ik samt avsätta gott om tid för diskussion.
Gruppens storlek maximerades därför till 12 deltagare.
Frågan var nu vilka tem an som i första hand skulle behandlas under kursen.
Ä m net ”forskarhandledning” tycktes vara outtöm ligt och perspektiven oändligt
många. Efter diskussion bestämde vi oss för följande huvudtem an: D e yttre
ram arna för handledning; A tt vara doktorand; A tt vara handledare; Vad är
handledning?; H andledning och kön; D et handledande samtalet; Problem
hantering och konfliktlösning. D etta är också de tem an som fortfarande utgör
kursens stomme.
D et första tem at, ”D e yttre ram arna för handledning”, syftar till att inform era
om vad högskoleförordningen säger om forskarutbildning och handledning.
Vad är det egentligen som gäller? U nder tem at ”A tt vara doktorand” sam t ”A tt
vara handledare” får kursdeltagarna m öta en doktorand och en handledare som
var och en berättar om sina personliga erfarenheter av att vara doktorand
respektive handledare. Tanken är att presentera och aktualisera frågeställningar
och problem som sedan behandlas under kursens gång. U nder rubriken ”Vad är
handledning?” vill vi ge en ökad förståelse för vad handledning egentligen är, till
skillnad från exempelvis ”undervisning”, ”m entorskap” och ”terapi”. Vad inne
bär d et att vara handledare? Vilka uppfattningar har jag om forskning, vetenskap
och handledning? H u r påverkar dessa uppfattningar m ig som handledare?
U nder tem at ”H andledning och kön” vill vi presentera en del av de undersök
ningar som finns kring just detta äm ne, och ställa frågan: H ar kön någon
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betydelse för handledning? D etta är det centrala innehållet i de tre första kurs
dagarna.
D en fjärde dagen ägnar vi åt det handledande samtalet. Dagen består i huvudsak
av tillämpningsövningar i smågrupper, och kursdeltagarna förbereder sig genom
att skriva ett handledningsunderlag kring något som de vill bli handledda på.
Viktigt under denna dag är att det rör sig om verkliga situationer; det är alltså inte
här fråga om ett rollspel. D ag fem ägnas åt problem lösning och konflikthantering,
och den är upplagd så att kortare föredrag varvas med övningar och diskussioner.
D en sista dagen är en uppföljningsdag, där kursdeltagarna redovisar och diskute
rar dels sina reflexioner utifrån auskultationerna, dels skriftliga uppgifter kring en
själv som handledare och den egna institutionens forskarutbildning.
Erfarenheter
H östen 1996 bjöd vi ut kursen för första gången, men det var så fa som anmälde
sig att vi inte kunde ge den. Även vid det andra försöket, hösten 1997, var
anm älningarna få men vi beslöt oss ändå för att genomföra kursen som ett försök.
Sju personer deltog, fem m än och två kvinnor. En kom från samhällsvetenskaplig
fakultet, tre från hum anistisk fakultet och lika många från m atem atisk-naturvetenskaplig fakultet. Ingen medicinare deltog denna första omgång.
Till en början var vi oroliga över att så få var anmälda, m en det visade sig snabbt
att det fungerade mycket väl med en så liten grupp. D et gick lätt att svetsa samman
gruppen, deltagarna lärde snabbt känna varandra och alla fick tillfälle att samar
beta med alla. D essutom kände alla ett personligt ansvar; det kändes viktigt att
kom m a varj e gång och delta aktivt i diskussioner och övningar. Kursen avlöpte väl;
strukturen fungerade som vi hade tänkt och varje tem a kändes angeläget och
välmotiverat. Deltagarnas samlade om döm e var ytterst positivt. D e tyckte att
kursen varit givande, intressant, omvälvande och rolig. Flera hade ändrat sin
inställning till vissa saker som gällde handledning och alla framhöll att de hade fått
mycket att tänka på. Utvärderingsdiskussionerna var öppna och konstruktiva och
deltagarna kom med många värdefulla synpunkter och tips för kom m ande kurser.
Redan nästa kursomgång hade söktrycket ökat betydligt, och vi bestämde oss för
att anta 16 personer istället för 12. Två tem an har efterhand tillkommit, dels ”A tt
handleda i forskargrupper”, dels ”Etik i forskning och handledning”. H östen
1999 kom m er ytterligare ett tem a att införas i kursen, nämligen ”Etnicitet och
handledning”. Kursen ges nu för femte gången. Sammanlagt har 67 personer
deltagit - 13 från hum anistisk fakultet, 17 från samhällsvetenskaplig fakultet, 17
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från matematisk-naturvetenskaplig fakultet, 3 från ondontologisk fakultet och 17
från medicinsk fakultet. Reaktionerna är genomgående positiva. A tt kursen är
fakultetsövergripande har visat sig vara mycket uppskattat; många kursdeltagare
har känt m ötet med kollegor från andra fakulteter som en stor ”kick”. Ju jämnare
spridningen har varit över äm nen och fakulteter, desto bättre har diskussioner och
grupparbeten fungerat. I de grupper då den ena eller den andra fakulteten har
dom inerat i deltagarantal har diskussionerna ibland fastnat i fakultetsspecifika
frågeställningar. D et är alltså oerhört viktigt att fa en jäm n spridning över
fakultetsgränserna.
Av deltagarna är 13 kvinnor och 34 män, vilket torde spegla den könsmässiga
handledarsituationen på universitetet. O m kring 10 procent av deltagarna har
utländsk bakgrund och även detta stämmer sannolikt relativt väl överens med hur
det ser ut på universitetet som helhet. Ö nskvärt vore dock en jämnare fördelning
när det gäller såväl kön som etnicitet, vilket utan tvekan skulle berika diskussionen
och vidga perspektiven ytterligare.
Deltagarnas erfarenhet av handledning har varit varierande, liksom deras position
i den akademiska hierarkin —från professorer till nydisputerade. Vissa har varit
handledare under många år och har handlett flera doktorander fram till disputa
tion, andra har nyligen blivit handledare och några har ännu inte fatt en ”egen ”
doktorand. G rupperna har dock varit anmärkningsvärt prestigefria och ingen
tycks ha känt något större behov av att positionera sig.
Samtliga grupper har fungerat mycket bra. I kursvärderingarna har deltagarna
framhållit öppenheten och kollegialiteten, m en också förtroligheten och det
personliga engagemanget. En lättsam och trygg stäm ning i gruppen är nödvändig
för att diskussionerna skall bli givande och tillämpningsövningar skall fungera.
För att kunna reflektera över mig själv som handledare krävs att jag vågar öppna
m ig och vara uppriktig. O m jag skall kunna göra det måste jag känna tillit till de
andra gruppdeltagarna och veta att det som sägs i rum m et stannar där. Ö ppen
heten har också varit påfallande stor, generositeten likaså. Ibland har stämningen
varit förtätad, nästan andlös. Bäst har de grupper fungerat där närvaron varit
högst, eftersom detta har skapat kontinuitet och samhörighet. Önskvärt vore
givetvis att alla deltog varje gång.
Kursdeltagarna har särskilt framhållit fördelen med att i grupp arbeta med
konkreta uppgifter, exempelvis samtalsmetodiska övningar, etiska problem, åtgärdsprogram eller handledarkontrakt. A tt lyssna, diskutera och handla - det
tycks vara den strategi som bäst ökar medvetenheten och främjar reflexionen.
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Auskultationen hos en handledare har varit mycket uppskattad, både av handleda
ren och av kursdeltagaren. För de handledare som har tagit em ot en kursdeltagare
vid ett handledningssamtal har detta erbjudit en unik möjlighet till feedback, en
feedback som en handledare sällan far av vare sig doktorander eller kollegor. För
kursdeltagaren har auskultationen givit upphov till nya tankar och funderingar
kring handledning i allmänhet och den egna handledningen i synnerhet.
Vissa m om ent i kursen fungerade alldeles utm ärkt redan från början, till exempel
”A tt vara doktorand” och ”D et handledande samtalet”. A ndra tem an har varit
svårare att konkretisera. Särskilt gäller detta ”Problemlösning och konflikt
hantering”, där vi har prövat flera olika modeller utan att bli riktigt nöjda. Ett
annat problem har varit kurslitteraturen; det har helt enkelt visat sig vara svårt att
välja lämpliga texter. Skillnaderna i detta avseende mellan fakulteterna är påfal
lande, liksom mellan kunskaps- och medvetenhetsnivå i olika frågor. D en som
sedan länge har funderat kring könsmaktsrelationer tycker kanske att texterna om
kön och handledning är elementära, m edan andra far stora aha-upplevelser av
samma texter. Vissa har önskat en ökad teoretisering, och andra har tyckt att
texterna redan nu har varit alltför teoretiska. N ågra har efterlyst empiri och
procentsatser, men andra har föredragit texter av mer resonerande karaktär. D etta
är sannolikt inte mycket att göra åt. Kursen kan givetvis inte skräddarsys utifrån
en persons speciella behov utan måste utformas så att den som helhet blir givande
för alla. Deltagarna har också visat en vilja att dela med sig av erfarenheter och
kunskap, och en acceptans för att alla har olika kunskap, erfarenheter och
referensramar.
V årt försök att skapa en kurs för forskarhandledare har sålunda slagit mycket väl
ut. Vid några tillfällen har ”gamla” deltagare samlats kvällstid på Fakultetsklubben
för att hålla kontakten och för att diskutera handledarfrågor. Idén om ett nätverk
har dykt upp flera gånger och från Personalutvecklingens sida har vi resonerat om
hur ett sådant nätverk skulle kunna fungera. Uppenbarligen finns ett stort behov
av såväl en ökad kunskap om handledning och handledningsmetodik, som av ett
forum där handledare från olika discipliner kan diskutera handledarfrågor, samt
fa råd och synpunkter från andra handledare.
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Mentorskapsprojektet

Växa m ed m entor
Ett projekt i samverkan mellan Umeå universitet
och näringslivet/offentlig sektor
Ulla Lindgren, Institutionen fö r svenska
och samhällsvetenskapliga ämnen

Abstract
M entorship/m entoring, a phenom enon that originally descents from Greek
mythology, is mainly practised in trades and industries in Sweden nowadays.
Generally two persons, a m entor and an adept, have made an agreement to
reach some specific goals. Even in universities the interest for m entorship
seems to be growing. W ith an aim to find out if mentorship in higher
education can have some positive effects and if so, in w hich directions, a
mentorship project has been arranged and carried out at Umeå University
in Sweden. Since this project was a part o f the universities third task, to
increase the cooperation between the industrial life and the university, the
participants come from both the university and the industrial life. T he
project has been going on for one and a half year and there have been
continuous evaluations. T he analysing w ork is still going on b ut the results
so far indicate that the project has been meaningful and developing. This
point out that m entorship in the long run m ight be im plem ented in higher
education.

Bakgrund
Både ordet m entor och företeelsen mentorskap härstam m ar från den grekiska
gudasagan. Homeros berättar att Odysseus bad den kloke m annen M entor att
vara som en ställföreträdande far för hans son, Telemachos, under den tid han själv
var bortrest. U nder en 1O-årsperiod var M entor sedan enligt sagan rådgivare,
lärare och vän för Telemachos (Homeros, Övers. Lagerlöf, 1920).
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I det som m an idag vanligtvis kallar mentorskap ingår två personer, en m entor som
är rådgivare ock förebild samt en adept. A depten är som regel en yngre person, som
far stöd till personlig utveckling och avancemang genom m entorns kunskap och
erfarenhet. M entorns två huvuduppgifter är att vägleda adepten in i organisatio
nen samt att vara den person adepten kan vända sig till m ed sina frågor och
funderingar. M entorskap kan beskrivas som en process där ett kulturellt kapital
i form av samhällets och/eller organisationens norm er och värderingar, språk och
beteende överförs från en person till en annan. D enna överföring bidrar till och
påverkar den personliga utvecklingen. (Scandura & Viator, 1994; Aryee, W yatt
& Stone, 1996)
M entorn ska vara en erfaren och omdömesgill person som verkligen vill bidra till
en yngre persons personliga utveckling och avancemang. H an /h o n ska inte främst
vara ute efter egen vinning, även om det i sig är utvecklande att vara mentor, utan
ska se en tillfredsställelse i att hjälpa en yngre person framåt. Adepten ska i sin tur
ha en vilja att utvecklas. En mentorskapsrelation utmärks av att det är en
oberoende relation som bygger på ömsesidig respekt, förtroende och tillit (se t ex
Lyons, Scroggins & Rule, 1990).
M entorskap kan ta sig olika uttryck och ha olika former. Så t ex finns det såväl
spontant som organiserat mentorskap. Spontant mentorskap uppstår ofta utan
yttre inblandning. Som regel är det en yngre person, som vill utvecklas, som söker
sig till en m er erfaren person. Spontant mentorskap är vanligast mellan män.
I det organiserade m entorskapet finns som regel en projektledare och såväl
m entorer som adepter är speciellt utvalda. D et vanligaste är att adepterna själva
av eget intresse sökt sig till ett mentorskapsprogram, m edan m entorerna är valda
utifrån sin kompetens och erfarenhet. Adeptens personliga utveckling ska vara
central och målet är att stärka adeptens självkänsla och öka tilltron till den egna
förmågan. E tt ofta återkom m ande skäl till organiserade mentorskapsprogram är
en önskan om att fa fram ett större antal kvinnor som kan tänka sig att söka högre
tjänster inom organisationerna. D et finns dock även organiserade mentorskaps
program som vänder sig till både män och kvinnor (se t ex Gilbert & Rossman,
1992).
Mentorskap är till skillnad från teoretisk handledning inte inriktat m ot forskningsuppgifter eller avhandlingsarbete. D et handlar i stället framför allt om personlig
utveckling, om livskarriär och om hu r m an ska kunna förena yrkesverksamhet och
familjeliv. Mentorskapets effekter är dock än så länge mer förmodade än bevisade
(Jacobi, 1991) och i syfte att försöka ringa in mentorskapets kärna och försöka se
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om mentorskap inom högre utbildning kan ha några effekter och i så fall vilka, har
ett forskningsprojekt om mentorskap genomförts vid Umeå universitet.
Projektbeskrivning
En projektansökan skickades i oktober 1996 till Stiftelsen Teknikbron i Umeå,
som beviljade medel för ett ettårigt projekt. Projektet kunde därför starta i januari
1997. Efter den ursprungliga tidsplanen skulle projektet avslutas i mars -98.
U nder september m ånad väckte dock två mentorer, oberoende av varandra, frågan
om möjligheterna att förlänga projekttiden i första hand vårterm inen ut. En
förnyad ansökan tillställdes då Stiftelsen Teknikbron som beviljade ytterligare
medel för att projektet skulle kunna fortsätta till och med juni m ånad 1998. D en
totala projekttiden har därför om fattat 18 månader.
O rganiserat m entorskap utmärks av att deltagarna indelas i m entor/adeptpar som
regelbundet träffas för samtal under projekttiden. Utöver dessa enskilda träffar har
detta projektet även om fattat gemensamma träffar i form av adeptträffar, mentorsträffar, gemensamma m entor/adeptträffar samt studiebesök. D en röda tråden
genom samtliga träffar och studiebesök har, förutom erfarenhetsutbyte, varit
utbildning och samtliga träffar utom studiebesöken har avslutats med en skriftlig
sum m ering av själva träffen.
Projektets syfte och m å l
Syfte och mål m ed projektet var formulerat på följande vis.
Syftet med projektet är att
• fa till stånd ett samarbete över gränserna mellan universitet och näringsliv/
offentlig sektor
• skapa möjligheter för kvinnliga doktorander och disputerade att både fa stöd i
sin akademiska utveckling och kontakter med näringslivet och offentliga sek
torn.
D et övergripande målet med projektet är att
• det ska vara utvecklande för både adepter och m entorer
• m entorer och adepter ska fa kunskap om varandras verksamhetsområden
• adepten ska få möjlighet att ta del av näringslivets/offentliga sektorns strukturer
och tankem önster
• mentorskapsprogram mellan universitet och näringsliv/offentlig sektor på sikt
ska kunna implementeras som något naturligt förekommande för kvinnliga
forskare
• utvecklandet av gemensamma projekt ska kunna underlättas.
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Deltagare
I projektet har tolv m entor-adeptpar ingått. A depterna var kvinnliga doktorander
eller nyligen disputerade kvinnor. Elva av dem kom från matem atisk-naturventenskaplig fakultet och en adept kom från inform atik som ingår i samhällsveten
skaplig fakultet. Samtliga mentorer, nio m än och tre kvinnor kom från närings
livet/offentlig sektor.
Efter en skriftlig förfrågan till de kvinnliga doktorander som antagits till forskar
utbildning under tidsperioden 1988-1993 vid matematisk-naturvetenskaplig
fakultet vid Umeå univeritet, totalt 49, anmälde sig tio kvinnliga forskare och
forskarstuderande. En förfrågan till institutionen för medicinsk kemi gjorde att
ytterligare två kvinnliga forskarstuderande anmälde sig. Av dessa tolv kvinnor
hade tre disputerat och de andra nio hade från ett par månader till ca 3 år kvar till
disputation. En bidragande orsak till att inte fler doktorander anm älde intresse för
projektet var att många av de aktuella forskarstuderande var utomlands, barn
lediga eller hade studieuppehåll och därigenom inte nåddes av förfrågan.
M entorerna valdes ut m ed hjälp av universitetets kontaktcentrum , Uminova
Center, framför allt efter personlig kännedom. D e kriterier som skulle uppfyllas
var bland annat att m entorerna skulle inneha en ledande ställning på hög nivå,
vara respekterade på grund av kunskap, kompetens och intresse för m änniskor
samt ha goda rekommendationer. Totalt tillfrågades 15 personer och tre kvinnor
och nio m än ställde sig positiva till att delta i projektet. D e övriga tre angav
tidsbrist som främsta skäl till att inte kunna delta. Av m entorerna kom två kvinnor
och sex m än från näringslivet och en kvinna och tre m än från offentlig sektor.
Genomförande
Utifrån vad som fram kom m it under intervjuerna med adepterna, i förening med
den personliga kännedom en om mentorerna, sattes m entor-adeptparen ihop av
projekdedningen. A depterna informerades om nam n och telefonnum m er till
respektive m entor och uppmanades att själva ta den första kontakten.
Projektet startade med ett inform ationsm öte för de blivande adepterna och ett för
m entorerna. Vid dessa träffar togs de allmänna grunderna för mentorskap upp
och skillnaderna mellan mentorskap och traditionell forskarhandledning belys
tes. Riktlinjerna för projektet presenterades och diskuterades. Därefter ordnades
ett gemensamt m öte där varje m entor-adeptpar undertecknade ett personligt
kontrakt innehållande följande punkter:
• att träffas m inst 1 gång/m ånad
• att försöka fa till stånd en så bra relation som möjligt
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• att gemensamt ansvara för att det som sägs vid träffarna inte förs vidare
• att summ era och utvärdera varje träff för att veta hur samtalet uppfattats
• att gemensamt ansvara för att kontakta projektledningen om någon av parterna
upplever att relationen inte fungerar som avsett var.
D e olika m entor-adeptparen har därefter på egen hand gjort upp tider för sina
personliga träffar, som rekommenderades om fatta cirka två timmar. Dessa träffar
har varit helt personliga och vad som sagts och fram kom m it under dessa träffar
har inte på något vis redovisats. Adepterna uppmanades dock att föra dagbok för
att kunna följa sin egen utveckling.
Alla m entor—adeptpar har funnits kvar inom projektet hela projekttiden så tillvida
att ingen har avbrutit sin kontakt med sin m entor respektive adept. D ärem ot har
en adept sedan november 1997 valt att inte delta i de gemensamma aktiviterna.
D å såväl några adepter som mentorer haft stora förändringar i sin egen tillvaro har
regelbundenheten i m entor-adeptkontakten varit varierande. D e allra flesta
paren har träffats ungefär en gång per månad, medan det för de andra paren varit
svårare att hitta passande tider. D ock har alla lyckats etablera fungerande
relationer och efter vad som fram kom m it avser samtliga par att även efter
projektets avslutning hålla kontakt med varandra.
Gemensamma träffar
D e gemensamma träffarna inom projektet har varit adeptträffar, mentorträffar,
m entor-adeptträffar samt studiebesök.
Adeptträffar
Totalt har fjorton adeptträffar anordnats. Syftet med adeptträffarna var dels att
skapa ett forum för att ställa frågor och diskutera tankar och funderingar som kan
uppstå i mentorskapsrelationer dels att försöka skapa ett nätverk som ska kunna
bestå även efter projektets avslutning. Adepterna har även uppm anats att träffas
utanför projektets ram. Vid adeptträffarna har tiden delats mellan att delge
varandra upplevelser av mentorskapet och att inform era varandra om situationen
på den egna institutionen.
Mentorsträffar
Initiativet att ha mentorsträffar kom från m entorerna själva och totalt har fyra
mentorsträffar genomförts under projektet. Syftet med dessa träffar var att
mentorerna dels skulle lära känna varandra dels utbyta erfarenheter.
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Gemensamma mentor/adeptträffar
Totalt har fyra träffar anordnats. Varje träffhar haft ett specifikt tem a och efter en
inledande föreläsning har alltid tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussion getts.
Deltagarna har då delats in i små diskussionsgrupper, där m entor-adeptparen
skilts åt för att framför allt adepterna skulle fa möjligheten att ta del av fler
mentorers erfarenheter, åsikter och värderingar.
Gemensamma studiebesök
Förutom att m entorer och adepter uppm anats att besöka varandras arbetsplatser,
vilket gjorts i mycket hög utsträckning, har även sju gemensamma studiebesök på
olika företag anordnats. Syftet med dessa studiebesök var framför allt att adepter
na skulle ges möjlighet att fa uppleva så många olika arbetsplatser som möjligt
utanför universitetet samtidigt som m entorerna skulle fa möjlighet att ta del av
verksamhet som de annars inte kom m er i kontakt med.
Avslutning
Projektet avslutades form ellt den 3 ju n i 1998. A depterna stod för huvud
program m et m ed en mycket inform ativ och uppskattad översikt i bild och tal
över doktorandens väg från nybliven forskarstuderande till post docstipendiat.
Projektledaren lyfte i sitt avslutande tal fram den utveckling som skett genom
projektet, tackade de m edverkande för deras engagem ang och intresse och
uppm anade m entorer och adepter att även fortsättningsvis hålla kontakt m ed
varandra.
Utvärdering av projektet
För att fa underlag till ett eventuellt kom m ande projekt gjordes efter två term iner
en avstämning bland adepterna i form av en enkät med tre frågor. N är projektet
avslutats gjorde alla m entorer och adepter en skriftlig utvärdering.
Olika datainsamlingar har gjorts vid start och avslutning av projektet i form av
självvärderingar av adepterna, handledarvärderingar, intervjuer med alla delta
gande m entorer och adepter samt en slutlig utvärdering. D essutom har en
kontrollgrupp bestående av kvinnliga forskarstuderande med matem atisk/naturvetenskaplig grundexamen vid medicinska fakulteten gjort självvärderingar vid
samma tillfällen som adepterna. Vid projekttidens slut intervjuades de icke
disputerades handledare, totalt nio personer.
Såväl de inledande som de avslutande intervjuerna har skett utan att resultaten av
de övriga datainsamlingarna varit kända. Samtliga intervjuer har genomförts och
analyserats av projektledaren. Sammanställning av dem och de övriga m ätning
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arna pågår som bäst och resultaten kom m er att inom två år presenteras i en
kom m ande doktorsavhandling.
Sammanfattning
Projektet har pågått under tre term iner och alla m entor-adeptpar har funnits kvar
inom projektet under den tid det pågått, så tillvida att ingen har avbrutit sin
kontakt med sin m entor respektive adept. D ärem ot har en adept sedan november
1997 valt att inte delta i de gemensamma aktiviterna.
D å såväl några adepter som m entorer haft stora förändringar i sin egen tillvaro har
regelbundenheten i m entor/adeptkontakten varit varierande. D e allra flesta paren
har träffats ungefär en gång per månad, medan det för de andra paren varit svårare
att h itta passande tider. D ock har alla lyckats etablera fungerande relationer och
efter vad som fram kom m it avser samtliga par att även fortsättningsvis hålla
kontakt med varandra, om än inte i organiserad form.
D eltagandet i de gemensamma aktiviteterna var mycket högt under de två första
term inerna, men avtog sedan under den sista term inen. En förklaring till detta,
förutom att två adepter flyttat, en varit utomlands och att de som varit i färd med
att lägga fram sin avhandling tvingats avstå, kan vara att när m entor-adeptträffarna kom m it igång på riktigt var inte behovet av de gemensamma träffarna lika stort.
D et måste också tas i beaktande att såväl m entorer som adepter är mycket
upptagna personer.
Bland dem som deltagit har emellertid upplevelserna varit att det har varit
intressanta och givande träffar. I de erfarenhetsutbyten som projektledningen
gjort, såväl nationellt som internationellt, framkom också att det finns svårigheter
m ed att samla deltagarna till gemensamma träffar. D et är således förmodligen
varken valet av studiebesöksplatser eller innehållet i de gemensamma träffarna
som upplevts som m indre intressanta utan det har helt enkelt inte varit möjligt för
alla att delta vid samtliga aktiviteter.
D et visade sig att samtliga adepter tyckte sig ha fatt förbättrat självförtroende
genom projektet, främst genom mentorsamtalen och adeptträffarna. Även m entorerna uttalade att projektet varit intressant och lärorikt och att de tyckte sig ha
m ärkt att deras respektive adepter utvecklats under projektets gång. Gemensamt
för samtliga deltagare var också att kunskapen om näringslivet/offentlig sektor i
U m eå breddats genom besöken på mentorernas arbetsplatser och de olika
studiebesöken, samtidigt som många nya kontakter knutits. M entorerna hade
också fatt fördjupad kunskap om universitetsvärlden. D et finns därför all anled
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ning att förm oda att mentorskapsprojekt, som en aktivitet bland många andra
aktiviteter, kan bidra till att universitets tredje uppgift, samverkan med närings
livet, kan förverkligas.
Trots att alla m entor—adeptpar lyckats bygga upp fungerande relationer framkom
hos ett par av m entorerna att det hade känts svårt att ha en adept så långt ifrån sitt
eget verksamhetsområde. D e hade hellre velat dela med sig mer av sitt eget
kunnande och sina egna nätverk samt haft mer närliggande problem och
situationer att analysera och diskutera. Universitetsvärlden kändes helt enkelt
främmande för dem.
Även ett par adepter uttryckte en viss besvikelse över att m entorn inte hade någon
ämneskompetens eller några kontakter inom just det egna området. D et var dock
aldrig meningen med projektet utan av projektets mål och syften framgick klart
och tydligt att projektet syftade till personlig tillväxt och utveckling. M entorerna
var utvalda som varande mogna, erfarna, väl ansedda personer och duktiga ledare
och inte efter specifika ämneskunskaper.
N ågot förvånande framkom vid intervjuerna m ed handledarna att endast ett fåtal
av dem träffat sin doktorands mentor. Adepterna uppmanades inledningsvis att
bjuda in sin m entor till respektive institution, men det har uppenbarligen inte
fungerat fullt ut. D et framkom också att de allra flesta handledarna skulle ha
uppskattat att ha blivit inbjudna till en inform ationsträff vid projektstarten,
framför allt för att kunna känna större delaktighet i projektet. N u fick de endast
skriftlig inform ation samt de upplysningar den egna doktoranden lämnade. D et
är en viktig erfarenhet att ta med till eventuellt kom m ande projekt mellan
universitet och näringsliv.
Intressant att notera är att ingen av de tillfrågade handledarna hade känt någon
som helst konkurrens från m entorn. D et fanns snarare en förvåning över frågan.
D e sade sig inte heller ha m ärkt speciellt mycket av att deras doktorand deltog i
ett mentorskapsprogram. D ärem ot visade de alla intresse för mentorskap och
några ville ta del av dokum entationen från projektet.
Universitetets rektor har visat projektet stort intresse och har vid upprepade
tillfällen sagt sig vara positivt inställd till att fler mentorskapsprogram anordnas
vid universitetet. Under förutsättning att medel beviljas kom m er ett mentorskaps
projekt att startas vid Tekniska högskolan i Um eå under januari 1999. D et kan ses
som att stafettpinnen nu förs vidare och att fler mentorskapsprogram kan kom m a
att anordnas vid Umeå universitet. D et övergripande målet m ed projektet, att
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mentorskap på sikt ska kunna implementeras i universitetets ordinarie verksam
het, kan vara på väg att uppfyllas samtidigt som en byggsten för universitets tredje
uppgift förhoppningsvis kan ha lagts.
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M ötet m ellan handledare, kandidat och patient
Lisbeth Lundahl, Pedagogiska institutionen
Eva Carlsson, Institutionen fo r integrativ m edicinsk biologi
Sammanfattning
Bidraget grundar sig på en empirisk studie av ett begränsat antal handled
ningssituationer inom läkarutbildningen. M öten mellan handledare, kandi
dater och patienter har följts med hjälp av videoinspelningar och för- och
efterintervjuer m ed de berörda aktörerna. Samdiga observerade situationer
utgjorde goda konsultationstillfällen m ed kom petenta handledare och kan
didater, och nöjda patienter. D ock pekar studien på behovet av mål för den
kliniska handledningen, av arbetsledning och större kontinuitet i handled
ningen, samt av allsidig återkoppling på studentens insatser. D et senare
förutsätter, att handledaren är närvarande vid konsultationen betydligt
oftare än vad som är fallet idag.
Inledning
D en undervisning av läkarkandidaterna som är förlagd till vårdavdelningar och
m ottagningar är en om fattande och betydelsefull, men samtidigt undanskym d del
av läkarutbildningen. D et har bland annat framkommit i ett antal linjeutvärderingar
av medicine studerande som beskrivit och kom m enterat sin utbildning1.
1994 genomförde vi en studie av klinisk handledning, baserad på intervjuer med
25 läkare-handledare och kursansvariga på 7 kurser på de kliniska term inerna av
läkarutbildningen i Umeå2. D en föreliggande undersökningen bygger på och
kom pletterar 1994 års studie. D en grundar sig på observationer av ett begränsat
antal konsultationstillfällen som involverar kandidat, patient och handledare, och
intervjuer m ed de berörda i samband m ed dessa konsultationer. U tifrån dessa fall
kan vi självfallet inte uttala oss om hur den kliniska handledningen är beskaffad
generellt. Studien syftar i stället till att på några punkter ge en närmare belysning
av frågor som väckts i samband m ed den första handledningsundersökningen. Vi

1 Medicinska fakultetens grundutbildningsnämnd 1991-1997.
2 Carlsson & Lundahl 1994, 1995, 1996.
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analyserar vad som konkret händer i handledningssituationen - vilka möjligheter
som läkarkandidaterna ges till observation, praktisk träning och reflektion - och
hur de inblandade parterna resonerar om m ötet mellan kandidat, patient och
handledare. Vi har därvid sett det som särskilt intressant att kunna kom plettera
det tidigare fram kom na handledarperspektivet med ett kandidatperspektiv. Vår
förhoppning är också att undersökningen skall kunna bidra till att synliggöra den
kliniska handledningen och handledarrollen, och därmed bidra till diskussion
och utveckling av dessa.
1994 års handledningsstudie
D en första handledningsstudien, som genomfördes 1994, grundade sig på
intervjuer med 18 handledare och 7 kursledare från sju större kurser på lä
karlinjen, och på analyser av skriftligt material (kursmål, scheman och andra
anvisningar) om dessa kurser. Vi fann, att den handledning som intervjusvar och
dokum ent speglade var starkt begränsad på flera sätt. D et gällde för det första en
genomgående uppsplittring och bristpå kontinuitet. U nder en och samma kurs fick
kandidaten rotera dels mellan ett antal avdelningar och stationer, dels mellan
ständigt olika doktorer/handledare. D etta såg vi som hinder för att skapa en trygg
och professionell handledningssituation; handledningen blev oftast en serie
engångstillfällen som inte byggde på varandra på något genom tänkt sätt. För det
andra var det ovanligt med uttalade m ål för den klinikförlagda undervisningen,
som angav innehåll och ambitionsnivå för undervisningen. D et var också ovanligt
med någon formell prövning av de kunskaper och färdigheter som studenten
förväntades ha fatt efter tiden på kliniken. Flertalet kurser styrdes i stället med
hjälp av scheman och ”checklistor”, något som vi menade utgör en otillräcklig
pedagogisk styrning. Den rådande traditionen och handledarnas syn p å inlärning
och handledning kan ses som en tredje begränsning. Ingen av de intervjuade
näm nde någon förebildlig handledare från den egna grundutbildningen, men väl
från andra sammanhang, t ex AT-utbildningen, och endast en av 25 hade någon
form av handledarutbildning. Mycket få näm nde möjligheten av en mer konti
nuerlig och personlig handledning som något önskvärt. Nästan 80 % av handledarna
ansåg att kandidaten bäst lärde genom att själv få prova på, m edan bara en
m inoritet såg observation av läkaren som förebild (30 %) respektive att ha tillfälle
att reflektera och diskutera med handledaren (26 %) som befrämjande för
inlärningen. Slutligen gavs bristfällig feedback på studentens färdigheter och
bem ötande av patienten. Återkopplingen gällde oftast eventuella brister, medan
det hörde till ovanligheterna att m an gav mer heltäckande feedback på kandidat
ens starka och svaga sidor.3
3 A.a.
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1998 års handledningsstudie: uppläggning och genomförande
Studien från 1998 om fattar sex konsultations- och handledningstillfällen inom
två större kurser, förlagda till det kliniska blockets första hälft. Vid vart och ett av
tillfällena har tre aktörer studerats: handledare, kandidat och patient (i fortsätt
ningen används ofta förkortningarna H 1, H 2
(handledare 1 ,2 o s v), K 1, K
2 . . . (kandidat 1 ,2 ...) samt P 1, P 2 ... (patient 1 ,2 ...) , där 1-6 betecknar fallen
1-6. D et vill säga: i fall 1 är H l , K l och P1 involverade, i fall 2 H 2, K2 och P2,
etc.
Aktörerna
D e ansvariga för de två aktuella kurserna ombads att välja u t handledare som
kunde delta i studien. Vi träffade både de kursansvariga och handledarna vid
separata träffar för att klargöra vad vi var ute efter och resonera om vilka tillfällen
som kunde vara lämpliga att studera. Läkarna/handledarna fick i sin tur tillfråga
kandidater och patienter om att delta. E tt brev om handledningsundersökningen
hade dessförinnan skickats ut till samtliga medicine studerande på de båda
aktuella kurserna.
Samtliga sex handledare (2 kvinnor, 4 män) var i 30—40-årsåldern när studien
gjordes, och alla befann sig i ST-utbildning, utom en som var färdigutbildad
specialist. Flertalet hade undervisat och handlett kandidater kortare tid än fem år.
Endast en av handledarna hade genom gått handledarutbildning. K andidaterna (2
kvinnor, 4 män) var mellan 23 och 32 år gamla, de båda kvinnorna yngre än
männen. Kvinnorna hade gått vidare från gymnasiet tämligen direkt till läkarutbild
ningen, m edan m ännen i samtliga fall hade något eller några års yrkeslivserfarenhet bakom sig när de påbörjade läkarstudierna. Patienterna (2 kvinnor, 4 män) var
i två fall yngre (25-33 år), i övriga fyra fall i 65-80-årsåldern. Tre av dem hade inte
någon tidigare erfarenhet av att ha en läkarkandidat som medverkade i konsulta
tion och undersökning. D en könsmässiga konstellationen i de sex fallen framgår
av tabell 1.
D e tillfrågade kursansvariga, handledarna, kandidaterna och patienterna har ställt
upp i undersökningen, och visat stort tillmötesgående och intresse för studien.
Enda undantaget utgörs av ett par handledare som avstod av tidsbrist och därför
att de upplevde att handledning inte var något som gav ”pluspoäng” i arbetet.
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Tabell 1. Könssammansättning i de sex handledningssituationema
H andtedn
situation
H and!

1

2

3

4

5

6

man
m an

m an

man

m an

kvinna

man

m an

m an

kvinna

man

m an

K andidat

kvinna

kvinna
m an

Patient

kvinna

m an

kvinna

De sex handledningssituationerna
Handledningssituationerna utspelades på m ottagningar (fyra fall) och avdelningar
(två fall). Samtliga patienter hade remitterats, d v s de hade genom gått någon form
av förbedömning. I fyra av fallen var både handledare och kandidat närvarande
under hela konsultationen, men kandidaten stod för merparten av patientsamtal
och anamnes respektive undersökning. Handledaren observerade och ställde vissa
kompletterande frågor och undersökning. I två fall gjorde kandidaten en anamnes
och undersökning utan någon handledare närvarande. D enne fick en redogörelse
för vad kandidaten kom m it fram till —i ett fall i enrum med kandidaten, i det
andra fallet tillsammans med patienten. Även här följde viss kom pletterande
undersökning av läkaren. Fyra av de sex konsultations tillfällena åtföljdes av ett
uppföljningssamtal mellan handledare och kandidat (tabell 2). I två fall utgjorde
handledningssituationen ett examinationstillfälle.
Tabell 2. Handledningens uppläggning
handledaren deltar Eftersamtal handgenomgående
ledare —kandidat

Situationen är e tt
examinadonstilMalle

f a lli
fall 2
fall 3
fall 4
fall 3
fall 6

Genomförande av handledningsstudien
U ndersökningen bestod av för- och efterintervjuer av kandidater respektive
handledare och korta för- och eftersamtal med patienterna när dessa så kunde och
ville. A tt tillfråga patienterna bedömdes som väsentligt, både av etiska skäl och för
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att patientens bedöm ning av situationen sågs som central. Fem av sex patienter gav
en kom m entar till hur de upplevt samtal och undersökning. M ötet mellan
handledare, kandidat och patient i olika konstellationer och eventuellt eftersamtal
mellan läkaren och kandidaten videoinspelades. H andledare och kandidat er
bjöds att titta på bandet i samband med efterintervjun, något som de flesta
kandidater utnyttjade, m en bara en handledare. Vi vet inte anledningen till att så
fa handledare valde att se på inspelningen. Tidsbrist var ett skäl, men sannolikt
kände m an också ett m indre behov av att se sig själv i handledningssituationen än
vad den mer oerfarna kandidaten gjorde.
Perspektiv på handledningen
D et bör inledningsvis slås fast att vi blev åskådare till sex goda handledningstillfällen. D et var klart kom petenta och motiverade handledare, duktiga kandida
ter och nöjda patienter i samtliga fall. Som framgår i det följande, bedöm de
handledarna genomgående kandidaternas medicinska kunnande och bem ötande
av patienten som goda. Alla kandidater i studien framhöll, att de aktuella
konsultations- och handledningssituationerna har varit goda inlärningstillfällen,
och angav en rad skäl för det.
D et främsta skälet till kandidaternas positiva inställning var att läkarna planerade
för handledningstillfället. D et fanns tid avsatt för samtal, undersökning och
handledning. D et sågs som speciellt positivt att handledarna var närvarande,
observerade och därför sedan kunde kom m entera interaktionen mellan patient
och kandidat. Återkopplingen blev därm ed osedvanligt god.
A tt det var förberett, att konsultationen skedde utanför den ordinarie verksamheten
och inte under tidspress. I vanligafall är det merapressat\ och sker i läkarens tempo.
A tt handledaren satt m ed (K5).
För en gångs skull var det någon som tittade på, gav feedback. D et var hela
proceduren. (K4)
A tt X X (handl, vår anm) var där bidrog. (K3)
Y Y (handl, vår anm) var medveten om att hon skulle lära mig något. M ånga gånger
är handledaren inte det. D etfanns tid och Y Y var laddadför detta flera dagar (K2)
A ndra positivt bidragande faktorer var, enligt kandidaterna, att fallet var lagom
svårt, patientens tillmötesgående, att handledaren var intresserad av att undervisa,
samt den positiva stress som videoinspelandet innebar.
A tt ni var där och filmade. D et gjorde att allt ställdes p å sin spets. (------)
... patienten som person. D et är ju alltid så att en ny patient är en ny sorts person
(K3)
Z Z (handl, vår anm) är intresserad och pratar gärna (K6).
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M ot denna bakgrund blir två förhållanden extra tydligt belysta. För det första att
de begränsningar som förekom, och som diskuteras i det följande, inte kan
förklaras med att det var okunniga och omotiverade kandidater eller läkare som
var involverade. För det andra kandidaternas återkom m ande konstaterande att
detta varen extraordinär situation, och att kontakten m ed patienterna norm alt sett
ser u t på ett annorlunda sätt, som är m indre optim alt ur inlärningssynvinkel.
Också detta förhållande kom m er vi att gå närmare in på i det följande.
Målen fö r handledningen
N ågon tydlig styrning av den kliniska handledningen synes inte heller förekomma
i de sex studerade konsultationerna, vilket ligger i linje med vad vi fann i den första
studien. Fyra av sex handledare svarar att de inte har någon kunskap om målen för
kursen och ej heller om specifika mål för mom entet. T vå av handledarna säger att
de känner till att det finns mål för kursen, men en av dem säger sig ej ha läst dessa
mål. Endast en av handledarna känner till specifika mål för den klinikförlagda
delen av kursen.
Nej, inteför den delsom de landstingsanställda läkarna medverkar i. D et vore bra
att ha sådana (mål, vår anm), fö r att ange grundläggande krav. (H6)
Alla handledarna uttalar däremot ett klart syfte med just sitt handledningstillfälle.
M an anger att syftet är att det ska bli en bra patientkontakt (Fl 1, H 3, H 4), att göra
en bra anamnes och fokusera på rätt saker (H 3, H 5,) och att lära sig att göra en
specifik undersökning och ta status (H 2, FI6).
Jagvill att kand skall ta sig an patienten p å ett proffsigt sätt. Jagtyeker a tt det viktigt
a tt kand fö r bra kontakt med patienten och fö r honom eller henne att känna sig
trygg. (F13)
Även kandidaternas kunskaper om målen för kursen och det kliniska handledningstillfället är ringa. Endast 2 av 6 svarar att de känner till sådana mål.
M an fö r papper i början av terminen. M en de når inte alla — man gör som man
brukar. (K4)
D et finns inga skriftliga m ålför den avdelningsförlagda delen av xxxx-kursen. D et
är mycket upp till den enskilda kandidaten attformulera dem , plus a tt handledaren
kan ge vissa tips. (K3)
M an fö r u t papper som ingen läser, målbeskrivningarfö r hela kursen. (K6)
Förväntningarna hos kandidaterna är samstämmiga på vad handledningstillfället
bör innehålla. Alla sex kandidaterna svarar att de vill göra en undersökning,
anamnes och en inskrivning. Tre av kandidaterna uttrycker också att m an vill fa
feedback på det man gör (K3, K4, K5). D ärem ot uttrycker endast en av

215

kandidaterna klart att förväntningarna på detta undervisningstillfälle är att fa lära
sig samtala med patienten och pröva fynden m ot sin kunskap (K6). D et kan
jämföras med svaren från handledarna, där 4 av 6 framhäver bem ötandet av
patienten som ett viktigt mål.
På frågan ”vad vill du lära dig vid det här tillfället?” svarar 4 av 6 kandidater att
m an vill lära sig genom att fa respons från handledaren som är m ed vid
konsultationen, d v s m an förväntar sig en återkoppling på sin insats i m ötet med
patienten.
Jag villfa veta något om m itt agerande. D et är ju ett mörkt hål. A r ja g läkaraktig eller ej? (K4)
D et är jättebra att fa feedback av en läkare som är med. Jag hoppas få utvecklas
—och tror att ja g kommer att göra det också. (K3)
Jagfirväntar mej systematisk handledning på allt som skall testas och inte bara
hur man gör utan varfbr man gör på ett visst sätt. (K2)
Se tabell 3 för en sam m anfattning av kandidaters och handledares mål/syfte med
och förväntningar på handledningssituationerna.
Tabell 3. Handledarnas och kandidaternas mål/syfte med och förväntningar på
handledningstillfallet

handledare
kandidater

txiedHk&ftsk
kompetens

bemötande/
patientkontakt

feedback/
återkoppling

H l , H 2, H 3,
H 5, H 6
K l, K2, K 3,K 4,
K 5,K 6

H 1 ,H 3 , H 4, H 5

H4

K 3 ,K 6

K3, K4, K5

Lösryckta handledningssituationer
I vår första handledningsstudie fann vi att det praktiskt taget aldrig förekom
någon kontinuitet i den kliniska handledningen av läkarkandidaterna. Dels
splittrades kurstiden upp på många olika avdelningar, m ottagningar och spe
cialiteter i en strävan att kandidaterna skulle se och vara med på så mycket som
möjligt. Dels tilldelades kandidaten inte någon personlig handledare. I stället
styrde patientflödet vilken läkare som kom att fungera som handledare vid det
enskilda tillfället. Kandidat och handledare kunde sällan räkna med att bygga
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vidare på en kontakt, eller knyta an till en tidigare sådan4. I den här aktuella
undersökningen ser vi samma mönster. I inget av de sex fallen finns en planerad,
mera varaktig kontakt mellan handledare och kandidat. D ock ser vi att handleda
ren i ungefär hälften av fallen har valt en kandidat som han eller hon har haft någon
form av kontakt med, och därför har en viss uppfattning om vad gäller vederbörandes sätt att fungera. I ett av fallen blir det observerade konsultationstillfället
inledningen till en fördjupad kontakt mellan handledaren och kandidaten.
H andledaren konstaterar:
Vi har haß daglig kontakt. Vi har kunnat sitta ner och prata, också om sånt som
inte direkt rör vården. Kandidaterna har kunnat titta in bakom fasaden p å oss och
se hur vi tänker, de har få tt ta del av vår yrkesroll. D et här har få n k a t som man
önskar att det skulle göra (H l).
H andledningen, även när den är som bäst, begränsas kraftigt av att den är ett
engångstillfälle. O m m an hårdrar, måste allt som ska sägas eller göras avklaras
direkt, eftersom m an inte kan räkna med ett nytt handledningstillfälle för samma
kandidat-läkarkonstellation. D et avspeglar den tid man har—p å denna tiden är det
så långt man kan komma (H l). Risken är överhängande, att vissa frågor aldrig
berörs, eftersom handledningsform atet är starkt begränsat. D et ser vi flera
exempel på i vår studie. En handledare, som ser att vissa kandidater har en tendens
att gå in i patientens problem på ett sätt som på sikt skulle leda till utbrändhet,
konstaterar att det oftast inte finns tid att diskutera en sådan sak med kandidaten.
En annan handledare, som tillfrågas om han brukar ta upp etiska aspekter på
konsultationen, säger:
Jag hinner inte ta upp sådana saker. D et är alldelesför kort tid med kandidaten fö r
att diskutera annat än ju st själva patien fallet (H5).
H andledaren har oftast heller ingen kännedom om vilka tidigare kunskaper och
erfarenheter den aktuella kandidaten har med sig i bagaget, ej heller hans eller
hennes förväntningar. H andledaren har således möjlighet att bedöm a kan
didatens färdigheter och kompetens i den aktuella situationen (se det följande om
återkopplingen), m en kan inte se om kandidaten har utvecklats jäm fört med
tidigare.
Till detta kan läggas, att kandidaten befinner sig i en arbetsliknande utbildnings
situation ute på avdelningar och mottagningar. M en till skillnad från de anställda
4 Se Mählck, Högberg, Karlsson & Lundahl (1995) för en beskrivning av ett lyckat
försök att införa ett mer personligt handledarskap i kursen obstetrik och gynekologi
vid Umeå universitet.
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saknar han/hon en arbetsledare som kan planera, leda och följa upp arbetet på
kortare och längre sikt. D etta, tillsammans m ed bristen på kontinuitet i handled
ningen, ökar påtagligt risken för att denna del av utbildningen inte utformas på
ett optim alt sätt, utan snarare är beroende av en rad tillfälligheter och kandidatens
förmåga att ”ta för sig” (se vidare avsnittet ”Normalfallet”—som kandidaten ser dei) .
Bedömningen av kandidatens kompetens
Både handledare och kandidater ombads att bedöm a kandidatens kompetens i två
avseenden: den kliniska, d v s kandidatens medicinska kunskaper och färdigheter,
och kompetensen att bemöta patienten. M an fick göra skattningar såväl före som
efter m ötet med patienten. H andledarna hade oftast svårt att göra en för
bedöm ning av den aktuella kandidaten, eftersom man hade för liten kännedom
om honom /henne. Kandidaterna gjorde ungefär samma skattning av den egna
förmågan före och efter handlednings tillfället. I fig. 1-2 redovisas därför enbart
handledarnas respektive kandidaternas efterhandsbedömningar.
D et föreligger en m arkant skillnad mellan de både gruppernas bedöm ningar av
kandidatens kliniska kompetens (figur 1). H andledarna sätter genomgående högre
betyg än kandidaterna, och i synnerhet de båda kvinnliga kandidaterna ger sig
själva låga betyg i detta avseende. D etta stämmer väl bl a med tidigare studier av
läkarkandidater, där kvinnorna tenderade att skatta sig själva lägre än m ännen
(referens). I vårt fall kan m an också tänka sig att de kvinnliga kandidaternas lägre
ålder och erfarenhet skulle kunna bidra till en lägre självskattning än hos de
manliga kandidaterna.

Figur 1. Bedömning av kandidatens kliniska kompetens
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Bilden kompliceras emellertid när vi övergår till bedöm ningen av kandidaternas
förmåga att bem öta patienten. H är skattar de flesta kandidaterna, inklusive en av
kvinnorna, sig själva högt - lika högt eller högre än vad läkarna gör (figur 2).
Figur 2. Bedömning av kandidatens bemötande av patienten
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H u r kan m an förklara att kandidaterna har betydligt lättare att värdera sig högt
i det avseendet än beträffande sina kliniska kunskaper och färdigheter? Eller
omvänt: varför har m an en strängare värdering på den sistnäm nda punkten? Ett
skäl kan vara att kandidaterna har formulerat tydligare mål vad gäller den kliniska
kompetensen än beträffande förmågan att bem öta patienten (jfr tabell 3).
K andidaterna skulle därför kunna antas ha m indre genom tänkta, personliga
”m åttstockar” när m an ska värdera de psykosociala kom ponenterna i m ötet med
patienten än för de medicinska. Läkarna har därem ot mycket tydligare än
kandidaterna haft som mål att kandidaten ska kunna föra ett samtal och skapa en
god kontakt m ed patienten. O ch oftast blir de nöjda - deras skattningar av
kandidaterna ligger också högt på denna punkt. En alternativ hypotes är att
kandidaterna hun n it skaffa sig erfarenhet av att arbeta med m änniskor från annan
yrkesverksamhet och därmed känner välgrundat självförtroende på denna punkt.
Flera av de manliga kandidaterna framhåller detta när de skattar sin förmåga att
bem öta en patient.
Den tycker ja g är god. Jag har jobbat med patienter tidigare och fa tt ett positivt
betyg {K2).
Jag har fem ars erfarenheter av olika livssituationer och dessutom har ja g lärt
känna mig själv vilket ja g har stor nytta av i min utbildning (K5).
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En viktig iakttagelse är att läkarna i flera fall inte förmedlar sin bedöm ning av
kandidatens prestationer och förmåga till honom eller henne. Som framgår av det
följande m enar kandidaterna att en bristfällig återkoppling är ett framträdande
problem i den ”vanliga” handledningen. I ett av de fall vi observerat ger hand
ledaren en återkoppling, m en alltför vagt och överslätande i förhållande till den
faktiska handledarbedöm ningen, vilket kan antas leda till att kandidaten miss
bedöm er sin förmåga. I endast ett av fallen vi följt används möjligheten att låta
patienten ge synpunkter på hu r kandidaten fungerar.
”Normalfallet” - som kandidaten ser det
I synnerhet intervjuerna med kandidaterna innehåller en rad kom m enterar av
typen ”D etta var en mycket god inlärningssituation, m en i vanliga fall ser det inte
u t så här” I många fall bekräftas kandidaternas bilder av vad som är ”normalfallet”
i intervjuerna med handledarna, och de stämmer också väl överens m ed vad vi
fann i vår första handledningsstudie (se ovan).
I ”normalfallet” råder det enligt flertalet kandidater brist p å planerade handledningstillfdllen. K andidaten ”hänger m ed” i det dagliga arbetet, och hans/hennes
bristande erfarenhet och utbildningsbehov far inte leda till påtagligt förändrade
tidsramar eller annorlunda uppläggning av rutinerna.
D et är ett stort problem att allt vi gör är en del av de ordinarie rutinerna. D et är
inte anpassat till oss, att vi är nybörjare. Ändå finns det en delfantastiska läkare
som hinner med. Övrig vårdpersonal har ingen möjlighet att sätta sej in i vår
situationy de tror att vi ska göra det i samma tempo som läkarna (K5).
K ontakten mellan handledare och kandidat präglas av tidspress —handledningen
får inte ta ”extra tid”, vilket både kandidater och handledare uttrycker frustration
över.
D et behövs mera tid. M an hinner inte riktigt sitta och prata m ed kand. (H5)
... (om en tidigare klinikplacering) D et var hur stökigt som helsty med remisser
kors och tvärs.
I vanliga fa ll är det mera pressat, och sker i läkarens tempo (K5)
Dagarna är ryckiga, med stor stress, och man är rädd att störa läkaren (K2).
Endast i undantagsfall finns handledaren med när kandidaten gör anamnes och
undersöker patienten.
Oftast har läkaren ej tid att sitta med. Oftast går ja g in tillpatienten, gör anamnes
och undersöker. Sedan rapporterar man, och eventuelltgår läkaren in till patienten
sen. D et är för- och nackdelar med båda delarna. D et är enfördel att vara själv, men
det är lättare fö r handledaren a tt ge konstruktiv kritik om han är med. D et skulle

220

vara värdefullt att åtminstone i början följa med och f i pröva själv i närvaro av
erfarna läkare. M en nu fa r man göra det själv redan från början. D et tar lång tid
innan man vet vad man hållerpå med, och ofta är man så upptagen med vad man
ska göra under undersökningen att man inte lyssnar ordentligt p å vad patienten
säger och tar det till sej (K5).
För det första är det ovanligt att läkaren är medpå inskrivningen över huvud taget.
Som kand gör man nästan ett läkarjobb. D et här är nästan första gången någon är
med (K3).
I vanliga fa ll försöker man som läkare vara med, men det är tyvärr ofta tidsbrist,
och man kan bara gå igenom journalen som kandidaten författat. Resten av den
avdelningsförlagda utbildningen handlar till stor del om att svansa efter läkare i
vardagen (H4)
N är handledaren inte observerar kandidaten direkt i interaktionen m ed patienten
blir möjligheterna till återkoppling starkt beskurna. D et m an kan kom m entera är
resultaten av anamnes och undersökning, och kandidatens sätt att resonera kring
sina fynd. D ärem ot kan handledaren inte observera och diskutera kandidatens
sätt att samtala m ed och bem öta patienten, handlaget i undersökningen m m. Vår
tidigare undersökning pekade vidare på att handledaren tenderar att ge åter
koppling bara när något uppenbart brustip, oftast ges inte en mer allsidig belysning
av starka och svaga punkter. En rad kom m entarer från de sex kandidaterna i
föreliggande studie gäller just en vanligtvis bristfällig feedback.
H är p å x-kliniken är det så tydligt vad man ska göra —handledaren inskränker
sig till att kommentera när det inte fungerar (K l).
X X (handl, vår anm) gav feedback —sade inte bara att det var bra utan också på
vilket sätt. D et är inte vanligt (K3).
I vanligafallfar man litefeedback efteråt. M an sitter i ett stängt rum medpatienten
och ingen vet egentligen vad ja g gör. Kräver man feedback kan man fa det, men det
blir inte så mycket (K4).
Praktiskt taget samtliga kandidater uttrycker att det ofta ligger ett stort ansvar på
dem att skapa sig inlärningstillfällen, att ”hålla sig framme”, även i de tidiga
kliniska mom enten.
I vanliga fa ll fa r ja g själv ta ett stort ansvar fö r att det ges tid och tillfälle till
inlärning. D et går faktiskt att gå igenom praktikplaceringar utan a tt lära sej
nånting. Ingen kollar vad du gör, ingen har ett personligt ansvar. Och det man ser
är fragment av helheter (K2).
M a n fa r tafatt i inskrivningar avpatienter och sen hugga en doktor. D et är jättestor
skillnad mellan olika läkare. D et hänger mycket på en själv, a tt vara aktiv (K 3).
... men tyvärr fa r kandidaten ta ett ganska stort ansvar fö r sin utbildning (K 4).

221

Så är det normalt: ja g få r ta tag i den patient ja g vill titta på ochförsöka diskutera
om den (K6).
Har könet betydelse?
I denna handledningsstudie, liksom i vår förra, ställde vi frågor om könets
betydelse i handledningen. I den första undersökningen var det endast två av arton
intervjuade handledare (en m an och en kvinna) som ansåg att könsaspekten var
viktig. D e menade bl a att det finns skillnader i sättet att handleda, och att m an
bör tillse att det finns handledare av båda könen på en kurs. D e övriga sexton
menade att könsaspekten var av underordnad betydelse, och beskrev handled
ningen i mer eller m indre ”könsneutrala” termer. I den föreliggande studien var
ursprungligen tanken att fråga kandidaten om könssammansättningen i konsul
tationen och handledningen spelade någon roll. Efter hand kom vi att ställa denna
fråga också till handledare och några av patienterna. Alla sex kandidater och fyra
handledare (två kvinnor och två män) besvarade frågan, liksom några patienter.
Till skillnad från den tidigare studien, svarade alla tillfrågade handledare att
könsaspekten hade betydelse i handledningssituation. D en kvinnliga handleda
ren kommenterade:
D et är ett sorts tyst samförstånd—speciellt om det som här är en mogen kvinna. Som
kvinna kan man känna sig in i en kvinnlig patients situation... (H l).
En av de manliga handledarna besvarade frågan om könskonstellationen spelade
roll med
D et gör det nog även om det inte alltid är medvetet —det har betydelse. M en det
spelar kanske mer rollför patienten, som kan uppleva det besvärligt om kandidat
och läkare är av annat kön (H3).
D e fyra manliga kandidaterna menade att könsaspekten kunde spela in, men
oftast såg man inte att den gjorde det vid det aktuella konsultationstillfället.
Jag hade inte en tanke p å det. M en det kan förekomma situationer där det spelar
roll, t ex om patienten är en yngre tjej som ska genomgå en bröstundersökning (K2).
Jag skulle kunna ha sagt: ja, det gör det. Jag har en känsla av att kvinnliga läkare
ofta tar längre tidför att diskutera. M en det är en sanning med stor modifikation.
Kvinnliga yngre läkare är ofta mer benägna att ta mig med i diskussionen än
manliga yngre läkare —de (männen, vårt tillägg) vill inte avslöja sin osäkerhetför
mig. Kvinnorna är mer öppna att visa sin osäkerhet. Patientens kön spelar ingen
roll. I den här situationen spelade inte könssammansättningen någon roll (K6).
D e båda kvinnliga kandidaterna däremot, menade att könssammansättningen var
m indre viktig än andra personegenskaper hos de inblandade.
Nej, det handlar mer om hur personerna är (K l).
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Jag tror inte det. M öjligen är det lättare a tt fa kontakt m ed en kvinna. M en
viktigare är typen av person (K4).
Som vi redan diskuterat, fanns det också tydliga skillnader mellan de manliga och
kvinnliga kandidaterna i fråga om bedöm ningen av de egna kunskaperna och
prestationerna, m en denna skillnad kan också tillskrivas det faktum att de
kvinnliga kandidaterna var yngre och mer oerfarna än männen.
Slutsatser: vad bör göras?
D e kliniska handledningssituationer, som beskrivits och analyserats i denna
studie, formades av kom petenta och engagerade handledare och kandidater, och
av motiverade patienter. Samtliga kandidater beskrev handledningen som ovan
ligt givande. Likväl skulle dessa situationer kunna blivit mer optim ala inlärningstillfällen, om en del av de yttre förutsättningarna förändrats. Vad som enligt vår
mening är ännu viktigare, är att ”normalfallet” av klinisk handledning skulle
kunna utvecklas väsentligt:
• om målen för den klinikförlagda undervisningen klargörs för samtliga in
blandade parter, inklusive övrig personal. Dessa mål framstår i nuläget som
oklara.
• om en mer kontinuerlig relation mellan handledare och kandidat kan upp
rättas, så att det ges tillfälle att inledningsvis klargöra ömsesidiga förväntningar
och krav, möjlighet till flera handledningssamtal som bygger på varandra och
tillfälle till uppföljning av klinikplaceringen. Idag är detta mycket sällan fallet.
• om handledaren är närvarande vid m ötet mellan patient och kandidat m inst
några gånger per kurs, och baserar sitt handledningssamtal på det han eller hon
observerar i denna. K andidaterna i vår undersökning menar, att detta sker
endast undantagsvis idag.
• om handledningssamtalen vidgas till att gälla såväl medicinska kunskaper och
färdigheter som bem ötande av patienten och etiska aspekter, belysa både
sådant som fungerade väl och m indre väl, och ger kandidaten tillfälle att
reflektera och sätta ord på det som hände vid konsultationstillfället. Båda våra
handledningsstudier pekar på brister i alla dessa avseenden.
• om kandidaten far en arbetsledare vid sin klinikplacering.
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Case-m etodik i teknisk organisk kemi
Fredrik Alm qvist och Åsa Nilsson-Lindgren, Avdelningen ß ir organisk kem i
Lars Eklund, Nordic Synthesis, Karlskoga
Abstract
Teknisk organisk kemi är en C-kurs som till skillnad från den ”vanliga”Ckursen i organisk kemi är mer tillämpad i sin karaktär. Vi ville därför införa
mer verklighetsnära projekt och med case-liknande m etoder försöka länka
samman studierna med en verklighetsnära situation. G enom ett mycket
uppskattat engagemang från N ordic Synthesis i Karlskoga fick vi ett par
intressanta applikationer som vi genomförde som case-projekt i denna kurs
som sträckte sig från den 18 januari till den 19 mars -99. Vi tror att denna
verklighetsanpassade projektform ska motivera studenterna mer än tidigare.
Gruppernas rapporter och den muntliga presentationen den 11 mars har
definitivt gett uttryck för detta.

Utförande
I rollen som gruppchef för forskning och utvecklingsenheten vid N ordic Synthesis
gav Fredrik Almqvist uppgiften till grupperna att ta fram bästa möjliga syntesme
tod för att göra en substans A i 50—100 ton/år. Som bakgrund hade studenterna
tidigare och nu pågående produktioner samt fabrikens utform ning och kapacitet.
D e fick också bakgrundsfakta om företaget i form av företagetslnternet-inform ation och en reklambroschyr. D e skulle, förutom en ur kemiskt perspektiv möjlig
syntesväg också ta hänsyn till miljö och ekonomi, för att slutligen presentera en
verklighetsnära produktionsm etod inom de ramar som var givna i projektet. Åsa
Nilsson-Lindgren iklädde sig rollen som miljöansvarig vid företaget och tittade
lite extra på de problem som rörde återvinning, utsläpp m m. Efter 6 veckor
presenterades projekten för chefen vid FoU-enheten Lars Eklund (Nordic Synthe
sis). D etta gjordes under företagsmässiga former (i ett styrelserum) och Lars
granskade och diskuterade förslagen utifrån de givna kriterierna (syntesmetod,
miljö och i viss m ån ekonomi).
Varje Case-projekt hade två grupper som jobbade parallellt och vi hoppades på så
sätt fa lite olika förslag till lösningar och en intressant diskussion vid presentations-
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tillfallet. Av naturliga skäl var Casen teoretiska varför studenterna också fick göra
laborationer med utrustning som används ute i industrin.
På samma sätt som gjordes vid den senaste tekniska organiska kemikursen
genomförde hälften av studenterna fem andra projekt utan direkt koppling till en
viss specifik industri. D etta gör det möjligt för oss att jäm föra de olika projekt
formerna och relatera dessa till studenternas kunskapsinhäm tning och motiva
tion.
Projektsummering
Vi samlade grupperna vid en gemensam genomgång 990122 och där beskrev vi
tankarna om arbetssättet och de respektive casen presenterades. G rupperna
började direkt att fundera på syntesvägar och det var uppenbart att en del av
studenterna fick repetera en hel del baskunskaper för att kom m a framåt i sina
förslag. Vi släppte medvetet grupperna lite ”vind för våg” och har försökt att styra
dem så lite som möjligt. D etta har hos en del skapat en viss osäkerhet m en i det
stora hela tycker vi att de har engagerat sig och gjort en im ponerande insats. Vi har
under perioden haft fyra 15 minuters fortskridningsdiskussioner per grupp och
de har alla tagit sig an uppgiften bra, dock med varierad kreativitet. D et har varit
mycket inspirerande som lärare att ikläda sig våra respektive roller. Frågor från
studenterna rörande en del praktiska utfall har vi kunnat spela att vi skickat över
till pilotanläggningen och ett par dagar senare har vi via Lasse Eklund (Nordic
synthesis) kunnat ge ett verkligt svar. I vissa fall har de frågat om intresset av ”nya”
produkter och då har vi kunnat fingera en marknadsavdelning som gjort en
sondering och även här har vi kunnat leverera ett trovärdigt svar efter någon vecka.
Presentationstillfallet
G rupperna hade mycket bra presentationer och rapporter och det kändes att de
verkligen ville göra en bra insats på seminariet. D e gav korta versioner av sin
rapport till sina studentkom pisar (hand-outs), en större rapport till oss inom före
tagsledningen och slutligen en m untlig presentation då alla var närvarande.
Presentationen hölls under företagsmässiga former m ed inram ning som konfe
renslokal, vårdad klädsel och wienerbröd. Flera studenter tog sig an rollspelet helt
i denna undervisningsform och vid våra fortskridningsdiskussioner klädde de upp
sig och var noga med att prata om Nordic Synthesis i vi-form och inte som dem.
Egna intryck
Vi som lärare ser mycket positivt på arbetssättet och kom m er definitivt att
fortsätta med denna form nästa kurs. Vi kom m er att lägga in ett par timmars
litteratursökning för att underlätta för studenterna i inledningsfasen. Vi under
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söker också möjligheten att fa in fler industrier i verksamheten, på så sätt borde
alla studenter kunna driva ett case-projekt i stället för bara hälften som var fallet
vid denna kurs. Idén att driva två grupper parallellt på samma case kom m er vi
också att behålla då det gav extra ”krydda” åt den m untliga presentationen.
Studentkommentarer
Positivt: Självständigt, problemlösning, gruppsamarbete, verklighetsanknytning,
lära sig söka i litteratur, ”tvingats” repetera gamla A/B kunskaper.
Negativt: ”Svårt hitta trivial industriell inform ation (utbyte, reaktionstid, utrust
ning etc.”. ”D et vore bra om m an hade någon genomgång om h ur m an söker
artiklar m m, då slipper man tappa så mycket tid på att slå i böcker på måfå”.
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M otiverande lärande
Ger en öppen laboration annan typ av kunskap
än en laboration m ed noggrann handledning?
Anders Berg och Christina Bergendahl, CHEER, Kem iska institutionen
Abstract
Under en A-kurs i kemi utvärderades två versioner av samma laboration (totalt
105 studenter). D en ena utfördes med en detaljerad instruktion medan den
andra utfördes i öppen variant. Studenternas kunskapssyn utvärderades enligt
ett schema relaterat till ”The Perry Schema” och deras behållning av laborationen
kunde sättas i relation till kunskapssynen. Skillnader i lärandet vid laborationerna mättes med enkäter, intervjuer och läraranteckningar. D en öppna
laborationen visade på bättre inlärning speciellt när det gäller högre nivåer i
Blooms taxonomi. I båda versionerna såg vi dock brister i studenternas
förberedelser samt i deras förståelse för ett naturvetenskapligt arbetssätt. En
reviderad variant (för totalt 85 nya studenter) av den öppna laborationen
utvecklades för att råda bot på dessa brister. Genom att förtydliga målet med
laborationen samt lägga in en ”check point” förbättrades studenternas inlär
ning ytterligare. Undersökningen visade att noggranna kvantitativa och
kvalitativa mätningar av lärandet vid förändringar i undervisningen ger
kvalitetsvinster och en bättre förståelse för studenternas attityder.
Viktiga övergripande mål för den högre utbildningen är problemlösning, själv
ständigt tänkande, kritiskt tänkande, tillgodogöra sig nya rön, vidarutveckla etc.
För att detta inte bara ska bli fraser som vi upprepar i m åldokum ent så måste den
centrala frågan bli hur ska vi göra för att våra studenter skall nå den önskade
mognaden som m änniskor och specialister i sitt ämnesområde.
För att vi ska kunna planera hur vi ska göra blir nästa m inst lika viktiga fråga: H ur
vet vi att studenterna nått de mål vi ställer upp?
Dessa två viktiga frågor gäller all universitetsutbildning och vi har valt att
detalj studera en laboration i kemi för att belysa dessa frågor och för att kunna ange
riktlinjer för möjligheter till kvalitetsutveckling.
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E tt stort och viktigt mål inom kemi är att lära studenterna angripa naturveten
skapliga problem med experiment. Vad lär sig studenterna av experimentellt
arbete? H ur är en bra laboration konstruerad? Syftet med vår undersökning är
således att ta reda på vad m an lär sig av en laboration. Passar en öppen laboration
bättre för vissa studenter än för andra och hänger det i så fall ihop med
studenternas syn på kunskap och attityder till inlärning?
I den forskning som bedrivs inom det Kemididaktiska äm nesom rådet vid kemiska
institutionen har vi ansett att ett bra verktyg för att bedöm a studenternas mognad
är den s k Perryklassificeringen. För att sedan bedöm a vad studenterna lärt sig har
vi använt Blooms taxonomi.
Perry intresserade sig för de studerandes intellektuella och etiska utveckling. H an
dokum enterade särskilt den kvalitativa förändringen i studenternas tänkande
under deras år vid universitetet, en ändring från ett dualistiskt tänkande till ett
sammanhangsberoende relativistiskt tänkande. H an beskriver en serie av 9 steg
där varje steg representerar ett speciellt sätt att förstå sin omvärld på. D e sista fyra
stegen handlar om den etiska utvecklingen och identitetsutvecklingen, dessa steg
har vi ej bedömt.
N edan följer en beskrivning av hur utvecklingen kan ses:
Från en kunskapssyn där m an tror att all kunskap är känd, sanningar finns, rätt
eller fel. Kunskap är kvantitativ, en samling av fakta. Via att sanningar finns men
de är inte kom pletta och vidare m ot att kunskap är komplex och kontextuell.
Kvalitet är viktigare än kvantitet.
Från att m an ser lärarens roll som en auktoritet som vet sanningen och att lärarens
roll är att ge kunskap till studenterna. Via att läraren är hjälpen för att fa kunskap,
som ska tala om hur m an som student ska lära och vidare till att se läraren som en
expert/guide/konsult.
Från att m an ser sin egen roll som studentixhx passivt m ottagande av inform ation,
via att lära sig lära och tänka själv och vidare till att identifiera problem samt se
olika lösningar och svar i olika sammanhang.
Från att det man som studentföredrar är att memorerà definitioner och lära sig
basfakta via att jämföra och analysera, och vidare till att som student föredra
syntes, att se samband och komplexitet.
Från det att man vill att examinationen ska vara återgivande av fakta och kvantitet
samt att hårt arbete ska belönas, via att m an kan separera värdering av arbete från
värdering av person samt vidare till att m an kan se examination som ett tillfälle för

231

feed-back och framsteg. Exam inationen ses som en del av inlärningsprocessen.
Kvaliteten på svaren är viktiga och man vill gärna visa att man har egna förslag på
lösningar.
Från uppfattningen att experim entellt arbete görs för att verifiera teorier och
principer via att m an uppskattar experiment som har m indre tilltro till auktoritet
och mer till kurskamrater och sig själv. Vidare m ot att m an uppskattar projekt som
definieras av studenterna själva, självständigt experimentellt arbete där m an har
egna förslag till lösningar som m an planerar, genom för och värderar.
Blooms taxonomi är en hierarki för att beskriva kunskap och lärande. Taxonomin
delar in kunskap (eng cognitive domain) i sex nivåer: kunskap, förståelse,
tillämpning, analys, syntes och värdering. Vi har använt Blooms taxonomi
(modifierad av Lisbeth Lundahl) för att karakterisera den av studenterna inhäm 
tade kunskapen. N ågot förenklat kan man säga att Perryvärdering bedöm er
studenternas attityder och m ognad medan Blooms taxonomi beskriver nivån på
den inhäm tade kunskapen.
Metod
Vår undersökning utfördes på en A-kurs i kemi som är en sammanhållen kurs (20
poäng) där vi försökt att undvika den traditionella uppdelningen i oorganisk
kemi, organisk kemi, biokemi etc. D en här redovisade undersökningen genom
fördes under avsnittet Livets kemi som ligger i slutet av kursen (se fig 1).
D e studenter som läser denna kurs är blivande kemister, civilingenjörer, geovetare,
biologer och lärare.
Kursen ges tre gånger per läsår och det gav oss goda möjligheter att snabbt fa testa
ett stort antal studenter och även snabbt få pröva förbättringar och förändringar
som vi fann anledning att göra.
U nder teoriperioden (som var ca 2 veckor med föreläsningar och lektioner) fyllde
studenterna i en enkät, det vi kallar P erryenkät med olika påståenden som gör det
möjligt att kategorisera studenterna i en Perryliknande klassificering. Enkäten
innehöll 19 påståenden där de fick välja ett av följande fem alternativ för att
markera sin inställning till påståendet: absolut inte, nej, neutral, ja eller ja absolut.
För varje student beräknades sedan ett ”Perrymedelvärde”.
Observera', i fortsättningen, när vi näm ner högre Perryvärde m enar vi en syn på
kunskap och attityd till inlärning som är m er sammanhangsberoende relativistisk
jäm fört m ed en dualistisk som alltså svarar m ot ett lägre Perryvärde.
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U nder laborationsperioden, som kom efter teoriperioden, utförde hälften av
studenterna (65 st) en laboration med en detaljerad instruktion m edan den andra
hälften (40 st) gjorde motsvarande laboration men i en öppen version, där de inte
fick någon direkt praktisk handledning att följa utan studenterna skulle själva
planera, utföra och utvärdera sitt experiment. Alla studenter fick samma korta
teoretiska handledning i laborationsinstruktionen och teorin hade behandlats på
föreläsningar och lektioner.
En hel laborationsgrupp (16 studenter) hade samma typ av laborationshandledning
och studenterna jobbade två och två. U nder laborationen antecknade assistenter
na vilken typ av frågor de fick från studenterna. Gällde det praktiska saker eller
teori? Var det frågor om detaljer eller helhet? Var frågorna genomtänkta?
Samma dag eller dagen efter laborationen intervjuades 20 studenter, 10 som gjort
den öppna laborationen och 10 som gjort den detaljerade. Intervjuerna var relativt
öppna för att inte styra deras tankar. Intervjuerna spelades in och analyserades.
Studenterna skrev en laborationsrapport med en diskussion. I samband med att
laborationsrapporten lämnades in svarade alla studenter enskilt på en enkät med
frågor om laborationen. D enna enkät tog upp frågor om laborationstid, förbere
delsetid, vad de tyckte om laborationen, förslag till förbättringar, samt deras
bedöm ning av sin kunskap från denna laboration enligt Blooms taxonomi.
Studenterna svarade på frågan: ”N edan finns olika typer av kunskap beskrivna.
Vad tycker du att du lärt dig av den här laborationen?”
Frågan ställdes för kategorierna: faktakunskaper (ex definiera begrepp, räkna upp
företeelser, redogöra för, n am nge...), förståelse (t ex sammanställa fakta, ange
skillnader, beräkna..), tilläm pning (kunskaperna går utanför kursmaterialet, t ex
förutsäga, uppskatta, konstruera...), analys och syntes (självständiga jämförelser,
diskussioner, generaliseringar), samt värdering (självständighet, kritiska val,
bedöm ningar av kunskapen).
Efter laborationsperiodens slut gjordes intervjuer m ed assistenterna.
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Fig 1: Tidsplan för kursen och genomförda undersökningar.

Efter denna första studie tyckte vi att vi hade lärt oss saker som gjorde att vi ville
förbättra den öppna laborationen. Vi gjorde då en andra undersökning, med
några förändringar. D enna kurs omfattade 85 studenter, som läste samma kurs
fast senare under term inen. D e förändringar vi genomförde var:
• Tydliggörande av syftet med laborationen. Studenterna fick ut en stencil och
assistenterna förklarade syftet m ed laborationen, att lära sig planera och utvärdera
ett kemiskt experiment.
• Införande av en diskussion mellan studenter och assistent efter några timmars
experimentellt arbete. Studenterna berättade vad de hade gjort, sina resultat och
hur de tänkte fortsätta.
Vid denna undersökning använde vi samma m etoder och samma uppläggning
som i den första undersökningen, m en nu gjorde alla den öppna varianten på
laborationen som vi i fortsättningen kallar den reviderade varianten.
Resultat och diskussion
Studenternas spridning i Perryvärde
Perryenkäten som genomfördes i början gav ett m ått på studenternas attityd till
undervisning och lärande eller om man så vill, mognad.
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Fördelningen av studenternas Perryvärden i de tre grupperna d /ö /r var väldigt
likartad, därför presenteras alla 190 studenterna i samma diagram. Studenterna
uppvisar en spridning som är normalfördelad med extremer ned m ot strax under
2 och upp till 4. Lågperrysvar på alla påståenden skulle givit värdet 1 och
högperrysvar skulle maximalt kunnat ge värdet 5. D e siffervärden vi fatt går ej att
översätta direkt till Perrys kategorier utan syftet var att fa en uppfattning om hur
studenterna fördelade sig.

6
4

2
0

2

3

4

P e rry v ä rd e
Fig 2: Perryvärde för alla tre grupperna av studenter (N=190)

V id intervjuer och utvärdering av vad de lärt sig har vi gjort bedöm ningen att det
är intressantast att studera ”flankerna” på studentgruppen. Resultatet ifrån
Perryenkäten gav oss möjlighet att identifiera dessa lågperry- respektive högperrystudenter för att sedan kunna se h ur de upplever/utvecklas i de olika varianterna
av laborationen.
Observera: Benäm ningen lågperry resp högperry skall endast ses som en beskriv
ning av var studenterna står och är inte en bedöm ning av ”bra och dåliga”
studenter även om universitetsutbildning naturligtvis bör främja utveckling m ot
högre nivåer i Perrys schema.
Bedömning av studenternas kunskap utifrån enkät
I studenternas självvärdering av inhäm tad kunskap är trenden i alla tre varianterna
av laboration en ”högerförskjutning” vid högre nivåer i Blooms taxonomi (se fig
3). N är det gäller nivåerna Fakta respektive Förståelse ser vi ingen större skillnad
mellan de tre typerna av laboration. Studenterna anser sig ha lärt sig lika mycket
eller lika lite på dessa nivåer.
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N är det sedan gäller nivån T illäm pning ser vi en högerförskjutning i ordningen
detaljerad, öppen, reviderad. D v s de som gjort den öppna anser sig ha lärt sig
mera än de som utfört den detaljerade laborationen. För de som utfört den
reviderade varianten av öppen laboration blir denna förskjutning ännu tydligare.
I nivåerna A nalys resp Värdering ser vi samma trend och en ännu tydligare
högerförskjutning. O rdningen mellan laborationerna är hela tiden detaljerad/
öppen/ reviderad.
Vår slutsats blir att studenterna anser sig ba lärt sig mera av de högre nivåerna i
Blooms taxonomi när de utför den öppna och den reviderade öppna laborationen.
Viktigt att kom m a ihåg är att detta är studenternas självvärdering av inhäm tad
kunskap. Studenterna kan i viss m ån ba överskattat vad de lärt sig även om vi i
intervjuerna kan hitta belägg för att trenden är riktig. Även om studenterna
överskattar bur mycket de lärt sig så har tron på att man lärt sig ett stort värde. Tron
kan som bekant försätta berg.
V id en jämförelse när det gäller hög- respektive lågperrys bedöm ning av vad de
lärt sig under den reviderade laborationen ser vi intressant nog en likartad
bedöm ning av inhäm tad kunskap. M an kunde kanske förvänta sig att högperrystudenter i högre grad skulle uppskatta utm aningen i att själv planera än vad
lågperry skulle göra. I den öppna varianten av laborationen kan vi observera just
detta men i den reviderade är både låg- och högperry lika positiva i sin bedöm ning
av inhäm tad kunskap.
Vi tror att revideringen (förtydligandet av målet att själv planera) gjorde att
lågperry förstod att de stod inför en ny typ av utm aning och att de även antog
utm aningen. N är de sedan klarade av att själva genomföra laborationen växte
deras självförtroende och självvärdering av inhäm tad kunskap. D etta att lågperry
i den reviderade varianten når så långt är speciellt uppm untrande eftersom det
oftast är lätt att motivera och fa bra resultat med de ”mogna” studenterna medan
det är avsevärt svårare att nå goda resultat m ed ”m indre mogna” studenter.
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Fig 3: Studenternas själwärdering av inhämtad kunskap i de tre olika laborationerna
detaljerad, öppen och reviderad.
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Bedömning av studenternas kunskap utifrån intervjuerna
I varje labgrupp (ca 16 stud) valdes en eller två hög- respektive lågperrystudenter
u t och intervjuades. N är de kom till intervjun så visste vi inte mera än att
studenten hade uppvisat ett lågt eller högt perryvärde i den tidigare genomförda
enkäten. D et var dock förbluffande att se hu r träffsäker enkäten varit i att plocka
fram studenter m ed olika inställning till studier. H ögperry uttryckte i intervjun
åsikter som att det var intressant att själv avgränsa/bedöma vad m an skulle lära sig
medan lågperry uttryckte önskemål att fa veta av läraren precis vad man skulle lära
sig till tentam en.
N är det gäller inställning till detaljerad eller öppen laboration så ställdes frågan
”N u har du gjort laborationen m ed en detaljerad instruktion. H u r tror du att det
för dig hade varit att göra laborationen i en version där du själv planerat
genomförandet?” (frågan ställd på motsvarande sätt för dem som utfört den
öppna). H ögperry sa sig i stort sett utan undantag föredra det öppna arbetssättet.
H älften av lågperry föredrog också det öppna arbetssättet, m edan den andra
hälften föredrog laborationen med detaljerad instruktion. D e lågperry som
föredrog laborationen m ed detaljerad instruktion uttryckte dock en förståelse för
”att jag borde nog lära mig jobba självständigare”. Anledningen till att man trots
denna insikt föredrog den detaljerade laborationen visade sig ofta vara att man var
pressad av studierna. ”Jag vet att jag borde lära mig men nu har jag inte tid”.
U nder intervjuerna fick studenterna en rad relativt öppna frågor som ”Vad gjorde
du under laborationen? Vad har du lärt dig? Vad skulle du göra om du fick laborera
ytterligare en halv dag?” D et visade sig att endast ca 20 % av de studenter som gjort
den detaljerade laborationen kunde utvärdera det experiment de gjort och föreslå
förbättringar. D ärem ot kunde ca 80% av de studenter som gjort den öppna eller
reviderade öppna laborationen utvärdera och föreslå förbättringar av experimen
tet.
Samma tendens är tydlig när vi bedöm er huruvida de gav förslag på ett experiment
som innebär en ny frågeställning.
Studenterna har i den öppna/reviderade öppna laborationen reflekterat över vad
de gjort på ett djupare sätt vilket visar sig genom att de kan utvärdera och utveckla
experimentet.
Studenternas frågor under laborationen
A tt m äta inlärningen under pågående laboration är svårt. Andelen genom tänkta
frågor under laborationen tror vi dock kan ge en hel del intressant inform ation om
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vad som händer, eftersom väl genom tänkta frågor tyder på att studenterna vet vad
de gör och har förstått teorin i anslutning till laborationen (se fig 4).
Studenternas frågor under laborationen. Genomtänkta frågor/totala antalet frågor.

»Detaljerad
»Öppen

Praktiska detaljer

praktik helhet

Teori detaljer

Teori helhet

Fig 4: Andelen genom tänkta frågor för praktiska detaljer, praktik helhet, teori
detaljer samt teori helhet.

Andelen genom tänkta frågor blir i den öppna laborationen högre och det styrker
det som fram kom under intervjuerna nämligen att studenterna reflekterar över
det de gör på ett djupare sätt.
Kvalitetsvinster
F örutom att studenternas inlärning blir annorlunda/bättre under en öppen
laboration så har vi några andra önskade effekter nämligen att de laborerar längre
tid och är bättre förberedda innan de kom m er till laborationen (se flg 5 och fig 6).
Skillnaderna i laborationstid och förberedelsetid är inte så stor mellan detaljerad
och öppen laboration. Även om de är bättre förberedda och laborerar något längre
tid i den öppna laborationen. D e stora skillnaderna i laborationstid och förbere
delsetid har vi mellan detalj erad/öppen och reviderad. D etta kan tyckas lite
förvånande eftersom den reviderade skiljer sig så pass lite ifrån den öppna.
Skillnaden är en tydligare instruktion där målet med att själv planera och
genom föra ett experimentet tydliggjorts och att assistenten ”kollade av och
agerade bollplank” när studenterna laborerat en tid. Vår tolkning är att studen
terna i den reviderade laborationen antagit utm aningen att göra något eget och
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därför är bättre förberedda. D en längre laborationstiden kan säkerligen förklaras
med att studenterna fick välbehövlig ”feedback” på det de gjort från assistenterna
och därför kunde fortsätta att utveckla experimentet
U nder intervjuerna med dem som gjort den öppna laborationen framkom att de
”körde fast” under laborationen och att de ej förstått laborationens mål att själv
göra ett experiment. D etta var en av huvudanledningarna till att vi genomförde
revideringen. D en m arkant ökade förberedelsetiden och laborationstiden visar att
revisionen gav verkan.
FÖrber« deÉsetid

lnt<* Ô&&

10-20 min

> 30 rsm

Fig 5: Studenternas förberedelsetid före laborationen i detaljerad, öppen respek
tive reviderad variant
t a b o r * tie ft t tltf

Fig 6: Studenternas laborationstid i detaljera, öppen respektive reviderad variant.
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I enkäten efter laborationen ställde vi frågorna hur intressant respektive lärorik
studenterna funnit laborationen. Svaret på dessa frågor visar att de fann den öppna
mera intressant och lärorikare än den detaljerade. Efter revideringen bedöm de
studenterna laborationen som ännu mera lärorik och intressant.
Förutom dessa lätt m ätbara förändringar i laborationstid, förberedelsetid, och
intresse har vi sett en annan mera svårkvantifierad effekt som består i ett ökat
engagemang från undervisande lärare. Laborationsundervisningen handleds av
doktorander i kemi och de har höga am bitioner för undervisningen men relativt
begränsad undervisningserfarenhet. G enom undersökningen skapades en dialog/
ett forum för dem att diskutera problem och möjligheter med laborationsundervisning. Vi ser att de utvecklat sin förmåga och engagemanget för undervis
ningen, något som vi finner belägg för i intervjuerna med studenterna m en även
i de intervjuer vi gjort med doktoranderna under undersökningens gång.
Lärdomar
D et hävdas ofta att m an skall m öta studenterna där de står kunskapsmässigt och
mognadsmässigt. D etta tror vi är alldeles riktigt. Vi har väl alla planerat briljanta
övningar, seminarier eller laborationer och efteråt tvingats inse att studenterna
inte varit m ogna för utmaningen. H ur ska man då kunna planera undervisning
som utm anar m en inte överskattar studenterna? Vi måste här bli mera vederhäf
tiga än att utvärdera med att säga ”studenterna gillade det”.
H är tror vi lösningen ligger i att vi m äter studenternas m ognad och attityd
eftersom det ger oss möjlighet att planera därefter. Förhoppningsvis kan vi då
bättre nå våra mål m ed självständiga kreativa studenter. Perryschemat och Blooms
tax o n o m i anser vi vara läm pliga verktyg för a tt m äta och analysera.
I undersökningen av öppen/detaljerad laboration kunde vi med hjälp av Perry
schemat förstå att utm aningen var väl stor för lågperrystudenten m en samtidigt
inse behovet av att motivera studenterna bättre för det nya i uppgiften. I den
reviderade varianten av den öppna laborationen kunde vi sedan se att revideringen
gynnat lågperry och de antog utm aningen som för dem låg på nivån Perry +1. M an
kan även säga att utm aningen låg på nivån Bloom +1. Eventuellt behöver vi införa
en valbar laboration som innebär en större utm aning för högperry även om det
är viktigt att kom m a ihåg att högperry inte missgynnas av den nuvarande
laborationen med öppet arbetssätt.
D et prim ära målet m ed hela undersökningen var den didaktiska frågeställningen
att se h ur låg- respektive högperry reagerade på en öppen respektive detaljerad
laboration. Förutom resultatet att båda grupperna av studenter gynnades av det
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öppna arbetssättet fick vi mycken inform ation som vi kunde utnyttja för att
revidera den öppna laborationen. D etta att didaktisk forskning ger ”spin-offeffekter” i form av kursutveckling tror vi är ofrånkomligt och ett m otiv för
äm nesanknuten didaktik. H u r kan didaktiska studier av hela kurser och
utbildningar påverka kvaliteten på lärandet? D et far fram tiden utvisa!

You m ust leave now, take w hat you need you think will last
But whatever you wish to keep, you better grab it fast
B Dylan
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Torrsim och djupdykningar
—ett kursm om ent i vetenskapsjoum alistik
närm ar sig verkligheten
K erstin Engström, Institutionen fo r kultur och m edier

Några ord på vägen
D enna text handlar om hu r ett egentligen ganska genom tänkt, men i
praktiken rörigt och ”omöjligt” kursmoment i vetenskapsjoumalistik, förbätt
ras genom rätt små, men viktiga förändringar. D et handlar om två huvud
problem:
1. H u r vi försöker åstadkom ma lärande för verkligheten, utan att befinna oss
i den ”på riktigt”. Studenterna ska göra ett riktigt, am bitiöst arbete i
undersökande journalistik (djupdykningar) om ett ämne, trots att de endast
”torrsim m ar” (gör storyboard till ett TV-inslag som aldrig produceras eller
sänds).
2. H ur vi uppnår tillräckligt bra kontinuitet och en ”röd tråd” genom ett
kursm om ent som saknar huvudlärare och har många olika, delvis externa
lärare.
Jag har valt att hålla mig på en rätt konkret och delvis detaljerad nivå,
eftersom det ofta är i det konkreta och praktiska genom förandet - inte i de
fina orden i kursplanen - som vi hittar problem en eller de lyckade lösningar
som gör att en kurs känns bra, relevant, rolig och så vidare för studenter och
lärare.
Vi har absolut inte nått ända fram (gör m an/bör man någonsin göra det?),
men kom m it en bit på väg.

Så här var det...
D et tvååriga påbyggnadsprogrammet i vetenskapsjoumalistik har funnits sedan
hösten 1995. U tbildningen ger en magisterexamen i vetenskapsjoumalistik
(journalistik med inriktning på bevakning av vetenskap och forskning). Studen
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terna kom m er från alla fakulteter och har m inst 80 akademiska poäng, varav m inst
60 i samma ämne.
I början av programmets tredje term in finns ett kursm om ent som heter Journalis
tiken och vetenskapen II (I:an ligger under första term inen, och är en mer teoretisk
introduktion till om rådena journalistik respektive vetenskap och forskning samt
förhållandena mellan dessa företeelser och deras utövare). I korthet är syftet med
II:an att studenterna ska fördjupa och praktiskt kunna tilläm pa kunskaper som
krävs för det journalistiska arbetet med att informera, granska och kommentera,
med tonvikt på vetenskaps- och forskningsbevakning.
D e studerande tränar på att vara nyfikna, ta initiativ, söka inform ation (research),
tolka och värdera de uppgifter de hittar (t ex genom källkritik), samt på att
presentera inform ationen på ett korrekt och sakligt m en också aptitligt och
lockande sätt. Ä m nena för deras arbete är utvalda av oss lärare, och exempel på
äm nen som förekommit är galna ko-sjukan, global warming, försurning och
elallergi. En tanke är att äm nena för deras reportage ska vara på något sätt
problematiska och gärna föremål för vetenskaplig diskussion och olika teorier/
inriktningar. D et ska alltså vara lite svårt att presentera äm net för allmänheten,
välja vilken inform ation och vilka teorier som måste finnas med, etc. Exami
nationen består i att de gruppvis utarbetar en s k storyboard för ett TV-program.
Problemet med kursm om entet har bland annat varit att det inte har funnits någon
självklar sammanhållande länk, någon röd tråd. Alla lärarna på m om entet har sin
lilla del av undervisningen och momentansvarig har försökt hålla ihop de olika
delarna. Kurslitteraturen har blivit m inst sagt styvmoderligt behandlad, delvis
inte alls! Exam inationen har som sagt gjorts i grupp, vilket kan innebära att vissa
studenter tar m indre personligt ansvar och initiativ i arbetet. En del upplever det
som negativt med ”torrsim”, d v s att deras arbete inte utm ynnar i en färdig
produkt, utan stannar vid en skiss.
... så här gjorde v i ...
Syftet med vårt utvecklingsarbete var till en början lite vagt: att förbättra ett rörigt
kursm om ent. Idén med m om entet tyckte vi fortfarande var bra. Jag bestämde mig
ändå för att skriva om momentsyftet i kursplanen (bil 1), utifrån vad vi diskuterat
på universitetets kurs i lärarkunskap om att man bör göra en mer konkret
målbeskrivning med tydligare mål för vilka olika kunskapsnivåer man vill att
studenterna ska uppnå. Inspirationen till formuleringarna om olika slags kunska
per fick jag från Blooms taxonomi (bil 2).

244

A tt arbeta med målbeskrivningen visade sig nyttigt, och ett mer precist syfte m ed
förändringsarbetet växte fram. Vi ville hitta undervisningsmetoder och en
examinationsform som passade för att uppnå målen. Vi ville också, trots en fiktiv
arbetssituation, göra kunskapsinhäm tandet och arbetet så konkreta och verklig
hetsnära som möjligt, för att undvika ytinriktning i lärandet.
Efter samtal m ed nästan alla inblandade lärare och m ed m in handledare på
lärarkursen, Kerstin Asplund, började det nygamla kursm om entet ta form.
Röda tråden
Fortfarande finns ingen huvudlärare på mom entet, och det är praktiskt svårt att
ordna. M en vi provar andra sätt att hålla samman kursen:
Utöver den korta målbeskrivningen i kursplanen, skrev jag (momentansvarig) en
mer om fattande m om entintroduktion (bil 3) till studenterna, för att förklara våra
tankar kring både målen för m om entet och vägen dit. D enna beskrivning och hela
mom entschem at skickades även till alla lärare på kursm om entet, inklusive
gästföreläsarna och några forskare, för att de skulle se i vilket sam m anhang deras
deltagande kom in.
H ela kursm om entet byggs upp kring ett undersökande reportage, ett journalis
tiskt uppdrag som vi num era tilldelar studenterna på ett ”redaktionsmöte” redan
vid m om entintroduktionen. Föreläsningar, handledning och litteraturseminarier
flikas in på ett sätt som är tänkt att kronologiskt följa och stödja arbetet med
”grävjobbet” (se schemat, bil 4):
• Inspirationsföreläsningar bl a av prisbelönta, grävande journalister
• Inform ationssökning och -urval (vad, av allt vi vet, måste vara m ed i program
met?)
• Allmänhetens förståelse av vetenskap
• Tolkning och värdering (att tolka och värdera statistik, källkritik m m)
• Presentation (begriplighet, dram aturgi m m)
För att ytterligare efterlikna verkligheten, dyker det under deras långsiktiga
uppdrag upp ett kortare jobb som redaktionsledningen skickar u t dem på
(individuellt). D en typen av avbrott får man vara beredd på som undersökande
journalist, om inte tidningen har obegränsat med resurser och personal. ”Snabb
jobbet” (bil 3) gäller att på något dygn läsa en forskningsrapport/-artikel och
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skriva en nyhets- eller aktualitetsartikel för lokaltidningen. Vid en presskonferens
får studenterna/reportrarna träffa forskarna och ställa frågor. D en färdiga artikeln
lämnar de till forskarna, som får korrigera sakfel och citat och kom m entera vid en
ny träff. Så skrivs artikeln eventuellt om, och lämnas till redaktionsledningen
(momentansvarig) tillsammans med den första versionen av artikeln och förkla
ringar till ev förändringar.
Lärarresurser
G enom att ta bort någon föreläsning kunde jag lägga fler lärartimmar på
handledning/kom m entarer och en ”workshop” med lärarnärvaro. Lärarna ifråga
finns på vår egen institution, och tim m arna ryms inom deras tjänst.
För ”snabbjobbet” har vi haft hjälp av fyra forskare från tre olika institutioner. D e
ställer upp för ett par timmars arvode för läsning av studenternas artiklar, och får
inget extra för sitt deltagande i klassrummet; presskonferens och m untliga
kom m entarer till artiklarna. D et var inte så lätt att hitta forskare som ställde upp
som övningsobjekt, men de jag fick tag på (bl a genom privata kontakter) tyckte
att det var roligt och intressant. Även ett par av dem som tackade nej i höst, ville
gärna vara med en annan gång.
Kurslitteratur
Tidigare var det ingen lärare som tog upp kurslitteraturen och följde den i sin
undervisning. N u behandlas två av de tre huvudböckerna vid förberedda litteratur
seminarier, det ena lett av kursföreståndaren, det andra av en frilansjournalist, som
även har läst biologi och skrivit en del om forskning.
D etta sistnäm nda inhopp av en frilansare är väl den enskilda nyhet på kursen som
kostar oss mest i kronor räknat. M en kursvärderingarna visar att det har fungerat
mycket bra och, som vi ser det, varit värt pengarna.
Exam ination
Exam inationen löper genom hela m om entet, och bygger på att studenterna
tillämpar de kunskaper de redan har och nya som de skaffar sig under m om entets
gång. D e arbetar i m indre grupper än förut, två personer eller i något fall tre i varje
grupp. D e får tydligare instruktioner och fler krav än tidigare på hur arbetet ska
genomföras och presenteras. Förutom en storyboard för ettTV -reportage, ska de
kunna redogöra för alla frågor, svårigheter och vägval de har brottats med under
arbetet.
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Fortfarande gör de alltså storyboards, vilket i och för sig är ett verklighetstroget
arbete, men innebär att de inte far göra en färdig produkt. Vi har inte resurser och
tid för m er än en TV -produktion per kurs, och den har de redan gjort. E tt
alternativ skulle vara att de i stället arbetar med skrivna artiklar alternativt
radioprogram, m en då förloras möjligheten att tänka i både text, ljud och bild. I
kursvärderingarna nämns inte det faktum att de endast ”torrsim m ar” av en enda
student. Problemet med att göra T V är snarare ett annat, enligt en del studenter.
D etta beskriver jag lite längre fram.
... och så här blev det
Sammantaget kan m an säga att kursm om entet har upplevts positivt av de flesta
(med reservation för det låga deltagandet i kursvärderingarna), m en att det återstår
en del problem. D e övergripande problemen har att göra m ed graden av
måluppfyllelse. D e mer konkreta problemen handlar om glapp i kom m unikationen
och svårigheter att ge personlig respons till alla studenter. H är sam m anfattar jag
studenternas kursvärderingar, samtal med inblandande forskare samt, slutligen,
m ina egna tankar och slutsatser inför kom m ande läsår.
Studenterna
Endast sju studenter av 16 har läm nat in den skriftliga kursvärderingen, och det
var inte många fler som var med vid den m untliga en tid efteråt. D et ger oss
anledning att fundera över obligatoriska kursvärderingar, men det är inget jag
fördjupar mig i här. Jag har inte haft möjlighet att söka upp dem som inte läm nat
in kursvärdering och inte heller att göra något slags bortfallsanalys. E tt intryck är
dock att den grupp som deltog i kursvärderingen i stort sett, m en inte helt och
hållet, sammanfaller med den grupp studenter som har den högsta närvaron och
mest synliga engagemanget även i övrigt. Studenternas kursvärderingar, skriftliga
och muntliga, kan sammanfattas som följer:
M est positivt...
• D e flesta (fem) av dem som läm nat in är nöjda eller mycket nöjda med
m om entet som helhet.
• M om entets upplägg beskrivs bland annat som genomarbetat, givande, am
bitiöst och inspirerande, och kom binationen av m untlig och skriftlig m om ent
introduktion far beröm.
• Studenterna anser att målen uppnåtts helt eller i stort sett.
• Innehållet är relevant (vad de behöver kunna när det börjar jobba).
• Alla föreläsningar och litteraturseminarier bedöms som m ycket bra och lärarna
som duktiga, m ed något undantag. Inspirationsföreläsningarna m ed kända, grä
vande journalister blev mycket lyckade, tack vare att de även var bra pedagoger
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och berättare i undervisningssalen. Litteraturseminariet med en frilansjournalist
var inspirerande, ”hans entusiasm var smittsam”, men det var synd att så få var där.
• ”Snabbjobbet” m ed direkt respons från forskarna får betyg som ”bra” och
”kanon” av dem som näm ner det speciellt, förutom att de saknar personlig respons
från”redaktionsledningen” på slutversionen av artiklarna. Fler sådana jobb under
utbildningen efterlyses.
... men viktig kritik
D en kritik som studenterna framförde, handlade både om övergripande problem
med kursinnehållet och om detaljer i det praktiska genomförandet. H är samman
fattar jag några huvudpunkter.
• M ålen inte uppfyllda: En student anser att de inte lärde sig något om
undersökande journalistik, vilket ändå är ett av målen m ed mom entet. Bland
annat hade han/hon velat att kursboken Undersökande journalistik behandlades
mer, eftersom den ”är en utm ärkt kursbok”. (Kommentar: I momentbeskrivningen
står inget ordagrant om undersökande journalistik, m en ordet granska fin n s
med och deras case (ex. uppgiften) beskrivs som ett undersökande reportage.)
D en andra något kritiska studenten anser att reportagejobbet var en bra idé,
m en undrar om de verkligen ägnade sig åt undersökande journalistik. ”H u r
många intervjuer gjordes till exempel?” skriver hon/han. Samma student frågar sig
vart problem atiken kring tolkning och värdering av vetenskapliga resultat tog
vägen. D enna del var tänkt att uppfyllas dels av föreläsningen om tolkning och
värdering av statistik - en mycket uppskattad föreläsning — dels av praktisk
problem lösning i samband m ed deras ”undersökande reportage”. Uppenbarligen
har detta inte varit tillräckligt, eller tillräckligt tydligt, för alla.
• Brist på respons: Så gott som alla kritiserar att de inte fick någon respons på
andra versionen av den artikel de skrev i det s k snabbjobbet. Artiklarna borde ha
diskuterats i smågrupper och/eller ha fått kom m entarer från någon i redaktions
ledningen (en lärare).
En student efterlyser också mer detaljerade, enskilda kom m entarer till varje
grupps storyboard, eftersom det är svårt att diskutera detaljer på ett seminarium.
• TV -form atet/”torrsim” : Få studenter kom m enterar att vi valt TV-formen. En
student skriver uttryckligen att det var extra kul med TV, två studenter anser att
TV -form atet gjorde att det gick för mycket tid och energi till att tänka på formen,
och att det hade varit lättare att fördjupa sig i äm net i en skriven artikel. En av dem
anser att TV -form atet helt enkelt inte lämpar sig för undersökande journalistik.
• A ndra missar: D et hände ett par gånger att samordningen brast mellan olika
lärare eller mellan momentansvarig och lärare. Sådant gör att studenterna blir
irriterade och tappar lusten.
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Forskarna
Inför det kortare artikeljobbet m itt i kursm om entet, skulle studenterna fördelas
någorlunda jäm nt mellan de tre forskare/forskarteam som ställde upp med sina
rapporter. På grund av en miss i kom m unikationen mellan oss lärare, tilläts
studenterna välja rapport helt fritt, och en forskare fick bara två studenter att ”ta
hand om ”. Ingen var dock direkt missnöjd med detta. H är sammanfattar jag de
synpunkter jag fått in under delvis systematiska, delvis improviserade samtal med
tre av de fyra forskare som deltog.
• Lärorikt, bra att få ut något av det själv också, att få respons på den egna texten.
• Spännande med blandad grupp (från olika fakulteter). D e ställda bra frågor,
gav m ig nya frågor.
• Ar im ponerad av vad de åstadkom, spännande se vad de valt att fokusera. I två
fall blev jag rent förtjust, de studenterna skapade nya sammanhang, bilder jag
aldrig hade tänkt på.
• N ågra av dem höll inte tiden för inläm ning till mig, och jag var för snäll och
åkte till jobbet på kvällen. Viktigt att de lär sig respektera stopptid!
• Typ av missförstånd: Studenterna hade tydligen ett selektivt lyssnande under
”presskonferensen”. D et blir snudd på sakfel, när de i artiklarna tar sig alltför stor
frihet att bryta ut saker ur sitt sammanhang. Samtidigt är det spännande med
tillspetsningen!
• D et kändes som om en del studenter var rent arga och irriterade på att vi inte
hade några entydiga svar att ge, de letade efter en nyhetsvinkel. M en vi redde nog
upp det på slutet.
• O rdet presskonferens gjorde att några studenter förväntade sig att vi skulle börja
med att göra en m untlig sam m anfattning och dra ut det viktigaste ur vår rapport.
D e var inte förberedda på att bara ställa egna frågor.
• Tillräcklig inform ation från momentansvarig, m en bjud gärna in de aktuella
forskarna även till den m untliga introduktion som studenterna får.
• D et var lite knepigt att läsa artiklarna, det krävde en ny läsart och tog lite tid.
M en det tillförde också ett lustm om ent i läsningen!
Egna fu n d erin g a r och slutsatser
Den här typen av kursmoment, där det är många olika lärare inblandade och
momentansvarig inte har någon egentlig egen undervisning, kräver oerhört mycket
inblick, överblick och styrning för att bli riktigt bra. Det är nödvändigt att momentans
varig kan vara med vid åtminstone några av föreläsningarna och seminarierna, så att
någon har koll på vad som egendigen händer under momentet, hur helheten ser ut.
Vi har vid några tillfällen tillåtit oss att lägga in dessa passiva närvarotimmar som
klocktimmar, omräknade till lektorstimmar, i tjänsten för momentansvarig.
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I det följande ska jag sam m anfatta mina/våra egna lärdomar, med början i det
ko n k reta och praktiska och avslutning i m er övergripande tan k ar om
kursmomentets m ening och möjligheter.
Konkreta förändringar
K om m unikation är svårt! En hel del av de problem som uppstått, hade kunnat
undvikas om vi lärare hade kom m unicerat m er/bättre m ed varandra och studen
terna. D en allvarligaste missen var nog att ingen av grupperna kom ihåg det som
sades vid den muntliga m om entintroduktionen och dessutom stod i den skrift
liga: att de vid presentationen av sina storyboards skulle redogöra fö r själva
arbetsprocessen och motivera sina vägval: hur de hade utfört alla arbetsmoment,
var de h ittat inform ation, vilka faktaurval de gjort och varför, hur de kollat
källkritiska aspekter, varför de valt den presentationsform de valt, osv. D enna del
av examinationen hade varit viktig att få med, för att lyfta fram alla steg i arbetet
till ett medvetet plan. D en här gången var det, anser jag, for sent att ge restuppgift
till alla kursdeltagarna, m en vi förtydligar kraven nästa gång.
Exempel på konkreta förbättringar inför nästa läsår:
• M inst ett förberedande m öte med inblandade lärare före momentstarten! D et
räcker inte alltid, och för alla, med skriftlig inform ation via scheman och andra
papper.
• Momentansvarig får vara lite ”dadda”, påm inna alla inblandade och kolla att
de vet h ur upplägget är tänkt, o s v . (D enna kontrollstrategi kan ifrågasättas, jag
vet!)
• Schemalägga respons på artiklar från ”snabbjobbet”.
• Undvika vilseledande begrepp (som ”presskonferens”) eller förklara dem, i fr a
den skrifdiga inform ationen till studenterna.
• Ytterligare poängtera att arbetet med storyboards ska dokumenteras och
motiveras. Tydliggöra vilka ”kvalitetskrav” vi har.
• Schemalägga kursvärdering (obligatorisk?)
Utveckling av kursinnehållet
K ritiken om att det blev för lite av undersökande journalistik är viktig, även om
den endast k o m m it från ett par personer. Visserligen ingår det ”undersökande”
i journalistiken i alla de arbetsm om ent som studenterna går igenom för att
producera sina storyboards. M en jag tolkar kritiken dels som att d et behövs
någon föreläsning/lektion och/eller ett litteratursem inarium på boken om
undersökande journalistik, dels som att studenterna (en del studenter?)
upplevde att de i realiteten inte hade tid, m öjlighet eller kom petens att
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verkligen fördjupa sig i det ämne de gjordeTV-reportage, eller rättare sagt story
boards om.
E tt par studenter ansåg att T V -form atet tar för mycket tid och att det skulle gå
att dyka djupare i en skriven artikel. D etta tror jag delvis bygger på en
m issuppfattning. För det första: TV -form en kräver visserligen att m an tänker i
både text, ljud och bild och kom binationen av dessa, m en det skrivna reportaget
är långtifrån befriat från form aspekter som språkdräkt, layout, bild och andra
grafiska illustrationer. I en skriven artikel skulle studenterna dessutom vara
tvingade att form ulera en hel, sam m anhängande text och fundera över språk och
disposition, i stället för att endasts skissa på huvudinnehållet iTV -program m ets
speakertexter. För det andra ligger det ”undersökande” arbetet fram för allt eller
helt i researchfasen, som kräver ungefär lika mycket tid oavsett m edium . D et kan
till och m ed krävas än mer efterforskningar, för att lyckas förklara något kort och
n
.. • »
snartigt .
Kursvärderingarna (och egna observationer) väcker snarare tre andra huvudfrågor
kring kursmomentets innehåll, som jag ser det:
1. Vad vill vi lägga tyngdpunkten på i det här kursmomentet? Ar det att studenterna
ska kunna klara av att kombinera ett komplicerat innehåll med en TV-mässig,
intressant, begriplig presentation där så många aspekter som möjligt måste tas
med, alltså text, tal, ljud, bild. O ch där mediets flyktiga karaktär gör att man måste
göra avkall på att ”fa med allt” och förklara in i detalj. Eller är det att studenterna
med egna ord i en individuellt skriven artikel ska fördjupa sig i ett ämne, med
framför allt språket som redskap för att väcka intresse och begripliggöra?
O m vi väljer TV, far de tillräcklig träning i mer djuplodande artikelskrivande
under utbildningen i övrigt - och tvärtom? Kursvärderingar för ett m om ent kan
alltså fa konsekvenser för andra kursm om ent och för en hel utbildning.
2. Vilket m edium vi än väljer, måste vi besvara frågan om det är möjligt att uppfylla
kursmomentets mål genom att utveckla/förbättra undervisningsformerna ytter
ligare, eller om målen är för högt ställa och måste anpassas till verkligheten, alltså
de reella möjligheter vi har.
- Tiden: räcker knappt fyra veckor för att träna de arbetsm om ent som kan sägas
ingå i ett undersökande reportagejobb?
- Kriterier: vad är i så fall realistiska krav på vad de ska ha utfört rent konkret,
vad gäller informationssökning, intervjuer, källkritik, m m.
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- Handledning: H ar vi möjlighet att lägga in gruppvisa frågestunder och hand
ledning, förutom de gemensamma genomgångarna av vissa arbetsmoment? D etta
både för att hjälpa vilsna studenter och för att hålla mer koll på dem, att a l l a
har uppfattat uppgiften och kraven på någorlunda likartat sätt. Varifrån ska i så
fall den tiden tas?
3. H u r nära en verklig arbetssituation kan vi komma, utan att de faktiskt gör
reportage som ska sändas eller publiceras i någon tidning? H u r kan vi få alla att
ta uppgiften på fullaste allvar, trots ”torrsim m et”? Ar case-metodiken, eller vad vi
nu väljer att kalla den, en adekvat undervisningsform för journalistiskt arbete?
Finns det något bättre alternativ, när vi n u faktiskt inte kan garantera publicering
för alla studentarbeten? Vilka möjligheter finns det att samarbeta mer med ortens
medier, alltså ute i verkligheten, under detta och andra kursmoment?
En del av de frågor jag ställer i denna uppsats, vet jag själv h ur jag vill besvara.
A ndra frågor måste bli föremål för diskussioner inom kursledningen och institu
tionen. A tt göra tydligt för oss själva och för studenter och lärare vad vi vill med
kursm om entet och hur vi kan kom m a dit, har gett alla inblandade en bättre känsla
av sammanhang och röd tråd. Studenter har kom m it med spontana, positiva
kom m entarer och uppm untrande tillrop, och inblandade lärare har till största
delen varit nöjda. D et är en bra startpunkt för att gå vidare ...

Bilaga 1
M om 2, T 3:
M om entets mål är att fördjupa och praktiskt tillämpa de kunskaper som krävs för
det journalistiska uppdraget att informera, granska och kommentera, med
tonvikt på forsknings- och vetenskapsbevakning. U nder m om entet tränas förmå
gan att självständigt arbeta med research (informationssökning), tolkning, värde
ring, granskning och presentation av forskning och forskningsresultat. Bland
annat ska de studerande kunna kom binera krav på (vetenskaplig) saklighet med
krav på en begriplig och lockande presentation. I detta sam m anhang diskuteras
även betydelsen av bilder och andra slags illustrationer.
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Bilaga 2
BLO O M S TA X O N O M I O M KUNSKAPSNIVÅER
1. Faktakunskap (knowledge)
Mål

Verb

Att känna igen specifika termer, fakta och
symboler

Finna, identifiera, memorerà, namnge,
repetera, visa på, säga, uttala...

2. Förståelse (comprehension)
Mål

Verb

Kan förstå huvudidéerna i det hörda, sedda
eller lästa materialet. Har förmågan att sum
mera idéerna med egna ord

Förklara, definiera, relatera, kalkylera,
diskutera, skriva, rapportera, demon
strera, summera, översätta

3. Tillämpning (application)
Mål

Verb

Kan översätta en abstrakt idé i en konkret
situation, för att lösa ett problem eller rela
tera det till tidigare erfarenheter

Förändra, emotta, använda, göra,
konstruera, illustrera, modifiera, lösa,
”put into action”

4. Analys (analysis)
Mål

Verb

Kan bryta ner ett koncept eller en idé i dess
delar. Kan identifiera relationer och samband
mellan element, samt orsak och verkan,
likheter och olikdheter

5. Syntes (synthesis)
Mål

Klassificera, kategorisera, examinera,
jämföra, katalogisera, kartlägga, komma
till klarhet med..., inventera, fråga sig...

Verb

Har förmågan att sätta samman element på
nya och originella sätt. Skapa mönster och
strukturer som inte fanns tidigare

6. Värdering (evaluation)
Mål

Kombinera, skapa, utveckla, designa,
bygga, konstruera, arrangera, samla,
se samband, hypotesisera, uppfinna,
föreställa, planera, generera, organisera,
producera

Verb
Kritisera, betänka, besluta, välja, dra
slutsatser, debattera, bedöma, vara
opinionsskapande, gradera, ranka, prio
ritera, värdera

Göra bedömningar av värdet med idéerna
eller materialet. Använder kriterier för att
stödja åsikter och synsätt
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Bilaga 3
Introduktion av m om ent 2, termin 3:

Journalistiken och vetenskapen II
Under det här momentet ska vi arbeta med att fördjupa och praktiskt tillämpa de
kunskaper som krävs för ”det journalistiska uppdraget”: att informera, granska och
kommentera. Tanken är att träna både praktiska arbetsmoment och det journalistiska
tänkandet, nyfikenheten och sättet att närma sig ett ämnesområde.
Hela kursmomentet kretsar kring ett vetenskapsjournalistiskt, undersökande uppdrag,
som ni tilldelas vid ett redaktionsmöte redan i början av momentet. Amnet/ämnena
bestäms i förväg av redaktionsledningen (lärarna). Arbetet ska resultera i en s k
storyboard för ett tänkt TV-reportage.
Uppdraget kräver självständigt arbete (i grupp) med informationssökning (research),
tolkning, granskning och värdering av den information ni hittar. D e överväganden, urval
och vägval ni gör under arbetets gång ska kunna redovisas och motiveras mundigt under
slutseminariet. D et gäller förstås också att hitta en genomtänkt form för presentationen,
med tanke på att den ska vara både saklig, begriplig och lockande/intressant för TVtittarna. Såväl textinnehållet i stort som bilder och ljudillustrationer ska planeras.
Under hela kursmomentet infaller övningar, föreläsningar, litteraturseminarier och olika
former av handledning, vilka är tänkta att ungefär följa er arbetsgång.
Föreläsningar:
* ”inspirationsföreläsningar” med exempel från undersökande journalistik i praktiken *
info rmationssökning
* vetenskapsförståelse (allmänhetens)
* att tolka och värdera statistik
* presentation: begriplighet och dramaturgi
Kortare övning:
* skriva nyhetsartikel om forskningsprojekt utifrån skriven rapport och presskonferens
Litteraturseminarier (obligatoriska) :
* på boken A Field Guide for Science Writers
* på Scientists and Journalists, del III och vissa appendix
Handledning m m:
* kommentarer och handledning kring informationsurval
* workshop med lärarnärvaro under arbetet med utformningen av storyboards

Era storyboards (gjorda på stora pappersark) lämnas in i förväg till ”redaktions
ledningen” och presenteras och diskuteras under slutseminariet. Då berättar ni också om
hur ni tänkt kring informationsurval, källkritik, presentation och andra delar av arbetet.
Lycka till!
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Bilaga 4
Preliminärt schema för moment 2, termin 3.
På vissa delar av kursmomentet gäller obligatorisk närvaro. Även i övrigt är närvaro viktig, eftersom
mycket av föreläsningarnas innehåll inte går att ”läsa sig till”. Blir du sjuk eller far förhinder, kontakta
Åke eller Katarina, helst före det aktuella undervisningstillfället!
D ag

T id

Ti 15/9 8.30—9.45

Lokal

Ä m ne

Lärare

Red.lok.

Intro, avmomentet och ex.uppgift
(Oblig. närvaro)

ÅJ, LG, (KE)

10—12

N 200

Public Journalism
Gästföreläsning och diskussion med
Torbjörn Bergström, SR Västerbotten

13-17

N 200

Undersökande journalistik ipraktiken
Gästföreläsning med DN-journalisterna
Ola Sigvardsson och Pia Skagermark.

Litt: Anvisade artiklar
O n 16/9
To

17/9

Fre 18/9

Må 21/9

Studentsportardag
8.3 0 -9

C 203

Intro, av ”snabbjobb”
(Oblig. närvaro)

ÅJ

(KE)

8.30—10C 203+ ”Presskonferens” med forskare/rapports 342
författare
(Oblig. närvaro)
17.00

Inlämning av artikel (”snabbjobbet”)

10-13

red.lok. Info.sökning för journalister
Tips från verksam journalist (Jörgen
Lindqvist, webb-redaktör VK)

13-15

B 207b+
B 209

Ti 22/9 8 .3 0 -1 2C 203

Respons på artiklarna frånberörda
(Oblig. närvaro)

”Public understanding o f science”
Föreläsning och seminarium

forskare

KJ

Litt: Anvisade artiklar
On 23/9

9 -1 2

C 203

Att tolka och värdera statistik
Föreläsning

HS

L itt:............
1 3-16

C 203

Begriplighet
Föreläsning

OF

L itt:..........
T o 24/9

8 .3 0 -1 5C 203

Fre 25/9

Läsdag

Dramaturgi (forts)
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LG

Må 28/9

8 -1 2

C 206

AE

A Field Guide for Science Writers
Litteraturseminarium (förberett)

Litt: Blum & Knudson
(Oblig. närvaro)
T i 29/9 8 -1 2

C 203

Handledning och kommentarer info.sök
(ev. gruppvis, info senare)

O n 30/9

8 .3 0 -1 2 C 203

”W orkshop” (grupparbete med diskussion
och tillgång till handledning)

T o 1/10

8 .3 0 -1 2 s 342

Scientists and journalists del III + appendix
Litteraturseminarium

OF

LG, OF

ÅJ

Litt: Friedman, Aunwoody & Rogers
(Oblig. närvaro)
Må 5/10

13.00

Inlämning av storyboard

O n 7/1 0

10—17

S 512K Presentation och diskussion av storyboards
(Slutseminarium på momentet)
(Oblig. närvaro)

Lärare: ÅJ Åke Jonsson (momentansvarig)
O F Olle Findahl
KE Kerstin Engström
IQ
Kjell Jonsson, idéhistoria
HS Hans Stenlund, statistik
LG Lars Gardfors
AE Anders Esselin, frilansjournalist
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OF, LG m

fl

Bilaga 5

Instruktioner för ”snabbjobbet”, mom 2, termin 3.
* Föreställ dig att du arbetar på en större lokaltidnings nyhetsredaktion. På
m o rgonm ötet på torsdagen far d u i d in h an d en forskningsrapport/-artikel,
som d u ska försöka ”göra n å’t på”.
D u får, generöst nog, m öjlighet att arbeta några dagar m ed d in artikel, som
ska publiceras i början eller m itten av nästa vecka.
* Forskaren/forskarna har anordnat en presskonferens om sitt arbete, så
dagen efter att du har fått rapporten, kan d u ställa frågor om sådant du
u n d rar över och få kom m entarer direkt från rapportförfattarna.
* D u har lovat att de berörda ska få läsa igenom och kom m entera d in
artikel innan den publiceras. För att de ska hin n a det, måste de få d itt
m anus senast kl 17 på fredag. (Läm na texten och ev bildförslag direkt till
den/de forskare du skriver om.)
* På m åndag respektive tisdag efterm iddag träffar d u forskaren för att få
kom m entarer till din artikel, i detta fall tillsam m ans m ed dina
parallellreportrar/kurskam rater. F undera över var d u står i förhållande till
positiv resp negativ kritik som d u /n i får. V ad känns relevant och m otiverat,
och på vilka p unkter är ni inte överens?
* Skriv om artikeln enligt de tankar som kom m entarerna har väckt. Läm na
in båda versionerna till nyhetschefen (Åke J), och förklara k o rt eventuella
fö rän d rin g ar.
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Rollspel i gränslandet naturvetenskap och samhälle —
Exemplet ”Gurken”
Bengt Gunnar Jonsson, Institutionen Jor ekologi och geovetenskap

Sammanfattning
Vad är kunskap? I ett äm ne som bevarandebiologi ( 10 p kurs D-nivå) är detta
en central fråga. Ä m net är till sin karaktär tvärvetenskapligt där etik, politik,
juridik, ekonom i plötsligt blir lika viktiga som den ”rena” biologiska
kunskapen. Beroende på intresse kan detta upplevas som både spännande
och oroande, för studenter så väl som lärare. Projektet har varit ett försök att
hitta en form där detta gränsöverskridande inte upplevs som förvirrande och
hotande utan istället som ett engagerande och roligt inslag i studierna.
Rollspelet genomfördes under våren 1998 och behandlade en tänkt lokali
sering av en ny storflygplats och en dragning av Botniabana i om rådet mellan
Täfteån och Tavleån, söder om E4:an. Inom om rådet möts skilda markanvändningsintressen. Dessutom finns om råden m ed uttalat höga natur
värden, bland annat tjärnen Gurken, som fatt ge projektet dess nam n.
Studenterna spelade i grupper olika ”roller”: kom m un, länsstyrelse, skogsvårdsstyrelse, markägare, stugägare och naturvårdsorganisationer. M ålet var
att ”kom m unen” vid kursslut skulle föreslå en plan för om rådet där alla
berörda parter hade haft möjlighet att säga sitt. Lärarlaget följde projektets
utveckling, stöttade grupperna m ed kontakter och inform ation samt age
rade vissa externa funktioner som luftfartsverk, konsultfirm or m m.
I efterhand kan konstateras att denna typ av undervisning är svårplanerad.
Studenternas eget handlande styr och på lärarna ställs krav på flexibilitet och
öppenhet. D et första försöket hade vissa ”barnsjukdom ar”. D e flesta studen
terna tyckte dock att idén var god och att de fick u t mycket av arbetet.
Åsikterna varierade dock och vissa studenter hade svårt att engagera sig i
”spelet” och hade föredragit mer traditionell belysning av problematiken.
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Inledning
Vad är kunskap? Som naturvetare brukar m an av tradition ha relativt lätt att
definiera mål och innehåll i kurser. D et finns trots allt oftast ett ganska givet
faktastoff. N är det gäller ett ämne som bevarandebiologi blir det hela dock mer
intressant. H är närm ar vi oss ett område som till sin karaktär är gränsöverskridande.
Plötsligt blir etik, politik, juridik, ekonom i lika viktiga som den ”rena” biologiska
kunskapen. Beroende på intresse kan detta upplevas som både spännande och
oroande - för studenter så väl som lärare. Jag tror personligen att detta gränsland
känns mer hotande när m an kom m er från naturvetarsidan än från en samhälls
vetenskaplig eller hum anistisk tradition. Visst är väl vanan att bryta åsikter och
betraktelsesätt m ot varandra större inom denna?
Gränslandet mellan biologin och dess tilläm pning ute i samhället är också givetvis
av stor vikt för de studenter som vill hitta ett arbete utanför universiteten. Frågan
är om universitetsvärlden tagit detta på fullt allvar. En av dagens mest tongivande
bevarandebiologer, Reed Noss, uttrycker denna oro i en ledare i tidskriften
Conservation Biology (1997, vol I l s 1267—1269) med följande provocerande
frågor, vilka torde vara lika viktiga för svensk högskoleutbildning som amerikansk
”graduate school”;
”What happens to all those students who enter graduate school wanting to devote
their careers to applied work in conservation biology? W hat steps have the
universities taken to train graduate students fo r professional jobs outside
academia? Are students given plenty o f opportunities to gain outside experience?
Are students receiving broad\ interdisciplinary training, or are they still being
forced to focus on narrow research topics?”
Bakgrund
Kursen i bevarandebiologi är en påbyggnadskurs inom biologprogrammet. D en
läses dock inte av enbart biologstudenter utan även i viss mån av jägmästare,
geovetare, grundskollärare och personer med yrkeslivserfarenhet. Syfte med
kursen är att belysa bevarandeproblematiken främst utifrån ett biologiskt per
spektiv. Ä m net gränsar dock till andra områden, sådant som reservatsbildning,
naturvårdsorganisation, grön ekonom i, miljöetik och skydd av hotade arter. D å
dessa frågor är intim t förknippade med faktorer som ekonomi, värderingar och
lagstiftning finns påtagliga samhällsvetenskapliga aspekter kopplade till proble
men. Krasst kan väl konstateras att detta i många fall inte är biologstudenternas
starka sida och kanske inte heller deras huvudintresse. Således finns ett behov av
att göra dessa kopplingar tydliga och intressanta i undervisningen. U r detta har
idén om ett rollspel sprungit. Tanken är att visa på hur behandlingen av en
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naturvårdsfråga är beroende av olika instanser, intressen och lagar. G enom
rollspelet kan förhoppningsvis förståelsen för om fattningen av problem atiken och
enskilda intressen ökas. Samtidigt är det en förhoppning att rollspelet på ett annat
sätt än traditionella föreläsningar kan engagera denna grupp av studenter.
Uppgiften
U tdrag ur introducerande inform ation till studenterna
”1 enlighet m ed miljödirektiven från E U har Umeå kommun sökt medelfor att
skapa en planeringsdialog mellan berörda intressen inför en potentiell lokalise
ringav Umeås nya storflygplats ”Bothnian Airport”och Botniabanansförläng
ning mot Skellefteå och Luleåy även kallad Bothnian Communication Centre—
BCC. M edelför detta arbete har nu erhållits från EUy varför arbetet initieras
med denna information. D et är vår förhoppning att en samsyn i hur området
skall utnyttjas inför fram tiden kan växa fram i och m ed detta initiativ. D et är
viktigt att notera i detta skede att lokaliseringen av flygplatsen och Botniabanans
förlängning inte ännu är avgjord Detta innebär att en objektiv genomgång av
alla tänkbara scenarier fö r området bör göras. Således är det vår önskan att
övriga markanvändningsaltemativ också belyses. Umeå kommun vill p å detta
sätt välkomna ju st Er i detta viktiga planeringsarbete som representerar en ny
modell inför 2000-talet — Kommunalråd Lenny Holmgren (z) ”
Området
O m rådet som föreslås för ”B C C ” avgränsas av Tavleån, Täfteån, vägen mellan
Innertavle ochT äfteå samt havet. M itt i om rådet ligger den lilla tjärnen ”Gurken”
som fatt ge nam n till rollspelet. D en far representera de naturvärden som finns i
området, m ed ett för regionen unikt klibbalskärr och vid själva tjärnen en relativt
sällsynt orkidé, myggblomster. ”G urken” är klassad som ett område med ”mycket
högt naturvärde” i kom m unens naturinventering. D å om rådet ligger i närhet till
Umeå stad är det värdefullt även ur många andra aspekter. O m rådet skulle kunna
exploateras för fritidsbebyggelse och i viss m ån för nya bostadsområden. Skogsoch jordbruk bedrivs och genom sin närhet till Umeå är det också potentiellt ett
viktigt rekreationsområde.
M ed detta som bakgrund är det uppenbart att områdets utnyttjande skulle behöva
planeras mer i detalj. I ett sådant planeringsarbete finns många grupperingar i
samhället inblandade, direkt eller indirekt. O lika intressen som potentiellt står i
konflikt med varandra skall sammanvägas innan en slutgiltig plan för om rådet kan
fastställas. D et finns både lagstiftning och specifika särintressen att beakta. D etta
poängteras också i kom m unens brev till berörda parter:
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”De markanvändningsområden som skall beaktas parallellt med B C C är följande;
• Skogsbruk. Detta är av tradition en viktig näringsgren och inom områdetfinns ett
flertal skogsägare. Dessas behov måste långsiktigt säkerställas i relation till de marker
som kan tänkas tas i anspråk avfrygplatsyjäm vägsam tdet ökande trycketp å att bevara
områden med höga naturvärden.
• Jordbruk. D et traditionella markutnyttjandet i kustlandet har varit jordbruks
mark. Så är även fallet inom området. Behovet av ett öppet landskap och bevarande
av kulturmiljöer är viktiga aspekter fö r planeringen. Betydelsefullt är också att de
fram tida förhållandena inom området gör det möjligt att bedriva ekonomiskt
rationellt jordbruk.
• Boende. Området i fråga ligger inom lämpligt pendlingsavstånd frå n centrala
Umeå och utgör potentiellt ett område fö r bostadsbyggnad. Sannolikt skulle också
bostäder inom detta område vara attraktiva i den mån kommunikationer går a tt lösa.
• Fritidsbebyggelse. Redan idag finns ett större antal fritidshus inom området.
Främst längs kusten vid Sillviken. Ytterligare områden i kustbandet kan dock tänkas
tas i anspråk fö r fritidshus.
• Naturvärden. Inom området fin n s relativt stora naturvärden. Både i form av
gamla skogar och i skärgårdslandskapet. Dessa områden finns dokumenterade i den
översiktliga naturinventeringen fö r Umeå kommun och skydd av dessa och eventuellt
ytterligare områden bör vägas in i planeringen. ”
Ram
Spelet pågick under hela bevarandebiologikursen 1998, parallellt med övrig
undervisning m en med tid avsatt vissa eftermiddagar. En halvdag avsattes för
introduktion av spelet resp en summ erande diskussion.
Kursen delades in i grupper med var sin roll. Dessa var: 1) markägare, boende och
sommarstugeägare, 2) kom m unens miljökontor, 3) skogsvårdsstyrelsen, 4) läns
styrelsen, 5) lokala naturvårdsorganisationer samt 6) media. Tanken m ed valet av
dessa var att de skulle spegla huvudaktörerna i denna typ av ”drama”. Varje
”aktörsgrupp” uppdrogs att föra dagbok över sina aktiviteter. Kopior på dessa
lämnades fortlöpande in under kursen. Aktiviteternas karaktär varierade givetvis
mellan grupperna m en bestod i skriftväxling mellan grupperna, studiebesök på
myndigheter/organisationer, ”tidningsartiklar”, ”m öten” m m.
För varje aktörsgrupp fanns en grov ”rollbeskrivning”. Dessa var ”hemliga”,
åtm instone initiait. I rollbeskrivningen preciserades till exempel att mediafolket
måste ”offentliggöra” planer och initiativ, skogsägare måste läm na in aw erkningsplaner, m iljökontoret ta initiativ till planeringsunderlag, stugägarna bevaka sina
intressen, naturvårdsorganisationerna inte bara kan lita på att fakta och inform a
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tion autom atiskt kom m er fram o s v . Rollbeskrivningen definierade också i viss
m ån vilket ansvarsområde respektive myndighet har. D etta kompletteras sedan
med att flera grupper gjorde studiebesök och intervjuade ”riktiga” tjänstemän.
N edan ges ett exempel på hur ”rollbeskrivningen” för en grupp sett ut.

“Lokala naturvårdsorganisationer
D et är som sagts Er uppgift att fylla rollerna med innehåll. Nedan följer dock några
generella riktlinjer fö r Er grupp. D et är inte självklart och kanske inte ens önskvärt a tt
N i i alla delar samordnargruppens arbete. Iflera grupperfin n s ”subgrupper”som kan
ha andra åsikter och önskemål än resten av gruppen. Känn fu llfrih e t a tt utifrån D in
personliga roll även agera själv eller med delar av din grupp. ”Gruppens”huvudsyfte
är att representera olika instanser och intressen samt vara en plattform fö r Er a tt starta
från. Samla dock alla dagboksanteckningar i en gemensam pärm fö r gruppen.
Er uppgift kan kanske verka vara en av de enklare — ”bara”att leva utsina värderingar
och agerafö r ett utökat skydd av naturen. Detta är väl sant, men notera att detfinns
många olika naturvårdsorganisationer. S N E —störst, W W F —rikast, Fältbiologerna
- argast, Greenpeace — massmediala, Stegetföre —aktivast, botaniska och zoologiska
föreningar—osynliga men kunniga. D et är en god idé att N i inom gruppen väljer att
representera några olika föreningar och bryter deras huvudintressen mot varandra.
Kom ihåg att dokumentera eventuella skiljaktigheter i hur ni vill angripa problemen
i Er dagbok.
N i har troligen redan nu en god uppfattning om dessa organisationers åsikter och
metoder. D et kan dock vara värdefullt attforska efter vad de gör iform av forskning
aktioner, publicerad litteratur, kurser m m. Tagärna också redapå i vilken mån lokala
avdelningar av dessa finns i Umeå och hur de arbetar.
Er roll i spelet är rätt uppenbar—att motverka de rent ekonomiska intressena och lyfta
fram naturskyddet. Utmaningen fö r Er ligger snarare i valet av form. Kanske är det
p å detta plan som eventuella motsättningar mellan olika organisationer också märks
tydligast. Klart är dock att opinionsbildning är en tänkbar ledstjärnafö r Er uppgift. ”
Lärare
Förarbetet var av stor betydelse för att spelet skulle fungera och bli realistiskt.
Bakgrunden till ”uppdraget” diskuterades, kontakter etablerades med myndig
heter och i viss m ån kontrollerades gällande lagstiftning och beslutsprocesser
(även om detta ingick som uppgift att utreda för grupperna).
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U nder spelets gång bestod lärarrollen främst i att se till att något hände. Träffa
grupperingarna, läsa dagböcker och i viss mån spela med för att knuffa igång
aktivitet. Bland annat skrevs brev från andra myndigheter (Luftfartsverket,
Banverket m m) och en ”miljökonsekvensbeskrivning” författades. Slutligen
fungerade lärare som diskussionsledare vid den avslutande sum m erande diskus
sionen.
Utfall och reflektioner
I slutet blev det en skiss på hur storflygplatsen skulle kunna lokaliseras och h ur
järnvägen i så fall anslutas. D ärem ot kan man knappast säga att den uppstått i den
anda avsamsyn som ”kom m unalrådet Lenny H olm gren (z)” efterlyst. Naturvårdsorganisationerna var upprörda, markägare och boende ledsna, länsstyrelsen och
skogsvårdsstyrelsen korrekt myndighetsmässiga och kom m unens m iljökontor
gjorde som det blev tillsagt. Lösnummerförsäljningen av ”Ume-kuriren” gick nog
bra och tillströmningen av insändare var god. Sammantaget kan sägas att
rollspelet trots allt lyckades med att skildra delar av en exploateringsprocess.
D et kan dock konstateras att denna typ av undervisning är svårplanerad. Studen
ternas eget handlande och fördomar styr och på lärarna ställs krav på flexibilitet
och öppenhet. D et första försöket hade också vissa ”barnsjukdom ar” vad gällde
schemaläggning. D e flesta studenterna tyckte dock att idén var god och att de fick
u t något av arbetet. Asikterna varierade dock och vissa studenter hade svårt att
engagera sig i ”spelet” och hade föredragit mer traditionell belysning av proble
matiken.
E tt ytterligare mycket påtagligt problem är hur denna typ av övning ska exami
neras. M om entet motsvarade 1—2 p på kursen och var därför tillräckligt stort för
att potentiellt kunna påverka studenternas slutbetyg. D en formulering som
delgivits studenterna är att ”för godkänt på m om entet krävs aktivt deltagande”.
D et var mycket svårt att i praktiken utvärdera detta.
Projektet har dock för mig främst varit ett försök att hitta en form där gränslandet
mellan naturvetenskap och samhällsfrågor inte upplevs som förvirrande och
hotande för biologstudenterna utan istället som ett engagerande och roligt inslag
i studierna. Vidare har jag sett projektet som ett sätt för mig personligen att närm a
mig den förvirrande röra av åsikter, intressen, myndigheter och fördomar som
finns i naturvårdsdebatten. Jag har inte känt mig kom petent att leda mer
traditionell undervisning i dessa frågor.
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D et finns ”drakar och dem oner” lite här och var i tillvaron. Som universitetslärare
önskar m an ibland att m an besatt lite ”magiska” krafter och kunde läsa en
”trollformel” över hur undervisningen ska ske. Så enkelt är det inte, m en kanske
kan m an låta fantasin och leklusten vara en hjälp när ett ämnes komplexitet och
innehåll försvårar och kanske omöjliggör en mer traditionell undervisningsmeto
dik.
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Lära u t och in —att skapa en verklighetsbaserad miljö
för ömsesidigt lärande mellan studenter i hum aniora
och teknologi
Stefan Sjöström, Institutionen fö r kultur och m edier

Sammanfattning
Vid Institutionen för medier och kultur, Um eå universitet, drivs ett peda
gogiskt utvecklingsprojekt finansierat av G rundutbildningsrådet, där stu
denter på ett program för vetenskapsjournalister (VJ) samarbetar m ed
studenter på ett medieingenjörsprogram (M I). G rundtanken är att skapa en
autentisk problembaserad pedagogisk situation där de båda studentgrupperna
ska lära sig av varandra. D etta kan formuleras i tre syften:
- att öka VJ-studenternas kompetens som IT-användare, samt att utveckla
deras teoretiska förståelse för IT.
- att ge M I-studenter en djupare kunskap om problem som journalister och
andra IT-användare upplever i autentiska situationer.
- att ge båda studentgruppernas en ökad förmåga att kom m unicera med
andra yrkesgrupper om tekniska aspekter av journalistiskt arbete.
M I-studenter som deltar i projektet går en 5-poängskurs på kvartstid
(redaktionell teknisk support) där ett viktigt inslag är att de fungerar som
tekniska rådgivare i den redaktionslokal där VJ-studenterna arbetar dagli
gen. Utöver denna löpande supportverksamhet far M I-studenterna större
projektuppgifter som kan bestå i att kom m a m ed förslag på bättre övergri
pande lösningar på problem av teknisk natur som finns i redaktionslokalen,
samt att hålla lektionspass om praktisk IT-användning, där det konkreta
äm net bestäms i samråd med VJ-studenter.
D enna text kom m er att fokusera på idéerna som ligger till grund för
projektet, men även diskutera den första terminens erfarenheter.
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Inledning
Som lärare kan man många gånger ha tämligen klara idéer om h u r man skulle vilja
att studenter tillägnar sig kunskaper. O fta känner m an dock att de vackra
pedagogiska idealen är svåra att leva upp till i praktiken, inte m inst i förhållande
till den tid m an har till förfogande och olika administrativa begränsningar. D et
gäller till exempel tanken att aktivera studenter så att de tar del i en aktiv process
där de lär sig av varandra, snarare än av mig som lärare. En annan vanlig
målsättning är att skapa en miljö där studenter kan ta del i ett problembaserat
lärande i en situation som upplevs som autentisk och inte på låtsas. D en här texten
diskuterar ett försök att i praktiken försöka närm a sig dessa mål i ett samarbete
mellan en hum anistisk utbildning och en ingenjörsutbildning.
Syftet med det pedagogiska utvecklingsprojekt1 som det här handlar om är att
utveckla kompetens kring teknikanvändning och att kom m unicera om tekniska
problem hos två väldigt olika studerandegrupper. D en ena gruppen är studenter
vid det program i vetenskapsjournalistik som Institutionen för kultur och medier
håller i. D en andra gruppen läser på M edieingenjörsprogrammet vid Tekniska
högskolan.
G rundtankarna bakom projektet är att studenterna ska tillägna sig ny kompetens
genom att lära tillsammans med och av varandra. O ch detta lärande är alltså tänkt
att ske i en problem orienterad kontext som också ska vara så autentisk som
möjligt. Ursprungsidén till projektet kom från en medieingenjörsstudent som
tidigare läst vid den institution som ansvarar för vetenskapsjournalistutbildningen.
Projektet inleddes höstterm inen -98 och vi har alltså gjort en del erfarenheter
redan nu. I viss m ån kom m er jag att diskutera några erfarenheter från den första
term inen, m en då dessa till stor del handlar om problem av karaktären barnsjuk
dom ar med litet allmänt intresse, kom m er jag att i första hand koncentrera mig
på själva projektidén och hur den är tänkt att fungera. Avslutningsvis kom m er jag
att lyfta fram några problem som vi stött på och diskutera hur m an kan gå vidare
med dessa.
Bakgrund
Först några ord om de två utbildningar som berörs. Vetenskapsjournalist
program m et (VJ) är en tvåårig utbildning för studenter som redan har en
universitetsutbildning. Vid antagning strävar vi efter att få en ämnes- och
finansierat av Grundutbildningsrådet. En beskrivning av detta och liknande projekt
återfinns på http://www.hgur.se/general/97-or/new98.htm.
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fakultetsmässig bredd; studenterna kan därför kom m a från alla fakultetsområden.
Uppläggningen liknar andra journalistutbildningar på så sätt att m an läser
traditionella journalistiskt inriktade kurser varvat med praktik på olika journalis
tiska redaktioner. Därutöver fördjupar sig också studenterna i vetenskapssamhället
genom att t ex läsa vetenskapsteori, vetenskapshistoria och vetenskapssociologi.
Könsfördelningen bland studenterna är relativt jäm n med en viss övervikt av
kvinnor.
M edieingenjörsprogrammet (MI) är treårigt och bedrivs i regi av Institutionen för
tilläm pad fysik och elektronik. Förutom grundläggande teknologiska m om ent
läser m an kurser m ed inriktning m ot teknik som används i mediebranschen samt
medie- och kommunikationsvetenskap. Även om en övervägande m ajoritet av
studenterna är män, är detta den ingenjörsutbildning som har högst andel
kvinnliga studenter.
Krav på yrkeskompetens
Inom de yrkesområden som dessa utbildningar är inriktade m ot finns en del
problem som inte alltid blir belysta i traditionell utbildning. Tanken med vårt
projekt är att det ska kunna utveckla olika typer av kompetens rörande teknik
användning som är central för vardera gruppen studenter. För båda grupperna
handlar det om ett slags kunnande som blir alltmer centralt för den framtida
yrkesrollen.
O m man börjar m ed journalistiken, så kan m an konstatera att dagens journalistik
har utvecklats m ot en allt mer avancerad datoranvändning. D et blir allt vanligare
att journalisterna själva skriver in eller redigerar den journalistiska produkten
(text, bild och/eller ljud) i det aktuella mediet (press, radio eller TV ). Tidigare
utförde särskilt utbildad teknisk personal - t ex grafiker - en stor del av detta
arbete. I dag utförs allt mer av det journalistiska hantverket med hjälp av mjukvara
som ställer höga krav på teknisk kompetens hos användarna. D etta gäller inte
m inst vetenskapsjournalister: deras arbete innebär att återge ett komplicerat stoff
på ett överskådligt sätt, vilket ställer särskilt höga krav på kunnande i grafiska
presentationsformer.
O m m an ser till medieingenjörer, så kom m er deras fram tida arbete ofta att
innebära att m an utvecklar olika typer av tekniska systemlösningar. H är är givetvis
användarvänlighet ett nyckelbegrepp. D et svåra för den tekniska experten är ofta
att finna lösningar som fungerar för användare med varierande grad av tekniskt
kunnande. D et är därför viktigt att ingenjörer skapar sig en fördjupad bild av h ur
vanliga användare förhåller sig till de tekniska systemen.
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Arbetsmarknaden kräver således av vetenskapsjournalister att de förutom journa
listiskt och vetenskapligt kunnande också är skickliga teknikanvändare. Samtidigt
krävs det av medieingenjörer att de utöver sitt tekniska kunnande också har en
förståelse för användares vardagliga villkor. Till detta kom m er att båda grupperna
behöver kunna kom m unicera med varandra. D en nuvarande utvecklingen m ot
ökad tekniktäthet i journalistiskt arbete innebär också ett alltmer omfattande
samarbete mellan teknisk expertis och textproducenter. Sett ur ett kom m unikativt
perspektiv kan ett sådant samarbete försvåras på grund av skilda samtalskulturer
och språklig kompetens. Exempelvis kan det vara svårt för en journalist med
begränsade insikter i de tekniska förutsättningarna att formulera sitt konkreta
layoutproblem. På samma sätt kan en ingenjör finna det problematiskt att
beskriva möjliga tekniska lösningar på ett för alla begripligt sätt. Hittills tror vi att
varken tekniska eller journalistiska utbildningar i tillräcklig utsträckning förbere
der studenter för denna typ av problem.
Projektets syfte
M ot bakgrund av det behov av speciell kompetens som diskuterats ovan kan syftet
m ed vårt projekt beskrivas i tre punkter:
—att öka VJ-studenternas kompetens som IT-användare, samt att utveckla deras
teoretiska förståelse för IT.
—att ge M I-studenterna en djupare kunskap om problem som journalister och
andra IT-användare upplever i autentiska situationer.
—att ge båda studentgrupperna en ökad förmåga att kom m unicera med andra
yrkesgrupper om tekniska aspekter av journalistiskt arbete.
M edlet för att uppnå detta syfte är att M I-studenter fungerar som en slags tekniska
konsulter i den redaktionslokal där V J-studenterna arbetar. D etta organiseras
genom en kurs som M I-studenter kan välja under sin fjärde eller femte termin.
Kursen ”Redaktionell teknisk support”
D en kurs som vi kallar ”Redaktionell teknisk support”2 löper på kvartstid under
en termin. E tt tiotal studenter följer kursen, som innehåller fem olika inslag:
löpande supportverksamhet till vetenskapsjournalister, skötsel av den tekniska
utrustningen i redaktionslokalen, projektuppgifter kring teknikanvändande,
2Kursen har en hemsida med adressen:
http://www.tfe.umu.se/courses/systemteknik/ redaktionell_teknisk_support/
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fortbildningspass till V J-studenter samt att reflektera över kom m unikationen
mellan tekniska experter och användare.
För M I-studenterna fungerar denna kurs också som introduktion till M acintoshdatorer och operativsystemet MacOS. Supportverksamheten i redaktionslokalen
utgör grund för en problembaserad inlärningssituation där M I-studenterna
efterhand lär sig m er och mer om hur en Macintosh-baserad datorm iljö fungerar.
Löpande support tillVJ-studenter. Varje eftermiddag är den redaktionslokal där VJstudenterna arbetar bem annad av ett par M I-studenter (varje M I-student finns i
lokalen en eftermiddag per vecka). Dessa finns till hands för att hjälpa till med
allehanda tekniska problem som kan uppstå i redaktionslokalen, men de kan
också bistå med tips om hur m an kan utföra vissa uppgifter mer effektivt eller peka
på möjligheter som VJ-studenter kanske inte känt till.
Exempel på problem som kan dyka upp kan vara att en dator inte startar,
nätverksproblem som att man inte far kontakt med skrivaren eller konstigheter
som uppträder i t ex ett layoutprogram. D et knepiga med denna typ av problem
lösning är att det ofta är svårt att rekonstruera felet, att identifiera under exakt vilka
om ständigheter som det uppträder, att avgöra om det orsakas av fel i hårdvara eller
mjukvara, eller om det är frågan om misstag som begås av användaren. För att reda
u t detta är det viktigt att både användaren och den tekniska experten utvecklar en
förmåga att kom m unicera kring problemet.
Skötsel av teknisk utrustning. D enna del innebär att M I-studenterna far uppgifter
från den som är ansvarig för redaktionslokalen (författaren av denna text som
också är huvudlärare). U ppgifterna kan vara av teknisk karaktär, t ex att felsöka en
dator, undersöka om en ny version av ett program är kom patibelt med operativ
systemet eller av pedagogisk karaktär, som t ex att skriva en handledning kring hur
m an använder en bildscanner. D etta inslag i kursen fungerar delvis som ett
’dragspel’ för att jäm na ut arbetsinsatsen i redaktionslokalen: i tider av liten
efterfrågan på hjälp från V J-studenter kan jag ge mer uppgifter av denna typ.
M eningen är också att M I-studenterna själva ska se behov av och ta initiativ till
uppgifter.
Projektuppgifter kring teknikanvändande. Varje term in far studenterna som grupp
ett par större uppgifter som löper under hela term inen. Syftet med dessa uppgifter
är att fördjupa förståelsen för såväl tekniska som användarmässiga aspekter av
redaktionslokalen som arbetsplats. Exempel på uppgifter har varit att göra en
teknisk beskrivning av M acintosh-datorer riktad till icke-tekniker på en webbsida,
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att analysera M acintosh ställning på PC-m arknaden (presenteras också på www),
att göra en utredning av ett komplicerat problem som funnits i anslutning till
användningen av ett ljudredigeringsprogram samt att arbeta fram ett beslutsun
derlag för inköp av utrustning, alternativt en uppgradering av datorerna i lokalen.
Fortbildningspass. M I-studenterna får i grupper om 3 -4 i uppgift att en gång
under kursen hålla i ett fortbildningspass rörande teknikanvändning för en
bestämd målgrupp. I första hand riktas detta m ot VJ-studenter, men även andra
studenter eller personal på Institutionen för kultur och medier kan kom m a ifråga.
M I-studenterna bar stor frihet i att själva välja ett ämne för undervisningen och
tanken är att de finner fortbildningsbehov genom sina erfarenheter i redaktions
lokalen i kom bination med att aktivt fråga målgruppen. Undervisningspasset
hålls med hjälp av projektionsskärm i redaktionslokalen under ca en tim me, med
tid för frågor och utvärdering efteråt. Exempel på innehåll har varit Inform ations
sökning på Internet, effektivare hantering av e-post, fördjupning om ljud
överföring samt praktiska tips för studenter som skriver B-uppsats i MS Word.
Reflektion över kommunikation expert—användare. I slutet av kursen får studen
terna i uppgift att individuellt skriva ett PM där de reflekterar över sina
erfarenheter från m ötet med VJ-studenterna som användare. Syftet är att disku
tera vad m an har lärt sig, vad m an behöver tänka mer på i fram tiden och på vilket
sätt kunskaperna från kursen kan bli relevanta för ett fram tida yrkesliv. Samtidigt
blir detta också ett tillfälle för kursutvärdering.
Kommunikationsformer
E tt huvudsyfte i projektet är att utveckla en kom m unikativ förmåga kring
tekniska problem hos båda studentgrupperna. H u r ser då kom m unikationen ut?
D en kanske viktigaste dialogen utspelar sig i direkta samtal i redaktionslokalen
rörande problem som uppstår för VJ-studenter. I akuta situationer, t ex när m an
står inför en deadline kan VJ-studen terna vara ganska stressade och frustrerade
över trassel med datorer. D etta är en i högsta grad autentisk situation även utanför
en klassrumssituation och det är viktigt att tekniker blir varse och hittar förhåll
ningssätt till denna typ av frustration. För VJ-studen terna är det också viktigt att
de lär sig att aktivt utnyttja den tekniska kompetens som M I-studenterna har.
Eftersom den löpande supportverksamheten sköts av en relativt stor grupp ställs
höga krav på den interna kom m unikationen bland M I-studenterna samt mellan
dem och den ansvarige för lokalen. D et är också viktigt att V J-studenter kan nå
M I-studenter under tidpunkter när dessa inte är i redaktionslokalen. D ärför finns
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en pärm där alla problem kan anmälas och följas upp. M I-studenterna skriver
också en kort rapport i slutet av varje eftermiddag, vilken skickas per e-post till hela
kursen. H är beskrivs vad som hänt i lokalen och m an kan ställa frågor och kom m a
med förslag på lösningar på problem som kvarstår. För huvudläraren innebär detta
också en möjlighet att fortlöpande föra upp konkreta problem till ett mer
principiellt plan.
M I-studenterna och lärargruppen har också en lunchträff varannan vecka för att
diskutera löpande ärenden.
Erfarenheter från den första terminen
D en här presentationen har i första hand varit inriktad på att beskriva det
ömsesidiga lärandet ur medieingenjörsstudenternas perspektiv. En sak att u t
veckla under den fortsatta projekttiden kom m er att bli att involvera VJ-studenterna mer aktivt. D etta kan åstadkommas genom att samla de båda grupperna mer
i seminarieform och att stärka VJ-studenternas roll som ”beställare” av support.
E tt ursprungligt syfte med projektet har också varit att ge M I-studenterna ökade
insikter i det journalistiska arbetets vardag. Även här behöver vi utveckla mer
genom tänkta former för lärande. M ed denna brasklapp far framställningen
avslutas med en belysning av den första term inens erfarenheter av kursen
Redaktionell teknisk support.
Utvärderingen av den första term inens kurs har på det stora hela varit positiv,
samtliga ansåg att kursens m ålsättning uppfyllts tillfredsställande eller mycket
tillfredsställande. Två av nio svarade att supportverksamheten i redaktionslokalen
fungerat ganska otillfredsställande medan övriga svarat tillfredsställande eller
mycket tillfredsställande. Flera av de kritiska kom m entarer och förslag på föränd
ringar som kom m it har handlat om planerings- och informationsfrågor som är
relativt enkla att åtgärda för framtiden. D et kan dock inte uteslutas att dessa mer
uppenbara brister gjort att studenterna lyft fram dessa på bekostnad av mer
fundam entala reflektioner kring kursens syfte. H uruvida detta är fallet far
fram tida utvärderingar visa.
Kursutvärderingen kan också kompletteras med de PM som studenterna skrev om
kom m unikationen. N ågra M I-studenter har upplevt att det varit svårt att riktigt
fa kontakt med V J-studenterna m edan andra har upplevt att de varit till stor hjälp
i lokalen. Generellt har m an uppm ärksam m at vikten av att kunna tala om
tekniska problem på ett sätt som blir begripligt för icke-tekniker. Även om denna
lärdom kanske inte är så överraskande är det nog av stor vikt att fa uppleva detta
genom egen erfarenhet. E tt annat intryck från den första term inens reflektioner
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från M l-studenterna är att de har upplevt att deras självförtroende som tekniker
har stärkts, de har fått syn på egna kunskaper som andra inte har.
En stor poäng m ed kursen är för M I-studenterna också att de får tillfälle att lära
sig mer om Macintosh-datorer. E n nackdel med detta är dock att fokus på kursen
kan ha ham nat litet för långt ifrån de komm unikativa aspekterna. I framtiden kan
det bli aktuellt att utveckla detta tema med litteratur, föreläsningar och/eller
seminarier.
M I-studenterna har delvis upplevt det som problem atiskt att de ham nar i en roll
som tekniska experter när det gäller Macintosh-datorer, vilka de inte använt
tidigare under sin utbildning. D etta har framför allt upplevts som besvärande
under början av term inen. Samtidigt har de också gjort erfarenheten att trots att
VJ-studenterna har använt M accar mycket längre än de själva, så har M Istudenterna relativt snabbt kunnat bistå med hjälp: de har upptäckt att de faktiskt
har en generell kompetens beträffande datorer som de kan använda sig av även när
det gäller obekanta system. Återigen kan detta skenbara problem i kursens
uppläggning sägas vara en realistisk situation i det fram tida yrkeslivet: där
kom m er m an som teknisk expert att bli tvungen att snabbt sätta sig in i och vara
ansvarig för tekniska system som man tidigare inte sysslat med.
En annan svårighet har att göra med att M I-studenterna ger support i en autentisk
miljö. Frågan blir vad som händer när de inte kan lösa problem eller om enskilda
M I-studenter helt enkelt inte uppfyller de krav som ställs på dem i kursen? För att
arbetssituationen för V J-studenterna ska vara hållbar krävs då att den ansvarige för
redaktionslokalen går in och ser till att problem reds ut, antingen genom eget
arbete eller genom att anlita professionella konsulter. D etta gäller särskilt problem
som brådskar. Problemet blir här givetvis att alla sådana insatser också häm m ar
M I-studenternas aktiva engagemang, signalerna blir något dubbla: det är ni som
ska ta ansvar för att allt fungerar m en om ni inte tar det så ordnar läraren allt ändå.
H är ställs vi också inför ett principiellt problem med alla typer av verklighetsbaserad inlärning: när m an måste ta ansvar för den verklighet i vilken studenterna
lär sig genom praktik, riskerar m an att skapa en mer konstgjord situation.
D et är naturligtvis frustrerande för båda grupper studenter när m an ibland inte
lyckas finna någon lösning eller ens förstå ett visst problem. Ibland kan det också
vara så att institutionen till följd av bristande resurser inte har möjlighet att köpa
in den utrustning eller programvara som skulle behövas för att åstadkom ma en
acceptabel lösning; m an tvingas då finna något slags ”barfotalösning” som kan
innebära ett visst besvär för användarna. Risken här kan dock vara att studenterna
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uppfattar att problem inte finner sin lösning på grund av M I-studenternas
bristande kunskaper, vilket underm inerar såväl M I-studenterna självförtroende
som VJ-studenternas förtroende för deras kunskaper. D etta kan ses som ett
problem med kursen, men har också den förtjänsten att det representerar en
verklig situation: på de tidningsredaktioner, radiostationer m m där studenterna
i fram tiden kan ham na arbetar m an på samma sätt som universitetsinstitutionen
med begränsade resurser och under ständig ekonom isk press. D et är även där så
att vissa problem är av den arten att de aldrig finner någon lösning. Dessa skenbara
problem i kursens uppläggning kan alltså ses som fördelar: det ofullständiga
representerar en lika genuin som fundam ental aspekt av allt arbete i teknikbaserade miljöer i världen utanför universitetet.
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G. Utbildningen som genusskapare
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Könsdelade sem inarier
K erstin Kolam, Statsvetenskapliga institutionen
Abstract
Studerande på en A-kurs i statsvetenskap delades in i enkönade grupper inför
två seminarier och en gruppuppgift, att sammanställa inform ation från
Internet om de nordiska ländernas styrelseskick. D en övergripande frågan
var om det skulle uppdagas några skillnader mellan grupper bestående av
kvinnor, och grupper bestående av män. N är det gäller seminarierna kunde
inte några större avvikelser uppvisas mellan grupperna. D ärem ot visade det
sig att grupparbetet skilde sig åt, både ifråga om slutresultat och arbetsme
toder. D e kvinnliga studerandenas arbeten var i allmänhet mycket mera
ambitiösa än de manliga gruppernas ifråga om innehåll, analys och teknisk
utform ning. Framför allt de kvinnliga studerandena ansåg att en indelning
efter kön kan vara befogad ibland för att ge kvinnor större utrym m e vid
arbeten av det slag som det gällde här. Experimentet väcker emellertid också
en del frågor, t ex vilken betydelse lärarens kön har i undervisnings
situationer.

Bakgrund
A tt undervisa stora grupper innebär att m an som lärare i viss m ån förlorar
kontakten med de individuella studerandena. ”Bankmodellen” blir ofta den
förhärskande av rent praktiska skäl (Freire 1971, hänvisad i Clinchy 1990).
Bankmodellen innebär att läraren deponerar inform ation i huvudet på studen
terna och studenternas uppgift blir att bevara depositionen eller insättningen. I
statsvetenskap har vi trots växande studerandegrupper fortsatt med bl a seminarie
verksamhet och grupparbeten, även om detta tar mycket lärartid i anspråk.
Samtidigt försöker vi testa nya metoder som på olika sätt kan förbättra möjlighe
terna till inlärning hos de studerande. Som ett led i detta arbete prövades under
hösten 1998 könsdelade seminarier på en A-kurs i statsvetenskap, nämligen
”Svensk och nordisk politik och förvaltning”.1
1 Ett varmt tack till Gunnel Gustafsson, Katarina Tollin och David Feltenius för
konstruktiva kommentarer på tidigare versioner av min artikel.
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Ungefär 130 studerande delades in i seminarie- och arbetsgrupper efter kön.
Bakgrunden till testet var den gamla synpunkten från vissa kvinnliga studerande
att de inte känner sig hem m a i seminariesammanhang. Eftersom det var fråga om
så pass många studerande ansåg jag att det var möjligt att genomföra ett
experiment och fa om inte statistiskt sett signifikanta resultat så åtm instone ett
underlag för fortsatt diskussion och reflexion om könets betydelse i undervis
ningen i statsvetenskap. Jag hade hjälp av två doktorander vid institutionen, vilka
tillsammans med mig fungerade som seminarieledare, den kvinnliga doktoranden
i kvinnliga grupper och den manliga i de manliga grupperna. Jag var själv
seminarieledare i båda typerna av grupper.
I m ina funderingar kring undervisning och kön har jag inspirerats av två forskare:
Else-Marie Staberg och Blythe McVicker Clinchy. Jag återkom m er till dem i slutet
av artikeln.
Experimentet genomfördes medelst två seminarier, varav det andra kopplades till
en gruppuppgift. D e två seminarierna, inklusive gruppuppgiften, presenteras
nedan var för sig.
Seminarium 1
D et första seminariet baserades på några artiklar ur en dagstidning. Artiklarna
handlade om politikerrollen och var skrivna inför det kom m ande valet. Författare
var lokala politiker, både yngre och äldre kvinnor och män. Resultatet av
diskussionerna avslöjar inga väsentliga skillnader mellan grupperna. D et är
möjligt att artiklarna inte inbjöd till några diskussioner som tog avstamp i
skillnader mellan könen. D et fanns en tendens till fler personliga betraktelser och
reflexioner om kring egna erfarenheter, både i den offentliga och den privata
sfären, i de kvinnliga seminariegrupperna. M ånga av dessa studerande var något
äldre och hade mera livserfarenhet att falla tillbaka på genom sina barn, familjer
och erfarenheter från arbetslivet. D e äldre manliga studerandena drog också, i viss
m ån, paralleller till arbetslivet, m en mera sällan till det privata.
D et verkade också som om vissa av de manliga grupperna manipulerade situatio
nen. En avslutande frågeställning var nämligen att välja ut den mest trovärdiga
eller ”spännande” politikern. M in avsikt var att försöka fa seminariedeltagarna att
reflektera över varför en viss artikel kändes mest tilltalande. D e fick själva välja
vilket kriterium de använde sig av. Ju fler seminarier som genomfördes, desto fler
m än röstade för en ung kvinna. Variationen i de kvinnliga grupperna var större i
valet mellan de olika artiklarna och mellan de argum ent som användes för att
beskriva varför m an fastnat för just den artikel m an valt. Överhuvudtaget var de
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manliga studerandena ganska misstänksamma m ot hela experimentet, åtmins
tone i början. En av m ina kursassistenter (man), som ledde vissa av seminarierna,
fick frågor om han visste vad som var det egentliga syftet med experimentet. D et
fanns en misstanke om att jag hade dolda syften, vilket naturligtvis inte var fallet.
D en avslutande frågan om vilken artikel som var bäst togs antagligen som bevis
för att m itt m otiv var något annat än det som jag uppgett.
Arbetsuppgift och seminarium 2
Inför det andra seminariet fick grupperna en uppgift som gick u t på att söka
inform ation på Internet om de nordiska ländernas styrelseskick eftersom ingen
kursbok användes på m om entet. D e ursprungliga grupperna delades upp ytterli
gare utan m in inblandning. Varje arbetsgrupp kom att bestå av 3 - 7 studerande,
beroende på hur indelningarna gjordes i respektive seminariegrupp. Sammanlagt
blev det 19 grupper, 11 med kvinnliga och 8 med manliga studerande. Instruktioner
na som lämnades var medvetet vaga, grupperna gavs stort handlingsutrym m e för
uppgiftens lösande.2 D etta var ett sätt att från m in sida testa hur resultatet skulle
bli samt att fa tips inför framtiden om på vilka punkter instruktioner borde var mer
precisa. Givetvis innebar detta även att jag i m in bedöm ning av slutresultatet tog
hänsyn till vagheten.
Med Internetuppgiften kom de intressanta skillnaderna i dagen. Samtliga grupper
hade tilläm pat någon form av arbetsfördelning, vanligtvis genom att först fördela
länderna mellan gruppens medlemmar. I instruktionerna uppmanades grupperna
till detta, samtidigt som det påpekades att arbetsfördelningen inte fick leda till
enbart individuella insatser. M ajoriteten av grupperna hade valt en traditionell
modell, d v s de presenterade varje land för sig utifrån organ på central, regional

2 I studiehandledningen formulerades uppgiften på följande sätt: ”Syftet med
uppgiften är att komplettera kurslitteraturen och att göra den studerande bekant
med den information som finns tillgänglig. Uppgiften är att via Internet samla data
och analysera de fem nordiska ländernas styrelsesätt, representation i regering och
riksdag samt struktur i kommuner och landsting (motsvarande). Analysen gäller
även i detta fall en jämförelse mellan länderna. Vilka är likheterna och skillnaderna?
Finns det förhållanden som gruppen uppfattar som förvånande? Varför i så fall?
Gruppen kan dela upp insamlandet av informationen mellan sina medlemmar men
själva diskussionen och analysarbetet ska ske gemensamt och sammanfattas i en
rapport på 8 -10 sidor. Hänvisningar till var ni hämtar uppgifterna måste finnas
med i rapporten, t ex i form av hemsidor på Internet eller databaser. Rapporten
lämnas in efter seminariet. Därmed ges en möjlighet att komplettera uppgiften efter
den diskussion som förts.” I studiehandledningen gavs också en Internetadress per
land som en lämplig utgångspunkt.

279

och lokal nivå. D ärefter gjordes en sam m anfattande analys. I vissa fall lycka
des inte gruppen m ed att integrera arbetet. V id sem inarierna fram kom att en
del grupper bestod av ”länderexperter”. I en av grupperna bestående av killar
kunde m an inte svara på en fråga om ett land eftersom ”experten” inte var när
varande.
N ågra grupper (en manlig och fem kvinnliga) hade istället valt att beskriva
ländernas styrelseskick genom att välja ett tema, t ex miljö, och utifrån detta ge en
bild av de olika styrelsenivåerna. M an lyckades inte i samtliga fall att ge full
ständiga beskrivningar på varje land, mycket beroende på svårigheterna att hitta
relevanta data. Ytterligare ett grepp som några kvinnliga grupper valt var att göra
jämförelserna mellan olika organ direkt i samband med att de beskrevs. G rupper
nas slutsatser hade i allm änhet skrivits av åtm instone ett par av gruppens
medlemmar, men i de flesta fall hade alla deltagit i åtm instone en slutdiskussion
(enligt uppgift). I de mest extrema fallen (kvinnor) satt hela gruppen i slutskedet
och skrev den sammanfattande analysen tillsammans.
Tanken med uppgiften var att de studerande uteslutande skulle använda sig av den
inform ation som fanns tillgänglig på nätet. U nder hand kom förfrågningar från
vissa grupper om det var tillåtet att även använda sig av andra källor, d v s böcker
och artiklar. M an tyckte sig ha svårt att hitta det m an ville via Internet. Jag gav
tillåtelse att använda andra källor, dock utan att meddela samdiga studerande om
denna möjlighet. Av rapporterna framgår att två av de manliga och sju av de
kvinnliga grupperna använt sig av andra källor, men att några av dem inte
förtecknat dessa i en referenslista. Även här fanns en skillnad mellan kvinnor och
m än i meningen att de förstnäm nda frågade om lov, medan de manliga grupperna
gjorde det ”på eget bevåg”. En av de manliga studerandena menade på seminariet
att detta var vanligt m anligt beteende - m an gör som m an vill om m an tycker att
det är en bra idé. Dessutom påpekades att instruktionerna inte uttryckligen
förbjöd användandet av andra källor.
Resultatet av rapporterna
D e kvinnliga grupperna presenterade i allmänhet mer ambitiösa rapporter både
när det gällde antalet sidor och antalet Internet-adresser som m an använt sig av.
Enligt instruktionerna skulle rapporten vara på 8 -1 0 sidor. Killarnas rapporter
varierade mellan 7 och 10 sidor (medelvärde 8,75) och tjejernas rapporter mellan
6 och 15 (medelvärde 10,1). Tilläggas kan att de kortaste rapporterna skrivna av
de kvinnliga grupperna inte alls var undermåliga. D essutom var de kvinnliga
rapporterna tekniskt sett bättre i de allra flesta fall.
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A ntalet använda adresser varierade också stort. Samtliga grupper hade använt
m inst en adress per land (den som fanns i studiehandledningen), m en m edan vissa
nöjt sig med m insta möjliga antal hade andra sökt vidare. D et bör emellertid
påpekas att erfarenheterna av Internet varierade mellan grupperna samtidigt som
det fanns fa som ansåg sig vara ”experter” och väl förtrogna m ed tekniken. För de
allra flesta var detta någonting nytt och det innebar givetvis vissa begränsningar
för gruppernas möjligheter att samla relevant inform ation inom rimlig tid.
Variationerna ifråga om antalet adresser framgår av tabellen nedan.
Tabell 1: Antal Internetadresser. Variation och medelvärde.
Land

Manliga grupper
Variation Medel

Kvinnliga grupper
Variation Medel

D anm ark
Island
Finland
Norge
Sverige

1-7
1-4
1-3
1-6
1-5

1-8
1-6
1-5
1-4
1-8

2.75
1.62
1.62
1.87
2.27

3.82
2.18
3.36
2.72
3.27

Sammantaget konstaterar jag, när det gäller rapporterna, att de kvinnliga stude
randena presterat bättre än de manliga, även om det också varierar inom
grupperna. Figuren nedan åskådliggör både slutresultat och variation. D e kriterier
som jag använde var: rapportens uppläggning i stort med inledning, rubriker etc,
hu r m an löst uppgiften, kopplingen mellan beskrivning och analys, förekomst av
slutsatser, språkbehandling samt teknisk utform ning.
Figur 1 : Slutlig bedömning av Internet-rapporterna. Variation.

Kvinnor
Mycket
bra
Bra
Accep
tabelt
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Män

M ed hänsyn till att instruktionerna för uppgiften var tämligen vaga kan frågan
ställas om det sett likadant u t ifall de studerande erhållit en mera detaljerad
vägledning. M ina erfarenheter som lärare säger att när de studerande far ta del av
en bra rapport som förlaga blir också slutresultatet mera jäm nt. M en detaljerade
instruktioner brukar också medföra ganska stor oro bland grupperna, t ex när m an
inte lyckas hitta det som efterfrågas. D enna gång var det betydligt färre som tog
kontakt med mig för att diskutera problem med uppgiftens lösande. Samtidigt
visar resultatet av uppgiften att de kvinnliga studerandena lade ner mera arbete på
uppgiften när de inte var säkra på vad läraren egentligen förväntade sig. Som
tidigare antytts kan det t o m bli så att de lägger ner alltför mycket arbete. D e
manliga studerandena eftersträvade istället att försöka hitta nivån för godkänt.
U nder seminariet var det flera av dem som menade att detta var ett rationellt
(manligt?) beteende. N är det inte spelar någon avgörande roll för slutbetyget,
d v s möjligheter att få ett högre betyg, finns det inga skäl att anstränga sig. D et
är helt enkelt bortkastad tid. D etta är en viktig signal till lärare, nämligen vikten
av att ge tillräckligt tydliga instruktioner för att därmed ge de studerande en
rimligare arbetssituation. Tydliga instruktioner behöver givetvis inte vara liktydigt
med detaljer. D et handlar också om att utm ana studerande att anstränga sig.
D e studerandes kommentarer med anledning av gruppindelningen
I omedelbar anslutning till de två seminarierna diskuterades reaktionerna på
uppdelningen kvinnor och män, vilket kort näm nts tidigare. N är kursen var
slutförd genomfördes också en kursvärdering. D ärm ed kunde jag erhålla reaktio
ner med lite distans till experimentet. Bland de kom m entarer som de studerande
läm nat finns både positiva och kritiska synpunkter. D et är framför allt de
kvinnliga studerandena som läm nat synpunkter. H är är några citat från dem:
”Skönt, killarna brukar ofta lyckas ’hänga med’ i grupparbeten och dylikt. Tjejer
blir också modigare när m an är bara bland tjejer.”
”Jag var först tveksam men upptäckte efterhand att det funkade bra. Jag är själv
ganska dom inant och får ofta rollen som gruppledare, detta skilde sig ej i den
’genomkvinnliga’ gruppen.”
”Bra! Lättare kom m a till tals i en grupp med bara tjejer.”
”Jättebra! Skönt att slippa killarna som åker snålskjuts.”
”Bra. Samarbetet var mera jäm likt än jag tror det skulle vara annars. Alla hade
samma status i gruppen.”

282

”D et var roligt, det är något du borde fortsätta m ed.”
”D etta tyckte jag var jättepositivt, inte för att killarna tog upp all plats i kursen,
m en personligen tycker jag att det var en välfungerande idé som förtjänar att föras
vidare.”
N ågra manliga studerande hade också positiva synpunkter de ville förmedla, men
det kom ytterst fa kursvärderingar från dem:
”E tt grupparbete blir lättare med bara killar, det blir bättre flyt och inget tjo rv .
Tjejer är för seriösa för m ig.”
”Ganska spännande.”
Slutligen framfördes också en del kritiska kommentarer:
”Kan vara lättare att prata i en tjejgrupp men inget jag alltid skulle vilja ha.”
”Naturligtvis roligare (i alla fall annorlunda) diskussioner med båda könen
eftersom man far fler vinklar på saker och ting.”
”1 grupparbetet kändes det som en fördel, mer rättvis fördelning, ordning och reda
samt engagemang. I diskussionerna (vid seminariemay min anmärkning) var det
å andra sidan synd, m ed killar i gruppen kanske diskussionen blivit m er nyanserad
och m indre seg. M en som tjej är det möjligt att jag kände större trygghet i gruppen
och vågade delta mer.”
I övrigt framkom det i kursvärderingen att också kvinnliga studerande kan tillhöra
gruppen ”maskare”, d v s försöker kom m a undan med m insta möjliga ansträng
ning. D etta är ett evigt dilemma för varje lärare som har studerande att genomföra
grupparbeten. Vissa vill helt enkelt inte vara m ed om ett sådant arbetssätt under
en kurs.
Mina empiriska slutsatser
Jag konstaterar att experimentet lärde mig att det i vissa situationer kan vara
befogat med en uppdelning mellan kvinnor och män. I detta sammanhang gäller
det särskilt uppgiften att söka inform ation på Internet. D e enkönade grupperna
tvingade kvinnor och män att både surfa på nätet och att skriva en rapport. Jag har
också förstått av de kvinnliga studerandenas kom m entarer att detta var bra. I
blandade grupper finns risken att kvinnor inte vågar eller far ta sig an uppgiften
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att utnyttja den m oderna tekniken. Av kom m entarerna i kursvärderingen framgår
också att flera kvinnliga studerande kände en viss lättnad över att slippa pressen
från killarna.
En annan slutsats som jag drar av försöket är att det är ganska kontroversiellt att
göra en indelning mellan kvinnor och män på en universitetsutbildning år 1998.
Trots att jag undervisat statsvetenskap i 20 år har jag aldrig känt mig så ifrågasatt
som lärare. M itt lilla experiment utlöste en hel del reaktioner, framför allt bland
de manliga studerandena. M isstankarna om att jag hade dolda syften är ett tecken
på detta. D et fanns också andra yttringar som jag inte går in på här. Slutligen
konstaterar jag att frågan om hur man engagerar studerande inte besvaras på något
enkelt sätt. Kan man fa alla i en grupp att känna engagemang och göra sitt allra
bästa? H u r undviker m an att studerande ”glider igenom” ett grupparbete?
Frågorna ställs m ot bakgrund av studerandegrupper som består av 130 personer
eller fler.
Kon i undervisning
Forskning om flickor och pojkar på lägre nivåer i utbildningen visar på vissa
skillnader mellan könen vad gäller villkor. Else-Marie Staberg ( 1996) beskriver att
flickor och pojkar både uppfattar sin roll i skolan olika, närmare bestäm t i
teknikundervisningen på högstadiet, och att de agerar på skilda sätt. Resultaten
kan antas vara allmängiltiga oavsett äm ne och nivå. D et finns exempel på
könssegregerad undervisning, framför allt i den lägre utbildningen, i Danm ark,
Storbritannien och Sverige. D e som förespråkar segregerad undervisning menar,
enligt Staberg, att syftet är att stödja och stärka de sidor hos könen som är m indre
utvecklade. Jag m enar att segregering också kan användas för att stärka flickor/
kvinnor i en skev könsm aktordning, även om detta inte var motivet i m itt
experiment.
Staberg säger att flickor tidigt tränas till att ta ansvar, något som bl a kom m er till
uttryck i undervisningen. D e skolas vanligtvis in i den traditionella kvinnorollen.
Familjebakgrunden kan givetvis också spela roll i sammanhanget. Träningen i att
ta ansvar kom m er till uttryck dels i deras förhållande till skolarbetet, dels i deras
agerande i klassrummet. D et finns flickor som avstår från att ställa frågor och i
övrigt yttra sig ”offentligt” av rädsla för att göra bort sig, att vara okvinnliga i någon
bemärkelse. I den m ån de tar till orda räcker de oftast upp handen innan de säger
något. D e ber med andra ord om tillåtelse att få försöka göra sig hörda.
Pojkarna därem ot erövrar den offentliga arenan som en självklarhet. ”D e gör sig
synliga med både kroppsspråk och verbala kommentarer. D e tävlar inbördes om
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att vara tuffast, roligast och fräckast” (Staberg 1996:63). Staberg gör också
iakttagelsen att pojkarna använder sig av härskartekniker, t ex genom att förlöjliga
flickor som svarar fel eller ställer en fråga som pojkarna uppfattar vara dum.
Flickorna reagerar på olika sätt inför härskarteknikerna. D e blir antingen irrite
rade och tar upp kampen, ignorerar dem eller accepterar beteendet som någonting
naturligt.
Clinchy (1990) skiljer mellan received knowledge och procedural knowledge. D et
förra relaterar till studerande som ser läraren som en auktoritet som förmedlar
”sanningen” i någon bemärkelse. D et andra, som handlar om att studerande inte
anam m ar lärarens tolkningar oreflekterat, kan indelas i separate knowing och
connected knowing. Clinchy definierar separate knowing som kritiskt tänkande,
vetenskaplig m etod och textuell analys, d v s det som i allmänhet kallas för
“tänkande“. Studerande som hon intervjuat beskriver det hela som någonting
m an ”bör göra” i akademin. Connected knowing*, andra sidan innebär att en person
försöker sätta sig in i andra personers sätt att tänka och resonera, att förstå deras
argum ent snarare än att omedelbart försöka argumentera m ot dem. Processen
kallas också för ”the believing game”. M ed det avses att åhöraren/läsaren snarare
försöker utgå från att ett argum ent är riktigt och inte felaktigt. D en kritik som
riktats m ot de traditionella seminarierna vid våra universitet har ofta handlat om
just detta, antingen det gäller diskussioner eller ventilering av uppsatser. D e
kritiska studerandena menar att seminarierna går ut på att kullkasta en persons
åsikter eller teser och att detta bidrar till att skapa en slags ”dräparkultur”. D etta
i sin tu r får vissa studerande att passiviseras eftersom de inte vill vara en del av detta
agerande. Enligt m in erfarenhet är det framför allt kvinnliga studerande som
reagerar på detta sätt.
På ett traditionellt seminarium ingår att begära ordet, vilket enligt Stabergs
resonemang skulle innebära att de kvinnliga studerandena inte borde uppleva
något större problem. Alltså måste det finnas någonting annat som gör att de
känner en osäkerhet och ibland kanske t o m ett obehag inför dessa övningar.
Clinchys resonemang passar in här som en tänkbar förklaring, nämligen att
seminarier ofta handlar om att bevisa att ett påstående är oriktigt eller orimligt.
U nderförstått är detta liktydigt med ett manligt förhållningssätt till seminarier
och i förlängningen till hela akademin. Jag tror inte att kritiken m ot traditionella
seminarier är speciellt kvinnlig. D et finns också m än som upplever samma sak,
m en de har kanske inte lika lätt att göra sig hörda.
I kursvärderingen och i m ina avslutande samtal under seminarierna framkom
synpunkterna att det antingen inte spelade någon roll om grupperna var uppde-
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lade efter kön eller att det var bra. D e som gav uttryck för det förstnäm nda kan
sägas ligga i linje med de skolflickor som Staberg menar ignorerar (eller accepterar)
ett eventuellt ”störande” manligt beteende, medan de senare kanske känt sig vara
utsatta för härskartekniker på tidigare seminarier. M ånga av de manliga stude
randena å sin sida menade att seminariet blev ”tråkigare”. D e kunde inte precisera
vad de egentligen avsåg. En tolkning kan vara att det helt enkelt inte fanns någon
att briljera inför, utom möjligen seminarieledaren. D et fanns heller ingen att
förlöjliga.
N är det gäller arbetsmetoder i samband m ed Internetuppgiften fanns allt från en
slags ”m insta näm nare”-variant till exempel på grupper som satt samlade ru n t en
dator och formulerade den sammanfattande diskussionen gemensamt ord för ord.
M an kan se de senare processerna som exempel på strävandena att förstå helheten,
m en också som ett sätt att garantera att alla i gruppen delar de uppfattningar som
förs fram. I vad m ån m etoden är effektiv kan diskuteras. D e flesta grupperna utsåg
ett par personer att skriva slutsatserna och sedan diskuterade m an detta gemen
samt och bidrog m ed konstruktiv kritik.
M itt experiment väcker en del frågor som jag gärna skulle vilja finna svar på.
Vilken roll spelar lärarens kön i undervisningssammanhang? Ar kvinnliga stude
rande mera osäkra inför en manlig seminarieledare? Känner manliga studerande
ett större behov av att hävda sig infor kvinnliga lärare? Tar sig ett sådant hävdande
i så fall uttryck i utnyttjandet av härskartekniker, t ex förlöjligande, eller handlar
det ”bara” om ett beteende ägnat att försöka im ponera på varandra? Vad spelar
ålder och livserfarenhet bland de studerande för roll i dessa sammanhang? M an
kan också ställa en mera principiell fråga om kön och undervisning. Vad leder
m ötet till mellan lärare och studerande samt mellan studerande som är öppna för
feministiska perspektiv och de som anser att kön saknar betydelse?

Referenser
Clinchy, Blythe McVicker (1990) ”Issues of Gender in Teaching and Learning”.
Journal of Excellence in College Teaching, 1, 52-67.
Staberg, Else-Marie (1996) ”Flickor, pojkar och lärande.” I Johansson Olof och
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effektivitet — vad kan ledaren göra? Umeå: Rektorsutbildningen, Norra regio
nen, Rektorsutbildningens skriftserie nr 3.
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En kollektiv kunskapsprocess om kön
M alin Rönnblom1y Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning
Am bitionen att integrera ett könsteoretiskt/feministiskt perspektiv i under
visningen blir allt vanligare. M en vilka redskap finns för att genomföra detta
i praktiken? D en här artikeln beskriver en grupp statsvetenskapliga doktorand
ers försök att i internatform , och med betoning på en kollektiv kunskaps
process på allvar hitta m etoder för att integrera ett könsteoretiskt perspektiv
i både forskning och undervisning.
Varför ett doktorandinternat om könsteoretiska perspektiv?
U nder de senaste åren har mainstreaming förts fram som den strategi som ska göra
Sverige jämställt. D etta kan även sägas gälla för den akademiska världen. A tt ett
feministiskt/könsteoretiskt2 perspektiv ska genomsyra undervisningen och fin
nas med på ett ”naturligt” sätt förespråkas på många institutioner. M en hur ska
detta egentligen gå till? D enna fråga stod i centrum för det internat som en grupp
doktorander (sex kvinnor och fem män) vid statsvetenskapliga institutionen
genomförde under en vecka i början av hösten 1998. D en här artikeln handlar om
denna grupps erfarenheter av att integrera ett könsteoretiskt perspektiv, i olika
sammanhang. Samtidigt handlar den också om att skapa samarbetsformer mellan
doktorander, eller om att skapa en mer kollektiv forskarmiljö. O ch intressant nog
kan detta sägas hänga samman. U nder en vecka granskade vi oss själva på olika sätt
—vi inte bara läste om feministiska perspektiv på kunskap och undervisning —vi
använde oss själva som exempel. Vad skulle hända om jag skrev m in avhandling
ur ett feministiskt perspektiv? Vilka erfarenheter har jag av att undervisa om kön
och feminism? är exempel på frågor som vi ställde.

1 Många har hjälpt till i skrivandet av artikeln. Jag vill särskilt nämna Staffan Anders
son, Camilla Sandström och Malin Wimelius.
2 Termerna könsteoretisk och feministisk kommer att användas synonymt i artikeln.
Den övergripande betydelsen är att perspektiven handlar om att problematisera
maktrelationer mellan kvinnor och män som grupper i samhället.
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Även om vi såg problem en med integrationen av ett feministiskt perspektiv i
undervisningen som viktiga, var det kanske vår am bition att hitta nya samarbetsformer som ledde oss till ett fokus på feministiska spörsmål. En diskussion som
förts i doktorandrådet3 under en längre tid är behovet av samarbete i avhandlings
arbetet —både i syfte att stötta varandra socialt m en även samarbeta i det konkreta
forskningsarbetet för att på så sätt göra forskarutbildningen m er kollektiv, och
därmed m er genomförbar. Vi har också känt ett behov av nya, mer tillåtande och
konstruktiva seminarieformer som till viss del kan ersätta den traditionella formen
m ed opponent och respondent. D en feministiska forskningen för bland annat
m ed sig nya former för seminarieupplägg vilket var viktigt för oss. D et projekt som
vi valde att kalla för en kollektiv kunskapsprocess om kön och m etod4 var
följaktligen ett försök att inte enbart granska egna och andras vetenskapliga texter,
utan också att granska hur denna granskning kan gå till. På så sätt sammanfördes
också vår verksamhet som avhandlingsskrivande doktorander med vår verksam
het som undervisande doktorander.
I den här artikeln kom m er främst två teman från internatet att beröras, diskussio
nen om erfarenheter från undervisningssituationen och testet med olika seminarie
former. Inledningsvis följer en sam m anfattning av internatets planering och
genomförande, och artikeln avslutas med några övergripande slutsatser.5
Planering och genomförande
U nder våren 1998 hölls två planeringsmöten för att strukturera upp internatveckans innehåll. Vid det första m ötet utkristalliserades seminariets tre teman;
könsteoretiska perspektiv i forskning och undervisning, metodval samt det egna
avhandlingsämnet. Vid det andra m ötet planerades program m et mer i detalj, ett

3 Doktorandrådet vid institutionen för statsvetenskap bildades 1993 och har som ett
av sina huvudsyften att på olika sätt underlätta doktorandernas avhandlingsarbete. Ett
led i detta arbete har varit att arrangera egna seminariedagar för att diskutera gemen
samma teoretiska problem, egna avhandlingsutkast samt dagspolitiska frågor.
Doktorandrådet fungerar även som en stödjande social samvaro.
Metodologiska frågor fanns med som en röd tråd i upplägget, och även här har
feministiska perspektiv nya och fruktbara idéer att bidra med. Metod är också ett
självklart men ofta lika problematiskt som centralt tema i alla avhandlingar, och att
betona metod blev därför ett annat sätt att fokusera på gemensamma problem. Det
finns dock inget utrymme i denna artikel att beröra den metodologiska delen av
internatet.
5 För dig som vill läsa mer finns en mer utförlig rapport, kontakta mig för att få del
av den.
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konkret veckoprogram utformades samtidigt som artiklar för seminariet valdes ut.
V id sidan om de planeringsmöten där hela gruppen ingick var arbetet uppdelat
med avseende på ansvar för utform andet av projektansökan och de praktiska
arrangemangen kring resan.6
Inför internatet skulle varje deltagare författa tre prom em orior — om metodval
i den egna forskningen, om hur en könsteoretisk ansats på den egna avhandlingen
skulle kunna vara utform ad samt om erfarenheter från att undervisa om kön —
samt bifoga någon del från det egna avhandlingsarbetet. Avhandlingsutkasten
varierade från att vara en presentation av själva forskningsidén till kapitelutkast.
Syftet med seminarier kring avhandlings texter var att ge varje deltagare kom m en
tarer om hans/hennes pågående arbete, men också att genom dessa diskussioner
öka kunskapen om varje doktorands avhandlingsarbete för att därigenom skapa
en gemensam bas för fortsatt samarbete mellan doktoranderna. Vid avhandlingsdiskussionerna tillämpades tre olika seminarieformer, den problematiserande,
den feministiska samt den traditionella seminarieformen vilka kom m er att be
handlas längre fram.
U nder förmiddagarna (08.15-11.45) diskuterades de artiklar som valts ut på
tem at feministiskt perspektiv på statsvetenskap, metodval samt integrering av ett
könsperspektiv i undervisningen. Valet av artiklar var avsedda att utgöra en
fördjupning av de äm nen som diskuterades i de tre prom em oriorna. Eftermidda
garna (16.30-19.30) ägnades år det egna avhandlingsarbetet, och tiden m itt på
dagen åt inläsning av artiklar, prom em orior och avhandlingsutkast. Framförallt
inläsningen av artiklar hade påbörjats före seminarieveckan (se appendix för
veckans schema och litteratur).
Integrering av ett könsperspektiv i undervisningen
Temat för dag fyra var Integrering av ett könsperspektiv i undervisningen. Bakom oss
hade vi diskussioner om feministiska perspektiv i relation till både vetenskapsteori
och empirisk, statsvetenskaplig forskning. Diskussionerna denna dag fördes med
utgångspunkt från artiklarna (se appendix) och deltagarnas prom em orior om att
undervisa med ett könsteoretiskt perspektiv. U tifrån materialet utkristalliserades
fem centrala tem an som gav struktur åt diskussionerna. Dessa teman formulera
des genom en inledande runda där alla deltagare reagerade på de lästa texterna, och
såg u t på följande sätt:
6 Vi lade stor vikt vid internatformen, och ett ekonomiskt bidrag från FRN möjlig
gjorde att vi kunde förlägga internatet i Grekland. Tack FRN för att ni trodde på vår
idé!
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Vilken betydelse har lärarens kön för hur budskapet uppfattas?
H u r kan vi tänka kring kunskapsinlärning och kunskapsprövning i förhållande
till kön?
H u r kan vi integrera ett könsperspektiv i undervisningen?
H u r skapar vi en bra seminariekultur?
Vilka erfarenheter har vi från handledning av kvinnliga och manliga studenter?

Diskussionen fördes sedan i två enkönade grupper. D etta var ett medvetet val
utifrån ett intresse av att undersöka huruvida vi kunde urskilja olikheter mellan
våra erfarenheter som lärare beroende på kön. D e enkönade gruppdiskussionerna
följdes av en gemensam diskussion i syfte att sammanföra erfarenheter och
synpunkter.
Båda grupperna kom fram till att lärarens kön har betydelse för undervisningen men
att det inte alltid är självklart vilken betydelsen är. Exempelvis kan ett feministiskt
budskap uppfattas olika om det framförs av en kvinna eller en man. Kvinnorna
påpekade att män generellt sett har lättare att vinna legitimitet i klassrummet, även
i undervisning om könsteori. M ännen menade dock att även de har legitimitetsproblem, och då framför allt när det handlar om att föreläsa från ett feministiskt
perspektiv då deras trovärdighet ibland ifrågasätts. Antingen möts läraren av
invändningen att han är man och därför inte kan förstå hur det är att tillhöra det
”underordnande” könet. Alternativt möts han av ointresse från studenterna utifrån
att de utgår från att föreläsningen hålls som ett obligatoriskt inslag och att läraren
egendigen inte är intresserad av ämnet. Kvinnliga lärare kan å sin sida mötas av en
klass studenter där det finns ett antal män som har svårt att acceptera en kvinnlig
lärare. Det innebär att läraren måste ägna tid åt att övertyga dessa om att hon faktiskt
är väl inläst och kan sitt ämne. Undervisning om feminism kan dessutom försvåra
detta när vissa studenter uppfattar det som att den kvinnliga läraren företräder en
normativ åsikt, inte att hon undervisar om ett kunskapsområde.
Vad gäller kunskapsinlärning och kunskapsprövning betonade kvinnorna att
både m än och kvinnor behöver annan typ av inlärning än den traditionella. D et
auktoritära upplägget av undervisningen är svårt att förändra, delvis beroende på
att det är intim t förknippat med vad som anses vara viktig (riktig) kunskap. Ett
centralt problem som lyftes fram är att feminismen direkt på A-kursen i stats
vetenskap etableras som en ideologi. D etta innebär att studenterna kan avfärda
den som något m an kan vara för eller emot, precis på samma sätt som m an kan
vara för eller em ot socialismen. A tt se feminismen som en teoretisk inriktning som
i sig innehåller en m ängd perspektiv försvinner vilket är problem atiskt om
avsikten är att integrera feminismen som ett vetenskapligt perspektiv.
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Frågan om hur ett könsperspektiv kan integreras i undervisningen ledde också till
många synpunkter. Från gruppen m än presenterades framförallt brister i stöd till
lärares försök att integrera könsperspektivet i undervisningen. D et finns för lite tid
till inläsning och kunskapsinhäm tning på området, samordning mellan de olika
kursm om enten är obefintlig och dessutom avfärdas ibland könsperspektivet som
en trendfaktor. Eftersom det i princip inte sker någon koordinering av vad som
tas upp på respektive kursm om ent beträffande det könsteoretiska perspektivet
leder det till att studenterna upplever att de, något hårdraget, far höra olika
versioner av samma föreläsning på olika m om ent. Frustrationen riskerar att
medföra att studenternas inställning till äm net blir mer negativ än före före
läsningen, vilket far förmodas knappast var avsikten.
Utöver dessa problem tog gruppen kvinnor bland annat upp problem et med vissa
manliga lärares syn på könsperspektiv i undervisningen. Viljan och intresset att
fördjupa sig i ett könsperspektiv varierar ganska mycket mellan olika lärare, och
bos vissa finns dessutom uppfattningen att det finns könsneutrala kunskapsom
råden. I detta sam m anhang framfördes att det kanske vore bättre att låta de lärare
som inte vill föreläsa utifrån ett könsperspektiv att fa slippa det, och istället ta in
någon som kan och är intresserad av ämnet. Problemet då blir dock att studen
terna kan uppfatta detta som att det feministiska inslaget är en m indre viktig del
av kursen, något som läraren bedöm er som m indre intressant. D essutom kan
denna lösning knappast beskrivas som någon reell integrering. E tt annat förslag
som framfördes var att bilda ett forum för momentansvariga lärare där dessa frågor
kan diskuteras i syfte att på allvar integrera ett könsperspektiv.
N är det gäller seminarieformen och bu r m an skapar en bra seminariekultur
diskuterade kvinnorna hur de märkliga situationer som m an lätt kan ham na i
undviks, där jämställdhet i det egna förhållandet diskuteras mer än m akt
ordningen mellan kvinnor och män. Som lärare gäller det att kunna lyfta
diskussionen till en nivå som befinner sig ovanför vem som sköter disken och tar
hand om tvätten därhemma. Kvinnorna betonade dessutom att den traditionella
seminarieformen präglas av en konfrontationskultur, där det handlar om debatt
mer än om dialog och samtal. Förslag som framfördes var att varje deltagare har
ansvar för en uppgift på seminariet och att betona att m an lär varandra på
seminariet. M ännen betonade aspekter som storleken på seminariet (ej för många
deltagare), formen för diskussion och att det är viktigt att läraren sätter tydliga
ramar så att diskussionerna inte ”drar iväg”.
I diskussionen om handledning av studenter fram kom från m ännen att de
upplever en skillnad i att handleda m än respektive kvinnor - att m än oftare har
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en självsäkrare attityd än kvinnor. Kvinnorna tog upp vad m an ska göra när någon
har ett ”alternativt” äm ne som är intressant men som m an tror är ett mycket
otaktiskt val. Dessutom diskuterades relationen handledare - student. Vad
förväntas av läraren respektive studenten? Relationen ung lärare - student
diskuterades också, både i ”maktterm er” och när ”vanlig” attraktion uppstår
mellan man och kvinna. D etta ledde till en intressant diskussion om bland annat
gränsdragningar mellan ”attraktion” och sexuella trakasserier.
Sammanfattningsvis menade alla deltagare att upplägget m ed att dela gruppen i
män och kvinnor fungerade bra. Fördelarna var framför allt insikten om att
uppdelningen bidragit till att vissa aspekter kom m it fram på ett tydligare sätt,
samtidigt som en del aspekter som kanske inte skulle ha framhållits om gruppen
varit tvåkönad från början nu lyftes fram.
Test av olika seminarieformer
E tt av de viktigaste och samtidigt mest intressanta inslagen i samband med
internatet gällde experimentet med olika seminarieformer. Redan före avfärden
hade vi kom m it fram till att vi skulle pröva tre olika m etoder eller former. Vi
kallade dessa för den ”traditionella”, den ”feministiska” och den ”problematiserande” formen. D et kännetecknande för var och en av dessa är i huvuddrag
följande:
Den traditionella formen är liktydig med den ”vanliga” seminarieformen med
opponent-respondent-m ötesordförande. D en kännetecknas av att samtalet före
trädesvis utspelas mellan författare och opponenter. D et är framförallt m ot
bakgrund av bristerna med denna form m an ska förstå de alternativa ansatser som
vi prövade. E tt av de mest uppenbara problem en med den traditionella formen är
att den skapar ett klim at där man som författare ham nar i ideliga försvars
positioner och där opponenten far rollen av en ”slaktare”. Författaren kan nästan
kom m a att uppfatta sig som en åtalad i en rättegång, där den mesta energin under
seminariet går åt till att försvara sina överväganden. D et är givetvis viktigt att man
kan argumentera för såväl utgångspunkter som slutsatser. D et är dock djupt
otillfredsställande att seminariet allt som oftast tar formen av en kamp där det
gäller att vinna, snarare än ett konstruktivt samtal. En annan kritik m ot den
traditionella formen är att övriga seminariedeltagare lätt får rollen av åhörare och
i praktiken sällan deltar i diskussionerna.
Den feministiska formen bygger på allas medverkan. O rdningen är den att m an går
”bordet ru n t” och låter var och en av seminariedeltagarna relativt kort ta upp sin
syn på innehållet. Fokuseringen ska då vara på de aspekter m an som läsare tycker
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är viktigast att behandla (alternativt det som väckt starkast reaktion). Författaren
sammanställer under tiden alla synpunkter. U nder denna runda ska inte författa
ren gå i svaromål på de synpunkter som ges, så länge de inte är oklara på något sätt
och behöver förtydligas. Tankarna bakom den feministiska formen är flera: D et
första är att m an ska hålla sig till det väsentliga, det vill säga texten, och inte
försvinna ut i diskussioner mellan seminariedeltagare kring ovidkomm ande ting.
D ärför har seminariedeltagarna en förhållningsregel att inte kom m entera andras
inlägg. D et andra är att engagera samtliga seminariedeltagare, alla ska känna sig
delaktiga. Förutom att var och en är tvungen att kom m entera texten, stimuleras
ett aktivt deltagande även av det m indre formella upplägget. En tredje tanke är att
författaren ska få hjälp på de punkter där denne behöver starkast stöd. Sedan alla
har gett sina kom m entarer ges författaren tillfälle att strukturera upp dessa under
5 -1 0 minuter, och sedan helt självständigt välja några teman som hon eller han
vill ha en mer ingående diskussion kring. Eftersom avsikten med seminarier bör
vara att hjälpa författaren med dennes text eller kunskapsproblem är fördelen med
att orientera diskussionen m ot det författaren själv anser vara det mest väsentliga
uppenbar. Slutdiskussionen kring de teman som valts av författaren styrs av en
mö tesordförande.
Denproblematiserande formen bygger på att hela gruppen samlas kring essentiella
perspektiv och tem an i kom m enterandet av ett papper. D et vill säga, att det sker
en problematisering kring sådant som metod, orienteringar och kunskapsteori i
det papper som behandlas. M ed denna form är det förstås angeläget att författaren
inledningsvis klargör vad denne vill ha kom m enterat (även om detta inte är något
som övriga deltagare måste rätta sig efter). En mötesordförande fördelar ordet
mellan deltagarna. Tanken är här, liksom med den feministiska formen, att
samtliga deltagare ska engageras. D etta stimuleras förstås också av att inga
särskilda opponenter utsetts.
U nder internatet seminariebehandlades avhandlingsrelaterade texter från samt
liga deltagare. Var och en fick själv välja form för sitt eget seminarium. Resultatet
blev att sex deltagare valde den feministiska form en och fyra valde den
problematiserande. En deltagare ”offrade sig” och valde den traditionella formen
(men i en modifierad variant, där en ”traditionell” opposition i början av
seminariet följdes av en ”feministisk runda”) för att denna skulle kunna bli en
tydlig referenspunkt även under internatet. Upplägget att ”gå bordet ru n t”
användes även vid flera artikelseminarier.
D en feministiska formen var utan tvekan den som fick mest positivt bemötande.
D en ansågs både som den mest demokratiska och em anciperande metoden. För
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författaren fanns det flera fördelar med denna seminarieform. M ed hänsyn till den
begränsade seminarietiden var det befriande att inte behöva svara på frågor/
synpunkter som kändes m er ovidkommande. O ch naturligtvis, att i den avslu
tande diskussionen få fokusera på det som verkligen kändes angeläget. Seminari
eformen är möjligen också m indre utm attande, genom att man under den
inledande rundan inte tvingas in i försvarsposition. Samtidigt upplevde flera
personer någon form av överm ättnad efter att ha fått ta del av allas kommentarer.
Samtalsklimatet blev vänligare och därigenom mer stimulerande m ed denna
metod. Inslaget av ”gruppkänsla” blev starkare. Främst som en följd av att vi
faktiskt tog intryck av de ideal som denna form vilar på. Rent konkret innebar
också ”rundan ru n t bordet” att man kände en starkare delaktighet i seminariet.
A tt låta deltagare för deltagare kom m entera texten kunde ta längre tid än vad man
kanske föreställer sig. D en begränsade seminarietiden innebar därför i flera fall att
relativt lite tid återstod till diskussion av de tem an som författaren valt att
behandla djupare. Konsekvensen av detta är att ”bordet ru n t”-upplägget är svårt
att tillämpa vid seminarier som samlar ett större antal deltagare. Smärtgränsen går
gissningsvis om kring fem ton deltagare.
D en problematiserande formen kan vara lämpligare att använda vid mer genom 
arbetade texter, texter som kanske seminariebehandlats i tidigare sammanhang.
Författaren har då möjlighet att direkt styra in diskussionen på de frågor som
känns särskilt angelägna. D enne kan på så vis undvika att tid ödslas på frågor som
m an har tänkt igenom, men som man av erfarenhet vet alltid brukar kom m a upp
på seminarier. D e som använde den problematiserande form en tycks allmänt ha
ansett (och uppskattat) att den gav möjlighet till fokusering på nyckelteman.
Aktivitetsnivån bland seminiariedeltagarna var hög även vid användandet av
denna form. D et tycks dock som om den feministiska form en i än högre grad
inspirerade till deltagande. D en problematiserande formen kan också bli mer
ostrukturerad och kaotisk än den feministiska. N är man under behandlandet av
ett visst tem a begär ordet, kan äm net för diskussionen hinna löpa iväg innan man
slutligen får ordet. D etta skänkte den problematiserande formen en lite ryckigare
karaktär.
Nackdelarna med den ”traditionella” formen har redan behandlats. En uppenbar
fördel med denna form är att åtm instone någon eller ett par personer (det vill säga
opponenterna) har ägnat mer tid åt att gå igenom texten. M ed de andra formerna
är sannolikheten stor att flera personer läser texten ganska omsorgsfullt, m en att
ingen tar sig mer grundlig tid att utveckla förslag på alternativa angreppssätt och
liknande. (I vart fall inte om det rör sig om ett seminarium där flera papper ska
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behandlas.) En annan fördel med den traditionella formen är att opponenterna
har ett ansvar för att alla viktiga dimensioner täcks upp under oppositionen; det
finns m ed de andra formerna alltid en risk för att det uppstår en slagsida m ot vissa
(om än viktiga) frågor och att något grundläggande förbises. (För att ytterligare
stärka den feministiska formen ansågs det därför att en kom pletterande kom m en
tator - med ett extra stort inläsningsansvar - kan utses.) Ett sätt att nedtona det
formella och stela i den traditionella formen kan vara att hellre betrakta opponen
ten som kommentator. Redan begreppet ”opponent” signalerar en m otsättning i
förhållande till författaren. D en traditionella formen kan också reformeras genom
ett seminiarieupplägg där endast en inledande del av seminariet vigs åt diskussion
mellan författare och kom m entatorer och att det sedan följer en ”runda”.
Att reflektera över kön i relation till sitt eget arbete
I ett större perspektiv kan upplägget för hela internatet beskrivas i term er av en
växelverkan mellan det egna avhandlingsarbetet, andras avhandlingsarbete samt
vetenskapliga artiklar. D etta kan ses som en metodutveckling för integrering av ett
feministiskt perspektiv och erfarenheterna är mycket positiva. Uppgiften att
skriva en kort prom em oria om huruvida m in avhandling var skriven ur ett
feministiskt perspektiv kan ses som ett belysande exempel i detta arbete.
Om ja g hade skrivit min avhandling ur ett feministisk perspektiv ... var en
promemoria som presenterades och diskuterades i samband med avhandlingstexten.
D et bakomliggande syftet var främst att varje deltagare skulle ”tvingas” till att
verkligen ta in ett feministiskt perspektiv genom att knyta det till sitt eget
avhandlingsämne. A tt fördjupa sig i feministiska forskningsfrågor kan för många
upplevas som en abstrakt och delvis svårtillgänglig uppgift. Fältet är både
om fattande och utm anande och ställer många tidigare förgivettagna utgångs
p u n k te r i en ny dager. V i m enade därför a tt e tt sätt a tt u n d e rlä tta
kunskapsinhäm tningen var att göra den mer ”personlig” genom att ålägga varje
doktorand att reflektera över sitt eget arbete med avhandlingen utifrån ett
feministiskt perspektiv.
A tt vara tvungen att personligen engagera sig själv, och till en viss del också
ifrågasätta sin egen forskning ser vi som en viktig del i arbetet med att integrera
ett könsteoretiskt perspektiv. I exempelvis Sandra Hardings tolkning kan feminis
men ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv sägas innebära en kritisk granskning av
både forskare och forskningsobjekt. O ch visst har vi granskat oss själva. Strategiskt
kan vårt arbete också beskrivas på ett annat sätt - som en integration mellan teori
och praktik. D et går inte bara att prata, man måste handla också. N är detta arbete
bedrivs i en grupp där m an också ständigt är tvungen att konfrontera sina egna
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lärdom ar och insikter med andra —i ett seminarieklimat där alla har ett intresse
av att lära sig något - finns det goda chanser att lyckas. D en stora pedagogiska
lärdomen som vi vill dela m ed oss från internatet är just att lärande handlar om
oss själva och att kunskaperna måste finnas ”i kroppen”, vilket kräver en egen vilja
att ifrågasätta även det egna arbetet och dess tidigare självklara utgångspunkter. Vi
tycker oss redan kunna se effekter av vår kollektiva process i det dagliga arbetet i seminarierummet, i fikarum m et och i avhandlingsutkast. M en ännu återstår ett
omfattande arbete innan vi har integrerat könsteoretiska perspektiv i forskning
och undervisning. Kanske är nästa steg ett internat för disputerade forskare?
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D en osedda nollningen
Roger Fjeüström, Institutionen fo r filosofi och vetenskapsteori
Abstract
I diskussioner om grundskolan och gymnasiet talar man sedan rätt länge om
”den dolda läroplanen”, med vilket menas icke-avsedda, strukturellt givna
”lärdom ar” som inte sällan direkt saboterar de lärdomar skolan avser att ge.
En liknande diskussion saknas i stor utsträckning för universitetet. Ska dess
mål uppfyllas, eller uppfyllas väl, är det angeläget att vi försöker beskriva även
de dolda läroplanerna för universitetet. I m itt anförande bjuder jag in
deltagarna till att reflektera kring detta och jag förmedlar några funderingar,
med utgångspunkt i universitetens sätt att ta em ot och behandla studenter
på grundnivån. Jag m enar sålunda att den handgripliga nollningsritual för
nya studenter som på flera håll förekommer kan ses som ett symboliskt
uttryck för existensen av en annan, osedd nollning från hela universitets
miljön: att studenterna görs till nollor, behandlas som nam nlösa okända,
statistiska enheter i ett kollektiv, vilka därtill förväntas huvudsakligen inta en
m ottagande och passiv roll och i övrigt tyst följa de spelregler som gäller. O m
detta inte är en nidbild, måste m an nog erkänna att nollning av våra
”klienter” är ovärdig, stundom destruktiv och i alla händelser synnerligen
kontraproduktiv —och därför något som kräver radikal förändring. Hur?
När? Vem har ansvaret?

I diskussioner om grundskolan och gymnasiet talar m an sedan rätt länge om ”den
dolda läroplanen”, med vilket menas icke-avsedda, strukturellt givna ”lärdomar”
som inte sällan direkt saboterar de lärdomar skolan avser att ge. En liknande
diskussion saknas i stor utsträckning för högskolans vidkommande.
D et var m ed Philip W Jacksons bok Life in Classrooms (1968) som begreppet den
dolda läroplanen introducerades.1 Jacksons forskning visade, menade han, att

11 Sverige presenterades hans forskning av Donald Broady i den långa artikeln
”Den dolda läroplanen” (Krut, 1980, flera gånger omtryckt.)
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skolans verksamhet i första hand gick ut på att lära eleverna att vänta, vara
tålmodiga, uthärda ständiga avbrott i arbetet, tänka på sig själv snarare än
kam raterna och att göra saker på kom m ando som de inte var intresserade av eller
såg någon mening med. D et handlar alltså om ett slags fostran, m en inte den som
läroplanen talade om. Å andra sidan förberedde denna säkert för de reella villkoren
i framför allt det förvärvsliv som avlöste skolan, menade Jackson.
Likgiltigheten för en liknande undersökning för högskolans del kan tolkas som att
Jacksons resultat antas inte vara tillämpligt på högskolevärlden. Varför? Kanske
för att denna är rationalitetens högborg och att något som strider m ot det
rationellt antagna inte kan förekomma? M en det vore en väl from förhoppning.
E tt bättre skäl vore att högskolan har med vuxna att göra och att m an därför inte
sysslar m ed fostran. D et är sant att högskolelagen till skillnad från skollagen inte
har någon skrivning om ”fostran”, men vissa inslag i målet för verksamheten kan
likväl hänföras till denna kategori. I högskolelagen sägs nämligen att den
grundläggande högskoleutbildningen ”skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge
studenterna förmåga till självständig och kritisk bedöm ning, förmåga att själv
ständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det
område som utbildningen avser. U tbildningen bör också utveckla studenternas
förmåga till inform ationsutbyte på vetenskaplig nivå.” Forskarutbildningen ska
därtill ”ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna
bedriva forskning.” (1 kap 9 § HL)
Högskolelagen indelar således verksamhetens mål i tre delar:
kunskaper, färdigheter och vissa personlighetsdrag, som självständighet, problem 
orientering, intresse för det nya, kritisk förmåga, gott omdöme. D et sistnämnda
kan kallas högskolans fostransmål. D etta fostransmål har i själva verket en stark
förankring. M an kan urskilja tre motiv för det, dels ett dem okratiskt och
hum anistiskt människoideal, dels en m odern syn på vad kunskap och kunskapsinhäm tande innebär, dels samhällets krav på kvaliteter hos sina högst utbildade.
M ålet är således av stor betydelse; högskolans fostran ska fullborda de lägre
skolformernas fostran.
M en trots sin betydelse genomsyrar knappast fostransmålet attityderna respektive
beteendemönstren och verksamhetsformerna i högskolan. Även här finns en
problematisk och kontraproduktiv dold läroplan som att göra upp med. En tydlig
illustration är hur studenter på grundnivån tas em ot och behandlas. Låt mig dröja
vid detta.
Studenterna ges ingen egen plattform , har exempelvis inga egna lokaler (jag
undantar här studentorganisationerna). Deras mest ”egna” revir är i regel egna
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bara m om entant, att sitta en stund på något av caféerna eller en bänk i lokalerna.
D e sitter som gäster och rör sig i m iljön utan någon riktig tillhörighet. D e hör inte
till den institution vid vilken de studerar, annat än i formell mening. Läraren eller
övrig personal på institutionen känner inte deras nam n, bakgrund, personlighet.
Sådant kom m er först efter något år vid en institution. D e hör inte heller
om edelbart till en klass. Få lärare anstränger sig för att försöka form a en klass.
Studenterna beskriver sig själva som att de ”tar” eller ”gör” en kurs eller ett ämne.
U nder den tid de gör sin kurs/sitt äm ne är det långt ifrån givet att de behandlas
som personer med nam n och skiftande kvaliteter. D e träffar och kommunicerar
sällan med sin lärare utanför den direkta lärosituationen. D et gör att de upplever
sig som bedöm da endast utifrån studieprestationen. Läraren och institutionen
behöver inte se och följa den enskilde studenten överhuvudtaget, och gör det
sällan med mer än ett relativt litet antal. D ärför kan m an inte sätta in adekvata
åtgärder om problem uppstår, och gör det inte heller. Studenternas problem mär
ker m an nu huvudsakligen genom nedgång i genom strömningen. D et är inte så
att ”Kalle” eller ”Lisa” har slutat, utan gruppen har bara blivit mindre.
D etta är inte bara ett resultat av senare tids stordrift. D et finns nämligen inget
incitam ent för institutionerna att engagera sig för alla studenter. M an får betalt för
antalet helårsstuderande och gör därför i regel så att m an överinskriver, alltså
räknar med ett visst, ofta stort, frånfall. De studenter som misslyckas blir för
institutionerna inte ett tecken på eget misslyckande eller ens sorgliga fall —de ingår
i ett redan förutsett statistiskt bortfall.
D en bild de har av den plats de kom m it till underlättar inte heller att hitta ett värde
och självförtroende: Universitetet/Högskolan är något som inger respekt, här finns
en självklar överlägsenhet och auktoritet. Redan denna bild suggererar fram en roll
för studenten som m ottagande och passiv. Så upplever jag också att studenterna
fungerar i stort sett, ängsligt och tyst följer de spelreglerna som gäller och försöker
finna sig, hetsade och nervösa inför tentorna.
A llt sammantaget innebär att studenterna nollställs när de kom m er till universi
tetet. D e görs till ”nollor”. D en studentikosa nollningsritual för nykomlingar som
förekommer på en del håll kan ses som en symbolisk representation för hela
högskolemiljöns nollning. Samtidigt är den ett sätt för studenterna att själva ta
hand om den och därigenom i viss m ån motverka den.
Enligt Pedagogisk uppslagsbok syftar nollning num era ”främst till att inlemma
studenten i den sociala gemenskapen”. D en m eningen är oroande. Nollnings
ritual förekommer nästan uteslutande inom sammanhållna program som läkar
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utbildning, juristutbildning, ekonom utbildning och lärarutbildning, där det så
småningom skapas en klasskänsla och uppstår en gemenskap. M en på de flesta
kurser inom hum anistisk och samhällsvetenskaplig fakultet förekommer inte
nollningsritualen —och då kanske heller inte ett hanterande av nollningen?
H ögskolans n o lln in g befräm jar in te stu d en ten s självförtroende, deras
arbetsmotivation och prestation. D en hotar fostransmålet som istället kräver en
miljö där studenterna känner sig trygga, värdefulla, sedda och uppskattade som
de personer de är, och där förhållandet till läraren har en personlig och förtroen
defull karaktär. H u r mycket tid, resurser och bedrövelse skulle inte sparas om den
högre utbildningen började m ed att m an tog väl hand om nya studenter.
Högskolelärare bör inte ses som rena kunskapsförmedlare och färdighetsöverförare. D et känslomässiga, det personliga liksom det sociala måste ges en större
roll. Lärarna måste utbildas och institutionerna förberedas även för detta. Jag
undrar om det inte är på det här om rådet som de viktigaste högskolereformerna
bör sättas in.
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