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Förord
Nils-Erik Wedman
Universitetspedagogiskt centrum vid Umeå universitet
Den 15-16 februari anordnades den femte Universitetspedagogiska konferensen
vid Umeå universitet. Konferensens tema var Lärares liv —vision och verklighet.
Ett tema som kom att behandlas ur många perspektiv som t ex:
—lärande och undervisning
—lärande, lärarroll och kön
—lärarrollen och studerandeaktiva arbetsformer
—läraren, IT och lärandet
—lärarrollen och det livslånga lärandet
—lärar-/handledarrollen i forskarutbildningen
Perspektiv som mer skämtsamt kan sammanfattas under synvinkeln
—lärarens var dags verklighet
Vardagsverkligheten eller verkligheten varje dag behandlades under 29 semin
arier, en workshop och en postersession. För bidragen svarade ett femtiotal lärare.
Sammanlagt kom närmare 400 lärare att delta i diskussionerna kring bidragen.
Med detta far konferensen sägas ha tillfredsställt sina två syften
—att uppmuntra lärare och studenter att dokumentera sina pedagogiska erfaren
heter av utbildning, undervisning och studier.
—att ge en extra möjlighet till erfarenhetsutbyte kring pedagogiska frågor över
institutions- och fakultetsgränser
Ett erfarenhetsutbyte som i och med denna konferensrapport kan fortsätta.
Tack till er alla som gjort denna rapport möjlig, och du idésökare tillönskas en
givande läsning.
Nils-Erik Wedman
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Lärares arbetssituation
Nils Eriksson, Sociologiska institutionen
M aj-B ritt Lindberg, Personal- och organisationsutveckling
Abstract
Universitetslärarnas arbetsförhållanden har påtagligt förändrats de senaste
åren. Minskade resurser, större undervisningsgrupper och fler kurser m m
ställer allt högre krav på våra lärare. Konkurrensen om kvalificerad personal,
studenter och forskningsmedel är hård. Medianåldern bland Umeå univer
sitets tillsvidareanställda lärarpersonal är 50 år och inom en tioårsperiod
kommer ett stort antal av våra anställda att gå i pension. Universitetet står
därför inför utmaningarna att dels klara den framtida personalförsörjningen,
dels skapa arbetsbetingelser som inte sliter ut personalen. Detta kommer att
kräva insatser och åtgärder från såväl universitets-, fakultets- och institutions
ledning som från enskild lärare. Universitetsledningen har gett Enheten för
personal- och organisationsutveckling i uppdrag att genomföra projektet
”Lärarnas arbetsvillkor” i samarbete med respektive fakultetsledning och
Universitetshälsan. Syftet med projektet är att skapa en process och dialog,
som ska leda till praktiska och konkreta åtgärder för att förbättra arbetsvill
kor, organisering av arbetet, pedagogisk förnyelse, kompetensutveckling
m m. Målet är att skapa ett aktivt engagemang på universitetslednings-,
fakultets-, institutions- och individnivå. Projektet genomförs fakultetsvis
och är ett aktivt samspel mellan projektgruppen och fakultet/institution för
att anpassa uppläggning av undersökning och process till förutsättningarna
på respektive fakultet. Projektet består dels av en enkätundersökning, dels av
en process på fakultets- och institutionsnivå med enkätresultatet som grund.
Resultaten och erfarenheterna från teknisk-naturvetenskaplig fakultet redo
visas.
Bakgrund
Universitetslärarnas arbetsförhållanden har påtagligt förändrats de senaste åren.
Minskade resurser, större undervisningsgrupper och fler kurser m m, ställer allt
högre krav på lärarna. Över hela landet finns också en tendens till ökande
långtidssjukskrivning och tecken till utbrändhet hos allt fler universitetslärare.
Detta bekräftas av ett flertal olika undersökningar.
9

Långtidssjukskrivningen bland personalen vid Umeå universitet är relativt sett låg
men de senaste åren finns en tendens till en ökning bland lärare/forskare. Däremot
framträder i kontakten med lärare, fakultetsnivån, Universitetshälsan och stude
rande en tydligare bild av en allt större arbetsbelastning, stress och otillfredsstäl
lelse i arbetet.
Konkurrensen om kvalificerad personal, studenter och forskningsmedel ökar,
vilket ställer krav på hög kvalitet, förnyelse m m. Medianåldern bland Umeå
universitets tillsvidareanställda lärarpersonal är 50 år och inom en tioårsperiod
kommer en stor del av våra anställda att gå i pension. Universitetet står därför inför
utmaningarna att dels klara den framtida personalförsörjningen, dels skapa
arbetsbetingelser som inte sliter ut personalen. Detta kommer att kräva insatser
och åtgärder från såväl universitets-, fakultets- och institutionsledning som från
enskild lärare.
För universitetsledningen är den framtida personalförsörjningen och universitets
lärarnas arbetsvillkor en prioriterad fråga. Umeå universitet ska uppfattas som ett
universitet med hög kvalité och som en attraktiv arbetsgivare som har lätt att
rekrytera och behålla medarbetare. Rektor har gett Enheten för personal- och
organisationsutveckling i uppdrag att genomföra projektet ”Lärarnas arbetsvill
kor” i samarbete med respektive fakultetsledning och Universitetshälsan.
Syfte

Syftet med projektet är att skapa en process och dialog, som ska leda till praktiska
och konkreta åtgärder för att förbättra arbetsvillkor, organisering av arbetet,
pedagogisk förnyelse, kompetensutveckling m m.
Mål
Målet med projektet är att skapa ett aktivt engagemang på universitetslednings-,
fakultets-, institutions- och individnivå för att förbättra arbetsvillkoren för lärare.
Uppläggning
Projektarbetet bygger på ett processorienterat arbetssätt. Projektet genomförs
fakultetsvis och är ett aktivt samspel mellan projektgruppen och fakultet/institution för att anpassa uppläggning av undersökning och process till förutsättning
arna på respektive fakultet/institution. År 2000 omfattade projektet teknisknaturvetenskaplig fakultet.
Projektet består dels av en enkätundersökning dels av en process på fakultets- och
institutionsnivå med enkätresultatet som grund. Enkäten är uppdelad i två delar.
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Del 1 behandlar arbetssituationen och del 2 hälsotillstånd. Lärare har dessutom
erbjudits en individuell fördjupad hälso- och stressundersökning hos Universitetshälsan. Denna fördjupade undersökning redovisas inte i projektet.
Rapport
Resultat och analys av kartläggning och process för teknisk-naturvetenskaplig
fakultet kommer i en rapport före sommaren 2001. På följande sidor presenteras
ett urval av resultatet.
Projektorganisation
Projektledare: Maj-Britt Lindberg, personal- och organisationsutveckling.
Projektgrupp: Gemensam representant för arbetstagarorganisationerna, Inger Ehn
Knobblock, Gunilla Alm, Anders Sjöström, personal- och organisationsutveckling,
Nils Eriksson, sociologi, MarianneÅsell, Universitetshälsan, samt delprojekdedare
för aktuell fakultet, för närvarande Gunvor Gustafsson och Staffan Uvell, teknisknaturvetenskaplig fakultet.

På följande sidor redovisas enkätundersökningen.

11

Figurer: Universitetspedagogisk konferens 15 feb 2001
Omfattning av undervisning i nuvarande tjänst Procent

too ----------- ------------- ------------ ----------------- ---------------

Ptomso-

Lektor

AO;jnK!

?OStôS

Omfattning av forskning i nuvarande tjänst Procent

DcktorarxS

O m fattn in g a v u n d e rv isn in g , fo rsk n in g s a m t 3: u p p g <■a n n a t t n u v a ra n d e p n s t . P r o c e n t

Differens mellan faktisk och önskvärd arbetstid vad avser undervisning,
forskning och den tred|e uppgiften. Procent av heltid.

* Une*3v«s«ing
il * >'*>kfting

®~ euppg

13

irden på ett enta? frågor om arbetsorganisation, jåmfbreise mellan män och kvinnor.
6

5

?

0
2

FR'2

14

FP13 P R U

FP15

F«1S « W

Medelvärden pà ett antal frågor om arbetsklimat. Jämförelse mellan män och kvinnor.

6

5

4

5

fr 20

f r 21

P 02

Pt23

Ft24

Fr25

rS2S

fm

frZ l

f-m

fr 32

FF**

FB43

Medelvärden på ett antal frågor om arbetsbelastning, lön m m.
Jämförelse mellan män och kvinnor.

s

4

3

2

rn 32

FH34

>-~:33

r 33S

FP4?

FW $

~B3 3

15

FR40

FrU?

FB42

»FUS

Wedelvärden på ett antal frågor om arbetsorganisation. Jämförelse mellan individer
med lite respektive stor andel undervisning i sin tjänst.

■"•""/•O'.-'Cv,.

FR7

FR12

FR?3 FR14

Medeivärden på stiantai frågor om arbetsklimat Jämförelse mellan individer med lite respektive
stor andel undervisning i sin tjänst

ö

s
4£4

-0-23%
5
2
!.S

1

16

Medelvärden på ®ît arstaî frågor om ar&eis belastning, lön m tn. Jäm förelse mellan Individer
med lite respektive s to t andei undervisning i sin tjä n s t

5
3

2

rR35

FtöS

:«ft du ångrar ditt yrkesval? (Fråga 46)

Kvinna

17

M edelvärden p à e tt anta! frå g o r o m a rb e tssitu a tio n e n .
In stitu tio n en X jä m fö rt m ed öv rig a fak u lteten .

4
4

...,w

2S

Medelvärden pä ett antal frågor om arbetssituationen. En jämförelse
meilan män och kvinnor vid institutionen Y.

4

■«Ä

,N

v.

18

/

4?

^

✓

Etnisk mångfald vid universitetet
Mohammad Fazlhashemi, Institutionen fó r historiska studier
Abstract
Kravet på etnisk mångfald är en fråga om demokrati, om rättvisa och ytterst
om jämställdhet. En bärande idé i debatten kring etnisk mångfald är att
samhällets institutioner måste ta hänsyn till samhällsförändringen som bl a
kännetecknas av etnisk mångfald. För högskolans del innebär detta att den
som ett forum för undervisning och forskning samt som arbetsplats skall
avspegla den etniska sammansättningen av samhället och därmed anpassa
sig till den förändringsprocess som pågår i samhället. Kravet på etnisk
mångfald reser många spännande utmaningar mot högskolan. Utmaningar
na finns inom en rad olika områden. Det gäller områden som rekrytering,
arbetsförhållanden och det pedagogiska arbetet. Rekryteringen skall mot
arbeta den etniska obalansen inom högskolan. Ett annat område gäller
tillämpningen av det etniska mångfaldsperspektivet i undervisning och
forskning. Denna fråga utgår från ett kognitivt perspektiv som går ut på att
det etniska mångfaldsperspektivet skall integreras och gjutas in i undervis
ning och forskning för att därmed uppfylla kravet på kunskapsmässig
allsidighet. Detta bidrag kommer att beröra bl a följande frågor: ”Hur skall
man gå till väga för att tillgodose det kognitiva perspektivet?”, ”Vad innebär
etniskt mångfaldsperspektiv ur kunskapssynvinkel?”, ”Gäller det alla ämnen
och discipliner eller begränsas det till särskilda ämnesområden?”

Genom ett regeringsbeslut från den 7 oktober 1999 har alla statliga myndigheter
fått i uppdrag att upprätta handlingsplaner för att främja etnisk mångfald. Många
universitet och högskolor har eller står i begrepp att utarbeta sådana. Mångfaldsplanen omfattar sådana områden som rekrytering, arbetsförhållanden och mot
arbetande av etniska trakasserier. Argumenten för etnisk mångfald vid universitet
och högskolor tar sin utgångspunkt i den förändring som det svenska samhället
har genomgått under andra hälften av 1900-talet. Beroende på hur man definierar
etnisk bakgrund får man fram olika siffror om den etniska sammansättningen i
samhället. Men oavsett vilken definition som används går det att konstatera att
bilden av det svenska samhället som etniskt homogent har förändrats och att
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landet idag är ett multietniskt samhälle. I den debatt som har förts i detta ämne
presenteras etnisk mångfald som en fråga om demokrati, om rättvisa och ytterst
om jämställdhet. En bärande idé i debatten kring etnisk mångfald är att samhällets
institutioner måste ta hänsyn till samhällsförändringen som bl a kännetecknas av
etnisk mångfald. För universiteten och högskolorna innebär detta att dessa
institutioner som ett forum för undervisning och forskning skall avspegla den
etniska sammansättningen av samhället och därmed anpassa sig till den förändringsprocess som pågår i samhället. Slutbetänkandet av utredningen om social och
etnisk mångfald i högskola SOU 2000:47 slår fast, att den svenska högskolan har
en internationell inriktning inom området forskning, men är i mindre grad
mångkulturell. Det framgår också av utredningen att undervisningen är ”svensk”
och administrationen är ”påfallande svensk”. För att komma åt denna obalans
måste den etniska mångfalden således synliggöras på studentsidan, lärarsidan och
tjänstemannanivån, i förtroendeuppdrag, representation i nämnder och kommit
téer etc.
Svenska universitet och högskolor kan inte anklagas för att ha varit opåverkade
eller ointresserade av utvecklingen i samhället. I takt med att den etniska
sammansättningen i landet förändrats har det också bedrivits forskning om
etniska gmpper i samhället. Inom en rad olika ämnen och discipliner har
forskning med anknytning till etnicitetsfrågor bedrivits. Det har forskats kring
etniska gmpper, etnisk identitet, migration och etniska relationer mm. Forsknings
projekten har berikat oss med kunskaper om etniska gmpper. Denna forsknings
verksamhet behövs och är nödvändig. Tack vare denna forskning har man kunnat
motarbeta stereotyper och fördomar om etniska gmpper och skingrat den
kollektiva identitet som individer ur etniska grupper tillskrivs. Man har velat
skaffa kunskap om de nyanlända medborgarna och de nya klienterna - för i många
fall har de setts som nya klienter inom socialtjänsten, vården, skolan, äldre
omsorgen, kriminalvården etc. Utmärkande för denna forskning har varit att man
betraktat etniska gmpper som studieobjekt. De har varit informanter/respondenter,
eller aktörer, som man har studerat, definierat och analyserat. I många fall har
denna kunskap bidragit till bättre insikt om och större förståelse av ”de andra”.
Frågan om etnisk mångfald inom universitet och högskolor far dock inte enbart
begränsas till en fråga om rekrytering och representation. Naturligtvis är dessa
frågor av stor vikt och snedrekryteringen måste motarbetas genom aktiva åtgärder.
Men en annan fråga av lika stor dignitet gäller tillämpningen av det etniska
mångfaldsperspektivet i undervisning och forskning. Faktum är att fram till idag
har det funnits ett inte obetydligt antal studenter med annan etnisk bakgrund på
svenska universitet och högskolor. Under drygt ett halvt sekel har ett större antal
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studenter med annan etnisk bakgrund studerat vid högre lärosäten i Sverige.
Numera finns det också ett begränsat antal lektorer och adjunkter med annan
etnisk bakgrund. Frågan är hur detta har påverkat förhållandena på universitet
och högskolor. Har detta haft någon betydelse för undervisning och forskning?
Har det exempelvis förändrat undervisningens innehåll? Har det lett till att
lektorer, studierektor och prefekter integrerat det etniska mångfaldsperspektivet
i den dagliga verksamheten?
De åtgärder som har vidtagits har till stor del inriktats på förebyggande åtgärder.
Det vill säga arrangemang som syftar till att förbereda studenter med annan etnisk
bakgrund för studier på universitet och högskolor. En del åtgärder — som
exempelvis extra skriftliga och muntliga prov - har syftat till att förhindra en större
tillströmning till vissa utbildningar. Det senare gäller i första hand de utbildningar
där man haft en större tillströmning och där det i samband med detta har uppstått
konflikter med kulturella och etniska förtecken.
Förberedande åtgärder och åtgärder för att rekrytera studenter med annan etnisk
bakgrund från s k studieovana miljöer i all ära men hanteringen av den etniska
mångfalden får inte enbart reduceras till en rekryteringsfråga. En lika viktig fråga
som måste hanteras parallellt med rekryteringsfrågan är det pedagogiska arbetet.
Det behövs ett pedagogiskt utvecklingsarbete bland universitetets lärare för att
hantera mötet med en allt mer heterogen studentgrupp i lärandemiljöer. Det
gäller framför allt mötet med studenter som kommer från andra studiekulturer.
Mötet med studenter med annan etnisk bakgrund har i en rad fall lett till
konflikter med etniska förtecken. Ett mycket känt fall är konflikten på
tandläkarhögskolan i Umeå vid mitten av 1990-talet. Liknande problem har
förekommit vid andra lärosäten. I en intervjuundersökning från 1994 ansåg en
majoritet av de 21 studenter med annan etnisk bakgrund som studerade vid
Tandläkarhögskolan i Stockholm att det förekom etnisk diskriminering vid
högskolan.1 Bland de vanligaste kommentarerna finns att läsa följande:
—
—
-

lärarna visar ingen respekt för studenter med annan etnisk bakgrund
känner sig maktlösa gentemot lärarnas ”nyckfulla” behandling
känner sig orättvist behandlade
anser att de krävs på högre prestation i förhållande till svenska studenter

1 Mehdi Sedigh Zadeh, A tt studera i ettfrämmande land. En studie av motiv och
studiesituation bland utländska studerande vid svenska högskolor (Uppsala, 1994).
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Undersökningar om udandsfödda studenter visar på en rad problem som dessa
möter i samband med studierna. Det rör sig om bl a följande problem:
-

språkproblem
otillräckliga förkunskaper
annorlunda kunskapssyn
bristande kunskap om den svenska universitetskulturen
bristande integration och svårigheter att tolka osynliga kulturella koder
bristande studieframgång
dålig studieteknik (utantill inlärning)
sociala kontaktproblem (social isolering)
bristande samhörighetskänsla
vantrivsel
missförstånd, misstolkningar och misstro gentemot det svenska studiesystemet

På samma sätt har lärare som hamnat i konflikter med etniska förtecken gett
uttryck för osäkerhet, rädsla, blivit utsatta för omotiverade påhopp och anklagel
ser från studenter med utländsk bakgrund, känt sig ifrågasatta och misskrediterade
i sin lärarroll och upplevt vantrivsel i sitt arbete. Som en följd av den ömsesidiga
rädslan och osäkerheten har det utvecklats ett ömsesidigt ”vi och dem”-tänkande
som skapar oöverstigliga gränser mellan dessa grupper. H är har det utvecklats en
flora av rykten, stereotypier, fördomar och sägner om ömse sidor.
För att undvika dessa problem krävs å ena sidan åtgärder som ser till att nyan tagna
studenter med annan etnisk bakgrund på ett tidigt stadium lär känna den högre
utbildningens grundläggande värderingar och arbetssätt. Å den andra sidan krävs
kulturellt överbryggande åtgärder samt pedagogiskt utvecklingsarbete för lärare
med utgångspunkt i de förutsättningar som den ökade mångfalden skapar. Syftet
med dessa åtgärder är att skapa medvetenhet om de problemområden som kan
leda till konflikter och missförstånd med etniska förtecken. Detta skall emellertid
inte tolkas som att man skall skapa en generell bild av utlandsfödda studenter eller
studenter med annan etnisk bakgrund. Det främsta syftet är att synliggöra dessa
frågeställningar och hjälpa lärarna att skaffa kunskap om och beredskap inför
mötet med etniskt heterogena studentgrupper. Detta arbete måste naturligtvis
kompletteras med introduktionsinsatser som riktar sig till studenter med annan
etnisk bakgrund när de inleder sina studier vid universitetet.
En annan fråga av lika stor dignitet utgår från ett kognitivt perspektiv som innebär
att det etniska mångfaldsperspektivet måste integreras och gjutas in i undervis
ning och forskning för att därmed uppfylla kravet på kunskapsmässig allsidighet.
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Detta innebär att man i undervisning och forskning lämnar utrymme för andra
kulturella perspektiv än det allmänt rådande. Man skall alltså bereda plats för flera
kulturella perspektiv än majoritetskulturens. Ur kunskapssynvinkel betyder detta
att man ger utrymme för en allsidig belysning av sociala och historiska företeelser
genom att bereda plats för ett etniskt mångfaldsperspektiv. Detta innebär också,
som Hans Ingvar Roth uttrycker det, större lyhördhet som förhoppningsvis skall
leda fram till en fruktbar jämförande ansats i utbildningen och forskningen.2
Bland annat skall man försöka komma ifrån en eurocentrerad kunskapsorientering.
Detta gäller inte minst vissa ämnesområden - framför allt inom humaniora och
samhällsvetenskap - som av en rad olika skäl nästan uteslutande varit inriktade på
tankelivet inom en speciell kulturkrets, den västerländska.
Men även här bör vi ta till oss ett kritiskt perspektiv. En fråga som aktualiseras här
är om det är rimligt att ställa krav på att //undervisning och forskning skall styras
eller organiseras ur ett etniskt, kulturellt mångfaldsperspektiv? I princip är det
omöjligt att anpassa undervisningens innehåll på så sätt att den passar alla som
ingår i heterogena studentgrupper. Om vi bara begränsar oss till det etniska
perspektivet så finns det ett hundratal olika etniska och nationella grupper här i
landet och en anpassning som skall omfatta dem alla förefaller vara en omöjlighet.
Däremot bör vi som lärare och forskare ta till oss det här perspektivet och
problematisera studiematerialet eller forskningsmaterialet med utgångspunkt
från det.
Utmaningen ligger i att ta itu med den starka eurocentrism som genomsyrar
åtminstone vissa ämnesområden för att därmed utvidga deras traditionella
studieobjekt och på så sätt komplettera dessa ämnen. En grundläggande utgångs
punkt i detta avseende bör vara att den västerländska kulturen har, trots sin
dominans under de senaste århundradena, inte varit opåverkad av andra kulturer.
De barriärer som har etablerats mellan öst och väst framstår alltmer som artificiella
konstruktioner som inte motsvarar en mer komplex verklighet. Utanför västerlan
dets geografiska gränser har det funnits andra idévärldar, som är åtkomliga för oss.
Dessa kulturer har under historiens gång, på olika vägar, som handel, mission, krig
och även fredlig samexistens kommit i kontakt med och berikat varandra. Sålunda
har västerlandet inte utvecklats i ett vakuum utan tagit upp och inspirerats av
andra kulturer.
2 Hans Ingvar Roth, ”Kulturell mötesplats - på vems villkor?” i Universitetet som
kulturell mötesplats, verklighet —utmaning —möjlighet!, red. Karin Apelgren & Ann
Bliickert, Rapportserie från Enheten för utveckling och utvärdering, 1998:15, s. 23.
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En fråga som bör problematiseras är om det är möjligt att isolera Europas
utveckling från andra delar av världen? Är det vetenskapligt motiverat att i en
värld, där globaliseringsprocessen för kulturer och människor allt närmare
varandra, begränsa oss till enbart en västeuropeisk kontext? Västerlandet är inte
ensamt om att ha ett rikt kulturarv. Och det är tveksamt om man kan se kulturer
som enhetliga block.
Det gäller att integrera det etniska mångfaldsperspektivet i den dagliga verksam
heten, det vill säga att aktualisera frågan på en vardagsnivå. Detta kan göras bland
annat genom att integrera perspektivet i lärarnas pedagogiska fortbildning, i
lärarkunskapskurser för dem som tar del i undervisningen och i fortbildningen av
forskarhandledare. Det gäller att aktualisera och föra en debatt kring detta
perspektiv. Det är också viktigt att utveckla kompetens på det här området. Det
finns en outnyttjad resurs i detta avseende som kan tas till vara, den kompetens
som finns i form av invandrarakademiker eller akademiker med annan etnisk
bakgrund.
Arbetet med integration av det etniska mångfaldsperspektivet, samt rekrytering
och representation, måste kompletteras med en pådrivande och kontrollerande
instans vid högre lärosäten, som ser till att arbetet fortskrider och utvecklas.
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Umeåprefekter om pedagogiska utm aningar
idag och i fram tiden
Ulrika Pääjärvi, Pedagogik och UPC/POU
Abstract
Fjorton institutioners prefekter, från universitetets alla fakultetsområden,
har intervjuats under hösten 2000. Det övergripande syftet har varit att få
en bild av hur prefekterna tänker kring institutionernas pedagogiska frågor.
Prefekterna är i stort överens om vilka som är de tre största pedagogiska
utmaningarna inför framtiden. Det handlar bl a om ”den framtida studen
t e n . Massuniversitetstankar i samband med den förändrade ungdoms
skolan medför att de studenter som kommer till våra utbildningar inte har
samma förkunskaper som tidigare. De har också förväntningar på en
tillrättalagd struktur och mycket hjälp och omhuldande. Detta ställer stora
pedagogiska krav på lärarna. Samtidigt med kravet på ett massuniversitet blir
det allt hårdare ”konkurrens om studenter och lärare”. Det finns ett vikande
studentunderlag, samtidigt som det finns relativt gott om jobb. Det blir
därför en konkurrens med bl a arbetsmarknaden om studenterna. I denna
konkurrenssituation är det inte heller lätt att behålla duktiga lärare och att
kunna ge dem attraktiva arbetsförutsättningar, bl a på grund av att resurserna
för grundutbildning så kraftigt har minskat under de senaste åren. Till sist
är prefekterna eniga om att ”I T i undervisningen är ett mycket viktigt
område att jobba vidare med och bli bättre på. Frågan är vad dessa
utmaningar står för och hur universitetet kan hitta strategier för att möta
dem?

Inledning med syfte och tillvägagångssätt
Universitetspedagogiskt centrum (UPC) har av rektor fått i uppdrag att formulera
och förankra ett pedagogiskt handlingsprogram som ska gälla hela universitetet.
Som ett av underlagen till handlingsprogrammet har jag genomfört intervjuer
med ungefär tre prefekter per fakultet, totalt 14 stycken. Detta paper skall ses som
en delredovisning av resultat utifrån dessa intervjuer.
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Syftet med detta paper är att beskriva och till viss del analysera prefekternas syn
på viktiga pedagogiska frågor. Vilka pedagogiska utmaningar ser prefekterna idag
och inför framtiden? Detta paper baserar sig på delar av en UPC-rapport som är
under tryckning och som heter ”Prefekter uttalar sig om pedagogiska frågor”.
Rapporten, som är betydligt mer omfattande, innehåller även frågor om vilka
pedagogiska utvecklingsaktiviteter som finns vid institutionerna, hur det pedago
giska ansvaret är organiserat och huruvida det finns någon form av pedagogiskt
ledarskap på respektive institution samt vad prefekterna anser att ett gemensamt
pedagogiskt handlingsprogram för Umeå universitet bör innehålla respektive inte
innehålla (För närmare beskrivning av intervjufrågorna, se bilaga 1).
Jag har alltså genomfört 14 intervjuer med prefekter inom Umeå universitet under
oktober och november 2000. Urvalet av prefekter har gjorts på ett sätt som
möjliggjort att fa med olika typer av institutioner från varje fakultetsområde, t ex
både stora och små institutioner, undervisningstunga och forskningstunga insti
tutioner samt kliniska och prekliniska institutioner. Tre av de 14 institutionerna
har kvinnor som prefekter. Intervjuerna har bandinspelats och skrivits ut orda
grant. Därefter har jag gjort kategorier för varje frågeområde utifrån de svar som
prefekterna givit. Svarskategorierna var alltså inte uppställda på förhand.
Citat kommer att användas för att ge vissa illustrationer. Jag har dock inte justerat
citaten, utan de är presenterade på det talspråkssätt som ofta syns i intervjuer och
kan därför uppfattas som lite otydliga ibland. Jag rekommenderar att man läser
varje citat ett par gånger, i stället för att jag skall gå in och ”putsa till” talspråket
och därmed också göra om språket till mitt eget i stället för prefekternas. Jag
använder mig inte av prefekternas namn eller institutionstillhörighet, i stället har
de fatt numren ”Prefekt 1-14”. På en av institutionerna deltog både prefekt och
biträdande prefekt —därav ”Prefekt 10a” och ”10b”, i det fallet.

Pedagogiska utmaningar idag och i framtiden
Vad är det för undervisningsrelaterade frågor som varit centrala på de 14
institutionerna den senaste tiden, och vilka frågor brottas universitetslärarna med,
enligt prefekterna?
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Skapade innehållskategorier för frågan:
Vilka är de viktigaste pedagogiska frågorna
på er institution just nu?
1) Lärarnas egen kompetensutveckling

Antal prefekter

2) Minskade resurser till grundutbildning

7
6

3) Pedagogiska debatter/diskussioner/erfarenhetsutbyten
4) Examinationsproblem

5
4

5) IT i undervisningen

4

6) Dagens studenter som ställer nya krav

3

7) Omläggningen av läkarutbildningen

3

Några av prefekterna har haft utvecklingssamtal för att ta reda på lärarnas behov
av kompetensutveckling och ofta handlar detta om forskning, men också om
utveckling inom det pedagogiska området. Lärarnas egen kompetensutveckling
handlar i flera fall om att prefekterna önskar att någon form av mentorsystem
skulle finnas för att skola in nya lärare i undervisningen. Det handlar också om att
kunna använda tid till att utveckla nya kurser och läromedel. Många prefekter
anser det viktigt att ge möjligheter för lärare att utveckla sig kontinuerligt.
En av de faktorer som skapar de största problemen när det gäller pedagogisk
utveckling och pedagogiskt nytänkande i undervisningen är de senaste årens
resursminskningar till grundutbildningen, påpekar prefekterna. Lärarna far en
allt mer pressad arbetssituation då man av ekonomiska skäl tvingats göra större
studentgrupper och inte har möjlighet att arbeta flera lärare tillsammans på
kurserna.
” Vårtproblem under dom här senaste nedskämingsåren harju varit att för att hantera
den försämrade ekonomin har vi ju då ökat gruppstorlekarna. Och då har ju rätt
mycket... intressantapedagogiska experimenten... få tt ställas åt sidan tillförmån för
merfurirs betonad undervisning det villsäga man står ochföreläserpå klassiskt sätt mer
än tidigare och inför större grupper? (Prefekt 7, s. 1)
På en institution kopplas det pedagogiska utvecklingsklimatet ihop med lärarnas
hälsa, och en strategi för ”överlevnad” har uttalats. På denna institution arbetar
lärarna med undervisning 75 procent av sina tjänster och de övriga 25 procent
skall användas till egen kompetensutveckling.
”Sedan tycker jag att det här med pedagogiska frågorna faktiskt hänger ihop med
hälsa./.. ./Så attfaktiskt må bra, ha en arbetsmiljö där man känner att man behövs
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... och känner att man far utveckla en del sakerför sin egen skull också. Det trorjag
är en del av såna här starkt underliggande fundament för att orka vara skicklig
pedagog. / . . . / man skall hålla siginom dom här 75procent med 75procent av sin tjänst
och det är definitivt osolidariskt att jobba ideellt7 (Prefekt 13, s. 2-4)
Andra viktiga områden som prefekterna lyfter fram är att överhuvudtaget fa tid
för pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyten och att hålla den pedago
giska debatten vid liv. En konkret pedagogisk fråga av stort intresse är bl a
examinationshantering, t ex frågor som: hur kan man bedöma projektarbeten i
grupp med en individuell flergradig betygsskala, och hur kan man fa stora grupper
och examination genom skrivande att gå ihop inom ramen för en rimlig
arbetsbörda? IT i undervisningen är en annan konkret pedagogisk frågeställning
som flera prefekter anser vara av stor vikt. Detta område förtydligas efter
nedanstående tabell. Omläggningen av läkarutbildningen mot mer studentaktiva
undervisningsformer fångar intresset hos alla de intervjuade prefekterna inom
den medicinska fakultetens. Dagens studenter ställer också andra krav på under
visningen än tidigare, menar prefekterna. Detta tema kommer att diskuteras mer
utförligt nedan, då detta är en av de framtida pedagogiska utmaningar universi
tetet står inför, enligt prefekterna.
Skapade innehållskategorier for frågan:
Vad ser du för pedagogiska utmaningar framgent?

Antal prefekter
8

1) IT i undervisningen
2) Konkurrens om studenter och lärare

6

3) Framtidens studenter ställer andra och större krav

6

4) Framtidens kunskapsmaterial, hur kommer det att se ut?

2

IT i undervisningen är en av framtidens melodier, enligt prefekterna, men det
handlar om att behålla ett pedagogiskt förstånd i IT-explosionen, som en av
prefekterna uttrycker det. IT ses som en strategi för ökad konkurrens, då
universitetsanställdas möjligheter att umgås med ”världen” helt plötsligt ökar. IT
som strategi för distansutveckling och förbättrad distanspedagogik nämns också
av vissa prefekter. Det är inte bara viktigt att lärarna lär sig använda IT i
undervisningen på ett bra sätt, det handlar också om att studenterna skall lära sig
använda IT på ett förståndigt och pedagogiskt sätt, uttrycker en av prefekterna.
En mycket viktig utmaning som redan börjat göra sig gällande är hur Umeå
universitet skall kunna konkurrera, inte bara om studenter, utan också om de
lärare universitetet vill ha. Det finns svårigheter med att kunna behålla en bra
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lärargrupp, att erbjuda en arbetsmiljö och möjligheter att arbeta som är tillräckligt
attraktiva, menar flera prefekter. En strategi som en av prefekterna framför är att
universitetet, för att locka studenter till Umeå, borde hitta och marknadsföra en
Umeå-profll på undervisningen. Universitetet måste också hitta andra sätt att
locka studenter på. En av svårigheterna med det vikande studentunderlaget är att
universitetet självt har svårt att komma med alla lösningar, då problemet rör sig
på en övergripande samhällelig och politisk nivå, menar några av prefekterna.
”... vi ärju lågprioriterad verksamhet, en sorts verkstadför underhåll av arbetskraften
... under lågkonjunktur va. Så att dom måste ha något att göra. Då är dom
pedagogiska utmaningarna mycket stora. Då gäller det att ha mycket tydligt för sig
alltså både hur man kan tänka pedagogiskt, hur man kan prioritera pedagogiskt och
hur man kan dra upp gränserför vad som är mitt ansvar och vad som är studenternas
ansvar... Och samtidigt... det är en lågbudgetalternativ\ och du skall ha samma ...
förmåga att vinna engagemang som om du är Dramatenskådespelare. Ja det är väl
utmaningar1?’ (Prefekt 8, s.14)
Ytterligare ett område som prefekterna ofta tar upp som en stor pedagogisk
utmaning är att förändringen av ungdomsskolan, samt förändringen av vilka
studenter som kommer till universiteten, gör att lärarna måste anpassa undervis
ningen för att matcha de sämre förkunskaper som studenterna har. Det finns en
påtaglig risk att universiteten blir en förlängning av ungdomsskolan och att
undervisningen ”gymnasifleras”, säger prefekterna. IT- och mediesamhället gör
också att studenterna är vana vid ett kortfattat mail-språk, fragmentiserade
musikvideos och mindre bokläsande. Kan lärarna på universitetet då förvänta sig
att studenterna kan läsa långa böcker och att de orkar lyssna på omfattande
teoretiska föreläsningar o s v ? Flera prefekter tycker att universitetet omhuldar
studenterna för mycket och låter studenterna fa ta för litet eget ansvar. Institutio
nerna, eller enskilda lärare, tillmötesgår också studenternas förväntningar på en
mycket lättillgänglig och tillrättalagd struktur.
”.. .jag känner mig gammal ibland... det kan vara att domfrågarpå vilken nivå som
helst och så kommer liksom det där. ’H jälp mig, ta hand om mig’. /.. ./Jag vill inte ta
hand om folk /. ../Jag vill inte adoptera några vuxna. ” (Prefekt 10b, s. 21-22)
I förlängningen av resonemanget ovan följer också frågan, från ett par av
prefekterna, om hur framtidens kunskapsmaterial kommer att se ut? Hur inför
skaffas texter? Kommer tryckta böcker fortfarande att gälla som det huvudsakliga
kunskapsmaterialet eller hämtas alla texter hem via internet? Kommer universi
tetet att kunna ställa akademiska krav på självständiga arbeten då internet finns,
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eller måste man vika sig och säga att redigeringsarbeten, d v s ett hopklipp av texter
som kan hittas på ”nätet”, är tillräckligt?

Sammanfattning och kommentarer
IT (ospecificerat) är framtidens melodi!? Slagord som vi hör hela tiden är lätt att
vi anammar utan att egentligen ta ställning till dem. Ta till exempel ”Studenten
i centrum” eller ”IT i undervisningen”. Vad då, IT i undervisningen? Det kan stå
för väldigt mycket. IT som en automat, ett verktyg eller en virtuell arena.1 I
samtalen med prefekterna syns sällan någon uttalad IT-strategi, men ändå
framställs det som lösningen på många framtida problem i undervisningen.
Bristen på kontextuell IT-förståelse verkar vara stor, vilket stämmer överens med
andra undersökningar.2 Synen på IT stannar ofta i en verktygssyn, d v s att IT är
ett verktyg precis som boken eller pennan, bara mer effektivt. Utan tydliga
strategier och insitutionsledningarnas stöd hänger det ofta på några fa eldsjälar3
att ta tag i och utveckla detta område, men är det tillräckligt?
I många av de resonemang som prefekterna för, återkommer de med kopplingar
till lärarnas arbetsmiljö. Ett av de mycket stora problemen med att få till stånd
pedagogiska diskussioner och gemensamma strategier är att lärarna saknar tid och
ork att ta tag i dessa frågor. Lärarna arbetar redan för mycket, bl a för att lärarrollen
är så komplex, med krav från olika håll,4 och genom att man på många
institutioner har vakanta lärartjänster som övriga lärare på institutionen får gå in
och täcka upp för. En prefekt berättade att på deras institution hade ingen av
lärarna fått möjlighet att använda sitt utrymme för kompetensutveckling till
annat än ren undervisning, vilket måste kompenseras framgent. Med det löneläge
som råder och de dåliga arbetsvillkoren (t ex den höga arbetsbelastningen p g a
mindre resurser till grundutbildning) är det svårt att konkurrera med andra
verksamheter om de personer som man skulle vilja ha som universitetslärare. I
RUT-93-utredningen, framkommer att lärarna redan då såg vissa negativa
konsekvenser av det nya resurstilldelningssystemet som skapats för grund
1 Se Svensson, P. & Ågren, P.-O. (1999).
2 Se t ex Levén, P. (1997).
3Shrimpton, P. & Svensson, P. (1999), nämner just eldsjälarna, som en av de viktigaste
faktorerna (i samverkan med flera andra faktorer) för att få till stånd en livaktig ITverksamhet.
4Redan 1968 beskrevs universitetslärarens komplexa roll inom ramen för den universitetspedagogiska utredningen, och den har knappast blivit mindre komplex sedan dess. Se
Ahlström, K.-G. (red) (1968).
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utbildningen, genom att just peka på ökad arbetsbelastning och minskad frihet då
allt fler uppgifter förs ut till institutionsnivån.5 Frågan är vad institutionerna
själva kan göra åt denna problematik, som många hänför till politisk nivå?
Ett annat område som upptar många av prefekternas tankar om undervisning i
framtiden, handlar om konsekvenser av massuniversitetstanken. Studentkullarna
fran gymnasiet minskar i omfång, samtidigt som det är tänkt att universiteten skall
expandera. Lägg därtill att arbetsmarknaden ser rätt gynnsam ut och också
konkurrerar om universitetsstudenterna. Prefekternas analys utifrån detta är att
studenter med sämre förkunskaper än tidigare kommer att söka sig till universi
tetet. En tendens verkar också vara att studenterna har andra förväntningar på vad
universitetsstudier skall innebära. Många prefekter beskriver att studenterna
kräver en mycket mer tillrättalagd struktur för studierna som skall ”servera” svar
på alla frågor, d v s de vill bli ”omhändertagna”. Jag tror att i och med dessa krav
kan det bli en svår balansgång mellan att å ena sidan locka till sig och behålla
studenter (som gör att man tenderar att tillgodose deras krav så långt det går) och
att å andra sidan bedriva undervisning på ett sätt som skapar självständiga
studenter med ett kritiskt förhållningssätt till kunskap. Genom lärare som agerar
produktionsledare och endast använder sig av undervisningsmetoder som kan ge
stordriftsfördelar,6 som man lätt lockas in i p g a de ovan specificerade omständig
heterna, befarar jag att studenterna inte stimuleras till att bli självständiga och
kritiska.
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Bilaga 1
INTERVJUMANUAL: PREFEKTEROCH DE PEDAGOGISKA FRÅGORNA
IDAG
1) Vilka är de viktigaste pedagogiska frågorna på er institution just nu?
ARBETSFORMER
2) H ur tas dessa frågor upp, vilka gemensamma aktiviteter har ni på institutionen
för pedagogisk utveckling?
- Har ni institutionsstyrelsediskussioner?
-Jobbar ni med upprättande av mål- och handlingsprogram vad gäller
pedagogisk utveckling eller andra pedagogiska målsättningar?
I så fall hur, när, av vem/vilka, uppföljning
ORGANISATION/STRUKTUR
3) H ur organiseras det pedagogiska ansvaret på institutionen?
- Formell/informell delegation (ansvar, befogenheter och tid)
- Finns studierektorer, någon pedagogiskt ansvarig eller särskilda
grupperingar med ansvar för pedagogiska frågor?
- Viktiga tidpunkter vad gäller de pedagogiska frågorna på institutio
nen...
- Studenters medverkan?
”PEDAGOGISKT LEDARSKAP”
4) Tycker du att du kan säga att det finns ett pedagogiskt ledarskap på er institution
(och vad innebär ett pedagogiskt ledarskap)?
- Varför/varför inte?
- Fungerar det bra som ni har det idag?
- Vad fungerar mindre bra/är problematiskt?
- Vad skulle behöva förändras (stöttas) för att komma åt det som
är problematiskt?
FRAMTIDEN
5) Vad ser du för pedagogiska utmaningar framgent?
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DET PEDAGOGISKA HANDLINGSPROGRAMMET
6) Universitetsstyrelsen har beslutat om ett Pedagogiskt handlingsprogram för
Umeå Universitet.
—Vad bör ingå i detta pedagogiska handlingsprogram tycker du?
Vad är av vikt...
—Vilka frågor/områden bör absolut inte ingå i ett sådant handlings
program?
—Har du idéer om viktiga frågor på olika nivåer: Styrelsenivå, Fakultetsnivå och Institutionsnivå?
ÖVRIGT
7) Övriga frågor och funderingar
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En kam rat med rätt att kugga
—personliga betraktelser kring lärarrollen
som yngre lärare
Fredrik Andersson, Institutionen fö r ekonomisk historia,
och Jesper Enbom, Institutionen fö r kultur och medier
Abstract
Medelåldern i den akademiska lärarkåren sjunker och kan förväntas komma
att sjunka ytterligare under de närmaste åren. Detta på grund av att de stora
pensionsavgångarna under de närmast kommande åren sammanfaller med
att andelen doktorander som undervisar i grundutbildningen ökar. Samtidigt gör den reformerade antagningen till forskarutbildningen att även
doktorandernas medelålder tenderar att sjunka. Vi är således på väg in i en
situation, både i Umeå och vid andra lärosäten, där lärare och studenter
tillhör samma generation. I vissa fall kan läraren t o m vara yngre än de
studenter han är satt att undervisa.
Vivili i dettapapper, utifrån våra egna personliga erfarenheter som universitetspedagoger födda på 1970-talet verksamma inom samhällsvetenskap respek
tive humaniora, belysa vad vi anser vara en viktig utmaning för den framtida
universitetspedagogiken. Det är vår uppfattning att åldersskillnaden mellan
lärare och student kan inverka på en rad förhållanden i undervisnings
situationen, t ex stämningen vid seminarier, föreläsningar och handledningar
eller öppenheten i kontakterna mellan de båda grupperna. Detta kan verka
som en kompletterande faktor till sådana faktorer som kön, etnicitet och
social bakgrund, kring vilka det redan bedrivs en hel del forskning, inte
minst på Umeå universitet. Ålderns inverkan har dock inte i lika hög grad
beforskats.
Vår tes är att generationstillhörighet har betydelse i undervisningssituationen
och att denna roll kommer att förändras i och med den generationsväxling
universitetsvärlden håller på att gå igenom. Vi vill peka på detta genom att
i den nedanstående diskussionen ta upp några områden där vi menar att
ålder kan vara av betydelse: auktoritetsförhållanden; referensramar; sociala
relationer samt hanteringen av maktrelationer.
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Auktoriteten är en av de ofrånkomliga grundstenarna i lärarrollen, där aukto
riteten omfattar både ämneskunskapen och legitimiteten att inför studenterna
undervisa om dessa kunskaper. Utifrån ett lärarperspektiv innebär auktoritet
kortfattat att studenterna tillmäter det man säger betydelse. Därmed inte sagt
att vi anser att katederundervisning är den enda, eller för den delen bästa,
undervisningsformen. Auktoritetsbegreppet har dock en problematiskt tveeg
gad karaktär i och med att en alltför stor auktoritetstro hos studenterna kan
leda till en tvekan att ifrågasätta, samtidigt som en alltför låg auktoritet leder
till att de pedagogiska målen med undervisningen riskerar att falla. Detta kan
påverka formerna för undervisning och examination, t ex genom att studenter
inte utför uppgifter som de är ålagda att utföra, och hur det budskap läraren
förmedlar emottas, d v s att studenterna helt enkelt inte litar på den informa
tion de far från läraren.
Vad har då enligt vår mening ålder för betydelse när det gäller auktoriteten hos
yngre lärare? Till att börja med finns det tillfällen där den relativa ungdomen kan
uppfattas som problematisk i lärandesituationen. För det första är det i samman
hanget ofrånkomligt att en ung lärare saknar den auktoritetsgivande grund som
en lång erfarenhet av lärarrollen medför. Framför allt framkallas denna bild av
oerfarenhet om den yngre läraren kontrasteras mot en äldre och mer erfaren
kollega. Detta kan skapa den förutfattade meningen bland studenterna att
personen de har framför sig i föreläsningssalen är en undermålig pedagog. Detta
behöver naturligtvis inte vara fallet, men risken är att studenterna dömer osett
vilket inverkar på hur de såväl mottar information som utför uppgifter. Man kan
också fråga sig i vilken grad detta också medför extraarbete för andra lärare och
administrativ personal då det kan finnas ett upplevt behov bland studenterna att
”dubbelkolla” det som den yngre läraren förmedlat till dem.
Auktoritetsförhållandet mellan lärare och student påverkas också av att läraren i
många fall kan vara betydligt yngre än flera av de studenter vederbörande är satt
att undervisa. Detta kan t ex fa till följd att studenterna kan dra sig för att söka
kontakt med den yngre läraren och tyr sig till de äldre medlemmarna av
institutionen. Samtidigt kan studenterna i en del fall uppleva det som en statusoch prestigeförlust att bli kritiskt bedömd av en lärare som tillhör en yngre
generation än de själva och således uppenbarligen saknar den livserfarenhet de
själva har. Det är vår erfarenhet att detta samtidigt kan leda till ett beteende där
lärarens ämneskunskaper ytterligare ifrågasätts, vilket bland annat kan leda till
situationer där man försöker ”sätta läraren på plats”, t ex med olika frågor som
ligger i utkanten av det ämne som behandlas.
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Samtidigt finns det dock situationer där det finns fördelar av att som en yngre
lärare ha en något lägre grad av auktoritet, vilket vi också menar kan ha en positiv
inverkan på undervisningskvaliteten. Framför allt kan det medföra lägre trösklar
för studenterna i undervisningssituationen att fråga om saker de inte förstår, samt
kanske göra det lättare för dem att kritiskt granska de budskap de får från katedern.
Detta kan exempelvis medföra en ökad studentaktivitet på såväl seminarier som
föreläsningar. Samtidigt tror vi att studenterna i många fall också upplever
mindre motstånd i kontakten med läraren om denna tillhör samma generation.
Detta inverkar positivt på undervisningskvaliteten i de fall då studenterna
upplever att de kan ge feedback på undervisningen på ett mer förutsättnings- och
prestigelöst sätt, t ex under informella samtal i olika situationer. Detta är dock
inte helt entydigt positivt i och med att det är vår erfarenhet att vissa studenter
tenderar att vid exempelvis utvärderingar med automatik ge de yngre lärarna,
som de känner mer gemenskap med, överdrivet goda omdömen. Något som i
sin tur hotar att försvåra den yngre lärarens självvärdering och pedagogiska
utveckling.
Till detta kommer att en ung lärare, trots bristen på erfarenhet inom sitt ämne,
kan uppfattas att ha en högre auktoritet just tack vare sin ungdom. Detta i och med
att de yngre lärarna har gemensamma referensramar och i någon mån delar de
kulturella koderna med majoriteten av det studentkollektiv de undervisar. Då vi
talar om gemensamma referensramar menar vi i det här fallet att lärare och student
delar erfarenheter som i allmänhet endast omfattas av samma generation. Detta
kan röra sig om det mesta från populärkulturella referenser, över klädstil, till
erfarenheter av universitetsundervisning. Detta är inte minst viktigt i och med att
populärkultur, som såpor, skräckfilm och Internet, i ett flertal ämnen blivit ett allt
viktigare inslag inom undervisning och forskning. Det är vanligare att yngre lärare
har direkta erfarenheter av ämnen som dessa och därför kan relatera till dem på
ett mer naturligt sätt. Vem är bättre satt att analysera företeelser som MTV än en
representant för MTV-generationen?
De gemensamma referensramarna kan också tjäna ett syfte i undervisningen
genom att utgöra belysande exempel för att förklara moment i undervisningen.
Samtidigt som den yngre läraren också kan förstå t ex de referenser och associa
tioner som eleverna själva gör i olika undervisningssituationer.
Ytterligare en fördel i rollen som ung lärare är att man har rollen som student i
tämligen färskt minne. Detta ger en större möjlighet att sätta sig in i studenternas
sätt att tänka kring exempelvis inläsning av litteraturen på ett moment och en
medvetenhet kring de sätt som vissa studenter använder för att minimera sina
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studier och få mer tid över för annat. Det innebär också att knappast någon yngre
lärare skulle komma på idén att placera ett tentamenstillfälle första vardagen efter
Valborg eller under Brännbollsyran.
Detta innebär dock inte att de gemensamma referensramarna helt saknar
komplikationer. Ett dilemma är att det som skapar kommunikation och förstå
else mellan unga lärare och jämnåriga studenter kan exkludera andra, speciellt om
man överskattar hur generella dessa referensramar är. Framför allt kan detta gälla
äldre studenter eller de med annan kulturell bakgrund. Samtidigt kan en
överbetoning av det aktuella, som de gemensamma referensramarna utgör, leda
till en brist på historiskt perspektiv. Detta kan t ex få till följd att man får svårt
att urskilja långsiktiga trender och ger en överdriven bild av vilka samhälls
fenomen som är nya. Exempelvis gäller detta om man skall diskutera fenomen
som ”informationssamhället” eller ”den nya ekonomin”. Kanske är det så att man
måste ha varit med om televisionens genombrott för att inte helt svepas med av
Interneteuforin?
Ett fenomen som är närbesläktat med de gemensamma referensramarna är det
faktum att en ung lärare i allmänhet just har lämnat sitt eget studentliv bakom sig.
Faktiskt är det ju så att studentlivet i sig självt just är en del av de gemensamma
referensramarna. Eftersom detta tenderar att medföra att stora delar av den yngre
lärarens sociala liv fortfarande finns kvar i den studentikosa miljön, skapas en
grogrund för potentiella komplikationer och konflikter. Exempelvis finns alltid
möjligheten att vänner, bekanta, före detta partners eller andra personer till vilka
läraren har någon form av lojalitetsband eller annat förhållande till, kan återfinnas
i studentgruppen. Samtidigt kan en ung lärare bara genom att utöva sina
fritidsintressen, exempelvis när man är på bio eller idrottar, ofta komma i kontakt
med sina studenter. Ett tillfälle som särskilt förtjänar att nämnas är krogbesök, där
kombinationen av en miljö som inbjuder till socialt umgänge i kombination med
alkoholservering medför en potentiell risk för dispyter eller påverkansförsök.
Sammantaget pekar detta på en situation där unga lärare i sin vardag ofta kan bli
tvungna att arbeta även när de är lediga.
För att hantera denna rollkonflikt mellan att vara lärare och privatperson ställs
höga krav på den unga lärarens integritet. En risk med detta är att man medvetet
eller omedvetet begränsar sina aktiviteter för att undvika att röra sig i miljöer där
många studenter vistas, speciellt vid tidpunkter när läraren har mycket studentrelaterat arbete, t ex rättningar, som väntar på att utföras. Ytterligare ett dilemma
med dessa breda kontaktytor med studenterna är att det öppnar för påverkans
försök, eller åtminstone en misstanke att studenten utnyttjar de gemensamma
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intressena för detta ändamål. Ska man tolka repliken ”Jag såg dig på Filmfestiva
len, vad tyckte du om filmen X?” som en vilja hos studenten att diskutera ett
gemensamt cineastiskt intresse eller att klara seminariet? Även om den yngre
läraren inte låter sig påverkas av detta så finns det alltid en risk, precis som när man
har vänner och bekanta bland studenterna, att man omedvetet utsätter dessa
studenter för en hårdare bedömning för att undvika ”vänskapskorruption”.
Den ovanstående diskussionen visar på att förhållandet mellan de yngre lärarna
och deras studenter i många fall kan präglas av ett avslappnat, närmast kompisartat förhållande. Detta kan i sig vara ett problem eftersom det i lärarrollen
samtidigt ingår ett inte obetydligt inslag av maktutövning. Den akademiska
läraren, oavsett ålder, har i och med examinationen tillgång till ett maktmedel,
som för den enskilde studenten kan fa oerhört central betydelse. Kompis
relationen tenderar att osynliggöra denna makt fram till den tidpunkt då makten
måste användas för att betygsätta studenterna. Kontrasten mellan den tidigare till
synes mer jämställda relationen mellan lärare och student och användandet av det
primära maktinstrumentet i den akademiska världen kan öka de känslor av t ex
besvikelse som betygssättningen kan medföra. Samtidigt påverkar detta läraren
själv i och med att det är en otrevlig personlig upplevelse att exempelvis
underkänna studenter som man har eller har fatt en relation till. Är dessutom
studentgruppen liten förstärks också den upplevelsen.
*

Sammanfattningsvis har vi i detta papper försökt att, utifrån vår personliga
horisont, peka på den komplicerade situation som det innebär att vara en ung
lärare. Utan att göra anspråk på att det här är mer än personliga reflektioner, vill
vi ändå komma med några tentativa slutsatser som grund för en vidare diskussion.
Till att börja med är en lång erfarenhet av undervisning någonting som är omöjligt
att ersätta eller skaffa sig utan att gå den långa vägen. Dock tror vi att det finns
genvägar för att undvika vissa av dessa fallgropar. Genom att ha en god allmän
bildning, t ex genom att i sin grundutbildning läsa ämnen även vid sidan av sitt
huvudämne, kan man som yngre lärare dels besvara de frågor studenter kan
komma med, dels även stärka sitt eget självförtroende i de fall studenter medvetet
försöker testa lärarens kunskaper. Dock vill vi poängtera att vi med ovanstående
resonemang inte ansluter oss till bilden av läraren som ett slags allvetande orakel,
utan att vi snarare ser god allmänbildning som ett medel att hantera den konkreta
undervisningssituationen. Det är också ett verktyg för att förstå studenters
tankegångar de gånger de har en bakgrund i andra universitetsämnen. Tyvärr är
detta något som går stick i stäv med statsmaktens vilja att snabba på
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genomströmningen i grundutbildningen t ex genom nya studiemedelssystemet
som träder i kraft från första juli 2001, samt även ambitionerna med den
reformerade forskarutbildningen.
Utifrån vårt resonemang och våra erfarenheter tycker vi också att kombinationen
av äldre och yngre lärare kan vara givande. En bra form för detta är ett ökat arbete
i lärarlag på universitet och högskolor. Därigenom kan man i idealsituationen dra
nytta av respektive lärares erfarenheter och studentrelationer, och undvika de
flesta av de negativa konsekvenser vi diskuterat ovan samtidigt som man utnyttjar
de fördelar de olika lärarkategorierna har.
Avslutningsvis tror vi oss ändå kunna säga att det ämnesområde vi här tar upp är
ett relevant problem som kanske framför allt borde tas upp till diskussion med
syfte att hjälpa de yngre lärarna att finna sig till rätta i sin lärarroll. Detta kan
exempelvis ske genom att vidare beforska detta område i den akademiska
forskningen. Ett sätt att göra detta skulle t ex kunna vara i form av intervjustudier
med lärare och deras studenter varvid de frågor som vi berört ovan skulle kunna
utgöra grunden. Inte minst är det viktigt att se på hur studenterna själva uppfattar
problem och fördelar i relationen mellan dem och yngre lärare. Detta borde också
kunna kopplas till den forskning som bedrivs kring förhållandet mellan unga
lärare och deras elever på gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen, där
framför allt den sistnämnda kan tänkas ha en situation som påminner om den på
högskolor och universitet.
Detta papper bygger huvudsakligen på personliga iakttagelser och ska därför ej
betraktas som en vetenskaplig rapport. Vår förhoppning är snarare att detta ska
leda till en vidare debatt kring yngre lärare och deras lärarroll. Vi har här satt fokus
på de senaste åren då vi själva varit verksamma och har således ingen erfarenhet
av situationen på universitet och högskolor för 25-30 år sedan. Det är möjligt att
den situation som då rådde i hög grad påminner om de förhållanden vi här har
pekat på. Vår mening är därför att denna fråga inte bör diskuteras enbart yngre
lärare emellan, utan att det även vore fruktbart om universitetslärare som började
sin bana i slutet av 60- eller början av 70-talet deltog i detta erfarenhetsutbyte.
Fredrik Andersson
är född 1973 och är doktorand vid institutionen för ekonomisk historia, vid Umeå
universitets samhällsvetenskapliga fakultet.
Jesper Enbom
är född 1972 och är universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid
institutionen för kultur och medier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet.
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D en stora gruppen och kam pen om ”Lebensraum”
Anders Ringh, Institutionen fo r socialt arbete
Bakgrund
Syftet med seminariet är att diskutera följande frågeställningar:
Vilka destruktiva processer kan aktiveras i stora studerandegrupper och hur
kan vi som lärare vända dessa processer till något konstruktivt i vårt
pedagogiska arbete.
Sedan våren 1997 har ett lärarlag bestående av lärare på jurist- och socionom
programmen arbetat tillsammans i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt fi
nansierat av högskoleverkets grundutbildningsråd. Syften med projektet har
varit att:
- genom samarbete över institutionsgränserna utveckla nya pedagogiska
metoder som kan överföras till andra områden inom högskoleutbildningen.
- öka kunskapen om ett barnperspektiv i det sociala utredningsarbetet och
i rättsprocessen.
Projektet är nu avslutat och de idéer som projektet genererat är nu
implementerade i de bägge programmen. De tankar som jag presenterar
under detta seminarium bygger på en processutvärdering som grundar sig på
studenters berättelser, dagboksanteckningar från gruppsamtal och egna
observationer under storföreläsningar.
Att definiera är att skilja ut något mot en bakgrund1och när jag använder
ordet ”destruktiva processer” så är det relaterat till utbildningen av socialar
betare och vad jag menar är det goda sociala arbetet. Jag vill börja mitt
resonemang med att presentera en modell för att åskådliggöra vilka kunska
per, eller kunskapsformer, som jag menar krävs av den som skall bedriva det
goda sociala arbetet, för att sedan gå vidare och placera denna modell i ett
pedagogiskt koncept, där jag för ett resonemang kring vad jag menar bör vara
vägledande i utbildningen av socialarbetare.
1 Andersen (1996)
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Det jag har att säga är rimligen av allmänt intresse och sannolikt överförbart
till andra sammanhang och andra program.

Den gode/a socialarbetaren några normativa och teoretiska utgångspunkter
M itt grundantagande är att det sociala arbetet vilar i mötet med ”den andra/e”.
Det är i relationen2 till klienten våra blivande socialarbetare skall erbjuda utsatta
människor en möjlighet att lära sig mer om sig själva, och därigenom fa tillgång
till slumrande inneboende resurser. Våra studenter kommer i sin yrkesutövning
att möta människor i svåra livssituationer och deras lidande. De kommer att möta
situationer där barn och ungdomar far illa på olika sätt och där egna sår kommer
att rivas upp och ge upphov till psykisk smärta, men också möjlighet till egen
personlig utveckling och självinsikt. Att orientera sig och utvecklas i detta
känslomässiga kraftfält kräver att man ständigt tillägnar sig kunskap om sig själv,
sin egen inre värld och hur man som individ reagerar på olika situationer. Den
franske psykoanalytikern Jacques Lacan introducerade den s k Borromeanska
knuten3för att åskådliggöra vad han tyckte krävdes av den goda psykoanalytikern.
Enligt min mening är figuren lika tillämbar på vad som krävs av den gode
socialarbetaren, psykologen, läraren; för alla dem som arbetar i yrken där
förmågan att utveckla goda relationer i mötet med andra får anses ha stor, för att
inte säga avgörande betydelse för arbetets kvalité.

Känslomässig
narvaro

Teori

Egen erfarenhet.
Den egna
livshistorien
2 Morén (1992)
3 Haugsgjerd (1986) s. 32
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Poängen med figuren är att ringarna förhåller sig till varandra på så sätt att om en
ring glider isär så händer samma sak med de övriga. För att utgöra en helhet måste
de olika kunskapsfälten som ringarna representerar koppla in i varandra. De är i
grunden oskiljaktiga. Att bara besitta teoretiska kunskaper räcker alltså inte. Det
krävs en förmåga att reflektera, i betydelsen ta in (lyssna) - bearbeta (psykiskt
arbete) - ge tillbaka till ”den andre/a4 i ett relaterande, vilket i sin tur förutsätter
en känslomässig närvaro för att skapa utrymme för det prestigefria samtalet. Till
det skall adderas förmågan att lära av erfarenhet, och en tolerans för alla slags
känslor, egna såväl som för andras.
Jag bar roat mig med att använda modellen i en pedagogisk kontext, en slags
idealmodell för bur jag tycker man kan tillämpa denna grundidé i utbildningen
av socialarbetare. Relationen mellan socialarbetare och klient är ”kärnan” i socialt
arbete. Klient skall bär uppfattas som en eller flera personer (ensamstående
mödrar, etniska grupper, funktionshindrade o s v ) och hela system (personal
grupper, ledningsfunktioner).
*

Teorier om socialt arbete
**
Teorier för socialt arbete

Socialt arbete i olika
kontext.
Situationsbaserad och
färdighetsbaserad kun
skap. ”Mötet med
klienten”. Det egna
förhållningssättet
(moralen)

***

Teorier som bidrar till
en förståelse av det sociala
arbetet
Makt och etik i socialt arbete

Det personliga referensramen. Den egna
livsbistorien och självförståelsen.
Utrymme att ta del av andra studerandes
livsberättelser/sj älvförståelse.
4 Andersen (1996)
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* Teorier om socialt arbete.
Den teoretiska kunskapsbasen kan utgöras av teorier som möjliggör förståelsen av
det sociala arbetets karaktär och roll i samhället.
** Teorier för socialt arbete beskriver och förklarar de olika aktiviteter som
konstituerar det sociala arbetet och sätter upp mål för detta, t ex teorier som
beskriver det sociala arbetets praktik och metod i olika kontext.
*** Teorier som bidrager till en förståelse av det sociala arbetet t ex inom
psykologi, sociologi, antropologi.
Det ideala läranderummet skapas när ringar förhåller sig till varandra i likhet med
figurens. Kunskapandet är en aktiv och kreativ process där bearbetandet av
känslomässiga upplevelser, teorier och metoder i socialt arbete sammanfogas till
något kvalitativt nytt. Glider ringarna isär kommer kunskapen som förmedlas att
uppfattas som tom och fragmenterad. Det läranderum som integrationen syftar
till att skapa uppstår aldrig.
Problemet
För att skapa denna integration krävs, enligt min erfarenhet, arbete i små grupper
och att tillvaron i dessa grupper upplevs positivt av studenterna. Ett sadant klimat
kännetecknas av hög tolerans mot olikheter, vilket i sin tur bidrar till gott
samtalsklimat där alla är genuint intresserade av varandra och låter varandra
komma till tals.
Det som jag uppfattar är ett stort hinder för att skapa dessa förutsättningar är
antalet studenter. Vi hade på termin 5, H T 2000, den termin som jag fram till
skrivande stund varit ansvarig för, 96 studenter.
När jag i samband med processutvärderingen intervjuat studenterna har de vid
olika tillfällen beklagat sig över tillvaron i dessa stora grupper. De vittnar om att
det i första hand handlat om att psykologiskt överleva, att bevara sin identitet och
att inte utsätta sig för situationer där den hotas. Att uttrycka en tanke, fråga om
något i största allmänhet, ifrågasätta något som läraren förmedlade, visa sig duktig
genom att tillföra ny kunskap eller på annat sätt uttrycka sig i den stora gruppen,
innebar att utsätta sig för en risk. Det framkom vid våra samtal att denna rädsla
spred sig vidare in i de mindre seminariegrupperna, där konsekvenserna tog sig
uttryck i en ovilja att utrycka sina tankar och känslor, något som bidrog till att det
kreativa samtalet hämmades.
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De känslor och fantasier som de intervjuade studenterna gav uttryck för upplever
jag i min lärarroll med varierad styrka, och jag tror inte att jag är unik därvidlag.
I mina försök att lindra den ångest och olust som jag själv drabbats av i
storgruppssammanhang har jag kommit på mig själv att använda vissa knep som
för mig skänkt en tillfällig lindring, men som jag i efterhand tror har skapat
problem i ett längre perspektiv, för enskilda studenter och för det emotionella
klimatet studenterna emellan. Jag är övertygad om, att vi som lärare använder oss
av olika försvarsstrategier som ibland, utan att vi förstår varför, blåser under
splittring, rädsla och avund bland studenterna. Försvarsstrategier som i
förlängningen negativt påverkar läroprocessen, men också vår egen och studen
ternas personliga utveckling. Jag utvecklar detta resonemang längre fram i texten.
Definitioner och avgränsningar
Vad som kan definieras som en stor grupp och vad som är en liten grupp är givetvis
avhängigt den primära uppgift gruppen skall syssla med. En grupp hemvärnsmän
som skall söka efter försvunna personer måste vara större än en grupp som skall
lära sig laga mat. Man kan väl säga att gruppens primära uppgift sätter gränser för
antalet individer som skall ingå i den. I vissa fall finns det regler som tydligt
definierar dessa gränser, jag tänker då på lagidrotter som fotboll och ishockey.
De stora grupper jag möter i föreläsningssammanhang består av 30-90 individer
men det är rimligt att anta att redan vid ett antal som överstiger 14 individer tappar
medlemmarna kontrollen över vad som händer och subgrupper uppstår. När jag
talar om mindre grupper eller små grupper så menar jag grupper som har 6-14
medlemmar.
En liten grupp kan då definieras som en grupp där varje enskild medlem kan skilja
ut sig, bilda sigen uppfattning ochge enpersonlig beskrivning av varje annan medlem
i gruppen.5
Det innebär att relationerna i en liten grupp har den kvalitén att varje gruppmed
lem har en känslomässigt färgad inre bild av varje annan medlem i gruppen men
också en föreställning om gruppen som helhet. För att denna inre föreställning
skall kunna etableras måste gruppens medlemmar interagera över tid. När denna
process är avslutad kan man säga att gruppen uppnått koherens.6. Detta markeras
när individerna beskriver gruppen som ” Vår grupp hade dåligt självförtroende ”
eller ”I dom andra grupperna verkade det vara dålig stämning... ” ,yVår grupp kom
5 Jern, Boalt Boetius m fl (1984)
6 Runfors & Wrangsjö (1984) s 41
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igångfort med uppgiften'. När gruppmedlemmarna upplever att de förfogar över
en någorlunda samstämmig inre upplevelse av gruppen som helhet och de olika
individer som ingår i gruppen har också gruppen ett inre liv, en inre värld och
därmed också en omvärld som kollektivt skall hanteras. En gräns mellan det inre och
yttre har upprättats.
En stor grupp kan definieras som negationen av vad som kännetecknar en liten
grupp: En stor grupp kan då definieras som en grupp där varje enskild medlem inte
förmår skilja ut sig bilda sig en uppfattning och ge en personlig beskrivning av varje
annan medlem i gruppen.7Konsekvenserna, om man accepterar detta resonemang,
blir att utbytet av tankar, känslor och kunskap starkt reduceras i en stor grupp. Det
tomrum som uppstår mellan individerna i den stora gruppen fylls ut med
föreställningar i form av fantasier och annat psykologiskt innehåll. Tillvaron i den
stora gruppen gestaltar sig alltså kvalitativt annorlunda än i en liten grupp vilket
innebär att vi som lärare måste förhålla oss till den stora gruppen på ett särskilt sätt.
Teoretiska reflektioner
I den psykoanalytiska teorin (Freuds strukturella teori) uppstår ångest, grovt
förenklat, som ett resultat av när Jaget inte förmår att sortera och lagra flödet av
utifrån kommande intryck (stimuli) och samtidigt möta impulser kommande
från det omedvetna (Detet) och krav från den inom individen införlivade
omgivningen, överjaget, alltså den instans i den psykiska apparaten som skall
hantera konflikterna i detta kraftfält för att vi som individer skall överleva och
utvecklas socialt och psykologiskt i relationer till andra människor och i kulturen.8
Vår upplevelse av att vara en person och att ha ett medvetande och en identitet är
att betrakta som en funktion av Jaget. När Jaget upplever ångest upplevs därför
detta som ett hot mot vår identitetsuppfattning, vilket är psykologiskt smärtsamt.
I syfte att upprätthålla denna identitet och undvika den psykiska smärta som
emanerar ur hotet om identitetsförlust mobiliseras försvar och dessa försvar
varierar och har olika kvalité beroende på ångestens styrka.
I den stora gruppen utsätts individen för en flodvåg av intryck. Detta flöde
påverkar förmågan att kunna tänka egna tankar, och i de mest extrema situationer
(paniken), att kunna tänka överhuvudtaget. Individens svårigheter att upprätt
hålla sin psykologiska gräns mot det tryck som utövas av den stora gruppen skapar

7 Jern, Boalt Boetius m fl (1984)
8 Fenichel (1945)
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upplevelsen av att bemäktigas av märkliga och främmande känslor eller stor
tomhet. Känslor som leder till handlingar som vi i efterhand upplever som
fullkomligt främmande.9 Stora grupper gör något med oss, men vi kan som individer
sällan påverka den stora gruppen. Använd bara begrepp för att förstå denna process
är projektion och projektiv identifikation. Begreppet projektion innebär att
individer läser av, förlägger, kastar ut oönskade sidor av sig själv, t ex avund, snålhet
mot en annan person eller företeelse. Konkret innebär det att, istället för att se och
föra en inre dialog med den egna avunden, beskyller man omgivningen för att vara
avundsjuk. Projektiv identifikation är en aktiv process där delar av den inre
världen (inre hotande objekt) splittras/klyvs av och projiceras in i en annan person
och där den andra personen tar in, deponerar och identifierar sig med det
oönskade materialet, och på så sätt blir kontrollerad av ”den andre/a”.10
Om en individ exponerar sig själv, eller tvingas bli exponerad, över en längre tid
för projektioner riskerar han att identifiera sig med dessa och faktiskt själv uppleva
sig tjatig, gnällig, ond eller inkompetent.
En kvinnlig student gav mig följande exempel: ”Vi hade statistikföreläsningar och
när ingen fattade ett skit av vad läraren sa så ville man ju inte ställa frågor eftersom
man kunde bli bärare av allas dumhet”. Denna typ av primitiva försvar mobiliseras
lätt i det kaos som den stora gruppen skapar i den inre världen. Genom att utplåna
sig själv och bli en anonym del av den stora massan och identifiera sin gräns i
förhållande till den eller de som sitter närmast i bänkraden undviker hon att bli
en projektionstavla för andras frustration. Står man inte ut med att underkasta sig
denna känslomässiga och intellektuella självutplåning och istället hoppas på
bekräftelse av läraren/gruppen; genom att t ex ställa frågor eller ifrågasätta något,
tycker alltid några studenter att tiden går åt till oväsentligheter och vill, utan att
kanske ge uttryck för det, att läraren skall föreläsa istället. Lurar en skriftlig
tentamen runt hörnet blir situationen speciellt laddad. Andra kanske reagerar
med avund över att lärarens använder mycket av sin tid till att diskutera med
någon speciell student eller uppehåller sig vid en frågeställning som någon
gruppering anser vara av vikt. Att som lärare bekräftat vissa studenter innebär att
andra kan identifiera sig som mindre betydelsefulla (i mina ögon) vilket kommer
att påverka och fa en överspridning in i andra sammanhang t ex vid grupp
diskussioner, grupparbetet osv.

9 Svedberg (2000)
10 Svedberg
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På så sätt är man som lärare delaktig i det drama där osynliga gränsdragningar
upprättas och den stora gruppen uppspaltas i olika subsystem. 11 För att skapa
gränser gentemot andra system konstrueras föreställningar om skillnader i åsikter
och beteendemönster som senare övergår till färga av sig på de studenter som ingår
i dessa. Medlemmarna är på ett visst sätt: ”pendlarna är gnälliga”, ”feministerna
som alltid tjatar om sitt könsperspektiv”, ”dom äldre som alltid vet bäst”,
”snorungarna som inte är torra bakom öronen”, ”kärringarna”, ”dom som alltid
pratar”, ”dom som alltid är tysta”. En manlig student berättade för mig att ban
bade fått egenskapen ”kvinnohatare” efter ett diskussionsinlägg där ban uttryckt
ståndpunkten att ”kvinnor tänker lika”. Bildandet av mer eller mindre spontana
grupper ocb kotterier skapar en känsla av ordning, skydd ocb samhörighet i ett hav
av upplevd ensamhet och känslomässig likgiltighet. Det omedvetna syftet med
denna uppdelning och kategorisering är att hos individen skapa illusionen av att
ha en helhetsbild av situationen och därmed desarmera hotet mot den egna
identiteten.
Risken att bli missförstådd och vantolkad ökar med storleken på gruppen och
driver på de projektiva processerna. När inte möjligheter finns att i en dialog
korrigera eller förtydliga det som sägs riskerar vantolkningarna och missförstån
den att skapa murar av inbillade meningsskiljaktigheter som sedan stelnar och
bildar rigida gränser mellan individer och mellan olika kotterier över tid.
I rollen som lärare är vi ansvariga för ledarskapet över den stora gruppen och
kommer att spela en central roll för hur denna process kommer att utvecklas.
Läraren som ledare
När jag reflekterat över hur jag som lärare försökt hantera den känsla av ensamhet
och tomhet, som ibland kan kännas överväldigande i en fullsatt hörsal, kom jag
på att ett sätt var att uppmuntra studenter till : ”att ställa frågor om något är
oklart”, ”att ha synpunkter”. Sökandet efter kontakt och uppmuntra till en dialog
med enskilda studenter i den stora gruppen handlade i första hand om att bli
bekräftad för egen del, som en del i försvarsstrategin att reducera egna ångesten,
som legitimerades med pedagogiska argument. Visserligen kunde fruktbara
konstruktiva samtal uppstå men lika ofta attacker och ifrågasättanden blandat
med allmänt gnällande. Studenter som krävde svar på de mest omöjliga frågeställ
ningar eller som ville starta ändlösa diskussioner om både det ena och den andra;
ibland totalt omedvetna om att vissa i omgivningen överöste dem med förintande
sidoblickar under nerböjda huvuden.
II Palmer B W M & B D Reed (1972)
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Som ledare/lärare är man en projektionstavla för studenternas känslor av tillkorta
kommanden t ex studenternas upplevelser av brist på egen kunskap upplevs
outhärdlig. På socionomprogrammet accelererar dessa processer under den femte
terminen och når sin kulmen strax innan studenterna skall gå ut på sin praktik
termin (termin 6). Den upplevda kunskaps bristen projiceras på lärare som
odugligförklaras, utbildningen anses undermålig och det borde ha varit mer av
allt. Har något inslag väckt studenternas gillande så har det ändå inte varit bra; för
lite tid har då varit avsatt för just det momentet eller så borde inslaget kommit
tidigare under utbildningen. Det som har varit bra har egentligen inte varit bra
eftersom det kom för sent eller att det borde ha varit mer omfattande.
Den tomhets- och vanmaktskänsla som invaderar mig när jag möter dessa
eruptioner av negativa omdömen och krav från studenterna är projektioner av de
känslor som invaderar studenterna inför mötet med världen utanför universitetet
och som de inte förmår bära själva. Rädslan att de kunskaper man fått inte skall
räcka till ute på fältet samtidigt som man bryter upp från universitetets relativt
skyddade och förutsägbara värld, gör att studenterna regredierar och försöker
placera dessa känslor utanför sig själva.
För att undvika att hamna i sådana situationer lockar det att fly in i rollen som
lärare och bli instrumentell. Här finns i och med den nya tekniken stora
möjligheter att avskärma sig från studenterna och göra tillvaron i den stora
gruppen mera uthärdlig. Jag har roat mig med att visa en OH-bild med en
omfattande textmassa och noterat att alla genast börjar anteckna. Efter en stund
har jag påpekat att texten är identiskt med den som finns i kurslitteraturen för att
se hur denna information skulle tas emot av studenterna. Få om ens någon slutar
att anteckna. Min tolkning är att aktiviteten i sig själv och den koncentration som
krävs för att läsa texten ger en möjlighet att avskärma sig från det som händer runt
omkring vilket har en stark ångestreducerande effekt för alla inblandade och
skapar ett lugn i salen. Här råder det förutsägbara, där inget oväntat kan inträffa
som ger upphov till störningar, frustration och obehag. När vi talat om detta i
mindre grupper säger studenterna till mig att de tycker att det är ”skönt”. Är
kursen upplagd så att en skriftlig tentamen utgör examinationsformen så uppfat
tas texten vara en markör, d v s skilja ut ett område av särskild vikt som man
effektivt kan inhämta genom att skriva ner och därmed lära sig utan att behöva
köpa kurslitteraturen. För mig som lärare erbjuder tillfället en möjlighet att dra
sig bort ifrån centrum. Bort från studenternas uppmärksamhet eller likgiltighet
för att i skydd av OH-bilden vila och hämta kraft. Men är detta lärande? Handlar
inte detta om information?
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Vad att göra?
De psykologiska processer som uppstår i den stora gruppen är kvalitativt annor
lunda än de som tar form i en liten grupp. Därför är grupper vars antal medlemmar
är fler än 14-16 dysfunktionella för den primära uppgift som ligger i vårt uppdrag.
Förutsättningarna att skapa det läranderum, som jag pläderar för inledningsvis,
kräver arbete i små grupper och mellan små grupper. Syftet med att bryta ner den
stora gruppen i mindre enheter är just att minska stimuliflödet och göra det
möjlighet för studenterna i dessa mindre grupper att skapa sig en personlig bild
av varje annan gruppmedlem. Här finns möjligheter att ta tillbaka sina projektio
ner, korrigera missförstånd och att i detta arbete dela med sig och ta del av andra
studerandekamraters kunskaper och erfarenheter. Samtidigt måste dessa mindre
grupper fa möjlighet att träffa varandra i olika former, samarbeta kring konkreta
uppgifter där lek och allvar blandas. För att åstadkomma detta måste gruppen fa
i uppdrag att kollektivt genomföra ett eller flera uppdrag (projekt)12 som kräver
ett fungerande samarbete inom gruppen och samarbete med andra grupper
samtidigt som denna process måste löpa över tillräckligt lång tid så att gruppen
hinner utveckla en identitet eller bli koherent. Samtidigt måste dessa mindre
enheter fa så många kontaktytor till de andra enheterna som möjligt för att
gränserna mellan de olika enheterna inte skall stelna och negativt påverka
lärandet.
Storföreläsningar har sin plats t ex när det gäller att presentera teorier och begrepp
men bör aldrig bli ett forum för frågor, diskussioner och debatt. Dessa samlingar
bör vara en avstamp för att sätta de små grupperna i schemalagt arbete som till stor
del är obligatoriskt och examinationsgrundande. För att kupera de destruktiva
processer, som jag försökt beskriva i texten, gäller det att strukturera processen så
att så många kontaktytor som möjligt skapas mellan de enskilda studenterna och
mellan de olika smågrupperna och att tid avdelas för att stödja studenterna i att
hantera de svårigheter som kan uppstå, samtidigt som man uppmanar studen
terna att reflektera kring olika gruppfenomen. Här öppnas en möjlighet till
kunskapande genom att det som händer i rummet under själva utbildningen blir
föremål för observation och reflektion.
För att åskådliggöra hur detta kan göras har jag bifogat (bilaga 1) ett utdrag ur ett
kursmoment som exempel på hur en arbetsvecka kan struktureras i syfte att
försöka komma tillrätta med det problem som kan uppstå i ”den stora gruppen”.
Bilaga II är ett ”flödes”schema över termin 5 för att ge läsaren en möjlighet att se

12 Dewey (1980)
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helheten. Visionen är att skapa det läranderum som jag försöker åskådliggöra med
hjälp av figuren på sid 42 och 43.
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Bilaga 1
Moment I
”Familj eperspektivet”
Information om undervisningens uppläggning.
Syftet med momentet är a tt ge er en grundläggande orientering i systemteori>
kommunikationsteori och ett antalfamiljeterapeutiska tekniker som tillämpas i
socialt arbete idag.
Måndag den 15/1 (15-17 hsal D)
kommer jag att föreläsa kring centrala systemteoretiska begrepp. Ni kommer att
känna igen det mesta av föreläsningen när ni läst boken ”Från systemteori till
familj eterapi”. Jag kommer också att använda mig av en del eget material och
exemplifiera utifrån min egen praktik.

Tisdag den 16/1
Grupparbete 8-12.
Ni skall i varje arbetsenhet (Aeh) sammanställa minst 4 (fyra) frågor/frågeställ
ningar som ni vill diskutera med den Aeh som ni skall arbeta tillsammans med
under dagen. Funderingar som ni fått när ni läst litteraturen och reflekterat kring
när ni lyssnat på min föreläsning (måndagen den 15/1). Ni använder två timmar
(8-10) till att diskutera och sammanställa frågorna och två timmar (10-12) till
reflektioner tillsammans med den andra gruppen enligt modellen reflekterande
team (se instruktioner)*. Mellan 8 och 10 söker ni själva upp platser/salar där ni
kan arbeta.
Aeh-ledaren delegerar eller tar själv hand om ansvaret för att frågor som grupperna
tycker är viktiga att samtala om tas upp vid Aeh-ledarmötet mellan 13-15 s. 302.
Följande Aeh arbetar tillsammans:
Grupperna träffas i dessa salar for reflektion.
Tid 10-12
1, 13 (s. 207) 2, 12 (s. 342) 3, 11 (s. 341)
5, 9 (s.2 04)
6 , 8 , 7 ( s . 3 11)
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4 , 1 0 (s. 203)

Aeh-ledarmöte 13-15. (s. 302)
Syftet med detta möte är att förmedla tankar, frågeställning som grupperna vill att
jag skall föreläsa kring mellan 15-17 under rubriken
”Frågor som söker svar” 15-17 s. 213h. ^
*
Instruktioner ”reflekterande team” Lyssna - ta in - reflektera (begrunda,
”smälta”) - ge tillbaka.
Förbered redovisningen genom att läsa s. 187-189 i Schjödt/Egeland så far ni en
idé om varför redovisningen går till på detta sätt. Fundera också på följande:
begreppsparen univers - multivers, finns det en objektiv värld?, är vi människor
slutna informationssystem?, vad är en förändring? vad betyder det att vi männi
skor är strukturdeterminerade? Även om det till en början kan kännas konstigt och
”onaturligt” att samtala på detta sätt—så ge inte upp utan följ instmktionerna. Det
är viktigt att sluta den inre ringen så att ni har ögonkontakt bara med varandra.
På så sätt skapas en känsla av trygghet och samhörighet som gör att samtalet i den
inre gruppen kan flyta relativt ostört i relation till den observerande gruppen.
Låtsas som om ni är ensamma i rummet!

Redovisning
Den redovisande gruppen sätter sig alltså i en sluten ring och samtalar i högst 20
min kring hur man fundera kring de olika frågorna. Den andra gruppen formerar
sig i en halvcirkel m nt och lyssnar till samtalet och antecknar. Jag vill betona att
ni som lyssnar verkligen skall lyssna till samtalet och lägga band på er själva och
inte avbryta med egna inpass. Tänk er att det existerar en osynlig vägg mellan er
och den samtalande gruppen.13
När ni i den samtalande gruppen tycker att ni är färdiga, ni får hålla på i max 20
min, avbryter ni samtalet och sätter er i den yttre halvcirkeln och den observerande
gruppen går in och bildar en inre grupp och för ett samtal om det samtal man har
lyssnat på i högst 10 min.
Sedan sker ännu ett byte då den observerande gruppen får gå in och kort, max 5
min, göra en kort reflektion på samtalet om samtalet.

13 Andersen (1996)
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Det hela kan beskrivas på följande sätt: Grupp 1 är den lyssnande gruppen och
grupp 13 är den samtalande.
• Grupp 13 samtalar i högst 20 min om det som kommer upp. Tänk och samtala
fritt hellre än rätt är mottot.
• Efter högst 20 min byter grupperna plats och grupp 1 samtalar om det samtal
som ni lyssnat till i högst 10 min.
• Grupp 1 återvänder till den inre ringen efter att ha lyssnat och för ett kort
samtal i högst 3 min om samtalet om samtalet.

O

o°* - o ° o
O
O
o °oo°
Därefter byter grupperna plats tills varje grupp har redovisat sitt arbete inför
varandra. Blir det tid över så kan ni ha en gemensam diskussion kring frågor som
ni inte hunnit med. Någon av Aeh-ledarna ansvarar för att tidsramarna inte
överskrids.

Onsdagen den 17/1 (8-10 hsal D) Här fortsätter vi på temat ”frågor söker svar”.
Tankar och frågor som vi inte hann med under tisdagen behandlas under dessa
morgontimmar.

Torsdag den 18/1
Grupparbete 8-12 ägnas åt arbete med litteraturen. Närvaron är obligatorisk och
därmed examinationsgrundande. Aeh-ledaren kontrollerar närvaron och rap
porterar till mig vilka som inte är närvarande och sammanställer i punktform vad
som diskuterats i grupperna. Punkterna skall tjäna som ett stöd för minnet när
diskussionerna skall redovisas i slutet av dagen i mellan 13-15. Aeh samlas i
följande salar
1, 8 (s. 206)
3, 13 (s. 208) 2, 9 (s.340)
7, 10 (s. 342)
4, 11,3 (s. 201)
6 ,1 2 (s.207).
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Redovisning av grupparbete:
- Varje grupp sammanställer frågor som ni önskar att få hjälp med av den andra
gruppen. Ni använder varandra som konsulter och bollplank. Ett sätt att arbeta
är att sitta i reflekterande team men ni är fri att hitta andra sätt att arbeta på. Det
viktiga är ett levande samtal i en avspänd och lekfull atmosfär.
- När ni är klara samlas vi hsal B 15-17 för att gå igenom frågor som ni punktvis
har samanställt.
- För att hinna med frågorna krävs att ni förbereder er individuellt innan ni
träffas i grupp.
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och familj
Övergripande tema: Socialt arbete med barn, ungdom
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Bibliotekarien som lärare
Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
Abstract
Bibliotekarien som lärare är ingen ny företeelse. Alla som någonsin besökt
ett bibliotek och bett om hjälp har säkert stött på någon bibliotekarie som
gärna ställt upp och förklarat hur man hittar det man behöver. Vårt mål är
att ge varje student möjlighet till mer än att bara lära sig de handgrepp som
krävs för att söka litteratur i en viss databas. Vi vill att de skall förstå vad de
gör och varför. Vårt mål är att göra användarna informationskompetenta. Vi
vill att studenterna (och alla våra andra användare) skall vara medvetna om
hela den process som de är inne i från det att frågeställningen som skall
besvaras formuleras tills att de sammanställer och presenterar resultatet. Det
har länge varit vanligt, och är nog fortfarande vanligast, att dessa utbildningstillfällen ligger utanför det ordinarie studieprogrammet för de flesta studen
ter. Men i vissa fall har lärarna upptäckt att den undervisning som biblioteket
kan erbjuda har betydligt större och bättre effekt om man integrerar den i
kursen så att den fyller en för studenten synlig funktion. Exempel på sådan
integration finns inom alla fakulteter vid vårt universitet; forskarutbild
ningen på medicinsk-odontologisk fakultet, vissa lärarutbildningar, vissa
utbildningar och kurser vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet m fl. Jag
kommer att beskriva ett par sådana samarbeten. Nästa steg för att göra
användarutbildningen bättre är självklart att vi i ännu högre utsträckning än
idag far möjlighet att utforma vår användarutbildning i samarbete med
lärarna. Avslutningsvis kommer jag att beskriva andra exempel på hur
bibliotekarier och lärare samarbetar för att öka studenters informations
kompetens.
Inledning
Jag har funderat rätt ofta på hur jag och mina kollegor presenterar oss i olika
sammanhang. För det mesta blir det väl så att vi bara presenterar oss som
bibliotekarie när någon frågar vad vi jobbar med, vanligen berättar vi också vid
vilken avdelning vi jobbar. Och frågar någon så berättar vi gärna mer. Och det
ryms mycket bakom denna titel. Själv känner jag mig lika mycket som lärare som
bibliotekarie delvis på grund av min bakgrund som lärare i genetik här på Umeå
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universitet. Och i början, när jag var ny på biblioteket och det hände att mina
’gamla’ studenter från BIG kom till biblioteket för att lära sig att söka information,
berättade jag lite mer om vem jag är och varför de återigen får mig som lärare.
Vi som undervisar är kontaktbibliotekarier. Men jag tror att det är få icke
bibliotekarier som automatiskt tänker att det döljer sig en lärare bakom denna
titel. Och jag har funderat en hel del på vad man skulle kunna sätta för etikett på
oss. Därför blev jag väldigt glad när jag hittade en artikel med titeln ”Professor
Librarian”. Titeln och innehållet visade mig att jag och mina kollegor på UB var
långt ifrån ensamma om våra funderingar om den undervisande bibliotekarien.
Professor Librarian, det gällde givetvis ett amerikanskt bibliotek —det är svårt att
översätta den titeln riktigt bra. Det torde motsvara ”lektor bibliotekarie” om jag
får göra en ’rak’ översättning. En annan titel som jag har hittat är teacher librarian
- den verkar dock främst tillämpas på skolbibliotekarier. Men när det kommer till
kritan så är det knappast på vilken titel vi har som det hänger.
Här på UB i Umeå är vi cirka 30 kontaktbibliotekarier. Vi förväntas av våra chefer
och kollegor att undervisa användarna. De flesta av oss tycker också att användarundervisning är roligt, utvecklande och vi tycker att det är viktigt att användarna
får den undervisning de behöver och att de som får denna undervisning verkligen
klarar sig bättre när det gäller att hitta den litteratur de behöver - när de behöver
den. Vi känner oss verkligen som lärare när vi skall undervisa bibliotekets
användare i hur de bäst utnyttjar de resurser som vi kan ställa till deras förfogande.
Det vi önskar idag är att fler av lärarna på universitetet skulle ställa samma
förväntningar på oss och i högre grad än idag ta kontakt med oss och beställa
undervisning till sina studenter.
Jag kommer nedan att dels ge lite historisk tillbakablick, dels beskriva biblioteka
rien som lärare samt även ta upp något om målen med vår användarutbildning och
hur vi vill integrera den i kurser och utbildningar vid Umeå universitet.
På kortkatalogens tid... liten historisk tillbakablick ocb reflexion
över tidens gång
Bibliotekarien som lärare är definitivt ingen ny företeelse. Alla som någonsin
besökt ett bibliotek och bett om hjälp har säkert stött på någon bibliotekarie som
gärna ställt upp och förklarat hur man hittar det man behöver. Denna service har
länge setts just som service och inte som någon form av undervisning. Huvudsak
ligen har det också främst handlat om handledning och demonstration av hur
bibliotekets olika tjänster fungerar. Vi själva har också förr ofta talat mer om
visning än om undervisning. Men tiderna förändras.
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Förr fanns det inte så många olika sätt att hitta litteraturen i biblioteket; det fanns
en eller flera kortkataloger, kanske några specialkataloger plus någon eller några
stencilerade listor över tidskriftsbeståndet. Utöver detta fanns (och finns fortfa
rande) tryckta bibliografier. För den oinvigde var de ett mysterium som med lite
träning dock blev en god hjälp vid litteratursökning. Och så såg det ut när jag tog
mina första stapplande steg på universitetet som student i mitten av 1970-talet.
När datorn gjorde sitt intåg på biblioteken var det först ett verktyg enbart för
bibliotekarierna, men utvecklingen gick fort och på 80-talet var terminalkataloger
rätt vanliga - åtminstone på forskningsbiblioteken.
Från 80-talets enkla men robusta terminalkataloger till dagens tjusiga kataloger,
med sina många finesser, som användarna når via webben har det gått fort.
Parallellt med utvecklingen av bibliotekskatalogerna så har också de bibliografiska
databaserna utvecklats. Dessa var också från början exklusiva och dyra verktyg där
bibliotekarier med specialistutbildning gjorde sökningar åt låntagarna. Idag finns
dessutom - via uppkoppling till Internet - all annan information som sprids via
Internet tillgänglig på armslängds avstånd för många, men inte för alla. Internet
med alla sina webbsidor har inte bara gjort det lättare. På vissa sätt har Internet
gjort det mycket svårare att hitta användbar information. Allt detta innebär att det
både har blivit lättare och svårare för användarna att hitta rätt litteratur.
• Lättare därför att de far fler och bättre redskap att söka med.
• Svårare just för att de får fler redskap att söka med.
Förr kunde man ju alltid snabbt konstatera att boken eller tidskriften antingen
fanns eller inte fanns lokalt och sedan lämnade man helt enkelt över resten av
jobbet till en bibliotekarie. Idag kan man, som användare, gå mycket längre i sina
sökningar innan man ber bibliotekarien om hjälp. Ibland väntar man kanske för
länge innan man ber om hjälp - därför att man tror att man skall klara sig själv.
Om vi ser på biblioteket här vid Umeå universitet idag så ser vi nog alla ett centralt
placerat bibliotek - med tentakler via ett elektroniskt nätverk ut till alla lärare och
forskare och studenter och andra som vill använda UB. Med andra ord ett högst
modernt hybridbibliotek. Har man bara en dator och en korrekt uppkoppling
mot Internet så kan man var helst man befinner sig komma åt mycket av det vi
som bibliotek kan erbjuda i elektronisk form. Och det blir bara mer och mer för
var dag som går. Men man behöver kunskap för att utnyttja allt som vi erbjuder
på ett effektivt sätt.
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Ju fler databaser desto mer användarundervisning...
Utvecklingen av nya metoder för lagring och återvinning av information har haft
stor betydelse för utvecklingen av biblioteken. Idag behöver en biblioteksbesökare
lära sig använda flera olika hjälpmedel för att effektivt kunna hitta bland all den
litteratur och information som ett universitetsbibliotek har att erbjuda. De
behöver veta i vilka databaser de skall söka efter artiklar, i vilka kataloger de skall
söka efter böcker, hur de kommer åt artiklar i fulltext, vilka program de måste ha
installerade i datorn o s v . Men mest av allt behöver användarna en rejäl dos
generellt tillämpbar kunskap som de kan applicera på alla databaser av alla slag
som de stöter på i sin väg till informationen.
Otillräcklig kunskap leder till att man som användare känner stor olust inför
informationssökning och därmed att man inte heller hittar all information som
man egentligen skulle kunna få tag i och kunna använda i sina studier.
Därför känner vi att det är mycket viktigt att studenter, men självklart även andra
som använder UB, får och tar chansen att skaffa sig den kompetens som behövs
för att ur alla informationskällor vaska fram just den information han eller hon
behöver - och det precis när den behövs. Vi vill inte att våra besökare skall kämpa
för länge på egen hand och hinna bli frustrerade och kanske ge upp.
Kursutbud i grova drag vid Umeå universitetsbibliotek
Bibliotekarierna har sedan länge vetat att användarna behöver lära sig använda
biblioteket och erbjuder användarna utbildning i olika former; allt från handled
ning vid akut behov, korta seminarier eller workshops på bara en timme till hela
kurser. Det visar sig dagligen att behovet av användarutbildning är stort. Detta
trots att många databaser blir allt lättare att använda. Under de senaste åren har
databaserna också blivit allt fler och det i sig har lett till ett ökat behov av
utbildning.
Vi har rätt länge tillämpat en slags trestegsmodell för användarutbildning:
• allmän orientering i början av studietiden
• grundkurs i de viktigaste katalogerna och databaserna vid lämpligt tillfälle
• fördjupningskurs, anpassad mot ämne, för studenter som skall skriva uppsatser
(ofta C-kursnivå) och för nyantagna forskarstuderande.
Inom denna tre-stegs-modell så presenterar vi gärna en arbetsmodell som kallas
7 steg, som i sin enklaste form kan formuleras på följande sätt:
1. Vad vill jag veta?
2. Var får jag reda på det?
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3. Varför är det så här?
4. Hur far jag reda på mera?
5. Är det sant? Viktigt? Relevant?
6. Vad tycker jag?
7. Så här är det! Presentation i form av exempelvis en uppsats.
Motivet bakom vårt val av dessa två modeller är att de stämmer väl överens med
vår kännedom om studenternas informationsbehov vid olika tidpunkter i deras
utbildning, och att de fungerar som en arbetsmodell för att vi skall kunna skapa
kurser, seminarier och dylikt som ger studenterna en chans att bli informationskompetenta (se definition nedan).
Varje student bör ha möjligheten att först fa en allmän orientering i början av
sin utbildning. Vid denna orientering är de sju stegen inget vi behöver gå in på
utan då handlar det huvudsakligen om att göra studenten bekant med
biblioteksmilj ön. Steg två bör komma in naturligt när studenten skall skriva sin
första PM eller en kortare uppsats för första gången. Vid detta tillfälle är det
befogat att ta upp 7-stegs-modellen som en enkel arbetsmodell. Antingen kan
vi göra det när vi undervisar i informationssökning eller så kan den lärare som
har hand om den kurs eller det kursmoment det gäller ta upp det under
rubriken vetenskaplig metod. N är studenten sedan skall skriva sin C-uppsats
eller sitt examensarbete finns det vanligen anledning att göra en fördjupning
och normalt är det väl först på denna nivå som kursmomentet vetenskaplig
metod återfinns.
Sett rent praktiskt så motsvaras steg ett av en ordentlig visning av biblioteket plus
en genomgång av ALBUM (UB:s katalog).
Steg två kan studenten idag ta alldeles själv genom att använda Biblioteksguiden
som ett självstudiematerial. Men steg två kan också vara en halv dags undervisning
i informationssökning. Gärna med en uppföljning i form av grupphandledning.
Och det tredje steget kan vara allt från en halv dags undervisning till så mycket som
läraren på kursen och kontaktbibliotekarien kommer överens om.
Det som gör att vårt kursutbud skiljer sig från övrigt kursutbud på universitetet
är att vi
— inte ger några egna poänggivande kurser
— inte har något formaliserat kursutbud med antagningsförfarande.
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Till oss kommer man antingen för att en lärare har pratat med en bibliotekarie och
beställt viss undervisning och sedan schemalagt den eller av egen kraft för att man
känner att det vore bra att fa lära sig använda bibliotekskataloger och bibliografiska databaser under ordnade former. Vi har periodvis försökt erbjuda användarut
bildning enligt ett i förväg annonserat schema. Ibland har vi försökt med dropin, andra gånger har man varit tvungen att skriva upp sig på en lista. Tyvärr har
tillströmningen varit dålig på denna typ av minikurser. De som kom och deltog
var dock genomgående nöjda. I vissa fall kan förstås vårt val av tider ha varit
mindre lyckat, men det har man i så fall avstått från att informera oss om. Men
vi tror att en viktig orsak till att så få tog chansen var att vi inte nådde ut med
information om till exempel våra lunchseminarier till alla. Detta är vi inte
ensamma om. Tvärtom verkar det som om man måste vara uthållig och erbjuda
seminarier gång på gång och inte ge upp. Vi har sett exempel både vid Umeå
universitet och vid andra universitet och högskolor på att envishet lönar sig i
längden när det gäller att nå ut med information.
Mycket användarundervisning idag sker helt oorganiserat och spontant genom att
biblioteksbesökare en och en eller i små grupper söker upp en bibliotekarie i till
exempel informationsdisken på UB:s huvudbibliotek och där ställer en fråga som
kräver en lite längre förklaring och kanske också en del handledning.

Målsättning med användarutbildning
Vårt mål är att ge varje student och annan användare av UB möjlighet till mer än
att bara lära sig de handgrepp som krävs för att söka litteratur i en viss databas. Vi
vill att de skall förstå vad de gör och varför. Vårt mål är att göra användarna
informationskompetenta, och i det begreppet utgör själva den praktiska litteratur
sökningen faktiskt en mindre, om än mycket viktig del. Vi vill att studenterna (och
alla våra andra användare) skall vara medvetna om hela den process som de är inne
i från det att frågeställningen som skall besvaras formuleras till att de sammanstäl
ler och presenterar resultatet. Att uppnå detta genom tjugo minuter handledning
i informationsdisken är inte möjligt.
Begreppet information literacy myntades av the American Library Association
(ALA), 1989. På svenska brukar vi översätta det med informationskompetens.
En informationskompetent person:
- Uppmärksammar / identifierar ett informationsbehov
- Inser att relevant och fullständig information är grunden för kloka beslut
- Identifierar lämpliga informationssökningshjälpmedel
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- Utvecklar effektiva sökstrategier och når olika informationsresurser, traditio
nella eller datorbaserade
- Granskar kritiskt och värderar information
- Organiserar information för praktisk tillämpning
- Integrerar ny information med den befintliga kunskapsbasen, tillägnar sig nya
rön, och
- Använder informationen med ett kritiskt förhållningssätt.
Citerat ur: Agneta Lantz (1997) ”Informationskompetens - ett centralt utbildningsmålför
den högre utbildningen Linköping Electronic Articles. ”In: Computer and Information
Science vol. 2 (1997): Nr 10.
När man som studerande har tagit sig igenom en hel högskoleutbildning, kanske
ända fram till och med en doktorsexamen så förväntas man kunna allt detta —
utöver alla ämneskunskaper och färdigheter som man också förväntas ha skaffat
sig. Den som vill inbjuds att titta i högskolelagen. Gå gärna till SOU 2001:13
http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/sou/2001/sou2001_13.pdf
och jämför den gällande skrivningen med den som föreslås. Nedan har jag citerat
enbart den gamla §9 i kapitel 1 i Högskolelagen och den föreslagna nya lydelsen.
Förslag till ändringar i högskolelagen kap. 1
De förslag till anpassning av målen för högskoleutbildningen till arbetslivets
nuvarande krav som läggs i kapitel 3 fordrar vissa förändringar i högskolelagen.
Vi föreslår följande skrivning i högskolelagen kap. 1, 9§:
Nuvarande skrivning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper
och färdigheter, ge studenterna
förmåga till självständig och
kritisk bedömning, förmåga att
självständigt lösa problem samt
förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område utbildningen avser. Utbildningen bör
också utveckla studenternas förmåga
till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.

Föreslagen skrivning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till
självständig och kritisk bedömning,
förmåga att självständigt urskilja,formulera och lösa problem, förmåga att möta
förändringar i arbetslivet ochförmåga att
följa kunskapsutvecklingen, allt inom det
område utbildningen avser. Utbildningen
skall också utveckla studenternasförmåga
att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt att kommunicera
muntligt och skriftligt även medpersoner
utan specialkunskaper inom området.
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Obligatoriskt eller frivilligt / integrerat i kurser eller fristående
Det har länge varit vanligt, och är nog fortfarande vanligast, att utbildning i
informationssökning ligger utanför det ordinarie studieprogrammet för de flesta
studenter. I vissa fall ligger utbildningstillfällena inom en viss kurs som ges av
någon universitetsinstitution, men utan att vara ordentligt integrerad i den
samma. Men lärarna upptäcker att den undervisning som biblioteket kan erbjuda
har betydligt större och bättre effekt om man integrerar den i kursen så att den
fyller en för studenten synlig funktion.
Jag tycker att vi delvis har lyckats mycket bra här i Umeå, men att det återstår
mycket innan vi kan säga att de flesta studenter far den utbildning i informations
sökning som de behöver inom ramarna för sin utbildning.
En integrering av användarutbildningen och en förändrad användarutbildning
ställer krav på bibliotekarien som lärare. Dels behövs en pedagogisk grundsyn som
är i samklang med den övriga undervisningsmiljön, dels tid och möjlighet till
samverkan med lärarna, för att uppnå detta.
Bibliotekariernas ’lärarkompetens’
För att möta biblioteksbesökarnas behov av att lära sig söka efter information har
Umeå UB gjort det möjligt för bibliotekarierna att dels gå kurser som beställts av
UB från Umeå universitets Universitetspedagogiska Centrum och dels uppmunt
rat bibliotekarierna att gå deras lärarkurser. Bibliotekarierna ges också möjlighet
att gå andra kurser, både pedagogiska och andra, för att höja sin kompetens. Och
givetvis delta i pedagogiska seminarier och luncher. Umeå UB deltar också i
skapandet av kurser för fortbildning av bibliotekarier genom till exempel samar
bete med bibliotekarieutbildningarna i Uppsala och Lund samt Borås. På dessa
sätt skapar vi förutsättningar för att flertalet av våra kontaktbibliotekarier dels
skall kunna skaffa sig den kompetens som behövs och dels våga undervisa.
Jag törs påstå att UB har en mycket kompetent personal. De flesta kontakt
bibliotekarier både kan och vill undervisa och deltar i fortbildning för att öka sin
kompetens. Och vår inställning till användarutbildning är att om vi får chansen
att möta studenterna när deras behov är som störst så kan vi —i samarbete med
lärarna —spela en avgörande roll för hur goda resultat studenterna åstadkom-

Det som skiljer oss från universitetslärarna är nog inte så mycket graden av
lärarkompetens som vilken specialistkompetens vi har. Vi bibliotekarier har i
normalfallet en gedigen utbildning, vanligen med slagsida åt humanistiska eller
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samhällsvetenskapliga ämnen—samt därutöver en yrkesutbildning som gör oss till
specialister på bl a informationsåtervinning (ett annat ord för litteratursökning).
Varje bibliotekarie som är kontaktbibliotekarie ägnar dessutom en del av sin
arbetstid åt att sätta sig in i litteraturen för det ämnesområde som ban eller bon
är kontaktbibliotekarie för. Men kunskapen om ämnet blir inte så mycket
ämneskunskap som kunskap om bur man bittar litteratur och information inom
ämnet. Man kan alltså säga att vår ämneskompetens kompletterar lärarnas
ämneskompetens.
Samarbete
Nästa steg för att göra användarutbildningen bättre är självklart att vi i ännu högre
utsträckning än idag far möjlighet att utforma vår användarutbildning i samarbete
med lärarna. Ibland handlar det kanske också om att nå ut med information om
att vi erbjuder oss att undervisa i informationssökning m m. Detta har visat sig
vara både lätt och svårt. Lätt därför att de lärare vi pratar med ofta förstår precis
vad vi vill och för att de själva önskar att studenterna är eller blir informationskompetenta.
Det svåra består av flera olika delar:
— Dels gäller det att vi far chansen att undervisa studenterna vid rätt tidpunkt i
deras utbildning —denna tidpunkt måste identifieras.
— Dels handlar det om väldigt många studenter —hur klarar vi av att ge ALLA
chansen att bli informationskompetenta?
Skulle alla kontaktbibliotekarier undervisa alla studenter som borde lära sig
använda biblioteket och dess resurser så skulle vi inte hinna med någonting annat.
Eftersom vi vet att det sannolikt aldrig kommer att vara möjligt att ge alla
undervisning i informationssökning på traditionellt sätt så har vi, i samarbete med
Borås universitetsbibliotek, skapat den Biblioteksguide som några av er såg när vi
presenterade den under denna konferens postersession. Denna guide heter
Biblioteksguideför distansstuderande, men är en bra hjälp för alla som vill ha hjälp
med informationssökning, men som inte kan gå en kurs på campus.
Vi hoppas att alla lärare informerar sina studenter om att denna guide finns och
att den alls inte enbart är till för distansstudenter. Flera lärare har redan börjat göra
detta. Varför inte lägga en länk på kursens webbsida eller skriva ut guidens
förstasida och ge till studenterna.
Givetvis kan man alltid nå guiden från bibliotekets startsida.
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Exempel på gott samarbete
Hur står det då till med samarbetet mellan bibliotekarier och lärare? Utifrån mina
erfarenheter har jag tråcklat ihop ett fiktivt exempel som innehåller det mesta...
Men låt mig först säga att samarbetet är gott och att exemplet nedan är helt
konstruerat och bygger på att varken lärarna eller jag alltid kommer ihåg hur fort
tiden går.
Det brukar börja med ett telefonsamtal:
- Hej, nu ringer jag igen. Det är snart dags för kurs X. Du undervisade ju i
litteratursökning på den här kursen i fjol så jag undrar om du kan göra samma sak
i år igen? Nästa fredag vore bra...
- Visst! (Hjälp! Är undervisningslokalen ledig? Är det inte precis då jag har mitt
enda info-pass den veckan? Finns det någon jag kan byta med? Många tankar
hinner flyga genom huvudet en sådan gång.)
- Om undervisningslokalen är ledig så går det nog bra, säger jag glatt.
Ungefär här brukar jag be att få kolla vårt eget bokningsschema och återkomma
med besked om det är möjligt.
Ofta ringer eller mailar läraren till mig i god tid och då hinner vi bolla datum och
tider lite fram och tillbaka. Dels skall timmarna om informationssökning in rätt
i förhållande till den övriga undervisningen och dels har andra lärare önskemål om
när de skall undervisa på kursen. Dessutom skall det även passa så att vår
undervisninglokal är ledig. Ibland kan vi lösa lokalfrågan genom att jag får låna
ett datorlabb i exempelvis KBC- eller Naturvetarhuset.
Jag pratar gärna en stund med läraren för att få veta lite mer om den aktuella
kursen. Som alla andra lärare vill jag alltid veta exakt vilken kurs det är jag skall
undervisa på och så vill jag gärna veta vilka studenterna är och vilka uppsatsämnen
de har valt.
Om läraren är ute i väldigt god tid eller om det inte är första gången jag undervisar
på just denna kurs så har jag åtminstone fjolårets uppsatsämnen att gå på. Mitt
nästa steg är att se efter vilken information som finns på universitetets webbsidor
om kursen och ta reda på vilken kurslitteratur de har. Alltså helt normala
förberedelser som vilken lärare som helst skulle göra.
Varför vill jag veta så mycket som möjligt om kursen? Jo självklart för att kunna
förbereda mig på bästa sätt. I flera fall så har läraren tänkt längre än till att bara se
till att studenterna får komma till biblioteket och lära sig hur man använder vissa
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sökverktyg. Ett annat skäl kan vara att man bytt lärare och jag helt enkelt vill höra
om den nya läraren har samma idéer och önskemål som föregående eller om han/
hon har tänkt förändra kursen på något sätt som kan påverka mig och min insats
på kursen.
På flera av kurserna där jag varit med, oftast C-kurser eller inför skrivandet av
examensarbetet, har det också ingått föreläsningar om vad vetenskaplig litteratur
är, olika typer av publikationsformer och deras funktion samt något om
publiceringsprocessen allt fran projektstart via forskning, sedan manus och
slutligen till den färdiga artikeln eller boken. Ibland är detta så omfattande att
avsnittet i kursen kallas för introduktion till vetenskaplig metod eller något
liknande.
Givetvis krävs det en del andra förberedelser inför varje undervisningstillfälle.
—Skall studenterna som kommer bli lärare så fräschar jag upp mina kunskaper om
lämplig litteratur och lämpliga bibliografiska databaser och andra informationssökningsverktyg både inom M a/N O och inom pedagogik, och annat som jag vet
brukar vara av intresse för denna grupp.
—Rör det sig om kemister sa är det givetvis mina kunskaper om kemisk litteratur
och bibliografiska databaser och webbställen som jag prioriterar.
Därmed inte sagt att jag talar om för studenterna exakt vilka böcker och tidskrifter
de maste läsa för att klara av sin uppgift —även om de ibland skulle vilja att jag
gjorde just det. Jag talar däremot om hur de skall hitta rätt tidskrifter och rätt
böcker och hur de skall kunna veta att de hittat rätt. Men de exempel jag använder
mig av blir givetvis mycket intressantare om jag har valt exempel inom det område
de själva är mest intresserade av. Ibland blir det därför exempel som har en direkt
anknytning till ämnet medan jag andra gånger måste välja exempel som är mer
allmänt intressanta.
Ett annat skäl till att det är sa bra att veta i förväg vad de kommer att vara mest
intresserade av är att naturvetenskap och teknik är ett så brett område att man
behöver fräscha upp sina kunskaper titt som tätt (och inte bara inför undervis
ningen) . Och jag måste erkänna att min bakgrund med en fil kand som innehåller
bade kemi, biologi och statistik gör det mycket enklare för mig att undervisa
studenter inom teknisk/naturvetskaplig fakultet än om jag haft den vanliga
bibliotekariebakgrunden som ofta är humanistisk eller samhällsvetenskaplig.
Men jag vet också hur mycket extra jobb jag själv måste lägga ner för att känna mig
helt trygg om jag plötsligt måste undervisa en enstaka grupp studenter från humeller sam-fak. Dock känner jag och mina kollegor en stor trygghet i det faktum att
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det ju inte är studenternas huvudämne vi skall undervisa i utan i det som vi är
specialister på - nämligen informationssökning.
Det som sedan skiljer min och mina kollegors insatser som lärare från andra lärares
är dels att vi oftast inte har någon direkt inblandning alls i examinationen men
också att vi träffar studenterna så kort tid. Och det är mer än en gång som jag
undrat över utfallet av min insats. Hur gick det för studenterna? Höll de fast vid
det valda ämnet? Gick det bra? Var det något som inte fungerade?
Men jag hoppas verkligen att det märks att jag och mina kollegor gör vårt lärarjobb
så bra att det påverkar studenternas resultat i positiv riktning. Det borde definitivt
kunna märkas genom att studenterna hittar bättre litteratur till sina uppsatser. Det
skulle kunna synas i form av att litteraturlistor i slutet av uppsatser är bättre
utformade. Det borde märkas även i att studenterna läst mer litteratur som de
hittat på egen hand. Detta givetvis jämfört med om de inte skulle ha fått lära sig
informationssökning.
Självklart skulle det vara mycket bra om mitt samarbete med lärarna sträckte sig
lite längre än idag. Det skulle vara värdefullt att få vara med redan vid kursplane
ringen och det skulle också vara värdefullt att få ta del av resultatet på något sätt.
Jag undrar om lärarna vid kursvärderingen frågar om studenterna om vad de
tyckte om min insats och om lärarna tycker att de på något vis kan se att min
undervisning verkligen har den effekt vi har avsett.
Slutligen
Liksom alla andra lärare på universitetet upplever vi att de studenter som kommer
till oss inte längre är en lika homogen skara som de var för ett eller två decennier
sedan.
De har olika bakgrund på flera sätt:
- De kan ha olika studievana.
- De kan vara olika motiverade.
- De kan komma från olika kulturer.
- De kan vara olika gamla (med allt vad det kan innebära).
- Deras erfarenheter av andra bibliotek än UB brukar betyda att de kommer till
oss med högst olika förväntningar på vad de kan kräva - givetvis olika förvänt
ningar på vad de tror att vi kommer att kräva av dem.
Visst känner ni igen detta? Och precis som ni måste hitta sätt att anpassa er
undervisning eller de lärmiljöer ni skapar på era kurser måste vi försöka anpassa
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vår undervisning, vår lärmiljö så att den passar så många som möjligt så bra som
möjligt. Jag hoppas att vi bibliotekarier och ni lärare skall kunna utveckla bra
former för att tillsammans —genom våra olika specialistkompetenser —bidra till
att Umeå universitets studenter lyckas med sina utbildningar. Vi kan i samarbete
göra lärmiljön vid vårt universitet ännu mycket bättre.

Post Scriptum
Ovan nämns flera gånger Biblioteksguidenför distansstuderande. Denna har sedan
konferensen hunnit byta namn till Biblioteksguideför studerande och går att hitta
på http: //www. ub. umu. se/ubhtm/dis tans_guide/s tartsida.h tm
Jag och mina kollegor hoppas att många lärare dels hör av sig till oss och beställer
undervisning och att de även tipsar sina studenter om denna guide. Den ger varje
användare en möjlighet att på egen hand, när möjlighet till annan undervisning
i informationssökning inte finns, lära sig att använda biblioteket effektivt.
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Kursinform ation inom den akademiska grundutbildningen
M ikael Svanberg, Institutionen fó r historiska studier
Abstract
Uppsatsen är en undersökning om hur en grupp studenter uppfattar sin
lärares förväntningar på dem under ett kursmoment, när det har gällt deras
sätt att studera inför examinationen, samt hur dessa förväntningar har
påverkat deras sätt att studera. Målet har varit att jag själv ska fa en inblick
i hur i första hand en kursintroduktion och i andra hand den efterföljande
undervisningen ska läggas upp så att studenterna tillgodogör sig kurs
innehållet på det sätt som examinationen sedan mäter. Att behärska dessa
mål ser jag som centrala färdigheter vid all form av undervisning. Metoden
har varit att intervjua en liten grupp studenter inom ett visst kursmoment
i början, i mitten samt efter detta moment, för att få information om deras
intryck. Undersökningen har helt utgått från studenternas egen syn på
sambandet mellan kursmomentets målsättning, undervisning och examina
tion, och har baserat sig på antagandet att examinationen i hög grad styr de
studerandes inlärning. Resultatet pekar på att kursintroduktion, undervis
ning och examination måste integreras i en harmonisk helhet, för att
inlärningssituationen ska kännas trygg istället för att vara stressande, och för
att den inlärda kunskapen ska bli bestående istället för att enbart fastna i
korttidsminnet.

Syftet med projektarbetet har varit att undersöka hur en grupp studenter
uppfattar sin lärares förväntningar på dem under ett kursmoment, när det har gällt
deras sätt att studera inför examinationen, samt hur dessa förväntningar har
påverkat deras sätt att studera. Målet har varit att jag själv ska få en inblick i hur
i första hand en kursintroduktion och i andra hand den efterföljande undervis
ningen ska läggas upp så att studenterna tillgodogör sig kursinnehållet på det sätt
som examinationen sedan mäter. Att behärska dessa mål ser jag som centrala
färdigheter vid all form av undervisning. Metoden har varit att intervjua en liten
grupp studenter inom ett visst kursmoment i början, i mitten samt efter detta
moment, för att få information om deras intryck. Av detta följer att syftet inte har
varit att undersöka vad studenterna tyckte om kursinnehållet i sig eller i vilken
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grad det upplevdes som relevant för deras yrkesutbildning. Inte heller har syftet
varit att jämföra med vad läraren på det aktuella kursmomentet hade för avsikter
med den information och den undervisning som han gav. Undersökningen har
alltså helt utgått från studenternas egen syn på sambandet mellan kursmomentets
målsättning, undervisning och examination. Den har baserat sig på ett antagande,
som formulerats av bl a Håkan Hult, nämligen att examinationen i hög grad styr
de studerandes inlärning.1Jag återkommer i slutet av framställningen till detta
resonemang.
Intervjuerna har gjorts med fem av de studenter på socionomprogrammet vid
Umeå universitet, som vårterminen 2000 läste momentet Statsvetenskap, 5
poäng, inom kursen Samhällsvetenskapligt basblock, 61-80 poäng, i ämnet
socialt arbete.2 Studenterna är alla kvinnor i åldrarna 20-38 år och har hittills
bedrivit sina studier ambitiöst och framgångsrikt. Urvalet av studenter grundar sig
på att jag känner två av dem, vilka i sin tur känner de övriga tre. Det första
intervjutillfället ägde rum omedelbart efter kursintroduktionen den 21 februari,
det andra tillfället ägde rum den 14 mars, ett par dagar innan undervisningspe
rioden avslutades, och det sista tillfället ägde rum den 6 april, en vecka efter att
tentamensgenomgången och kursmomentsutvärderingen hade hållits. Studen
terna intervjuades en och en. De frågor som ställdes var följande:
Vid första tillfället:
• Hur uppfattar du lärarens syfte och målsättning med kursmomentet?
• Vad menar läraren är de centrala tankarna i kurslitteraturen, och hur vill läraren
att du ska lägga upp ditt arbete så att du på bästa möjliga sätt tillgodogör dig dessa
tankar?
Vid andra tillfället:
• I vilken grad har undervisningen hitintills bidragit till att uppfylla de upp
ställda målen med kursmomentet?
• Vilken information har du fatt om examinationen på kursmomentet, och hur
väl verkar denna information stämma överens med introduktionsföreläsningen
och undervisningen i stort?

1 Hult, Håkan. Examinationen och lärandet — en översikt, analys och värdering av
examinationens roll inom högre utbildning. Linköping, 1998, (Rapporter från Centrum
för universitetspedagogik, Linköpings universitet; 1998:01), s 5.
2 Kursplanen och schemat för momentet samt de allmänna rikdinjerna för undervis
ningen och examinationen återges i en bilaga sist i framställningen.
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• Hur har denna information påverkat uppläggningen och inriktningen av dina
studier?
Samt vid tredje tillfället:
• Vilka typer av kunskaper anser du att examinationen mätte, och i vilken mån
sammanföll dessa kunskaper med kursmomentets syfte och målsättning, sa som
de formulerades i kursmomentets inledning samt i den efterföljande undervis
ningen?
• På vilket sätt blev eller blev inte kursmomentet som du först hade tänkt dig,
och vad berodde det på?
Vid det första intervjutillfället hade studenterna ganska vaga begrepp om syftet
och målet med kursmomentet. Endast ett par av dem hade läst (den nedan
bifogade) kursplanen, utan upprepade vad läraren hade sagt. De flesta menade att
kursmomentet skulle ge ”en helhetsbild av ämnet statskunskap , med koppling
till dagens svenska samhälle”, tillfogade någon, ”med koppling till det sociala
arbetet”, tillfogade en annan. Någon beskrev lärarens mål som ”kortfattade och
oklara”, och menade att han i huvudsak hade redogjort för vad som skulle hända
under kursmomentet. Momentet var uppbyggd kring fyra ternata, som skulle
behandlas ett och ett, med ett antal schemalagda föreläsningar och ett avslutande
seminarium för varje tema. Ett detaljschema hade delats ut och det beskrevs som
tydligt och ”verklighetsanpassat”.
Läraren hade inte självmant tagit upp examinationen men hade pa särskild fraga
från studenterna sagt att den skulle utgöras av en individuellt besvarad sal
tentamen, vilket de redan visste. Han hade sagt att han skulle återkomma med mer
information om examinationen efter att seminarierna var avklarade.
Tre veckor senare hölls den andra intervjun. Studenterna befann sig mitt uppe i
studierna och nu återstod bara ett par undervisningstillfällen och sedan ytterligare
några dagar innan momentet skulle examineras. Ett par av studenterna var på det
hela taget nöjda med undervisningen och menade att den i hög grad hade bidragit
till att uppfylla målen för momentet, övriga upplevde fortfarande att målen med
momentet var oklara. Nästan alla påpekade dock att undervisningen släpade efter
det utdelade detalj schemat, vilket upplevdes som frustrerande. Föreläsningarna
handlade ofta till större eller mindre del om saker som upplevdes ligga vid sidan
av det utlovade ämnet. Den föreläsning som ägde rum på Internationella
kvinnodagen (8 mars) hade uteslutande handlat om ”kvinnor , istället för
kommunalpolitik. Tre av studenterna upplevde även dispositionen av de två sista
ternata som ”rörig”; genomgången av det svenska politiska systemet på nationell
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nivå hade följts av en genomgång av den Europeiska unionens institutioner och
först därefter hade de politiska systemen, de kommunala och landstingskommunala
nivåerna behandlats. Dessa studenter ville hellre att undervisningen skulle ha
börjat på den kommunala nivån och därefter ”rört sig uppåt” i systemet.
Examinationen hade nästan inte alls berörts sedan det förra intervjutillfället.
Läraren hade dagen före förklarat att ”allt är viktigt”, men hade utlovat en mer
detaljerad genomgång dagen efter detta intervjutillfälle. Ett par av studenterna
påpekade att han hade ändrat sig när det gällde vikten av bl a de historiskt inriktade
delarna av litteraturen. Först hade den beskrivits som mindre viktig, men nu hade
den blivit viktig. Studenterna var splittrade i frågan om de ville ha mycket eller lite
information om den kommande examinationen. En av dem betonade att hon inte
hade velat ha någon mer information om examinationen i början av momentet,
eftersom hon skulle ha blivit stressad av det. Dessutom medförde sådan informa
tion att viss litteratur sållades bort vid inläsningen. En annan student betonade att
hon hade velat ha detaljerad information om examinationen redan vid kursmomentsintroduktionen. Ett par av studenterna menade att den information om
examinationen som skulle ges under morgondagen kom för sent och inte skulle
fa någon betydelse för deras inläsning av litteraturen; de hade ändå redan varit
tvungna att läsa all litteratur för säkerhets skull.
Det tredje och sista intervjutillfället ägde som sagt mm en vecka efter tentamensgenomgången och kursmomentsutvärderingen. Hela 80 av 87 studenter (92 %) hade
blivit godkända på tentamen, däribland samtliga av de intervjuade studenterna.
Alla var nu påtagligt nöjda med momentet i allmänhet och tentamen i synnerhet.
Alla var överens om att deras tentamen var väl utformad och att den hade mätt
relevanta kunskaper. Frågorna hade behandlat ”lite om mycket”, som en uttryckte
det, och hade varit både faktakontrollerande och analyserande till sin karaktär. Ett
par studenter påpekade dock att undervisningen hade behandlat ett större
kunskapsområde än vad tentamen sedan hade examinerat. Två andra påpekade
återigen att de olika nivåerna i det politiska systemet hade behandlats i fel ordning,
vilket hade gett ett rörigt intryck. Under de sista dagarna av undervisningsperio
den hade dock läget klarnat. Två studenter betonade att de först hade fatt ett
”tråkigt” intryck av ämnet, men att det hade blivit mer och mer positivt efter hand.
Nu var de, liksom de tre övriga, på det hela taget nöjda eller mycket nöjda med
kursmomentet.
Studenterna avslutade alltså kursmomentet nöjda och med godkänt resultat, så
vad finns egentligen att diskutera?
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Ett bestämt intryck jag fick var att glädjen bland studenterna kom i efterhand, när
momentet var avslutat. H ur stor källa till denna glädje resultatet av den egna
insatsen var, är naturligtvis svårt att säga, men det är nog ingenting som går att
bortse ifrån helt och hållet, särskilt som resultatet innebar att precis halva deras
utbildning nu var genomförd. Vid de båda första intervjutillfällena hade studen
terna mycket vaga uppfattningar om vilka mål som var uppställda för kursen samt
hur momentet skulle examineras. Det allmänna intrycket är att examinationen
upplevdes som ett stressmoment och ett nödvändigt ont som avslutar varje
moment, och som man klarar av om man bara förbereder sig tillräckligt väl. En
av studenterna sa ju uttryckligen vid ett par tillfällen att hon inte ville ha för
detaljerad information om examinationen för tidigt, eftersom hon då blev
stressad. Inläsningen av litteraturen genomsyrades av inställningen att ”allt är
viktigt”, vilket ju t o m läraren själv hade sagt sista veckan av undervisningsperio
den. Denna information, eller frånvaro av information, vet jag ledde i åtminstone
ett par fall (men troligen även i åtminstone ytterligare ett par fall) bland de aktuella
studenterna till en studieteknik som vanligen benämns ”korvstoppning”, där alla
detaljer i litteraturen anses lika viktiga och därför bankas in i minnet tills de
upplevs ha fastnat, men att de sedan efter examinationen faller bort från minnet
lika snabbt som de kom dit. Glädjen skulle möjligen inte vara lika uttalad om
studenterna fick skriva om samma tentamen en eller ett par månader senare.
Det är naturligtvis riktigt som Håkan Hult med flera har konstaterat, att
examinationen styr inlärningen, oavsett på vilket sätt examinationen sker, och
oavsett om det ges en detaljerad information om vilken kunskap som kommer att
mätas, eller inte, som ju skedde i det här fallet. Att bara låtsas som om det inte följer
något examinerande moment i slutet av kursen, påverkar ju också inlärningen: allt
blir lika viktigt, oavsett om läraren uttalar just dessa ord eller inte, vilket far stress
och korvstoppning som följd och att den mesta av den dyrköpta kunskapen endast
lagras i korttidsminnet. Forskning om inlärning, refererad av Anna Hedin i boken
Nycklar till kunskap, har inte oväntat visat att ett tryggt inlärningsklimat samt
tydligt uttalade och konkreta mål med studierna är två viktiga förutsättningar för
en framgångsrik undervisning.3 De intervjuade studenterna på den aktuella
kursen gav dock på olika sätt uttryck för att dessa förutsättningar inte hade
förelegat i deras fall, trots deras lyckade resultat på examinationen. Risken är
därför stor att en stor del av deras kunskaper snabbt faller i glömska.
Vad har då jag lärt mig av detta?
3Nycklar till kunskap. Om motivation, handling ochförståelse i vuxenutbildning.
A Hedin, L Svensson, red. Lund, 1997.
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Kursintroduktion, undervisning och examination måste integreras i en harmo
nisk helhet, för att inlärningssituationen ska kännas trygg och den inlärda
kunskapen ska bli bestående. Redan på kursens första dag måste tydliga mål med
undervisningen skisseras och hur vägen fram till målen ser ut. Läraren måste
dessutom öppet och ärligt redovisa hur kunskaperna ska examineras, och det på
ett sätt som befrämjar inlärningen och gör den lockande och som skapar en lugn
och förtroendefull relation mellan lärare och studenter. Dessa mål är sedan något
som måste upprepas med jämna mellanrum under kursens gång, just för att
inlärningen inte ska. skena iväg i riktning mot att ”allt är viktigt” och därigenom
förorsaka stress och ytlig inlärning. Universitetsutbildning är faktiskt något som
är alltför viktigt för att fa glömmas bort.

Referenser
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Samarbetsformer för utbildning
Per K vam brink, Institutionen fö r tilläm padfysik och elektronik
Abstract
En uppfattning om universitetsutbildningar är att de bedrivs i en skyddad
värld, utan kontakter med omvärlden. Detta kan man säkert diskutera, men
det finns helt klart undantag. På högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik har man under ett antal år bedrivit undervisning i samarbete med
andra. Samarbetsformerna kan variera. Till exempel arbetar vi tillsammans
med medieföretag i Umeåregionen, där kompetens från näringslivet kom
mer mediestudenterna till godo. I ett annat fall har man samkört två kurser,
där den ena gavs för medieingenjörsprogrammet och den andra för det
systemvetenskapliga programmet. I det senare fallet samarbetade lärare från
institutionen för tillämpad fysik med lärare från informatik. Det finns olika
syften med dessa samarbeten. Ett kan vara att använda kompetens som inte
finns hos oss, ett annat att man redan under utbildningen vill kombinera
olika kompetenser, något som är normalt i näringslivet. I några fall har
projekten använts för att ta in ny teknik, eller nya arbetsformer. I ett projekt
som genomfördes under höstterminen 2000 samarbetade TFE och CUT,
varvid teknikerstudenterna ger handledning till studenter som läser vid
Historiska studier i Skellefteå och Örnsköldsvik. Dessa använder Rocket ebooks, elektroniska böcker, i undervisningen. De erfarenheter som man får
efter ett större antal projekt är många. En är att projektplanering är mycket
viktig. Inte minst måste man klargöra syftet med projektet för samtliga
inblandade. Jag ska här presentera flera projekt, såväl lyckade som mindre
lyckade.

På högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik har man under ett antal år
bedrivit undervisning i samarbete med andra. Samarbetsformerna kan variera.
Det finns också olika syften med dessa samarbeten. Ett kan vara att använda
kompetens som inte finns hos oss, ett annat att man redan under utbildningen vill
kombinera olika kompetenser, något som är normalt i näringslivet. I några fall har
projekten använts för att ta in ny teknik, eller nya arbetsformer. De erfarenheter
som man får efter ett större antal projekt, är många. En är att projektplanering är
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mycket viktig. Inte minst, måste man klargöra syftet med projektet för samtliga
inblandade. Jag har för avsikt att här presentera ett antal projekt, såväl lyckade som
mindre lyckade.
Kompetensbreddning på lärarsidan
En form för samarbete är att man låter personal från andra företag eller institu
tioner medverka i kurser. Dessa kan då föreläsa eller ställa upp som resurser vid
laborationer eller projektarbeten. De kan i vissa fall använda eller snarare erbjuda
sitt företag som resurs, som studieobjekt eller som arbetsplats. Inslagets omfång
kan variera från en föreläsning till ansvaret för en hel kurs. Som lärare kan man
ha olika roller. Då det gäller en mindre punktinsats kan man ha rollen som värd
och då det gäller att genomföra hela kurser med externa lärare blir rollen att vara
beställare och examinator.
Sett från vår sida är detta ett sätt att tillfälligt säkerställa och bredda kompetens
utbudet inom ett ämnesområde. Nackdelen är förstås att kompetensen efter
momentet fortfarande inte finns i vår egen organisation. Från näringslivssidan kan
motiven variera. Man kan t ex vara uppriktigt intresserad av att dela med sig av
sin kompetens, eller så kan där finnas ett intresse för studenter med tanke på
framtida anställningar. Det förekommer även att man från näringslivet vill styra
utbildningen i en viss riktning.
Jag vill nämna två speciella kurser. Det första exemplet gäller en kurs som sedan
kursen gavs för första gången, 1997, har genomförts med externa lärare från en
regional dagstidning, VK. Kursen heter idag Professionell medieproduktion. Vi
har köpt delar av undervisningen från VK, och i vissa fall har studenterna haft
tillgång till lokaler i VK-huset. Här blir det väldigt speciellt. Då det gäller såväl
kursens innehåll som genomförande kommer den lärarkompetens som vi får från
VK att ta initiativet. Min roll som universitetslärare blir att delta, rådgiva och att
examinera. Detta har varit svårt och i vissa fall har jag själv inte riktigt varit klar
över min roll. Det svåraste eller pinsammaste är att vara kursansvarig för en kurs
där praktiskt taget all kunskap kommer från den externa läraren. Det rimmar illa,
då man själv gärna ser universitetet som kunskapens högborg.
O m man saknar kompetens eller inte har tid att ge kursen finns det minst två
valmöjligheter. En är att köpa hela kursen inklusive planering, genomförande och
examination. Detta praktiseras idag på institutionen för teknisk datavetenskap.
Den andra möjligheten är ge kursen ungefär som vi gör. Man får då förlika sig med
tanken att delta och ta vara på de russin som finns - vilket inte är att förakta.
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Jag ser många positiva effekter i ”vår” form. Jag har fått följa utvecklingen hos VK
under ett antal år. De har under dessa år byggt upp vk.se, den webbtidning som
finns idag, ändrat sitt arbetsflöde för nyhetsredaktionen och värderat om sitt
företag från att vara en regional dagstidning till ett modernt mediaföretag. Jag har
under denna tid fått ta del av de nyaste trenderna samt den senaste tekniken. Vi
har också testat olika pedagogiska former. Då har jag i egenskap av lärare visat upp
min kompetens. Vi har efter dessa år en mycket bra personlig kontakt, och respekt
för varandras yrkesroller. Den person som varit mest engagerad hos VK sitter idag
i programrådet för högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik och har tack vare
detta samarbete insikt i de flesta frågor som dyker upp. Man kan fråga sig hur det
sett ut om man inte haft detta samarbete?
Det andra exemplet jag vill nämna kommer från en kurs som heter ”IT-verktyg
för ingenjörer”. Denna kurs behandlar webbteknik. Detta område är brett och
man kan välja mellan många olika tekniker för sin produkt. Vi har valt att bjuda
in gästföreläsare från olika företag. Vissa av dessa gäster har pratat sig varma för
den teknik som de själva använder, nästan som försäljare gör, medan andra har
hållit diskussionen på ett alldagligare och kanske mer realistiskt plan. Här får både
vi lärare och studenter snabbt och enkelt en introduktion inom olika områden.
Breddning på studentsidan
Vi har även kurser där studenterna samarbetar med studenter från andra program.
Exempelvis har vi haft ett längre samarbete med Vetenskapsjournalisterna. Detta
arbete är väl dokumenterat eftersom kursen, Redaktionell teknisk tupport, har
varit en projektkurs hos grundutbildningsrådet. Stefan Sjöström, Kultur och
medier, redogjorde för detta projekt vid den lärarpedagogiska konferensen våren
1999.
För att göra en lång historia kort har mediestudenterna i denna kurs ”supportât”
studenter som läser Vetenskapsjournalistik. Från våren 2001 har vi emellertid
övergått till att enbart arbeta i projekt med andra studentgrupper. Orsaken till att
vi avvecklat supportandet har varit bristande intresse och motivation från
vetenskapsjournalisternas sida. Incitamentet för samarbetet, det reella behovet av
stöd, har med tiden försvunnit och varken studentgruppen eller ledningen för
programmet har hittat nya former för att samarbeta. Vi har den senaste terminen
i stället ett nytt samarbete med institutionen. Denna gång är det utbildningen i
museologi som tillsammans med medieingenjörer bygger virtuella museer.
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Breddning på både lärar- och studentsidan
Efter dessa utbildningsexperiment där kompetensen har breddats på lärarsidan
och studenterna har konfronterats med andra typer av studenter så kanske man
vågar sig på en kurs där både lärare och studenter får möta och samarbeta med
oliktänkande. Institutionerna Informatik och TFE gjorde ett försök i januari
2000. TFE gav då kursen ”IT-verktyg för ingenjörer” för tre av våra ingenjörsprogram samtidigt som Informatik gav kursen ”IT och människor” för studenter
på det systemvetenskapliga programmet. Här möts då studenter och lärare från
den teknisk-naturvetenskapliga och den samhällsvetenskapliga fakulteten.
Vi organiserade lektionerna som två separata föreläsningsserier, en för TFE:s
studenter och en för Informatiks studenter, och vi lät studenterna besöka de
föreläsningar som de själva ville höra. Vi startade projekt där målet var en färdig
produkt anpassad för webben. I de flesta fall var produkten en webbaffär, med en
verklig beställare från Umeås näringsliv. Grupperna sammansattes med lika delar
från de olika programmen. De hade dessutom olika roller i projektgruppen. För
att minska arbetsbördan fördelade vi handledningen av grupperna mellan oss.
Konceptet för detta samarbete var mycket bra, med alla tänkbara fördelar. Vi fick
en bred lärarkompetens och studenterna fick arbeta tillsammans trots olika
bakgrunder. De nackdelar som finns är av organisatorisk karaktär.
Fördelar - nackdelar
Den mest självklara fördelen är att man med kompetensbreddning kommer
längre i kurser och projekt än man gjort om man inte breddar. Det blir dessutom
roligare och mer konstruktivt. Man får även en uppfattning om sin förmåga och
var man står i förhållande till andra. Detta har kanske varit den största insikten i
projektet ”Redaktionell teknisk support”, den kurs som har innehållit flest
samarbeten. Tydligast har jag märkt att kvinnliga medieingenjörer under kursen
har stärkt sitt självförtroende, då de fått ett nytt mått på sin egen kompetens. Som
lärare kan det således bli en injektion som förhöjer vardagen som kanske annars
blir monoton och enformig.
Det finns tyvärr en nackdel som för många överskuggar allt vad samarbete heter.
Det tar tid, och man måste anpassa sig till andra personer.
Min personliga uppfattning är ändå att det är väl värt mödan. En bieffekt är att
bidragsgivare till projekt av dessa slag är ganska lätta att hitta. Arbetsformen ligger
i tiden. Hur gör man då?
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Det finns tyvärr inget enkelt svar på denna fråga. Kortfattat vill jag pastå att
grunden för att lyckas ligger i god planering och en god vilja. Förutsättningarna
för samarbetet kan man ganska enkelt kontrollera:
1. Är jag själv intresserad av att samarbeta med någon?
2. Finns det någon intresserad motpart?
3. Tillför det något för mina studenter?
4. Om studenter ska samarbeta med andra studenter - tillför det något för båda
grupperna?
3. Finns det en naturlig form för samarbetet?
Blir svaret nej på någon av dessa frågor —glöm allt och gör på något annat sätt.
Dåliga förutsättningar går i längden inte att förena med dessa former.
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Samarbetande studenter fokuserar fysikproblem

,

Sylvia Benckert och Sune Pettersson Institutionen fö r fysik
Abstract
Vi beskriver och diskuterar ett pedagogiskt projekt som pågår inom fysikinstitutionen. Projektets grundläggande idéer är för det första att delar av de
traditionella föreläsningarna bör bytas ut mot mer studerandeaktiva
undervisningsformer och för det andra att det är viktigt att sätta in fysiken
i sammanhang. Vi har försökt uppnå detta genom att ersätta delar av
föreläsningarna med problemlösning i samarbetande smågrupper. Proble
men som studenterna löser är så kallade kontextrika problem, d v s de är mer
verklighetsanknutna än traditionella fysikproblem. Vi är nu inne på det
andra läsåret då projektets idéer testas. Erfarenheterna hittills är så positiva
att vi vill fortsätta med denna uppläggning av undervisningen och helst
sprida idéerna till fler kurser och lärare inom vår egen institution, och
naturligtvis också utanför institutionen.
I denna uppsats diskuterar vi projektets uppläggning och genomförande och
vad som gjorde att vi kunde genomföra det och vilka problem vi mött. Vi
avslutar med en diskussion kring problemet att få visionen att bli varaktig
verklighet samt om det är möjligt att använda idéerna inom andra institu
tioner och ämnen.
Inledning
Vad är undervisning? Våra fysikstudenter och de flesta av våra fysiklärare ger på
den frågan ett svar som visar att de tänker på föreläsningar. Föreläsningar är den
accepterade formen för undervisning vid ett universitet. Ändå vet vi att studenter
för att lära sig behöver vara aktiva och att de flesta är tämligen passiva under en
föreläsning. Vi ville därför ändra vår fysikundervisning så att vi minskade tiden för
föreläsningar och istället ökade inslagen av gruppdiskussioner.
Fysikundervisning har kritiserats för att vara svår, abstrakt och utan sammanhang
med verkliga världen. Detta har i första hand gällt skolans fysik, men också
studenter på universitetsnivå klagar ofta på att de inte kan se i vilka sammanhang
fysikens begrepp och teorier kan komma in. Fysiken ses allmänt som ett ämne mer
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för pojkar/män än för flickor/kvinnor, vilket bidrar till att kvinnliga studenter
lättare än manliga avvisar fysiken som svår, tråkig och utan sammanhang med
verkligheten (Se t ex Benckert 1997). Förutom att öka inslagen av grupp
diskussioner i fysikundervisningen ville vi därför i högre grad än tidigare sätta in
fysiken i sammanhang.
Vi ansökte om medel för ett projekt, Samtal och sammanhang i förändrad
fysikundervisning, hos Rådet för högskoleutbildning, och projektpengar bevilja
des. Huvudsyftet med vårt projekt är att uppehålla och att öka intresset för fysik,
speciellt bland kvinnliga studenter. Vi tänkte oss att uppnå detta syfte genom
• att öka inslagen av samtal och diskussioner om fysik både mellan studenterna
och mellan lärare och studenter
• att sätta in fysiken i sammanhang. Det kan gälla att anknyta till vardagliga
fenomen eller en framtida yrkesutövning, att ta tekniska tillämpningar som
exempel eller att sätta in fysiken i dess historiska och samhälleliga samman
hang.
• att göra lärarna medvetna om vad ett könsperspektiv på fysik och fysik
undervisning kan innebära.
En annan viktig tanke bakom vårt projekt har varit att de nya undervisningsme
toderna ska kunna tillämpas på de flesta av institutionens kurser utan att förändra
kursernas innehåll i stort. Det ska t ex inte krävas att det skrivs nya kursplaner.
Det första året av projektet avsatte vi till planering och i denna ingick att vi besökte
två universitet i USA som ägnat sig åt att förändra fysikundervisningen. Vi besökte
Physics Education Group vid University o f Minnesota och Physics Education
Group vid University ofWashington. I Minnesota arbetar studenterna i smågrup
per med kontextrika fysikproblem (Heller, Keith, Anderson 1992, Heller,
Hollabaugh 1992). Vid University of Washington leder Lilian McDermott
forskning och undervisning med sikte på att öka den begreppsmässiga förståelsen
i fysik (McDermott 1991). Speciellt besöket i Minnesota och deras idéer om
kontextrika problem kom att spela en viktig roll för vårt projekt.
Kontextrika problem i Minnesota
Vid University of Minnesota har man undersökt hur problemlösning bäst lärs ut
(Heller, Keith och Anderson, 1992). De formulerade en problemlösningsstrategi
som steg för steg beskriver hur man bör gå tillväga för att lösa fysikproblem på
bästa sätt. För att det skulle kännas meningsfullt för studenterna att följa den
formulerade problemlösningsstrategin utvecklade de kontextrika problem (Hel
ler och Hollabaugh, 1992) och studenterna tränade problemlösning genom att
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lösa dessa problem i grupp. Alla studenter förbättrade sin problemlösningsförmåga under kursens gång. Det visade sig att studenterna efteråt presterade
mycket bättre lösningar än de studenter som undervisats på traditionellt sätt.
De viktigaste egenskaperna bos kontextrika problem kan sammanfattas i följande
punkter:
1. Problemet skrivs som en kort berättelse där studenten är huvudpersonen. Det
personliga pronomenet ”du” används genomgående.
2. Problemet ska innehålla en rimlig motivering för att ”du” ska vilja ta reda på
svaret.
3. De föremål som beskrivs är verkliga. Idealiseringar sker explicit vid problem
lösningen.
4. Problemet kan inte lösas i ett enda steg genom att sätta in siffror i en formel.
5. Det far gärna finnas mer information i problemet än vad som krävs för att lösa
problemet.
6. Det som ska beräknas behöver inte explicit efterfrågas. T ex: Kommer den här
konstruktionen att hålla? Blir det böter för fortkörning?
7. Man kan behöva göra antaganden och approximationer för att kunna lösa
problemet.
Ett kontextrikt problem behöver inte uppfylla alla sju punkterna men de två första
bör alltid finnas med.
Ett typiskt traditionellt problem som man kan stöta på i en mekanikkurs är
följande:
En kloss som väger 5,0 kgglider uppför ett lutandeplan och stannar efter 0,5 m. Planet
lutar 2(P mot horisontalplanet och den kinetiskaftriktionskoefftcienten mellan klossen
och planet är 0,60. Hur stor var begynnelsehastigheten på klossen?
Det finns inte så stor motivering för en student att lösa en sådan uppgift annat än
att läraren förväntar sig att studenterna ska lösa den. Problemet kan också lösas
genom att jämföra med typexempel och stoppa in i formler utan att studenterna
nödvändigtvis har förstått alla detaljer. Om problemet omformuleras till ett
kontextrikt problem kan det fa följande lydelse:
Du är på bilsemester i Sollefteå som är en mycket backig stad. När du kör uppför en
av dessa backar så springer plötsligt en pojke ut i vägen framför dig. Du trampar
omedelbartpå bromsen så hjulen låser sig och du farstopp på bilen. Pojken, som hade
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jagat enfotboll\ springer iväg med bollen underarmen. Nu visar det sigatt enpolisman
råkade se hela olyckstillbudet. Han kommer fram till dig, påpekar att hastighets
begränsningen är 50 km/h och skriver ut böterför fortköming.
När du har hämtat dig någotfrån den omskakande händelsen börjar du fundera på
om du verkligen hade körtför fort. På gatan ser man bromsspåren och du mäter upp
dem till 18,2 m. Du kommer ocksåfram till att gatan lutar 2CP mot horisontalplanet.
I instruktionsboken står det att bilen väger 1 570 kg och din egen vikt är 58 kg. En
person som hade sett händelsen uppskattar att pojken vägde 30 kg och det tog ca 3
sekunder för pojken att korsa den 5 meter breda gatan. Du tar kontakt med en
däckfabrikant ochfa r veta att den kinetiska friktionskoefficienten mellan dina däck
och den gatubeläggningsomfannspåplatsen är ca 0,6. Den statiskafriktionskoefficienten
är 0,8. Du mäter själv upp att kontaktytan mellan ett däck och marken är ca 1,2 dm?.
Kommer du att överklaga böterna för fortköming?
Problemet har fått en högre svårighetsgrad genom omformuleringen eftersom
nästan alla sju punkterna ovan finns med, men det är mer tilltalande för
studenterna att ta sig an. Den högre svårighetsgraden gör det också meningsfullt
att lösa problemet i grupp. Problemet innehåller mycket extra information som
kan leda till diskussioner om vad som egentligen är viktigt att veta för att kunna
lösa uppgiften.
Heller och Hollabaugh (1992) har också funnit att det fungerar bäst med tre
studenter i varje grupp och det ska vara en blandning av ”bra och dåliga” studenter.
När det endast var två studenter i grupperna hände det ofta att det inte kom fram
tillräckligt många bra idéer för att studenterna skulle kunna lösa problemet. Detta
hände sällan när grupperna bestod av tre eller fyra studenter men med fyra
studenter kom alltid någon utanför diskussionen. Det kunde hända både en blyg
student som inte vågade fråga om det han inte förstod eller en duktig student som
tröttnade på att övertyga de andra och började lösa problemet själv istället.
Vid sammansättning av grupperna utnyttjade Heller och Hollabaugh ett
diagnostiskt prov i fysik och rangordnade samtliga elever i klassen. Till varje grupp
tog de en student från den ”bästa tredjedelen”, en från mitten och en från den
”sämsta tredjedelen”. De sämre studenterna är värdefulla för att kritiskt ifrågasätta
lösningsförslag. De undvek att bilda grupper av en kvinna och två män där
männen ofta dominerade diskussionen.
Vid varje diskussionstillfälle utses slumpvis en ordförande, en sekreterare och en
kritiker i varje gnipp. Det är ett sätt att organisera grupperna så att de lättare
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kommer framat i sitt arbete. Ordförandens uppgift är att leda arbetet framåt och
se till att man håller tiden. Sekreteraren skriver ner lösningen och kritikerns
uppgift är att försöka ifrågasätta varje steg så att man inte kommer in på fel spår.
Vid University of Minnesota läser cirka 1 500 studenter varje år inledande fysik,
vilket innebär att föreläsningarna hålls inför 150 studenter. Vid gruppdiskussionerna
är de indelade i klasser om 20—25 studenter. Studenterna läser i allmänhet tre
kurser parallellt och schemaläggningen av dem begränsar varje föreläsning och
gruppdiskussionstillfälle till 50 minuter. Vi blev mycket inspirerade av besöket i
Minnesota och vi tog över deras idéer om gruppdiskussioner kring kontextrika
problem och anpassade dem till våra förutsättningar och förhållanden.
Kontextrika problem och gruppdiskussioner i Umeå
I Umea läser studenterna på fysikerprogrammet och gymnasielärarprogrammet
under större delen av sin utbildning en kurs i taget, vilket ger oss mycket större
möjligheter än i Minnesota att ordna undervisningen efter våra intentioner. Vi
införde gruppdiskussioner med kontextrika problem under fem fysikkurser för
studenterna på ovan nämnda program under år två av deras utbildning. Vi satte
som mal att minska föreläsningstiden med 50 procent och att istället öka antalet
gruppdiskussioner. Detta för att vi ville ha ett tydligt mål för en förändring så att
gruppdiskussionerna verkligen skulle komma in. Det är alltid lätt att falla tillbaka
i det gamla systemet och i vårt fall inte fa tid över till gruppdiskussionerna. Vi har
i dessa kurser haft undervisning hela förmiddagen med ungefär en timmes
föreläsning och sedan gruppdiskussioner eller räkneövning. Vi har därmed lagt ut
nagot fler timmar för studenterna än tidigare men hoppas att lärarinsatsen
(bortsett från utvecklingsarbetet som finansieras via projektmedel) ändå inte blir
större än tidigare.
Gruppdiskussionerna består till stor del av att studenterna löser kontextrika
problem men de diskuterar även kvalitativa frågor. Utformningen har varierat
nagot fran delkurs till delkurs. Under en delkurs har studenterna fått i uppgift att
visa demonstrationsexperiment för övriga studenter. De kontextrika problemen
engagerar studenterna men lärarna underskattar ofta den tid som studenterna
behöver för att diskutera igenom problemen. Våra studenter har haft två till tre
gånger så mycket tid på sig för gruppdiskussionerna som studenterna i Minnesota
men tiden har ändå många gånger varit för kort. En förklaring till detta kan vara
att våra studenter får svårare problem att lösa och ofta även flera problem. Våra
studenter får också möjlighet att diskutera problemen grundligare.
Vår erfarenhet är att det krävs någon form av redovisning efter varje gruppdiskus
sion. Det kan vara i form av inlämnade lösningar som rättas och poängsätts eller
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i form av en kort muntlig redovisning antingen i slutet av gruppövningen eller
dagen efter. De gruppdiskussioner som bestod av kvalitativa frågor hade svårare
att fånga studenternas intresse än de kontextrika problemen. Detta behöver inte
betyda att sådana frågor är olämpliga vid gruppdiskussioner men det är ännu
viktigare i dessa fall att uppföljningen är bra och instruktionerna till studenterna
tydliga.
Vi har använt oss av en problemlösningsstrategi liknande den som används i
Minnesota. Detta har lett till att studenternas skriftliga problemredovisningar har
blivit utförligare. De börjar med att skriva ner vad problemet gäller istället för att
kasta sig rakt in i lösningen. De gör dimensionsanalys och de diskuterar rimlig
heten i svaret och detta finns också med vid lösningen av tentamensproblemen,
vilket sällan fanns tidigare.
Det är väl känt att examinationen styr hur studenterna studerar. Vi har därför
försökt hitta former för examinationen som överensstämmer med vår satsning på
gruppdiskussioner. Varje kurs avslutas med en skriftlig tentamen och den innehål
ler till viss del kontextrika problem och kvalitativa frågor. Vi har även provat att
räkna in poäng på de inlämnade grupproblemen i examinationen.
En stor del i utvecklingsarbetet har varit att skriva kontextrika problem. Det gäller
att konstruera problem som engagerar studenterna, inte är för lätta så att de lika
gärna kan lösas individuellt men inte heller för svåra. Det är olika svårt att göra
bra kontextrika problem inom olika delämnesområden av fysiken. Mekaniken är
lätt. Där går det att hämta problemen från en känd, vardaglig omgivning och det
är lätt att placera in studenten (”du”) i problemet i lämpliga sammanhang.
Kvantfysiken är å andra sidan ett område som vimlar av för studenten icke
vardagliga sammanhang. Det går emellertid att göra problem som tar verklig,
historisk utveckling som utgångspunkt. På det sättet blir sammanhanget verkligt
och man frågar efter sådant som kan vara intressant att veta, men det är ändå lätt
att problemen känns främmande och svåra för studenten.
Ett annat problem för läraren som konstruerar kontextrika problem är att det
krävs detaljkunskaper om en mängd fenomen. Vilken är den största kraft som en
bungyjumplina tål? Vilken strömstyrka är det i en kraftledning? Vad är det för
effekt på utryckningsfordons blinkande lampor?
Det viktigaste i de kontextrika problemen är att de frågar efter något som verkligen
kan vara intressant att veta. Detta låter som ett trivialt påpekande, men när man
studerar fysikproblem med kritiska ögon finner man att det inte alls alltid är fallet.
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Det kan frågas efter uppgifter som leder till att studenten ska göra vissa beräk
ningar och överväganden som kan ge viktig kunskap, men där själva svaret är
ointressant.
Det kontextrika problemet skrivs som en berättelse där studenten (”du”) är
huvudpersonen. Själva berättelsen ger sammanhanget, så den är viktig, men hur
viktigt är tilltalet ”du”?Vi tror, att om man bemödar sig om att skriva ett problem
där ”du” är huvudperson, så är det lättare att hitta relevanta sammanhang och
frågor och också att skriva på ett sätt som är lätt att förstå. Det finns dock en risk
för att det kan uppfattas som lite löjligt.
Vad tyckte/tycker studenter och lärare?
Studenternas synpunkter
Kurserna som ingått i projektet har kontinuerligt utvärderats med studenterna.
Under flera kurser har så kallade backspeglar delats ut under kursens gång. De har
bestått av 3-4 frågor om hur kursen har fungerat hittills och har oftast delats ut
efter en eller två veckor på kursen. Efter avslutad kurs har studenterna fyllt i en
kursvärdering och den har följts upp av samtal mellan läraren och 3—4 studenter.
De flesta av studenterna tycker att gruppdiskussionerna fungerat bra. Det finns
många positiva omdömen. ”Gruppdiskussioner är jättebra. Man lär sig massor,
dels genom att förklara för andra, dels genom att någon annan förklarar för mig.”
”Gruppdiskussionerna är rent otroligt bra. Det är bra att man måste engagera sig.”
”Bara positivt. Lär mig väldigt mycket av dom.” Dessa positiva kommentarer
finns med under båda åren som projektets idéer tillämpats. Det finns dock 2-3
studenter som under den senare delen av föregående läsår anger att de har tröttnat
på gruppdiskussioner. ”Börjar bli lite tjatigt...”, skriver en av dessa studenter.
Samarbetet har fungerat bra i de allra flesta grupperna men det finns enstaka
synpunkter i utvärderingarna på gruppmedlemmar som inte bidrar till diskussio
nen eller som har svårt att ta till sig andras synpunkter.
De gruppdiskussioner som innebär att man löser kontextrika problem har
fungerat bäst och har engagerat studenterna mest. Studenterna tycker att det
genomgående varit bra uppgifter. Andra typer av diskussionsuppgifter har ibland
uppfattats som luddiga och oviktiga. En student från en högre årskurs, som följde
en av kurserna, kallar gruppdiskussionerna för fokuserad problemlösning och hon
tycker att de varit mycket bra. Vi tror att de kontextrika problemen fungerar bra
i gruppdiskussionerna därför att de fångar studenternas intresse och för att
studenterna har en begränsad tid för att lösa problemen. Det blir fokuserad
problemlösning. Samtidigt är problemen tillräckligt komplicerade för att ge
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upphov till en mängd diskussioner runt fysikaliska begrepp och deras använd
ning.
Vid samtal med studenter har det kommit fram att det är större behov av krav på
redovisning efter diskussion av kvalitativa frågor än efter de kontextrika proble
men. De kontextrika problemen inspirerar mer och behöver därför inte något krav
på redovisning för att studenterna ska arbeta hårt med dem. Det är också lättare
för studenterna att själva bedöma om de har en god lösning på ett kontextrikt
problem jämfört med en mer allmän diskussionsuppgift.
Några studenter ansåg under föregående läsår att antalet gruppdiskussioner varit
för många på ett par kurser. De ansåg att en del av den tiden skulle användas till
räkneövning istället. Det fanns även enstaka önskemål om fler föreläsningar i
stället för gruppdiskussioner, men de flesta studenterna verkade nöjda med
andelen föreläsningar.
Lärarnas synpunkter
Som vi skrivit i inledningen så är den accepterade och förväntade formen för
undervisning på vår institution föreläsningar. Det gjorde att vi inte självklart kunde
förvänta oss att alla lärare skulle tycka att uppläggningen av vårt projekt med en
minskning av föreläsningstiden var bra. Så var inte heller fallet. Vi diskuterade
projektet med lärare som undervisat på de fem delkurser som skulle ingå i projektet
och de erbjöds att delta och att undervisa på sina respektive kurser. Flera av dessa
lärare visade dock ingen större entusiasm för att vara med. Några var tveksamma
till projektidén. De trodde inte att en minskning av föreläsningstiden och
införandet av gruppdiskussioner skulle förbättra inlärningen. Speciellt var de
oroliga för att de duktiga studenterna skulle missgynnas. Ett par lärare antog att
projektet skulle ta för mycket tid och arbete. Vi kontaktade då andra lärare inom
institutionen som skulle kunna vara intresserade både av projektets idéer och av att
undervisa på dessa kurser. Resultatet blev att sju lärare deltog i första årets
planeringsseminarier och fem av dessa undervisade sedan på de olika delkurserna.
Vi hade under projektets första år seminarier för de lärare som ingick i projektet
då vi diskuterade aktuella artiklar om t ex begreppsförståelse i fysik, problemlösningsstrategier och kontextrika problem. Vi provkonstruerade också egna kontextrika
problem. Under år två av projektet startade undervisningen enligt projektets
idéer. Vi hade då regelbundna möten i projektlärargruppen då vi rapporterade
våra erfarenheter av genomförd undervisning, diskuterade kursutvärderingar och
hur vi skulle fortsätta. Dessa gemensamma diskussioner av undervisningen har
upplevts som mycket stimulerande och som en extra bonus av projektet.
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Samtalen med studenterna under gruppdiskussionerna ger oss lärare insikt i
studenternas problem med att förstå de fysikaliska begreppen och tillämpningen
av dessa. En fordel med detta är att bade föreläsningar och gruppdiskussioner kan
inriktas pa områden där det finns stora svårigheter.
Sammanfattningsvis så är studenterna övervägande positiva till projektets idéer.
De inblandade lärarna ser också projektet som lyckat, och vi har en känsla av att
inställningen till projektets idéer bland de lärare som inte varit med är mer positiv
nu än vid projektstarten.
Kan visionen bli varaktig verklighet?
Det blev möjligt att genomföra vårt projekt genom att vi fick medel från Rådet
för Högskoleutbildning. Det gjorde att vi kunde avsätta tid för planering och
utveckling för de medverkande lärarna. Vi fick också möjlighet att besöka för oss
intressanta universitet i USA, besök som fick stor betydelse för hur vi utformade
vårt projekt. Möjligheten att få tid för planering och utveckling för de deltagande
lärarna var nödvändig för att de skulle kunna vara med i projektet.
De lärare som deltagit tycker att projektets idéer fungerat bra, och de kommer
säkerligen att fortsätta med denna uppläggning av kurserna så länge de undervisar
på dessa kurser. Det gäller speciellt om vi fortsätter med samarbetet över
kursgränserna. De medverkande lärarna kan också tänka sig (och gör det i vissa
fall redan idag) att tillämpa projektets idéer i andra kurser.
Vad säger de lärare inom institutionen som inte varit med i projektet? Trots att vi
informerat om det vid de arligt återkommande planeringsdagarna för institutio
nen, så tycker de som inte varit med i projektet att de inte vet vad det handlar om.
För att få fler lärare att tillämpa projektets idéer bör vi hitta bra vägar att informera
om det. Det är t ex viktigt att försöket dokumenteras i detalj så att andra lärare kan
ta vid och använda var uppläggning och de kontextrika problem vi utvecklat.
Kurspärmar med bra introduktion till projektet, beskrivning av hur under
visningen lagts upp samt material som utvecklats bör sammanställas och finnas
tillgängliga för intresserade lärare.
Vi tror att visionen kan bli varaktig verklighet inom vår egen institution om vi
fortsätter med att arbeta med projektidéerna och med att informera om dem. Det
krävs dock ett stort engagemang från de inblandade lärarna för att idéerna ska få
spridning. Det är eventuellt lättare att sprida projektidéerna till engagerade
fysiklärare vid andra högskolor i landet eftersom det då gäller personer som själva
söker efter möjligheter att förändra sin undervisning.
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Vi har haft en workshop för gymnasielärare i fysik på en lärarfortbildningsdag.
Cirka 45 lärare deltog och de var mycket engagerade och intresserade. Vi har också
haft besök av fysiker från Mälardalens högskola. De ville se hur vår undervisning
fungerade i praktiken och var intresserade av att själva göra liknande försök.
Nationellt resurscentrum för fysik i Lund har under hela projekttiden visat
intresse för projektet och frågat efter information om det.
För att sprida information om projektet utanför vår institution behövs dokumen
tation i olika former, webbsidor, presentation vid konferenser, artiklar i pedago
giska/didaktiska tidskrifter. Vi planerar att skriva ett häfte med exempel på
kontextrika problem samt med beskrivning av hur de konstrueras och används.
Möjligheten att tillämpa projektets idéer om gruppdiskussioner kring kontextrika
problem i andra ämnen är svårare att bedöma. Problemlösning är ett viktigt inslag
i fysikundervisningen, i matematik och i flera andra naturvetenskapliga ämnen.
Det vore intressant att diskutera möjligheten att använda gruppdiskussioner med
kontextrika problem i dessa ämnen.
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”Självseminarier” och andra seminarier
som aktiveringsmedel
Chris Hudson, Statsvetenskapliga institutionen
Abstract
Papperet beskriver ett försök att utveckla nya undervisningsmetoder anpas
sade efter stora studentgrupper. Detta har blivit en realitet i samband med
att resurserna krympt och större krav ställs på universitetsläraren. Det är då
viktigt att utveckla undervisningsformer som någorlunda bibehåller kvalitet
utan att läraren bränner ut sig. När storleken på studentgruppen når över
150 personer, är risken stor att hörsalsundervisning blir en envägskommunikation samtidigt som studenterna passiviseras och blir ’objekt’ och inte
’subjekt’ i undervisningen. Seminarier kan då vara ett bra sätt att aktivera och
engagera studenterna. Men när studenterna är många och lärarna fa kan
varje student bara ges möjlighet att delta i ett fatal seminarietillfällen under
ett moment. Ett sätt att komma undan detta problem kan vara att arbeta med
lärarlösa ”självseminariet” i vilka studenterna själva tar ansvar för ordförande
skapet. För att dessa ska fungera krävs dock att ett antal regler ställs upp. Det
gäller t ex att medverkan i seminarier är obligatoriskt, att de uppgifter som
studenterna ska jobba med lämnas ut i förväg, och att ett protokoll förs över
huvudinnehållet i diskussionen, vilket sedan lämnas in till den ansvariga
läraren. Denna metod har utvecklats under en tvåårsperiod på ett moment
på A-nivå på statskunskap där antalet studenter har varit över 150. Erfaren
heter och utvärderingar från studenterna har genomgående varit mycket
positiva. Det har visat sig vara ett bra sätt för dem att engagera sig i texterna
och bekanta sig med kurslitteraturen inför ten tan.
Introduktion
Detta papper beskriver ett försök att utveckla nya undervisningsmetoder anpas
sade efter stora studentgrupper. Detta har blivit en realitet i samband med att
resurserna krympt och större krav kommit att ställas på universitetsläraren. Det
är då viktigt att utveckla undervisningsformer som någorlunda bibehåller kvalitet
utan att läraren bränner ut sig. När storleken på studentgruppen når över 150
personer, är risken stor att hörsalsundervisning blir en envägskommunikation
samtidigt som studenterna passiviseras och blir ’objekt’ och inte subjekt’ i
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undervisningen. Många studenter upplever det som väldigt svårt att våga ställa
frågor eller yttra sig i en stor hörsal. Det kan också vara svårt för läraren att uppfatta
om någon har problem att förstå eller hänga med i undervisningen. Det är inte lätt
att fa nära kontakt med studenter och fa i gång en dialog. Ett förslag för att kunna
lösa sådana problem är att göra som man gör på ”Vem vill blir miljonär” och fråga
publiken. Om tillräckligt många väljer det rätta svaret kan man gå vidare i
undervisningen, annars far man repetera. Men den lösningen förutsätter att man
bara förmedlar en viss sorts faktaorienterad kunskap och (kanske viktigast) att
man har en datoruppkopplad hörsal där alla kan rösta som när riksdagen voterar!
Men om ett sådant system saknas, vad finns det då för alternativ?
Seminarier kan vara ett bra sätt att aktivera och engagera studenterna. Forskning
har visat att studenternas självständiga arbete och egna insatser är avgörande för
framgångsrik inlärning. Men när studenterna är många och lärarna fa kan varje
student bara ges möjlighet att delta i ett fåtal seminarietillfällen under ett moment.
Många lärare har erfarenheter av att man håller på att jobba ihjäl sig med
seminarier från 8 till 5 under en vecka för att sedan i kursvärderingar få läsa att
”seminarier var bra men de var så få”! Utifrån studenternas perspektiv är detta en
korrekt bild - de har kanske bara fått vara med på två eller möjligen tre tillfällen
- medan läraren håller på att gå i väggen!
Ett sätt att komma undan detta problem kan vara att arbeta med lärarlösa
”självseminarier i vilka studenterna själva tar ansvar för ordförandeskapet. Jag fick
idén när jag besökte universitetet i Newcastle i samband med min forskning. Där
träffade jag lärare med längre erfarenhet av att jobba med stora studentgrupper.
Vi diskuterade nya sätt att arbeta, bl a att man kunde experimentera med
seminarier där studenterna själva tar ansvar för organiseringen och genomföran
det.
Denna metod har jag utvecklat under en tvåårsperiod på ett sexpoängsmoment på
A-nivå i statskunskap där antalet studenter har varit över 150. Momentet har en
problembaserad ”approach” där seminarier och grupparbeten spelar en mycket
betydelsefull roll. Innan momentet börjar får studenterna skriva in sig i en av flera
seminariegrupper vardera med 12-14 deltagare (principen är först till kvarnen).
Totalt arbetar jag således med ungefär 12 grupper. Samma gruppindelning
kommer sedan att gälla för alla seminarierna. Varje student deltar i sex seminarier
som alla är obligatoriska. Av dessa är två självseminarier och de återstående fyra
lärarledda. Jag inleder med ett rapportseminarium, därefter följer de två självsemi
narierna, sedan ytterliga ett rapportseminarium och slutligen de två litteratur
seminarierna. De olika typerna av seminarier beskrivs nedan.
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1. Rapportseminarier
Till de två lärarledda seminarierna ska rapporter författas. Rapportskrivning kan
ses som en form av färdighetsträning vad gäller såväl skrivförmåga som förmåga
att sammanfatta och strukturera litteratur som måste läsas in. Varje rapport skrivs
av två (högst tre) personer tillsammans. Den första behandlar en fråga som har
varit föremål för beslut i Sveriges Riksdag. Det övergripande syftet med uppgiften
är att studenterna skall erhålla en fördjupad kunskap om de olika faserna i
beslutsprocessen samt hur man kan fa information om dessa. Rapporten skall
omfatta fyra till fem A4-sidor. Under seminariet gör varje grupp en kort
presentation av sitt arbete, vilket därefter diskuteras. Rapporten om lagstiftnings
processen bedöms med betyg godkänd eller icke godkänd.
Den andra rapporten är en jämförelse av de nordiska länderna. Det övergripande
syftet är att ge möjlighet till jämförelser och fördjupningar kring ett visst
policyområde som anknyter till de nordiska ländernas politik och förvaltning.
Även med denna uppgift arbetar studenterna två och två (eller högst tre) och
skriver en kort rapport på ca fem till sex A4-sidor. Rapporten redovisas vid
seminariet och detta följs sedan av en kort diskussion om de sakfrågor eller
problem som rapporten tar upp. Alla ska delta i diskussionen, såväl författarna
som övriga seminariedeltagare. Rapporten om de nordiska länderna ger mellan
noll och nio poäng. Dessa poäng adderas till tentamenspoängen och utgör därmed
en del av den slutgiltiga examinationen.
2. Litteraturseminarier
En av kursböckerna behandlas utförligare i seminarieform. Inom seminariegruppen går studenterna ihop två och två (eller högst tre). Varje par väljer ett
kapitel ur boken och förbereder sedan en presentation av den problematik som
finns inom området samt formulerar några diskussionsfrågor för seminariegruppen. Varje seminariegrupp träffas två gånger (totalt fyra timmar per grupp).
Varje par presenterar frågan under 15 minuter och detta följs av ca 15 minuters
diskussion. En kort skriftlig redogörelse (ca två A4-sidor) lämnas sedan till
seminarieledaren.
3. Självseminarier
Vid två tillfällen tar studenterna själva ansvar för seminarierna. De far uppgifter
som de ska lösa tillsammans med hjälp av kurslitteratur och annat material.
Studenterna ska summera huvudinnehållet i diskussionen vid seminariet och de
slutsatser de kommer fram till. Detta redovisas i ett kort protokoll (en-två A4sidor), som snarast därefter lämnas till någon av lärarna. Av protokollet skall även
framgå vilka personer, för- och efternamn, som närvarit under seminarietillfället.
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De bestämmer själva vem som ska agera ordförande och vem som ska vara
sekreterare.
För att självseminarierna ska fungera krävs dock att ett antal regler ställs upp. Det
gäller t ex att medverkan i seminarierna är obligatorisk (närvarolista), att de
uppgifter som studenterna ska arbeta med lämnas ut i förväg och att protokoll
krävs. Studenternas erfarenheter har genomgående varit mycket positiva vilket
framgått av kursvärderingarna. Det har visat sig vara ett bra sätt för studenterna
att engagera sig i texterna och bekanta sig med kurslitteraturen inför tentan. Det
har också upplevts som utvecklande att själv fa ta större ansvar för sitt lärande. Från
lärarens sida är självseminarier ett sätt att öka eller bibehålla antalet seminarier
utan att öka sin arbetsbörda, även om arbetet med att lämna synpunkter på
seminarieprotokollen också kräver en arbetsinsats.

94

Akademiskt skrivande - h u r lär vi u t det?
Simon Lindgren, Sociologiska institutionen
Abstract
Uppsatsen handlar om lärares och studenters erfarenheter av ett pedagogiskt
utvecklingsarbete som bedrivits inom ramen för A-kursen i sociologi.
Tidigare har momentets uppläggning inneburit att lärarlaget vid ett tillfälle
samlat studenterna till ett starttillfälle där ramarna för en fempoängsuppsats
i tillämpad sociologi har angivits. Omedelbart därpå har en fyra veckors
period av självständigt arbete och individuell handledning tagit vid. Inom
lärarlaget på momentet har man ansett att det icke standardiserade arbetssätt
som detta individualistiska upplägg innebär, trots vissa fördelar, har innebu
rit avgörande nackdelar som inverkat negativt på det slutresultat som
studenternas uppsatser representerar. Som en följd av detta har man, med
utgångspunkt i dessa egna reflektioner samt i viss befintlig litteratur som
behandlar det akademiska uppsatsskrivandets hantverk, omarbetat kurs
momentet. Det nya upplägget, som provades för första gången höstterminen
2000, innebar för det första att uppsatsmomentet inleddes med en intensiv
vecka där en rad aspekter av uppsatsskrivandet behandlades genom korta
introducerande föreläsningar och en rad olika gruppövningar rörande
nyckelmoment som syftesformulering, uppsatsdisposition och saklig gransk
ning av texter. För det andra innebar det att den individuella handledningen
i stor utsträckning ersattes av schemalagda grupphandledningsträffar, alla
med olika teman. Här behandlas erfarenheterna av de två ovan beskrivna
arbetssätten. Det nya upplägget kommer att presenteras och utvärderas i
syfte att möjliggöra en diskussion av hur man på bästa sätt undervisar i den
förhållandevis komplexa färdighet som akademiskt uppsatsskrivande utgör.

Målet för föreliggande paper är tredelat. För det första diskuteras vissa problem
med vad jag kallar för ett traditionellt sätt att bedriva undervisning på uppsats
kurser. För det andra kommer jag att redovisa hur man, med avstamp i nämnda
problematik, omarbetat en uppsatskurs på A-nivå vid Sociologiska institutionen,
Umeå universitet. Slutligen vill jag väcka ett antal diskussionsfrågor rörande
lärarens roll på uppsatskurser.
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I sin bok A tt skriva vetenskapliga uppsatser visar Karin Widerberg (1995:15ff) på
två olika synsätt på det akademiska skrivandet. Å ena sidan finns perspektivet på
skrivandet som ett hantverk och å den andra finns föreställningen om det som en
drift. Det förstnämnda sättet att uppfatta författandet medför att man ansluter sig
till en idé om att det är något som man kan utveckla genom systematisk träning
och hårt arbete. Man menar att ju mer, och ju oftare, man skriver desto bättre blir
de slutprodukter man presterar. Det senarenämnda perspektivet - det som ser
skrivandet som drift - sätter dock skrivandet i förbindelse med behovet av
inspiration. Widerberg menar att detta inbjuder till lust och glädje, samtidigt som
skrivandet blir flyktigt och ovisst i och med att inspirationen allt som oftast kan
tryta.
Uppsatsskrivande som individuellt uppdrag
Det dominerande upplägget på många högskolekurser där studenter ska öva sig
i att skriva vetenskapligt, innebär att den absolut största delen av tiden ägnas åt
självständigt arbete med uppsatsen. Vid sidan av den individuella handledning
som ges vid vissa tillfällen längs vägen, är av tradition, och kanske också av
naturliga skäl, lektionsbunden eller gemensam undervisning frånvarande på den
här typen av kurser. Den som är kritisk mot ett sådant upplägg skulle kunna
invända att här finns en asymmetri mellan givande och examinerande av kunskap.
Så gott som alla andra kurser följer ett givet mönster som innebär att en stor del
av tiden ägnas åt att lyssna till föreläsningar samt att läsa in och tillgodogöra sig
ett visst stoff. Oftast behandlas detsamma också i form av seminariediskussioner
och andra kursgemensamma forum. Först i slutet av kursen examineras så
studenten och utsätts för en kunskapskontroll där man ska utröna huruvida
processen varit framgångsrik eller inte. Men hur ser det ut när det gäller vårt sätt
att lära ut det akademiska skrivandet?
Ja, förvisso återfinns inom ramen för de flesta kurser metodmoment där grund
läggande orienteringar med avseende på forskningsprocessen ges. Men i diskus
sioner av urvalsstrategier, metodval, kodningar och kvantitativa beräkningar finns
ofta ingen plats för behandling av det konkreta tillvägagångssättet vid författandet
av forskningsrapporten. Vidare måste man tillstå att ett uppsatsarbete de facto
innebär såväl ett ingående kunskapssökande som en relativt djupgående bearbet
ning av ett material. Detta gör i många fall dessa tillämpningsorienterade
kursinslag till långt bättre examinationsverktyg än de mer trubbiga tentamina som
man, främst av praktiska skäl, är utlämnad till på de flesta andra typer av moment.
Trots detta ges i de allra flesta fall ingen egentlig undervisning om det vetenskap
liga skrivandets överväganden och vedermödor i sig. Man blir med andra ord
lockad att ge kritikern rätt: Trots förekomsten av bra metodkurser och trots att
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uppsatsen är ett förträffligt examinationsinstrument, föreligger en asymmetri av
det slag som antyddes ovan på uppsatskurser som planeras på ett traditionellt sätt.
Något tillspetsat formulerat tenterar vi på uppsatsseminariet en färdighet som
studenten aldrig egentligen erbjudits möjligheten att lära sig. Metodkursens
förtjänster begränsar sig till att göra studenten medveten om vikten av en rad
kritiska överväganden i designen av den studie som denne avser att genomföra,
och uppsatsens positiva egenskaper som examinationsverktyg begränsar sig till
examinationen av just det ämne som är temat för studentens uppsats. Någonstans
speglar detta en syn på skrivandet som drift, för att använda Widerbergs termer.
Själva skrivandet tas på något sätt för givet. Fokus ligger på genomförandet av en
egen vetenskaplig undersökning, men när det gäller det handgripliga författandet
och utformandet av forskningsrapporten är studenten i mycket större utsträck
ning hänvisad till, om inte en trial-and-errorprocess, så i alla fall till en process där
det individuella kunskapsinhämtandet kommer att vara av högst skiftande
kvalitet, och där de ’rätta svaren’ meddelas först i efterhand i samband med
uppsatsseminariet.
Men även om skrivande och författande kan betraktas som något av en konstnärlig
verksamhet, och även om kreativitet och frihet från strikta ramar präglar de kanske
mest förfinade vetenskapliga texterna, så är det viktigt att inse att det akademiska
skrivandets grunder i hög grad är att betrakta som ett hantverk som går att lära ut,
lära in och öva upp. M itt resonemang så här långt har varit en argumentation för
vikten av att tydligare lära ut detta hantverk innan det examineras.
Uppsatsskrivande som gemensam process
I det följande kommer jag att fokusera på ett pedagogiskt utvecklingsarbete som
bedrivits i anslutning till en uppsatskurs på Sociologiska institutionen vid Umeå
universitet. I detta arbete har en övertygelse som ligger i linje med det inledande
resonemanget i föreliggande text varit utgångspunkten.
Kursen Tillämpad sociologi omfattar 5 poäng och ingår som det fjärde och
avslutande momentet i kursen Sociologi A, vilken som helhet omfattar 20 poäng.
Varje termin deltar omkring 40 studenter i den. Momentets målbeskrivning lyder
som följer:
Momentet behandlar empirisk sociologisk forskning. Det inleds med en
metodologisk litteraturdel och avslutas med en konkret tillämpning i form
av ett självständigt arbete. Studenterna väljer själva uppsatsämne, dock med
det förbehållet att ämnet behandlas utifrån ett köns-, klass- eller
etnicitetsperspektiv.
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Kursmomentet innefattar med andra ord två huvudelement; en metodologiskt
orienterande del och ett uppsatsarbete. Innan den omarbetning av kursen, som
diskuteras i detta paper, genomfördes låg tonvikten vid det senare elementet. Den
absolut största delen av tiden ägnades åt självständigt arbete med att författa en
uppsats. Under denna tid hade studenterna tillgång till en handledare med vilken
de kunde avtala tid för möten. Det var vid dessa handledningstillfällen som de
olika uppsatserna tog form. I samråd med sin handledare formulerade studenten
sitt syfte, lade upp sin strategi, orienterade sig i relevant litteratur och verkställde
författandet av uppsatsen.
Det förstnämnda elementet - det metodologiska - avklarades på två föreläsnings
timmar vid momentets början. Under detta undervisningspass introducerades
studenterna, i helgrupp, i korthet i kursmomentets ramar. En genomgång av vilka
olika delar som traditionellt ingår i en forskningsrapport gjordes, och exempel på
tidigare uppsatser författade på kursen visades. I övrigt hänvisades studenterna till
de individuella handledningstillfällena och till boken Rapporter och uppsatser (Jarl
Backman, Studentlitteratur, 1998), som rekommenderades som en lämplig
handbok att konsultera under arbetets gång.
Kursens tidigare uppläggning karakteriserades alltså av en stark betoning av
uppsatsarbetet som ett individuellt uppdrag. Det var individuellt i den bemärkel
sen att allt arbete som bedrevs mellan introduktionstillfället och det avslutande
uppsatsseminariet gjordes av studenter utan formell och schemalagd kontakt med
sina kurskamrater. Gruppen återsamlades först fyra veckor senare för att presen
tera sina arbeten för varandra på ett oppositionsseminarium. Det var ett uppdrag
i den betydelsen att en kort och koncentrerad ’briefing inledningsvis gavs varefter
studenterna så att säga släpptes fria. När studenter i sina utvärderingar pekade på
förtjänster med kursmomentet framhöll de ofta också just det självständiga
inslaget.
Man lär sig mycket av att skriva uppsats när man måste söka information på
egen hand.
Jag har varit mycket aktiv när det gäller att leta egen litteratur. Jag har gått
in i detta med stort intresse.
En del av utvärderingarna gav dock indikationer på att man såg uppsatsarbetet
som något som innebar att man illa rustad gav sig ut på hal is.
För oss som aldrig skrivit uppsats tidigare behövs betydligt mer klargörande
genomgångar om metod, syfte, problemformuleringar m m.
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Vi har för fa verktyg att arbeta med. Inför uppsatsskrivande bör studenterna
få mer metodundervisning även beträffande uppsatser på A-nivå. Annars
skapar det lätt förvirring.
Man kunde ha fått bättre hjälp med just hur man lägger upp en uppsats.
Med utgångspunkt i sådana synpunkter, och i och med att lärarna på kursen börjat
resonera i samma riktning, omarbetades kursen inför höstterminen 2000. Skill
naden bestod först och främst i att den tidigare två timmar långa kursintroduktionen
ersattes av tre dagar under vilka hela 14 lektionsbundna timmar lades ut. Vid
kursstarten delades studenterna in i tre arbetsgrupper om ca 12 personer vardera.
Varje grupp leddes av den lärare som sedan skulle fungera som handledare för
samtliga gruppmedlemmar. Därefter gavs en föreläsning om att skriva uppsats och
om den vetenskapliga uppsatsens struktur, disposition och syftesformulering. Vi
diskuterade vad en akademisk uppsats egentligen är och vad den fyller för
funktion. I anslutning till föreläsningen om syftesformuleringgenomfördes också
övningar i att formulera syften och hitta avgränsade fokus för fiktiva uppsats
ämnen i de tre mindre grupperna.
Dagen därpå diskuterades begreppen ’teori’och ’empiri’, som för många förstagångsskrivare upplevs som kryptiska, men som man ändå tenderar att ta för givna.
Studenterna fick närstudera exempel på såväl teoretiskt som empiriskt orienterade
delar av olika vetenskapliga texter och bearbeta dessa genom olika diskussionsövningar i de mindre grupperna. Vidare innehöll dagen en föreläsning om
utformandet av referenser, noter och litteraturlista samt en biblioteksvisning.
Efter den tredje dagens övningar i form av ’oppositionsseminarier’ med utgångs
punkt i uppsatser som författats på samma kursmoment under tidigare terminer
fick studenterna, som redan vid kursens inledning uppmanats fundera på sina
egna uppsatsteman, en lektionsfri dag på sig att finslipa sina uppsats-PM.
Dessa PM presenterades vid ett grupphandledningstillfälle inför övriga medlem
mar i en av de tre mindre grupperna samt för handledaren. Under den period av
självständigt arbete som sedan tog vid återsamlades samma grupper ytterligare två
gånger. Den första gången för att avlägga lägesrapporter om de olika uppsats
projekten, och den andra för att kommentera preliminära delar av varandras
uppsatser. Genom gruppövningarna och de återkommande träffarna i arbets
grupperna följde studenterna utvecklingen av varandras uppsatser. Detta innebar
att arbetet snarare antog formen av en gemensam process än av ett individuellt
uppdrag. Kursen avslutades i vanlig' ordning med oppositionsseminarier. Efter
kursens slutförande gav många av studenterna i sina utvärderingar uttryck för att
de uppfattat kursuppläggningen på ett positivt sätt.
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Jag har utvecklat min formaliakunskap då det gäller uppsatsskrivande.
Jag har förstått hur man skriver en uppsats.
Man har fått råd om hur en uppsats ska skrivas på ett mycket bra sätt. Att söka
fakta i biblioteket är inte det lättaste om man är ny.
Det var mycket bra med föreläsningar om hur uppsatsskrivande går till. Det
kan inte upprepas nog många gånger.
Introduktionen var mycket bra! Alla delar i uppsatsen togs upp.
Lärarrollen på uppsatskurser
Även lärarna på kursen uppfattade stora fördelar med den nya planeringen. Den
främsta av dessa var att kvaliteten på uppsatserna, särskilt med avseende på
formalia, var märkbart högre än tidigare terminer. Trots detta kunde man också
iaktta problem med den mer lektionsbundna modellen. Många studenter uppfat
tade den tid som fanns till arbete med den egna uppsatsen som kort redan i
utgångsläget, och de schemalagda träffarna naggade denna tid i kanten ytterligare.
Ett annat problem som särskilt lärarna på kursen erfor var att det finns något
problematiskt i att föreläsa alltför ingående när det gäller ’uppsatsteknik’. Följden
blir lätt att man i kursinledningen på ett strikt sätt lär ut den extremt strukturerade
klassiska rapportskrivningsmodellen med ett antal på förhand bestämda rubriker
(syfte, problemformulering, metod, analys etc), men under kursens gång agerar
man i motsättning mot detta i och med att man erkänner, och ibland uppmuntrar,
stilistiska och formmässiga varianter som avviker från denna. Det är onekligen så
att skrivandet (jfr Widerbergs resonemang om hantverk-drift) inte är att betrakta
enbart som ett hantverk. De mer konstnärliga och kreativa elementen är emeller
tid mycket svårare att undervisa i.
Det problem vi här står inför har i grund och botten att göra med lämrxoWsn på
uppsatskurser. Handledarrollen är i jämförelse tämligen oproblematisk och dess
innehåll är förhållandevis givet. Det som jag har avsett att diskutera i detta paper
berör snarare funderingar omkring hur man ska hantera de lektionsbundna
tillfällena på uppsatskurser. Jag har givetvis inte kommit fram till någon lösning,
men väl ett antal frågor att bära med sig i framtida pedagogiskt arbete:
• I vilken utsträckning är den problematik som beskrivs allmän?
• Är det som jag kallar för det traditionella sättet att lägga upp uppsatskurser
gängse och utbrett i den utsträckning som jag gör gällande?
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• Bör undervisning i uppsatsskrivandets hantverk inkorporeras sida vid sida med
undervisning i teori och metod eller är dess roll sekundär?
• Bör man överhuvudtaget ha andra lärarledda inslag än den individuella
handledningen på uppsatskurser, och i så fall vilka?
• Vilka är de pedagogiska förtjänsterna och/eller bristerna med de två
kursuppläggningar som presenterats ovan?
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Encouraging reflection in university w riting
Eva Lindgren, D epartm ent o f M odem Languages
K irk SuUivan, D epartm ent o f Philosophy an d Linguistics
Abstract
In this paper a method for promoting reflection in the writing of university
students is proposed in which the computer is used first to record a writing
session and later to replay the entire text production for retrospection. The
method provides the students with an opportunity to examine their own
composing processes linguistically and holistically as they view and reflect
upon the reasons behind each action undertaken during the writing process.
Results from a study using this approach with the Komvux second language
(L2) students has shown that after using the method all writers experienced
useful, although different, insights into their own writing behaviours. An
extended version of the method, which makes use of the Lindgren-Sullivan
graph, is in the initial stages of development for the university setting.
Studies to date have shown that this method promotes reflection in
motivated students and is not restricted to an L2 environment; it is equally
effective in other learning situations where reflection is useful for the
acquisition process.
Introduction
Graduates in the 21st century will require more than a sound body of knowledge
in the field(s) studied to be maximally successful. They also need, as Candy,
Crebert and O ’Leary (1994) pointed out, to be able to effectively apply theory in
both familiar and unfamiliar domains, be able to identify, access, organise and
communicate knowledge in both written and oral forms, adopt a problem solving
approach and be creative and imaginative thinkers. University education, as well
as providing the student with a sound body of knowledge in the field(s) studied,
aims to instill learning methods that equip students for life-long learning, to
develop critical thinking in the student and provide the skills that Candy, Crebert
and O ’Leary (1994) viewed as central for a university graduate.
Black and William (1998) argued that the critical mind develops by progression
in reading and writing, learning how to assess and look deeper into different texts
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and by being given time to figure out ideas and space to discuss: “When learners are
given a chance to negotiate meaning [...] their intake is superior to what is taken in
when the teacher does all the work of explaining new words — as is often the case
in the traditional classroom” (Haastrup 1991: 130-131). Therefore, it can be said
that to become effective independent learners, individuals have to be given the
opportunity to learn to take charge of, and responsibility for, their own learning.
Recently, primarily due to research in cognitive and developmental psychology,
which has argued for “a more personal and humanistic approach [to education]
which takes account of the personality, motivation and needs of individual
students” (McDevitt 1997: 35), learner-centred views of education have been
reintroduced into main stream public education. Eriksson (1991) pointed out
that Piaget’s, Bruner’s and Dewey’s views of knowledge as a process of ‘transfor
mation of information is of fundamental relevance to the idea of learner
autonomy — “the ability to organise or manage one’s learning” (McDevitt 1997:
35). McDevitt (1997) described successful autonomous learners as being active,
analytic, communicative with an awareness of the learning process per se and the
ability to evaluate and reflect over their own work.
The promotion o f reflection
The method to promote reflection in the writing of university students presented
here is based upon two computer programs, JEdit and Trace-it (Severinson
Eklundh and Kollberg 1996, Kollberg 1998) and the Lindgren-Sullivan graph
(2000). The Komvux study outlined here made use of only JEdit and Trace-it. In
addition to these two programs the methodology, which is currently under
development for use with university students and discussed briefly at the end of
the paper, uses the Lindgren-Sullivan graph.
The computer programs
The logging program, JEdit, is used to collect the data. When writing in JEdit the
writer experiences an ordinary word processor. The program registers every
keystroke and mouse movement made by the writer together with the time at
which each action occurs. At the conclusion of a writing session JEdit provides the
writer with both the final text and a log-flle containing the key-stroke and time
information. This file can be exported to an analysis program, Trace-it; a typical
screen configuration is shown in Figure 1. In Trace-it all revisions can be viewed
based on their physical position in the text, the upper screen. The program also
contains a replay facility, in which the complete writing session, including text
that has been deleted from the final text version, can be replayed revision by
revision, the lower screen.
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Figure 1. Example of a screen configuration in Trace-it.
The Lindgren-Sullivan Graph
From the data available from JEdit the Lindgren-Sullivan graph (LSG) can be
easily generated. In the LSG the x-axis shows time and the y-axis the number of
typed characters. Four different aspects of the writing session are plotted in the
LSG. First, the total number of characters typed including deleted characters; this
shows the rate at which the writer has produced text and where the writer paused.
Second, the number of characters retained by the writer after deletions; when
examined in relation to the total number of characters typed including deletions,
this curve gives an impression of the amount of text the writer has removed from
the composition and at which points deletion was undertaken. Third, vertical
lines are used to indicate the time at which each revision occurred; this gives an
impression of the density of revision and how it varies throughout the composition.
Fourth, the locations of the revisions are plotted, time of occurrence against
position in the text before the move and position in the text after the move. These
points are joined together to give a vertical line at the point of movement and the
time between moves is joined together by a line which follows the number of typed
characters. This gives an impression of how the author has moved around the text
to make revisions and shows the point at which an author is working at any point
in time. An example LSG is shown in Figure 2. This figure shows four separate
writing sessions undertaken to complete the descriptive composition “A day in my
life” by a university student writing in her first language Swedish.
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Figure 2. Example ofan LSG illustrating the writing process of a university student composing a descriptive text.
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with a broad picture of how the writer has worked with a text during its production
and can be applied to a range of different writing situations.
Preliminary Komvux study
To meet ethical considerations, the participants were informed that their writing
was to be logged and what this entailed. All participants agree to being logged and
agreed that the research team cold publish material taken from their texts and
report the phenomenological observations made.
The students were free to choose one topic from four suggested topics and wrote
an essay of around one A4 page using JEdit. All four topics were narrative and of
the same character. The task was to attract someone to visit the writer by
describing the school, surroundings or a particular period of time. These topics
were chosen as it was felt that they were suitable for all students regardless of their
English ability and as the prerequisite knowledge to fulfil the tasks was readily
available to the students. Instructions were provided orally and in writing. In order
to promote a focus on, and responsibility for, text quality rather than a focus on
time and text length it was stressed that the time suggestion of thirty minutes and
the suggested length o f an A4 page were only guidelines.
The final text version was exported to Trace-it where the writers navigated through
their texts and discussed the revisions with a peer. In order to leave the writers as
unaffected as possible by the researchers’ ideas about the use of the computer
program, the sole instruction given to the students was to look at and discuss the
changes they had made to their texts. Similarly, the interview and discussion
between the researcher and the students that followed the peer session were semi
open interviews. The writers were asked to give their opinions about being logged,
using Trace-it and how they felt Trace-it could be used in a classroom situation.
The writers views o f using Trace-it
From the observations made by the research team and the interviews, it was clear
that all four writers found the sessions both enjoyable and useful. This is
important in all learning situations, yet a student’s enthusiasm for a task has been
found to have greater impact in an autonomous learning situation (Lee 1998).
The writers’ first reaction, when reviewing their writing sessions, was that they
were not aware of the extensive number o f revisions that they had undertaken
while writing. One of the writers was surprised at her recursive writing style. When
she had written two paragraphs of her text, she went back to insert new
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information between the two original paragraphs. The insertion fitted in with the
contents of the first paragraph and she decided to add the three new sentences to
the first paragraph. Several times she also revised whole sentences, changing or
clarifying the contents. At the beginning of her essay she wrote. “Dear Jasmine,
Thanks for your letter! I hope you all are fine. I think it would be really good idea,
that you and your family”. She stopped, paused for 11.4 seconds and revised the
passage to “Dear Jasmine, Thanks for your letter! I hope you all are fine. I have
heard about your idea of coming to Sweden this summer and I really think you
should!”. When watching her writing’s evolution in retrospect, she gained an
insight into her writing process. She felt that she would benefit from writing
quicker because her tendency to get held up on the details of a single idea made
her loose track of the overall focus of the text. She also pointed at her spelling and
tense revisions and thought using Trace-it once a month to assess her L2 writing
sessions with a peer or the teacher would aid the development of her English.
Another of the writers, who was the most extensive reviser in the group with 28
revisions for every 100 words in the final text, experienced similar insights into her
writing process. After watching her writing session a number of times she detected
that she has a tendency to get stuck’ in her text and repeatedly revise aspects of
same paragraph. For the writer this was a form of eureka experience. She realised
that her revision behaviour drew her attention away from her overall plan and
resulted in the loss of the thread of the argument. She believed that the reflection
about her writing is facilitated when using of Trace-it. It had provided her with
useful information about her writing process in general and that this would help
her future compositions. She felt that as she became more familiar with Trace-it
her ability to reflect when using the tool would increase and that she would be able
to use it to locate problems in her L2 writing at of a less general nature, for example
to do with grammatical structures she was beginning to use.
One of the other writers had poor typing skills and commented when viewing her
writing session that she needed to gain key-board skills since many of her revisions
concerned typing corrections. These typographical corrections distracted her
attention from her other revisions. However, she still felt that once she had
improved her typing skills she would be able to make use of Trace-it as a tool to
assist reflection and to locate problem areas needing attention.
Applying the implications drawn from the Komvux study
to the university domain
The writers all found it useful to view their writing strategies, displayed by the
revisions shown in Trace-it. By replaying the writing session, they were made
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aware of their individual writing behaviours; each of the four writers in this study
showed and identified different needs and areas for improvement. The use of
Trace-it in the L2 writing classroom can, therefore, be considered to have
promoted successful reflection upon one’s own work without restricting the
individuality of the writer.
From the Komvux study it is possible to see how the use of Trace-it can assist with
the promotion of reflection about one's writing. By replaying and discussing the
writing session, problems and writing strategies are high-lighted which assist the
writers in becoming aware of how they approach composition. If the method were
used on a regular basis and with a wide range of topics it is likely that students
would receive a broader insight into the strengths and weaknesses of their written
language and the manner in which they construct their argumentation and, on
that basis, develop these aspects of written composition.
It was, however, clear that a rapid means of accessing a visual overview of the
writing process as a whole would have been appreciated by the Komvux students.
Such a visual representation would have assisted the participants in homing in on
the parts of their compositions in which large or complex revisions had been
undertaken. In a preliminary university-based study which has made use of the
LSG in addition to JEdit and Trace-it to promote reflection in writing, this
assumption has been shown to be correct. Figure 2 is based upon the writing of
a university student. Her task was to reflect upon, compare and contrast her
writing in two genres, descriptive and argumentative. This was conducted
primarily using the LSG, which the student found revealing of her writing
behaviour.

Conclusion
As the proposed method promotes reflection in general, the methodology using
JEdit, Trace-it and the LSG is not restricted to any particular environment, but
could be extended effectively to most learning situations. Reflection upon one’s
own work, a key-skill for the student to learn in order to become an effective life
long learner achieving the skills Candy, Crebert and O ’Leary (1994) viewed as
essential for the graduate to possess, is encouraged by these writing analysis tools.
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Academic listening:

Is the confusion increased by use o f an L2?
Jarmo Schrader, D epartm ent o f Forest Genetics and P lan t Physiology,
Swedish U niversity o f the Agricultural Sciences, and K irk P H Sullivan,
D epartm ent o f Philosophy an d Linguistics, Umeå University
Abstract
There is a belief in the Swedish academy that as long as a lecture is held in
English there is no serious additional comprehension problem for the
listener as the average Swedish student has a high competence level in, and
experience of, listening to spoken conversational English. This ignores a
range of aspects particular to academic listening. For example, the language
of lectures is not the same register as that heard in the media. Indeed, many
students find adjusting to learning through lectures and taking effective
lecture notes difficult after High School even when the lectures are held in
Swedish. These issues can be complicated by lectures held in a language other
than the listener s first language. A range of issues have been considered by
research that has examined academic listening in the context of native
English speakers lecturing non-native English listeners in, primarily, Hong
Kong, the Gulf and the USA. This paper considers how the issues highlighted
by this body of previous research apply to Swedish academy through
interviews with lecturers teaching in English in Sweden. The paper poses the
question as to what help the academy could give to both lecturer and student
to make such learning situations more effective.
Introduction
Swedish universities are increasingly anxious to attract students from elsewhere in
the world and in particular from within the European Union (EU). The Swedish
University of Agricultural Sciences (SLU) and Umeå University (UmU) are both
active in the EU s SOCRATES programme and each semester welcome over 100
non-Swedish speaking students to Umeå. One result of this drive for
internationalisation is the increase in the use of English as a language of
instruction in the Swedish academy. This increase is not perceived to be problematic
as the average Swedish student has a high competence level in, and experience of,
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listening to spoken English. Equally, the average Swedish lecturer has experience
of presenting conference papers in English, and is generally at least as competent
in English as the students.
A situation has arisen in which native (NS) and non-native speakers (NNS) of
English lecture to native and non-native speakers of English. The situation is made
more complex as it is often the case, at least in some disciplines, that the NNS
lecturer and the NNS student are both native speakers of Swedish and can,
therefore, communicate in Swedish out side of the lecture theatre.
This paper poses the question as to whether it is prudent for the Swedish academy
to continue to expand the range of courses it offers at the undergraduate and
taught masters degree levels without reviewing the educational impact this
expansion might be having upon the Swedish-speaking student or the non-native
English speaking lecturer.
The method chosen for the initial stage of the study was the face-to-face interview
in a free format; it is the outcome of the first part of this stage which is presented
here. Elliots (1996) discussion of the limitations of quantitative research in
relation to his study examining English Further Education Sector lecturers’
attitudes to the education reform that was ongoing during the early 1900’s in
England and Wales influenced our choice of investigative method. Elliot wrote:
“Quantitative research — which is broad brush, which focuses on macro
issues, which is carried out by external research staff, which is designed to
investigate the existence of evidence in relation to preset indicators, which
does not concern itself with the singular characteristics of institutions, their
environments, or their practices — tends to undervalue the practitioner as
a resource and, in so doing, undervalues the importance of the pedagogic
process itself.”
(Elliot 1996: 120).
The practitioner in the study presented here is the lecturer. The study aims to gain
access to the vast store of data arising from everyday experience, knowledge and
understanding which in many ways will be unique both to the individual and to
the situation — the very information and knowledge which a 'broad brush’
quantitative study would miss.
The paper begins by reviewing the literature on academic listening, with a primary
focus on academic listening in a second language. Thereafter, before the outcomes
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of the interview is discussed and initial tentative conclusions drawn, the topics,
which were selected for the open interviews based upon this literature review, are
presented. Finally, directions for future research in the area of second language
academic listening, and areas for pedagogical consideration and/or support are
suggested.
Background
Almost two decades ago Richards (1983) pointed out that academic listening has
its own characteristic features which make it distinct from other forms of listening
such as conversational listening. It is, therefore, odd, when one considers the
central role that academic listening plays in a students communicative competence
in the university setting, that as recendy as 1994, Flowerdew (1994) commented,
that very little research had been undertaken in the area of academic listening.
Both of these comments related to the first language context; the first language of
both the student and the lecturer is the language used for lectures. The transition
from the style(s) of teaching used in high school to the demands of the university
lecture is often not painless. The student s development o f learning techniques,
which maximise the learning from lectures is not immediate and in some cases
does not occur during the period of the students university career. Issues such as
how to take effective lecture notes and to recognise the rhetorical cues lecturers
give to indicate among other things topic change and the degree of importance of
particular topics have to be addressed.
A student who is able to take useful lecture notes is able, according to James
(1977), to:
1.
2.
3.
4.
5.

Decode
Comprehend
Identify main points
Decide when to record these
Write quickly and clearly.

As part of this process the student has also to be able to integrate the incoming
spoken message with information derived from other media such as the textbook,
handouts, over-head slides/ PowerPoint presentation and the lecturer’s blackboard
notes. The lecturer simultaneously places demands upon the students by demanding
a degree of background knowledge relating to the subject and their ability to
distinguish between what is relevant and what is not — what is a digression, an
aside or a joke? Then, on top of this opaque mass, from which fact has to be
extracted, lecturers convey addition information relating to their personal opinions
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and attitudes that include how much weight they personally give to particular
theories. All of this occurs within long stretches of talk without the opportunity
of engaging in the facilitating functions of interactive discourse such as negotiation
of meaning, confirmation checks or using repair strategies common in
conversational settings. Lectures are real-time, occurring in time rather than in
space like text, and if a part of the speech signal is missed the student makes use
of the inference abilities to fill in the gaps.
These are the factors that a student listening to lectures in their first language has
to deal with, listening in a second language involves, as Long (1989) pointed out,
a set of skills in its own right. This set of skills can be viewed as being in addition
to those needed to maximise the learning input from a lecture in the student’s first
language. We posit that lecturing in a second language to a student body listening
in a second language involves a set of skills in its own right; this area is, however,
as far as the authors are aware little researched and/or reported in the literature.
In the construction of our list of topics of interest for our interviews, we made the
assumption that the factors relating to second language academic listening, that
are outlined in the literature, and summarised in the next section, apply equally
to the lecturer lecturing in their second language to a body of primarily second
language listeners.
Second language academic listening
Second Language listening is often divided up into two processes; first, linguistic
processing and second the application of the results of the linguistic processing to
background knowledge and context. The demands of the linguistic processing for
the first stage on the behalf of the second language listeners is sometimes seen as
distracting cognitive resources away from the second stage processes, which native
speakers are able to focus on more fully. This can be seen in the native speakers
better inference ability when it comes to filling in the gaps in lectures. The
cognitive load placed on the second language listening is higher than for the native
speaker and this results in a lower inference ability.
Problems with the second stage of listening can also be seen in the claims made
by Olsen and Huckin (1990) in their study of the comprehension of engineering
lectures by non-native English speakers. Olsen and Huckin interpret the data they
collected as indicating that although students may understand all the words of a
lecture (stage one linguistic processing), they may still fail to understand the main
points of the lecture and its logical argument. The cognitive demands made by the
first stage mean that the second stage of processing is less successful. An inability
to recognize the macro-structure of a lecture is seen by some applied linguists as
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one of the major problems non-native speakers have when trying to comprehend
a lecture in an L2.
Tauroza and Allison ( 1994) collected data which compliments the results of Olsen
and Huckins (1990) study. Tauroza and Allison found that second language
listeners have difficulties following argumentation that is developed in more
complex discourse structures than those they are used to. This can again be
interpreted as the cognitive demands of the first stage impacting upon the second
stage of the academic listening process. The difficulties of the first stage have been
investigated within phonetics and applied linguistics with regard to second
language listening by, for example, in the study Prosodic coding and decoding o f
words in fluent speech: a cross-language investigation between Swedish, Greek and
French (Bannert, 1993; 1997; 1998).
Lexical problems which result in misperceptions by the listeners have been
highlighted by Kelly (1991) as the main obstacle to listening comprehension in
advanced listeners. This found resonance in a study by Flowerdew and Miller
(1992) who found three major points of difficulty: speed of delivery, excessive load
of new terminology and concepts, and ability to concentrate.
From this search of the literature on the central problems encountered by the
second language academic listener a set of interview themes was developed. This
was supplemented with our personal experiences as second language listeners and
lecturers.
Method
Face-to-face interviews in a free format were used for data collection. It was felt
that this interview style would permit the interviewer to develop casual comments
made by the interviewee in more depth by using supplementary questions. Prior
to the interviews a list of issues to be covered during the interview was constructed.
The list contained the following areas of interest:
• spontaneous personal observations
• lexical choice
• more pedestrian topic development
• asides, humour, digressions
• note taking
• examination — English vs. Swedish
• rhetorical cues — more obvious/no excursions
• restrictions on presentation style for the lecturer and/or the student
• attention problems
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•
•
•
•
•

necessity to adjust to students’ language level
are the students actively involved in the language context
terminology
culture
accent familiarity

The interview took place in a professional recording studio, so that the sound
quality o f the interviews was as high as possible, and began with some general
conversation to put the interviewees at ease. The interview was conducted in
English as this was felt to be most appropriate.
One interview with a native speaker of Swedish is reported here. The interviewee
is experienced in lecturing in English and Swedish within the Swedish academy.
The interviewee was told in advance that they were to be interviewed about their
experiences of the use of English as the language of instruction within the Swedish
academy. The interviewee, therefore, arrived at the interview with some ideas
which they readily gave. The interview did not degenerated into a question and
answer session, but developed into a highly active two-way discussion. Ideas were
developed by both the interviewer and the interviewee. We feel, that it can be
safely stated that the interviewee did not feel uncomfortable about being recorded
or about the context of the interview. These factors contributed considerably to
the quality of the material collected. The interview lasted approximately 45 and
was transcribed by the interviewers who removed all identifying material from the
transcripts.
Interview themes
The interview can be divided up into three major themes. First, language; second,
the feeling of frustration this creates for the lecturer and third, cultural differences
which complicate the teaching situation. This paper concentrates on the first two
themes.
Language
The interviewee felt that lecturing in their L2 impacted upon their lecturing style
I can say that my lecturers arent asfa n as when I teach in Swedish.. .1 tend to use
the same words over and over again
and it was apparent that they were less secure when lecturing in English than in
Swedish. This reveals itself in a number of ways. First, not being sure if what one
is saying is correct:
myproblem is that I am uncertain o f what makes sense, o f what I say and what
doesnty i f I knew I would correct myselfso to speak.
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Second, the need to have a lecture script when lecturing in English
when I lecture in Swedish I dont have a written paper, I dont read out, but in
English I need to. I dont read the lectures as such but I need to checkfrequently
so I hope that I actually do give them sort o f correctfacts... but I cant be too sure.
The third way in which this comes across is in the statement made about the first
lecture of the course:
I usually duringthe introduction Iteli them that as they can hear I am notfluent
in English.
The lecturer begins by apologising for the standard of their English. So we can see
that this lecturer is not as relaxed when teaching in English as in Swedish and that
they are continually trying to protect themselves from linguistic criticism. The use
of a written text, even if not read, indicates a pre-prepared macro-structure for the
lecture with micro-structure support if needed. Further we see with the comments
relating to frustration that the way in which this macro-structure is negotiated in
class is perceived as a linguistic difficulty.
At the same time, however, the interviewee is able to see the positives in their
linguistic limitations
I think that the Swedish students tend to understand me better sometimes than
the English spoken student, when I talk Swinglish, so to speak, the Swedish
student understands exactly what I mean but the American and British students
dont, as it doesnt make sense to them. A nd even German students might
understand me better.
I try to comfort myself with that the foreign students might actually like that
[using the same words over and over again] after a while they recognise the same
thing.
We, perhaps, see here an advantage with a second language lecturer; one of the
problems of listening to a second language lecture given by a native speaker is the
complexity of the language. The less complex sentence structure and lexical choice
could be freeing up cognitive processing for lecture comprehension rather than
linguistic processing. One aspect this interviewee had not considered was whether
the students’ attention span was shorter as the class was in their L2. O f note here
was that the interviewee immediately thought
this is something I might have been doing wrong, I have just been doing things
the same way really.
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Frustration
Along with lecturing in English (the interviewees L2) comes a strong feeling of
frustration with the inability to express oneself as freely as one can in one’s LI.
It’sfrustrating isn’t ity to know that I could do this much better but I cant. ...the
frustration when I walk awayfrom a lecture when I feel this was no good, I cant
stop thinking about thisy it staysfor a long time.
Interestingly frustration also came from the lack of note-taking by the students as
the cause for this was unclear
This is something which is also veryfrustratingfor me... here no one takes notes
and this is difficult to know why they dont. D ont they know what I am talking
about\ or is it just not interesting or what is iti ...I t might be that they have a
problem with concentrating on what I am talking about so they cantjusty cant
handle doing two things at the same time.
Cultural Differences
Cultural differences impacted upon how ready the student was to talk in class, the
degree to which they understood the teaching form and the manner in which they
interacted with the lecturer. These differences were viewed as separate to the
linguistic ones, but ones which interacted with the language issue.

Conclusions
The views presented in this paper are based upon a single interview. More
interviews with lecturers and students are planned. Further it is hoped to be able
conduct an observational study. This planned data collection will permit the
examination of the issues addressed in more detail. From the interview reported
here we see a frustration on the part of the lecturer who feels limited in the quality
of the job they are able to do due to the language of teaching. We equally see that
on top of this problem, issues of cultural difference and expectation by the
exchange student population further complicate an already difficult situation. If
the current outcome proves to be the general case, then we believe that, if the
Swedish academy wishes to continue in its drive for internationalisation, it needs
to offer support to both the lecturer and the student who work and study in an
L2. The form this support should take will research into the lecture comprehension
process. As Flowerdew wrote in 1994:
“Research into the lecture comprehension process is of value in applied
linguistics because an understanding of how lectures are comprehended can
suggest appropriate ways to encourage second language listeners to listen to
lectures. [...] In addition, information about the lecture comprehension
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process can guide lecturers in how to present their lectures to ensure optimal
comprehension“
(Flowerdew 1994:8)
Research in the field will hopefully assist the designing of such support so that the
frustration felt by lecturers teaching in their L2 can be reduced. It cannot be good
for morale if a lecturer feels that they are not able to teach to the best of their ability.
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Läkemedelskemi i grundutbildningen:

Projektlaborationer i större studentgrupper
M ikael Elojsson, Organisk kemi, Kemiska institutionen
Abstract
Kursen Läkemedelskemi (10 p) utvecklades under 2000 och gavs för första
gången under senare delen av höstterminen 2000. En stor del av utvecklings
arbetet inriktade sig på framtagning av projektlaborationer (5 p) avsedda för
större studentgrupper. Idéerna bakom laborationerna, utvecklingsarbetet
och hur det hela gick när kursen gavs kommer att diskuteras.
Bakgrund
En betydande andel av den industriella verksamheten i Sverige utgörs idag av
läkemedelsproducerande företag och det föreligger därför ett behov av att utbilda
studenter med kompetens inom läkemedelsområdet. Denna kompetens är också
värdefull ur akademisk synvinkel eftersom dagens forskning tenderar att bli
alltmer tvärvetenskaplig. Gränsområdet mellan kemi och biologi är ett huvudfält
med stark utveckling. Som ett resultat av detta och starka önskemål från
studenthåll har det inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten under en
längre tid funnits planer på att utveckla en ny kurs inom ämnet läkemedelskemi.
Under 2000 utvecklades de nya kurserna Läkemedelskemi (10 p) och Teoretisk
läkemedelskemi (5 p, endast teoridelen i Läkemedelskemi 10 p). Kurserna gavs på
C-nivå med avsikten att ge en bred teoretisk och praktisk introduktion till
området läkemedelskemi. Vidare kommer kurserna och utvecklingsarbetet för
knippat med dessa att utgöra en bas för att inom en snar framtid utveckla en ny
läkemedelsinriktning inom kemistprogrammet och civilingenjörsprogrammet
Teknisk naturvetenskaplig kemi.
Utformning av laborationerna
Forskning i läkemedelsindustrin utförs ofta i projektgrupper där personer med
olika kompetenser samarbetar för att nå uppställda mål. Idén var att studenterna
på motsvarande sätt skulle bilda större grupper om fem till sju studenter som
under hela laborationsperioden arbetar med ett större projekt som omfattar flera
moment. Tanken var också att laborationsprojekten skall illustrera ett kemisktbiologiskt tänkande i flera steg med god forskningsanknytning. För ett typiskt
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läkemedelsprojekt omfattar detta design av relevanta substanser, framställning
(syntes) av dessa och en biologisk utvärdering för att bekräfta om substanserna
uppvisar förväntade egenskaper. Förhoppningen var att tiden dessutom skulle
medge design, syntes och utvärdering av en andra generationens substanser.
Dessutom var tanken att laborationerna skall ge utrymme för studenterna att
självständigt planera och utföra det nödvändiga arbetet. Vart och ett av momenten
design, syntes och utvärdering är dock omfattande, och på ett tidigt stadium av
utvecklingsarbetet stod det klart att knappast alla i projektgruppen kan utföra alla
moment. En uppdelning av projektuppgifter blir därför nödvändig vilket ställer
höga krav eftersom studenterna inom gruppen då servar varandra med tjänster
och kunskap. En av utmaningarna var att hitta lämpliga laborationer med
avseende på genomförbarhet och krav på instrumentering. Efter ett omfattande
utvecklingsarbete fanns dock tre fungerande projektlaborationer inom områdena
blodsjukdomar, HIV/AIDS samt antibakteriella substanser som alla är högintres
santa områden ur akademiskt och industriellt perspektiv.
Utförande av laborationerna
Studenterna indelades i grupper om sex till sju studenter baserat på program
tillhörighet (Kemistprogrammet, Cell- och molekylärbiologiprogrammet, Tek
nisk biologi, Teknisk naturvetenskaplig kemi). Två till tre grundläggande artiklar
delades ut och efter ett par dagar hölls ett första möte där problematiken kring den
sjukdom projektet handlade om diskuterades generellt. Vid mötets slut delades
projektuppgiften och ett par detaljerade forskningsartiklar ut och efter ytterligare
ett par dagar hölls ett möte då de praktiska aspekterna diskuterades och de olika
arbetsuppgifterna fördelades på grupper om två till tre studenter. Därefter startade
det praktiska arbetet där de mindre grupperna var för sig fick lära sig de laborativa
tekniker som krävs för design, syntes respektive utvärdering. Varje vecka hölls ett
projektmöte där de mindre grupperna informellt presenterade vad som åstad
kommits under veckan som gått. Dessutom skedde daglig överföring av informa
tion till exempel då substanser var designade och behövde framställas eller då
substanser var redo för utvärdering. I något fall uppstod problem i en av de mindre
grupperna vilket ledde till att arbetet inom projektet som helhet kom att halta
något. Inom grupperna roterades även arbetsuppgifterna efter eget initiativ för att
variera arbetet och för att få en möjlighet att pröva ytterligare tekniker. Vissa av
teknikerna kräver dock en avsevärd inlärningstid för att erhålla reproducerbara
data av hög kvalité och rotationen av arbetsuppgifter resulterade i något fall i sämre
data. Det praktiska arbetet utfördes i eller i direkt anslutning till lokaler och med
utrustning som används i den ordinarie forskningsverksamheten vid organisk
kemi.
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Presentation av resultaten
I universitetsutbildning är skriftliga rapporter och muntliga redovisningar vanliga
till skillnad från posterpresentationer som är relativt ovanliga i undervisning men
däremot vanliga vid presentation av vetenskapliga resultat vid konferenser.
Studenterna fick därför i uppdrag att framställa en poster som sedan presenterades
vid en offentlig postersession. På detta sätt fick studenterna en möjlighet att lära
sig att sammanställa en poster och att offentligt presentera sina resultat för en
bredare publik.
Synpunkter från studenter och handledare
Studenterna upplevde generellt laborationsprojektet positivt och arbetet i grup
perna förflöt utan större friktion. Studenterna ansåg att forskningsanknytningen
var god, att de lärde sig nya laborativa tekniker och att arbete med projekt utan
ett förutbestämt resultat är stimulerande. Den relativt lösa strukturen utan strikt
handledning föreföll stimulera eget ansvar och initiativ. Synpunkter framfördes
dock på att projektet kan introduceras på ett bättre sätt. Den första grundläggande
informationen var enkel, men den mer specialiserade upplevdes som svår.
Fördelningen av arbetsuppgifterna skedde på ett stadium då ingen av studenterna
egentligen var medveten om vilka praktiska moment som ingick i projektet.
Vidare efterlystes ett bättre informationsflöde om vad de andra i projektgruppen
arbetade med. Möjligheten till att rotera arbetsuppgifter ansågs bra. Att få
presentera resultaten i posterform uppskattades av samtliga studenter. Vi som
arbetat som handledare är mycket nöjda med kursens utfall. Studenterna var
mycket entusiastiska, tog egna initiativ och tog självständigt ett stort ansvar för
projektens genomförande och posterpresentationen. Den något lösa strukturen
innebar dock ibland svårigheter att organisatoriskt hålla ordning i de olika
laborationslokalerna. Postrarna höll hög kvalité och presentationen var mycket
lyckad.
Förändringar infor kommande år
Inga större förändringar av laborationernas utformning kommer att genomföras
inför kursen 2001. Projekten kommer dock att introduceras på ett annorlunda
sätt med till exempel individuella instuderingsfrågor som sedan gås igenom i
gruppen. En efterföljande beskrivning av de experimentella teknikerna skulle
underlätta fördelningen av arbetsuppgifter till exempel för att undvika att
studenter utför tekniker som de redan lärt sig under tidigare kurser. Detta skulle
också kräva egna litteraturstudier vilket inte ingick i någon större omfattning
under kursen. Mötena i projektgrupperna bör göras något mer strikta för att
säkerställa att alla är införstådda med vad som sker i projektet.
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Tillkännagivande
Utvecklingsarbetet möjliggjordes genom finansiellt stöd från Tekniska högskolan och
Organisk kemi. Hans Emtenäs, Andreas Larsson och Mickael Mogemark (Organisk
kemi) genomförde tillsammans med författaren såväl utvecklingsarbetet som den
sludiga handledningen av studenterna. Roland Nordfelth (Cell- och molekylärbiologi)
deltog som handledare för en av smågrupperna inom ett av projekten.
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Några tankar kring studerandeaktiva projektlaborationer
inom kemi, biologi och medicin
M ikael Göransson, Institutionen fö r mikrobiologi,
Toralph Ruge, Institutionen fö r m edicinsk biovetenskap,
och M ikael Elofison, Kemiska institutionen
Inom laborativa ämnen som kemi, biologi och medicin förekommer projekt
laborationer där studenterna under en längre tid arbetar med ett projekt. Vi har
arbetat med olika typer av projektlaborationer inom kurser i kemi, biologi och
medicin. I samband med kursen i lärarkunskap genomförde vi var och en enkäter
som berörde dels de specifika projektlaborationerna, dels laborationer som
undervisningsform. Våra funderingar och slutsatser baseras på resultaten från
dessa enkäter och de erfarenheter vi fatt genom vårt arbete inom laborationsundervisning (bland annat genom kursutveckling, löpande undervisning som
handledare, examination och utvärdering). Vi har speciellt tittat närmare på några
faktorer som vi tycker är intressanta och viktiga när det gäller laborationen som
undervisningsform.
1. Gruppen som arbetsform
Laborationsgruppens storlek och sammansättning har stor inverkan på i stort sett
alla aspekter av laborationen.
2. Motivation
En stor utmaning är att motivera studenterna till att göra en god insats och
stimulera till lärande.
3. Tid for reflektion
Laborativt arbete är ofta krävande och är i de flesta fall fokuserat på att nå fram
till uppställda mål. Ofta förbises vikten av att stanna upp och reflektera över det
egna arbetet.
4. Examination och bedömning
Valet av examinationsform och hur den totala insatsen bedöms är viktiga inslag
för att ge studenterna möjlighet att på ett tillfredsställande sätt presentera sina
resultat och få god återkoppling.
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Naturvetenskapens världsbild:
E tt försök att väcka intresse och förståelse
för naturvetenskaplig kunskap
M adelen H olmlund, Institutionen fö r fysik, och Christer Nordlund,
Institutionen fo r historiska studier (Idéhistoria)
Problembakgrund
I den utbildningspolitiska debatten har det länge hetat att naturvetare och
tekniker har en bristfällig kompetens inom humaniora och samhällsveten
skap. Naturvetare och tekniker blir visserligen ut-bildade, men då de har
saknat denna typ av bildning har de ändå betraktats som o-bildade. För att
komma till rätta med detta de två kulturernas problem har olika åtgärder
vidtagits. Längre utbildningsprogram har tryfferats med inslag av språk
övningar, filosofi eller idé- och lärdomshistoria och möjligheter har givits att
läsa ”allmänbildande” (så kallade core curriculum) kurser, som den Veten
skapliga baskursen vid Umeå universitet. Att det motsatta förhållandet
råder, det vill säga att humanister och samhällsvetare sällan besitter någon
högre kompetens inom naturvetenskap och teknik har däremot inte
problematiserats i lika hög utsträckning. Arbetet med att försöka återförena
de två kulturerna - där trängda humanister vet allt mindre om naturveten
skap, och forskningsfrontsbesatta naturvetare struntar blankt i kulturarv och
historia, för att tala med Martin Kylhammar - har främst förts i en riktning.
Mot bakgrund av denna situation etablerades inom Delegationen för
tvärvetenskap en vision om en ”naturvetenskaplig baskurs”. Kursen började
planeras av två fysiker och två idéhistoriker under hösten 1999 och gavs för
första gången vid Sommaruniversitetet 2000. Syftet med denna rapport är
att redovisa drag ur kursens utvecklingsprocess och första utfall, ur såväl ett
student- som ett lärarperspektiv. De didaktiska frågor som behandlas rör
kursens syfte och målsättning, innehåll och undervisningsform, examina
tion och utvärdering. Därmed kommer också att framgå vilken verklighet
som visionen slutligen landade i.
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Syfte och målsättning
Det tänkta huvudsyftet med kursen, som småningom fick namnet ”Naturveten
skapens världsbild” och gavs den begränsade omfattningen av fem poäng, var att
presentera och diskutera adekvata bitar av den samtida naturvetenskapliga
världsbilden för studenter som i sin reguljära utbildning inte kommer i kontakt
med naturvetenskap. Ett annat syfte var att diskutera naturvetenskapliga
forskningsmetoder, som datasimuleringar, laborationer och experiment samt
statistiska och andra matematiska modeller, och därigenom bidra till en förståelse
för den naturvetenskapliga kunskapens villkor. Vi tänkte oss att det å ena sidan
borde framgå att naturvetenskapen inte är riktigt så objektiv och neutral som det
ibland framställs, men att den heller inte är så relativ som senare radikalkonstruktivistiska röster har velat göra gällande. Målsättningen var att både
erbjuda studenterna en inblick i naturvetenskapens nuvarande världsbild och att
underlätta förståelsen av naturvetenskapens arbetssätt och metoder.
Denna målsättning skall relateras till Delegationens uppfattning att det inte bara
är nyttigt att naturvetare och tekniker ”bildar” sig inom humaniora och samhälls
vetenskap, utan att det även är viktigt att humanister och samhällsvetare tillägnar
sig naturvetenskapliga kunskaper och en förståelse för naturvetenskapens möjlig
heter och begränsningar. Stöd för denna hållning finns för övrigt att hämta i Umeå
universitets Utvecklingsprogram för 1998-2002 där det står att: ”Alla studenter
ska uppmuntras att läsa minst en kurs från ett annat fakultetsområde än den
huvudsakliga hemvisten.” I detta ligger en relativt traditionell upplysnings- och
bildningstanke, men samtidigt också en djupare insikt om att dagens forskning
inom områden som exempelvis medicin, mikrobiologi, genetik och ekologi
behöver kompletteras med andra perspektiv än de naturvetenskapliga. Det finns
därför argument för att intressera dagens studenter för dylika kunskapsområden
redan under grundutbildningen, något som i förlängningen skulle kunna gynna
framtida (eventuellt tvärvetenskapliga) insatser för dem som fortsätter på en

En fråga som tidigt väcktes och som diskuterades under flera planeringsmöten var
huruvida kursen endast skulle vara öppen för humanister och samhällsvetare, eller
om även studenter som normalt läser naturvetenskap skulle kunna delta. Biologer
och fysiker använder som bekant olika arbetssätt, liksom kemister och medici
nare. Skillnaden är till och med stor mellan exempelvis praktiska och teoretiska
fysiker. En blandning av studenter med olika inriktningar borde därför å ena sidan
stimulera till djupare och mer initierade diskussioner, fast å andra sidan skulle
möjligen en homogen grupp med endast ”naturvetenskapliga oskulder” skapa ett
tryggare inlärningsklimat där ”alla” frågor kunde resas utan problem? Resultatet
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blev slutligen att kursen borde vara öppen att söka för alla studenter som önskade
gå den, men att det i kursbeskrivningen skulle framgå att innehållet framför allt
riktade sig till studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. En bidragande
orsak till detta beslut var den ekonomiska verkligheten: tänk om för få studenter
visar intresse? Vi beaktade också möjligheten att redan verksamma lärare inom
naturvetenskap skulle vilja läsa kursen som ett moment i deras fortbildning.
En annan sammanhörande fråga gällde kursens svårighetsgrad. Vilken nivå kan
föreläsningar och litteratur ligga på för att stoffet skall bli varken för obegripligt
eller för trivialt? Den diskussion som följde ledde dels fram till beslutet att ett
”populärt” framställningssätt, utan något tummande på vetenskapligheten, var
att föredra, dels att en viss behörighetsnivå skulle krävas. För behörighet till kursen
sattes därför ett krav på minst två terminers (40 p) studievana. Med andra ord
beslöt vi oss för att lägga större vikt vid intresse och studieteknik än befintliga
faktakunskaper.
Innehåll
Även om formuleringen ”Naturvetenskapens världsbild” förpliktar, är det givet
att ett bestämt urval som endast tillåter fördjupningar på vissa punkter blev
nödvändigt. Vår diskussion om vad kursen specifikt skulle innehålla kom därför
att utgå från både den stora frågan om vad som egentligen kan sägas utgöra dagens
naturvetenskapliga världsbild och vad våra presumtiva studenter skulle kunna
tänkas vara intresserade av att vilja lära sig. Diskussionen kom naturligtvis också
att styras av våra egna erfarenheter, intressen och inställningar. Troligen också av
våra förutfattade meningar om studenternas önskningar.
Utifrån våra olika förslag följde vad man skulle kunna kalla för en utgallringsprocess. Frågor om naturvetenskapens historia, teorier kring förhållandet mellan
teknik och naturvetenskap samt kunskapsteoretiska aspekter kring etik och
värderingar, kön och ideologi, makt och media etc uppfattades av alla som
intressanta att behandla, men sådanat valdes i stort sett bort på grund av kursens
ringa omfattning. Däremot var vi eniga om att exempel på moderna naturveten
skapliga teorier som ännu inte nått acceptans (teorikonflikter) borde diskuteras,
samt i viss mån synen på naturvetenskap i media. De fyra innehållsliga teman som
vi till slut samlade oss kring var de följande:
• KlimateP. H ur och varför analyseras klimatet, historiskt, i samtiden och för
framtiden? Hur uppfattas teorin om växthuseffekten idag? Varför är ledande
forskare oense om huruvida växthuseffekten är påverkad av mänskliga faktorer
eller inte?
126

• Livet. Evolution och genetik; om människans biologiska förhållande till resten
av naturen. Ekologi; om förhållandet mellan ekologi och miljöfrågor, exempelvis
mellan ”balanstänkande” och ”kaostänkande”, ”vetenskap” och ”ideologi”.
• Fysikern Från mikrokosmos till makrokosmos; från kvantfysik och kärnpartiklar
till kosmologi och kosmogoni. Vad är det minsta vi tror oss känna till idag och vad
är det största? Om förhållandet mellan fysisk verklighet och matematiska model
ler.
• Medvetandet. Hjärnans grundläggande funktioner, neurobiologi och kognitionsvetenskap. Om hur det kan komma sig att hjärnan är så bra på att ”tänka”?
För att studenterna skulle kunna erhålla en förståelse för naturvetenskapens
moderna arbetssätt blev vi eniga om att ett antal ”antropologiska” studiebesök
borde genomföras. Vi tänkte oss exkursioner i fält (inom t ex ekologisk botanik
och geovetenskap); genomförande av experiment i olika laboratoriemiljöer (inom
t ex kemi och praktisk fysik); datasimuleringar (inom t ex meteorologi och
rymdfysik). I anslutning till dylika studiebesök skulle möjlighet finnas till att
diskutera och problematisera den hypotetiskt deduktiva arbetsmetoden, statis
tiska bearbetningar av resultat och insamlat material etc.
Undervisningsform
Den första - och naturliga - utgångspunkten var att kursen borde genomföras i
Forum för tvärvetenskaps regi. Detta visade sig emellertid inte vara möjligt, varpå
en förfrågan ställdes till institutionen för fysik, som tackade ja. Tidsmässigt blev
ambitionen att en första del skall ges under sommarlovets första veckor och en
andra del, innehållande de praktiska momenten, under lovets sista veckor.
Att undervisa om naturvetenskapens allra senaste rön för studenter som inte i
första hand är skolade i denna vetenskapskultur ställer höga pedagogiska krav, om
det var vi alla överens. Det behövs lärare som å ena sidan är väl insatta i den
pågående forskningen, å andra sidan har en förmåga att presentera och diskutera
denna forskning utan att använda ett allt för tekniskt språk. Samtidigt skall
undervisningen göras på ett intresseväckande sätt som tillåter öppen dialog mellan
lärare och studenter och mellan studenter och studenter. En viktig poäng
angående lärarvalet ansåg vi vara att använda både kvinnor och män som
föreläsare.
Vi kom vidare fram till att undervisningen skulle bygga på både föreläsningar och
en mångfald arbetsseminarier, där såväl föreläsningar som kurslitteratur och
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studiebesök behandlas i mindre grupper. Angående lämplig litteratur finns det
idag en uppsjö ”populärvetenskapliga” böcker som behandlar ovan nämnda
områden, skrivna av såväl välrenommerade forskare som andra författare, inte
minst vetenskapsjournalister. Kvaliteten på dessa böcker varierar kraftigt. För att
välja ut kurslitteraturen samlades vi en särskild dag då vi diskuterade ett antal
böcker som vi personligen fann lämpliga. Därefter fick även vissa av de påtänkta
lärarna lämna synpunkter på litteraturvalen, samt komma med egna förslag.
Examination och utvärdering
Det kan finnas flera olika syften med att examinera en kurs. Ett traditionellt skäl
är att låta examinationen vara ett kunskapstest som visar prov på respektive
students inlärning; ett sätt att värdera och godkänna (eller underkänna) studen
ternas insatser. Som senare pedagogisk forskning har pekat på är dock detta
förhållningssätt förenat med stora svårigheter, dels metodiskt och administrativt
i fråga om hur tentamina utformas och rättvist rättas, dels teoretiskt och
psykologiskt i fråga om hur proven styr studenternas inlärningsförfarande (och
därmed hur mycket de förstår och minns av stoffet). Ett annat skäl är att betrakta
examinationen som ett inlärningstillfälle bland andra, där studenterna ensamma
eller i grupp undersöker och besvarar (eventuellt också själva rättar) frågor,
alternativt utför bestämda eller frivilliga uppgifter. Dessa båda skäl behöver inte
nödvändigtvis stå i motsatsförhållande till varandra, men för denna kurs valde vi
att inte ha någon slutskrivning alls utan att istället använda oss av flera löpande
examinationstillfällen. Dessa kom att bestå i ett aktivt deltagande dels i seminarier,
dels i praktiska övningar men också i ett antal skriftliga inlämningsuppgifter
utifrån kurslitteraturen. En av dessa skriftliga uppgifter bestod Ì att läsa och
recensera en biografi över någon vetenskapsman eller -kvinna.
Att utföra rigorösa värderingar av kurser är alltid viktigt, men kanske allra viktigast
i de fall då kurserna ges för allra första gången. Vårt eget intryck av sådana kurser
är att de utan undantag kan förbättras avsevärt, och för att detta skall vara möjligt
krävs en dialog mellan lärare och studenter. I så måtto är värderingar ett bra
instrument för utvecklingsarbetet av denna kurs, som ännu skall betraktas som ett
experiment.
Genomförandet
Intresset för kursen Naturvetenskapens världsbild visade sig vara mycket stort.
Med över 500 sökande, varav cirka 170 i första hand, var Naturvetenskapens
världsbild en av de mer populära kurserna vid Sommaruniversitetet 2000. Till de
30 platserna antogs och registrerades slutligen 40 studenter. Eftersom kursen
främst riktade sig till dem som hade humanistiska eller samhällsvetenskapliga
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studier bakom sig var det en stor andel av de antagna som hade den bakgrunden.
Kursen visade sig även locka lärare inom olika ämnesområden samt naturvetare
och teknologer. Antalet kursdeltagare sjönk tyvärr ganska omgående. Redan efter
några dagar återstod endast hälften av dem som hade antagits. Låg genomström
ning är som bekant en relativt vanlig företeelse på sommarkurser, men med tanke
på vilket intresse som fanns för denna kurs fanns det förhoppningar om att utfallet
skulle bli annorlunda.
Kursen byggdes upp kring gästföreläsare från olika ämnesområden som, av
värderingarna att döma, lyckades belysa de aktuella frågeställningarna på ett
inspirerande sätt. De föreläsare som engagerades tyckte själva att det var givande
att få tillfälle att prata om den pågående forskningen inom sitt ämnesområde inför
en så blandad studentgrupp. Flera tyckte dock att de ställdes inför en svår uppgift,
men som någon uttryckte det: ”.. om inte vi tar upp de här frågorna, vem ska då
göra det...?”. Resultatet blev väl förberedda föreläsningar där studenterna inbjöds
att diskutera. De frågeställningar som togs upp vid föreläsningarna följdes därefter
upp vid olika typer av seminarier. Ett antal obligatoriska moment i form av
laborationer och exkursioner ingick också då studenterna som planerat fick
möjlighet att ta del av de arbetssätt som används inom det naturvetenskapliga
området. Studenternas eget deltagande bestod dessutom i att aktivt medverka i
seminarier där obligatorisk såväl som valfri kurslitteratur ventilerades. Ett rollspel
där klimatförändringar och växthuseffekten behandlades tillhörde också de
studentaktiva momenten. Studenterna tilldelades en roll, i form av representant
för någon myndighet eller intresseorganisation, och gavs sedan möjlighet att läsa
in sig på vad representanten hade för ställning i frågan. Att skriftligen redogöra för
ett antal uppgifter tillhörde också kursmomenten. Studenterna visade stort
engagemang och intresse för de olika uppgifterna. Huvuddelen av föreläsningarna
var placerade under kursens första hälft medan den andra tidsperioden av kursen
ägnades åt mer aktivt deltagande från studenternas sida.
Kursen följdes upp med skriftliga utvärderingar både mitt i och i slutet av kursen.
De som deltog och även fullföljde kursen tycks i allmänhet vara nöjda med såväl
de olika delmomenten som med kursen som helhet. Några positiva kommentarer
om kursen som helhet var: ”Känner mig mer allmänbildad och har fått många nya
insikter. Det är bra att vi har så olika bakgrund och har läst på universitet tidigare,
då är man van att diskutera på ett annat sätt och kan bidra med sina erfarenheter.”;
”Bra mötespunkt för humanister, samhällsvetare, naturvetare och teknologer...”;
”Andra halvan har varit bäst. Från början fattade jag inte riktigt den röda tråden,
men den kom på slutet.” Studenterna hade också några synpunkter på hur kursen
kunde förbättras: ”Att ta hit experter från ‘båda håll‘ om något ska debatteras —
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istället för som det har varit nu med en expert' och en massa studenter som oftast
inte har fakta—att få fakta från båda håll och lyssna på insatta människor debattera
vore roligare än att gissa hur det egentligen ser ut.”; ”Mer diskussioner redan under
första halvan av kursen, tror jag, och mer spänningar och beröringspunkter mellan
hum och nat från början. För att ringa in problematiken liksom.”; ”Jag tycker att
det ska vara många tillfällen till gruppdiskussioner - även korta femminuters t ex
under föreläsningen!”.
Avslutande kommentarer
Det didaktiska arbetet med att konstruera en universitetskurs är en process som
bör bygga på medvetna ställningstaganden, både beträffande målsättningen och
undervisningens uppläggning. Sådana ställningstaganden är aldrig givna, utan
påverkas av såväl pedagogiska idéer som traditionella utbildningsstrukturer och
ekonomiska resurser. I vårt eget arbete har vi, tycker vi, utgått från en gemensam
och uttalad målsättning, kopplad till ett tydligt utbildnings- och forskningspolitiskt problem. Under utformandet av kursen har vi gemensamt reflekterat,
inte bara kring kursens innehåll utan också kring undervisningssituationen som
helhet. Av stor betydelse har här varit att arbetsgruppen har bestått av personer
med olika vetenskaplig bakgrund och undervisningserfarenheter.
Utifrån Benjamin Blooms klassiska taxonomi inbegriper möjligen denna kurs
glimtar av fakta, förståelse, tillämpning och delvis värdering, men någon djupare
kunskap är det av angivna skäl inte tal om. Kursen måste utgå från studenternas
(eventuellt små) erfarenheter och (eventuellt stora) fördomar, och bättre vore
kanske då att tala i termer av ”intresseväckning” för att initiera en lärandeprocess
hos studenterna själva. Att genomströmningen var låg, endast 12 studenter
fullföljde, är naturligtvis inte bra och kräver åtgärder. (Här spelar dock även
Sommaruniversitetets egen struktur in.) Några synpunkter från studenterna
själva var: ”Svårt att kombinera med andra kurser.”; ”Kanske marknadsföra den
bättre för att få folk att söka den (från olika grupper) i fortsättningen...”. Det
framkom även önskemål om att lägga fler obligatoriska moment i början av kursen
eftersom det skulle motivera studenterna att stanna kvar. Detta är emellertid
tveksamt eftersom hälften av de registrerade studenterna saknades redan vid det
andra obligatoriska momentet —som ägde rum efter fyra dagar. Att låta alla som
vill börja kursen, och därigenom fånga upp fler som verkligen är intresserade,
skulle kunna vara ett sätt att få ett större antal som fullföljer kursen. Att dessutom
i större utsträckning varva föreläsningar med mer studentaktiva moment redan
från början kan vara en metod att upprätthålla intresset.
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Avslutningsvis kan man sammanfatta de reaktioner från lärare och studenter som
framkommit att en sådan här kurs behövs och att den är en bra mötespunkt för
att diskutera naturvetenskapliga problem och frågeställningar. Kanske borde dock
de humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiven på dessa problem och
frågeställningar öka nästa gång kursen ges?
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TanHläkar- och kemistuderandes inställning till lärande
Barbro Vingren och Tore Nilsson,
O ral diagnostisk radiologi, Institutionen fó r odontologi,
och Anders Berg K em ididaktik, Kemiska institutionen
Abstract
Vi har velat ta reda på om universitetsstuderande vid två olika utbildningar
vid Umeå universitet skiljer sig åt när det gäller inställning till lärande och
om inställningen till lärande förändras efter en termins studier.
Tandläkarstuderande på termin fyra och kemistuderande på A-nivå ombads
vid kursstart och vid kursslut att besvara en enkät. Enkäten var speciellt
framtagen och utvecklad för att spegla studentens inställning till lärande.
Studenterna tog ställning till påståenden som ”Jag anser att det är lärarens
uppgift att förse mig med den kunskap jag behöver” respektive ”Lärarens
uppgift är inte att lära mig allt jag behöver kunna, utan att stimulera mitt eget
tänkande”. Studenterna fick ta ställning till om de samtyckte, samtyckte
delvis eller förhöll sig neutrala, i en femgradig skala.
Det visade sig att tandläkar- och kemistuderande hade en likartad inställning
till lärande på många frågor. Utvecklingen under en termin var generellt mer
positiv för de tandläkarstuderande än för de kemistuderande. En tänkbar
förklaring till detta kan vara att kemistudenterna är akademiska nybörjare
och möter mera krävande studier än de väntat sig, medan tandläkarstudenterna
efter tre terminers studier har anpassat sig till omständigheterna.

Introduktion
Som universitetslärare eftersträvar vi att våra studenter ska bli självständiga och
kreativa. Är studenterna det när vi möter dem på olika universitetskurser? Blir de
det efter att ha tillbringat tid vid universitetet? H ur ska vi veta vilken inställning
till lärande vår studentgrupp har? Dessa och liknande frågor berör alla som
undervisar på universitetsnivå. Vid kemididaktik har det under en tid pågått ett
arbete för att ta fram ett redskap för att mäta studenternas inställning till lärande
via enkät (Berg och Bergendahl 1999, Lundberg 1999). Enkätens kvantitativa
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information har visat sig ha god överensstämmelse med den kvalitativa informa
tion som erhålls i intervjuer (Berg 2001).
Utgångspunkten för utarbetandet av enkäten har varit William Perrys arbete med
att konstruera ett schema som systematiserade studenters intellektuella och etiska
utveckling under studietiden. Han beskrev studenternas väg, från att vara absolut
auktoritetstroende till att bli självständiga och kreativa. Perry indelade denna
utveckling i nio olika steg (Perry 1970). Perrys indelning har sedan dess bearbetats
och andra indelningar har presenterats (Finster 1989, Moore 1994, Berg och
Bergendahl 1999, Lundberg 1999, Johnstone 2001, Lundberg och Johnstone
2001). Tabell 1 beskriver översiktligt attityder till lärande hos universitetsstudenter, enligt Lundberg/Johnstone. Beteckningen LoPos (low position/låg
position), respektive HiPos (high position/hög position) anknyter till Perrys
modell men går inte att direkt översätta till Perrys position 1—9. Det är viktigt att
komma ihåg att LoPos resp HiPos ej beskriver bra och dåliga studenter, inte heller
hög- eller lågpresterande, utan skall ses som olika attityder till lärande.
Tabell 1 Studenters attityd till lärande.
(Lundberg/Johnstone efter Perry)
LoPos
Attityd till Passivt mot
sin roll som tagande
student
Attityd till Auktoritet
Faktagivare
lärare
Vet svaren
Attityd till
kunskap

Attityd till
prov

Faktabundet
Svart/Vitt
Klara syften
Icke kontroversiellt
Undantag
ovälkomna
Återgivande av fakta
Ingen
problemlösning
Hårt arbete belönas

HiPos
Inser att studenten har Ser andra studenter som
kunskapskälla och känner sig
visstansvar.
Men vilket? Och hur? säker på att finna lösningar
Fattar egna beslut
En av många auktoriteter
Auktoritet. Vill vid
Uppskattar andras åsikter
tveksamhet och val
Läraren är stöd och erbjuder
situationer ha ”facit”
tillfallen till inlärning
Inser att svart/vitt ej
Vill undersöka sammanhang;
gäller.
söker kopplingar; kreativitet
Blir då osäker
är ”toppen”; arbetar veten
skapligt

Kvantitet betyder mer
än kvalitet
Vill visa max volym
memorerat
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Kvalitet betyder mer än
kvantitet
Behöver utrymme för att
uttrycka egna funderingar
och lösningar

I föreliggande studie jämfördes två olika studentgrupper när det gällde deras
inställning till lärande vid kursstart och vid kursslut. Syftet med detta arbete var
att ge underlag för reflektion när det gäller studentgruppers inställning till lärande
samt att även ge underlag för reflektion kring undervisningen genom att se hur
studenternas inställning till lärande förändras efter en termins universitetsstudier.
Material och metod
I projektet ingick 29 tandläkarstuderande och 108 kemistuderande som alla
studerade vid Umeå universitet under höstterminen 1999. Detandlakarstuderande
läste på termin fyra på tandläkarprogrammet. Under denna termin påbörjar
studenterna sin kliniska utbildning vilket till exempel innebär att studenterna ska
lära sig att genomföra röntgenundersökningar av patienter. De kemistuderande
läste Kemi A, 20 p, en kurs som för de flesta kom tidigt i utbildningen och som
ingick i ett antal olika utbildningsprogram. Under laborationskursen (26 laborationer) var det ett uttalat mål att studenterna skulle tränas i att planera, genomföra
och utvärdera experiment mera självständigt. Laborationskursen hade därför fyra
laborationer där utvecklandet av denna förmåga var ett av huvudmålen med
laborationerna.
Båda studentgrupperna fick såväl vid kursstart som vid kursslut individuellt
besvara en enkät som var speciellt utvecklad för att kvantitativt mäta inställning
till lärande. Enkäterna var identiska vid båda tillfällena. Enkäten bestod av två
delar där första delen utgjordes av tjugo frågeställningar gemensamma för båda
studentgrupperna. Den andra delen bestod av frågor med ämnesspecifika fråge
ställningar för respektive studerandegrupp. I denna rapport redovisas endast resulta
ten från enkätens gemensamma frågpr. Exempel på frågor redovisas i bilaga 1.
Frågorna arrangerades med HiPos och LoPos slumpmässigt till höger eller till
vänster. Vid bearbetning av enkätsvaren översattes studentens svar till en femgradig
sifferskala. Ett kryss i rutan som representerar ”LoPos”, fick svarspoängen 1 och
ett kryss i rutan som representerar ”HiPos”, fick svarspoängen 5 o s v.
Medelvärden på svarspoängen för var och en av de tjugo frågorna beraknades för
båda studentgrupperna. Vid analysen studerades skillnader i medelvärden mellan
grupperna samt differenser i medelvärden inom och mellan grupperna som
uppkom mellan första och andra enkättillfället. Frågeställningar med stora
skillnader mellan grupperna eller mellan första och andra enkättillfället analyse
rades separat.
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Resultat
29 tandläkarstuderande var registrerade på termin 4 på tandläkarprogrammet.
Samtliga besvarade enkäten vid båda tillfällena (100 %). På Kemi A-kursen var
108 studerande registrerade. Av dessa besvarade 78 studenter enkäten vid båda
tillfällena (72 %).
Jämförelser mellan studentgrupperna
Vid jämförelse av svarspoängens medelvärden mellan de båda studentgmpperna
var skillnaderna i svarspoäng för de flesta frågorna små. Av figur 1 framgår att de
kemistuderande vid kursstart hade högst svarspoäng på fler frågor än de tand
läkarstuderande och att förhållandet blev det omvända vid kursslut.

□Tandl stud
c Kemi stud

Kursstart

Kursslut

Figur 1: Antal frågor med högst respektive lägst svarspoäng
för de båda studentgrupperna vid kursstart respektive kursslut.

De frågeställningar där svarspoängen vid kursstart och kursslut skilj de sig mest
mellan de båda studentgrupperna redovisas i figur 2 och bilaga 1. Vid kursstart
noterades de största skillnaderna för frågeställningarna 5 (1,02) och 19 (0,82). Vid
kursslut återfanns de största skillnaderna i svarspoäng på fråga 19(1,15) och fråga
2 (0,61) medan skillnaderna på fråga 5 utjämnades. Kemistudenterna hade högre
svarspoäng på samtliga frågor.
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Figur 2: Svarspoäng vid kursstart respektive kursslut redovisat
för båda studentgrupperna.

Förändringar inom studentgrupperna
Förändringar i svarspoäng inom respektive studentgrupp vid kursstart respektive
kursslut visas i figur 3. Sammantaget ökade tandläkarstudenterna medelvärdet för
svarspoängen på flera frågeställningar än de minskade, medan kemistudenterna
hade en motsatt utveckling.

□ ökning
o Oförändrad
«Minskning

nm
Figur 3: Antal frågor med ökning respektive minskning av svarspoäng
för de båda studentgrupperna vid jämförelse mellan kursstart och kursslut.
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Bland de enskilda frågorna skedde de största förskjutningarna inom grupperna för
de frågor där det noterats störst skillnader mellan studentgrupperna, se figur 2.
Tandläkarstudenterna uppvisade störst förändring för fråga 5 (+0,48), för övrigt
var förändringarna relativt små. Kemistudenterna ändrade sin uppfattning mest
för frågorna 19 (+0,74) och 5 (-0,50). Därutöver noterades att kemistudenterna
gjort en påtaglig förändring av sin uppfattning om frågeställning 20 (-0,54).
Diskussion
I Perrys indelning beskrivs nio positioner. I enkäterna som studenterna har fyllt
i fanns för varje påstående fem alternativ att ta ställning till. De svarspoäng som
presenteras i sammanställningen av enkäterna far ej sammanblandas med Perrys
nio positioner utan är endast ett sätt att beskriva studenternas svar på de enskilda
frågorna. Den tolkning som är möjlig att göra är att en förändring mot en högre
svarspoäng på en enskild fråga indikerar att personen förflyttat sig mot HiPos. I
denna uppsats har vi valt att jämföra svar mellan de två studentgrupperna och
jämföra förändringar som inträffat under kursernas gång. I dessa jämförelser är det
möjligt att via svarsmedelvärdena få en indikation på om studentgruppen har
förändrat sin inställning till lärande i riktning mot HiPos eller LoPos.
Det sammantagna resultatet vid jämförelser mellan studentgrupperna visar att
likheterna mellan grupperna är stora. Innehållet i figurerna 1 och 3 visar dock att
det finns vissa skillnader mellan de båda studentgruppernas inställning till
lärande. Resultaten antyder att kemistudenterna vid kursstarten totalt sett var
något mer orienterade mot HiPos. Enkätsvaren vid kursslut visar att de två
studentgrupperna rört sig i olika riktningar. Tandläkarstudenterna har gått mot
HiPos medan kemistudenterna i ungefär samma utsträckning rört sig i motsatt
riktning, det vill säga mot LoPos. Sammantaget innebär det att positionerna
mellan de båda studentgrupperna har kastats om efter en termins studier.
De enskilda frågeställningar som analyserats är de där det förelåg störst skillnad
i svarspoäng mellan studentgrupperna och de där det har skett störst förändringar
inom respektive studentgrupp mellan första och andra enkättillfället. Kemi
studenterna lade större vikt vid betydelsen av att själv planera och genomföra
experiment (fråga 19) än tandläkarstudenterna och båda studentgrupperna lade
efter genomgångna kurser ökad vikt vid betydelsen av att själv planera och
genomföra experiment. I kemiundervisningen var det ett uttalat mål att göra
laborationerna mer öppna och mindre ”kokbokslika” medan tandläkarstudenternas
laborerande inte hade samma uttalade mål, dock uppmuntrades egna initiativ.
Resultatet på fråga 20 (se bilaga) antyder dock att kemistudenterna ansåg att
laborationerna inte får vara hur öppna som helst; en viss grad av handledning bör
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finnas för att utbytet av laborationerna ska bli acceptabelt. Resultaten kan tolkas
så att man på kemikursen lyckats i sin föresats att få studenterna att uppskatta egen
planering av experiment.
Frågorna 2 och 5 beskriver lärarens roll som auktoritet. Tandläkarstudenterna
hade initiait lägre svarspoäng än kemistudenterna vilket tyder på att de i större
utsträckning såg läraren som en auktoritet. Skillnaderna utjämnades delvis under
kursens gång, huvudsakligen beroende på att kemistudenternas svarspoäng
minskade. Tandläkarstudenternas inställning till läraren som auktoritet uppvisar
ingen tydlig tendens eftersom svarspoängen ökade i fråga 5 men minskade i fråga
2.
De två studentgruppernas utveckling har delvis varit olikartad. Trenden är att
k em istu d en tern a huvudsakligen har rö rt sig m ot LoPos m edan
tandläkarstudenterna har gått mot HiPos. Analysen av enskilda frågor pekar dock
på att båda studentgrupperna i dessa frågor rört sig mot HiPos när det gäller attityd
till sin roll som student och attityd till kunskap. Kemistudenterna förefaller dock
att ha gått mot LoPos i sin attityd till lärare. Möjliga förklaringar till detta kan vara
att kemistudenterna, som huvudsakligen är akademiska nybörjare, möter en
tuffare värld än de väntat sig och för att klara sina studier gör de avkall på sina
värderingar och väljer enklare lösningar för att bli godkända på kursen.
Tandläkarstudenterna däremot har minst tre terminers akademiska studier bakom
sig och de har kanske tidigare genomgått motsvarande process. På termin fyra
kommer de för första gången i närmare kontakt med det yrke de utbildas till varvid
de får en tydligare yrkesidentitet. Detta är motiverande och kan därmed ha
bidragit till att tandläkarstudenterna rört sig mot HiPos.
Den genomförda enkäten ger en viss upplysning om ”kulturen” och inställningen
till lärande inom två olika utbildningar. Jämfört med att intervjua studenter är
detta en enkel metod att samla in och analysera data för att få kunskap om sina
studenters inställning till lärande. För att ytterligare förbättra analysen bör dock
metoderna för den statistiska bearbetningen utvecklas ytterligare, ett arbete som
redan påbörjats vid kemididaktik.
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Bilaga 1
E n k ä tf rå g o r s o m d is k u te ra s i ra p p o rte n . P å s tå e n d e n so m re p r e s e n te ra r L o P o s (lo w
p o s i t i o n / l å g p o s i t i o n ) ä r p l a c e r a d e ti l l v ä n s t e r i d e n n a f i g u r o c h p å s t å e n d e n s o m r e p r e s e n t e r a r
H i P o s ( h i g h p o s i t i o n / h ö g p o s i t i o n ) ä r p l a c e r a d e ti l l h ö g e r .

HiPos

LowPos

(H ig h p o sitio n )

(L o w p o sitio n )

S=samtycker, SD=samtyckerdelvis, N=neutral
S SD

N SD S

Jag anserattenbraföreläsareger □
inblickifleraolikasätt att betrakta
ettfenomen/kunskapsområde.

□

□

□

□

Enbraföreläsaregerstudenterna
denmest accepteradeförklaringen
avettfenomen/kunskapsområde.

Jag anserattdet ärlärarens
□
attförse m
igmeddenkunskapjag
behöver.

□

□

□

□

Lärarens uppgiftärinteatt lära
m
igalltjagbehöverkunna, utan
attstim
uleram
ittegettänkande.

19 Jagtrorattjagbäst lärm
igden
teori somlaborationenskall
illustreraomjagsjälvplaneraroch
genomförexperiment.

□□□□

20 Närjaggörett experimentvill jag □
att lärarenhjälperm
igså attdet blir
rättdirekt.

□

□
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□

I I Jagtrorattjagbäst lärm
igden
teori somlaborationenskall
illustreraomdet finns utförliga
anvisningar somvisarhur
experimentet skall läggas uppoch
genomföras.
[ I Närjaggörett experimentvill jag
helst prövasjälvutanatt läraren
kom
m
enterarm
ittarbete.

Vad ska vi kunna det här för? eller Kommer det på tentan?
Lena K allin Westin och M arie Nordström,
Institutionen fö r datavetenskap
Abstract
Vi upplever att studenternas attityd till studier och kunskap har förändrats.
I mycket högre utsträckning än tidigare är vi tvungna att som lärare motivera
studenterna, vilket kan kännas både positivt och negativt. Dels måste den
aktuella kursen ges ett berättigande, dels måste enskilda teoriavsnitt troliggöras med konkreta exempel. I uppsatsen försöker vi identifiera orsaker till
och effekter av denna attitydförändring.

Inledning
Under våra år som universitetslärare har vi flera gånger haft kurser av beräkningskaraktär som både anses vara ”tråkiga” och ”teoretiska” bland de studenter som har
datavetenskap som huvudämne. 1985 var studentgrupperna mindre och hade en
relativt homogen bakgrund där majoriteten var djupt intresserad av ämnet och
sökte kunskap. Nu år 2000 har antalet studenter nästan femdubblats och detta har
lett till att studenterna dels har en större spridning i förkunskaper, dels att
spridningen i deras målsättningar med studierna också har ökat. Vi upplever att
andelen studenter som läser ”för att klara sig” och snabbt få ett välbetalt jobb har
ökat medan andelen som kommer hit av genuint ämnesintresse har minskat. En
av de vanligaste frågorna på våra ”tråkiga” och ”teoretiska” kurser är ”Vad ska vi
kunna det här för?”.
Man kan hårdra det hela och säga att kunskapssynen har gått från en sökande till
en bekräftande syn. Man vill bara bekräfta de kunskaper man redan har —inte
tillgodogöra sig nya. Ett exempel på detta är att flera studenter anser att det räcker
med att läsa så att man nätt och jämnt klarar tentamen och att man inte ska behöva
köpa läroboken för att tillgodogöra sig materialet. Om studenterna inte klarar
tentamen så anklagas läraren för att ha gett en för svår kurs (eller att tentamen inte
motsvarar kursinnehållet) och om för många klarar kursen är anklagelsen att man
gjort tentamen för enkel.
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Problemställningarna ovan är vanligast på obligatoriska A- och B-kurser och
frågan är hur mycket kurserna ska anpassas efter studenternas förhållningssätt och
i vilken mån det är lärarens uppgift att hjälpa studenterna till en ny kunskapssyn.
I problemställningarna finns flera faktorer som påverkar undervisningssituationen.
De faktorer vi tänker beröra är följande:
• Studentunderlag
• Förkunskaper
• Bakgrund
• Kunskapssyn
Studentunderlag
1985 hade vi få studenter (ca 100 helårsstudenter, HST) och varje kurs hade kring
25 studenter. År 2000 har antalet studenter nästan femdubblats till ca 450 HST
och en normal-”klass” består av 60 studenter. Resurserna har dock inte ökat i
samma takt som studentantalet, dessutom tvingas vi på vår institution ofta på
grund av personalbrist samköra kurser vilket medför att vi får ännu större grupper
i föreläsningssituationen; kurser med över 100 studenter är inte ovanligt. En effekt
av detta blir att studenterna tystnar i större grupper vilket medför att föreläsning
arna blir mer och mer traditionella till sin karaktär.
Håkan Lennerstad, docent i tillämpad matematik, Högskolan Karlskrona/Ron
neby menar att det visst finns möjligheter att använda föreläsningar på ett
pedagogiskt sätt trots att gruppstorleken växer. Han säger i artikeln Pedagogiska
reformer kan göras med små medel (Lennerstad 2000) att problemet med traditio
nella föreläsningar (såväl som kurslitteratur) är att åhöraren ofta invaggas i falsk
säkerhet, d v s man tycker att det mesta av det som sägs är självklart och rätt.
Framställningen är tillrättalagd och trevlig (förhoppningsvis) och man kommer
inte heller på några frågor att ställa. Lennerstad säger att för att få bestående
kunskaper behöver minnet hjälp i form av avbrott, överraskning och gärna humor.
Allt hänger alltså inte på storleken.
Helt problemfritt är det dock ändå inte med stora grupper. Staffan Hellberg,
professor i Nordiska språk, Stockholms universitet och SULF:s förre ordförande,
inledde i november 2000 SULF:s kongress med ett tal rubricerat ”Att förändra
attityder tar tid” (Hellberg 2000) där han betonar vikten av kommunikation på
individnivå. Han utesluter inte föreläsningar utan menar att dessa kan fungera,
men måste i så fall kompletteras med verksamhet i en gruppstorlek som tillåter
dialog. I nästa andetag säger han att med gruppstorlekar på 60—70 personer blir
det väldigt svårt. Detta accentueras av den ekonomiska verklighet som de flesta har
att ta hänsyn till nämligen att det inte finns resurser att tillhandahålla lärare i den
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utsträckning att det går att få till stånd den dialog som Hellberg menar vara
oersättlig.
Förkunskaper
De förkunskaper som är av intresse för oss i vårt ämne är dels matematik, dels
datorvana. Matematikförkunskaperna är så viktiga att vi kräver kunskaper på
universitetsnivå motsvarande 20 p 1.
... / matematik
De studenter som läser hos oss nu upplever vi skiljer sig rätt kraftigt från dem som
läst tidigare. Antalet studenter har nära femdubblats vilket innebär att betygsintervallet för de antagna studenterna antagligen är större nu än tidigare. Däremot
har studenterna inte lägre betyg än tidigare, vi har undersökt betyget för den sist
kallade reserven under ett par år utan att notera några större skillnader. Dock har
det visat sig att matematikförkunskaperna, som är mycket viktiga även för
datavetare, har försämrats.
Problemet med matematikförkunskaperna har diskuterats flitigt de senaste åren
och Högskoleverket kom med en rapport om detta 1999 (HSV 1999). I rapporten
skriver man att studenternas genomsnittliga förkunskaper har blivit sämre under
en 10-15-årsperiod. Det man tittat på i detta fall är diagnostiska prov. Man har
även tittat på förkunskaperna ur ett vidare perspektiv och försökt ta med
exempelvis matematisk mognad. Det man kommer fram till i de fallen är att
förkunskaperna skiftar väldigt mycket och att åtskilliga studenter har så dåliga
förkunskaper att de kommer att få problem att tillgodogöra sig undervisningen
på universitet och högskolor.
Att betyget och kunskaperna i matematik har ett direkt samband med hur våra
studenter lyckas i datavetenskap har vi noterat vid flera tillfällen. Under våren
1995 gav vi en nybörjarkurs i datavetenskap för naturvetare2 med 86 deltagare och
en genomströmning på 62 procent. Vi fann detta oroväckande lågt och försökte
analysera situationen (Börlin & Kallin 1995). Kursen bestod av två moment:
programmeringsmetodik och numerisk analys. Förkunskapskrav till kursen var
20 poäng matematik på A-nivå (som främst behövdes på det andra momentet i
kursen).
1 Programmen läser integrerad, matematik och datavetenskap parallellt medan fristående
studenter har 20 p matematik som förkunskapskrav för att börja läsa datavetenskap.
2 I gruppen naturvetare ingick fysiker, matematiker, matematisk statistiker, fristående
studenter samt datavetenskaps studenter.
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När vi undersökte studenternas studieresultat på matematikkursen såg vi att hela
20 procent (17 personer) endast tagit 0-5 p. Trots dessa brister i förkunskaper
hade de antagits på kursen och det visade sig att en enda person av dessa 17 klarade
det andra momentet (efter tredje försöket) och endast fem personer klarade det
första momentet som inte krävde några speciella förkunskaper i matematik.
Sämre förkunskaper i matematik hos studenterna ger sämre analysförmåga och
större svårigheter att som lärare föra ett övergripande resonemang med ”övertalningsargument” där formella bevis inte tillför något för förståelsen och/eller får
anses ligga utanför kursen. Ändå förs t ex diskussionen om det verkligen är
nödvändigt att kunna matte för att lära sig programmera. Men vi ska inte lära ut
programmering; vi ska titta på teorier för problemlösning. Problemet accelererar
i en negativ spiral i och med att många lärare undviker att ta med för mycket
matematiska resonemang och bevis på sina kurser, eftersom studenterna inte
verkar förstå. Studenternas reaktion på detta blir då att matematik inte verkar
behövas på kurserna varpå de lägger ned mindre tid på dessa kurser. Därmed blir
deras kunskaper sämre o sv .
. . . i datavetenskap dä?
Vi har inga formella förkunskapskrav i datavetenskap, d v s vi kräver ingen
datorvana eller programmeringserfarenhet. Vi har märkt att spridningen bland
våra studenters erfarenheter av datorer har ökat. Tidigare (d v s på 80-talet) hade
de flesta nybörjarstudenter liten kunskap om datorer och det fanns en andel
studenter som inte sett en dator innan de kom till universitetet. I dagsläget har i
princip alla en viss datorvana, man har i de allra flesta fall använt ordbehandlare
och surfat på Internet. Det finns också nybörjarstudenter hos oss som redan läst
en hel del datavetenskap på gymnasiet och t ex programmerat i ett eller flera språk.
En effekt av detta är att starka individer ”styr” undervisningen på bekostnad av
den egentliga målgruppen, d v s vi utgår inte från kursplanens beskrivning av
förkunskapskraven.
Bakgrund
Vid två tillfällen har enkäter skickats ut till studenterna på våra utbildningar. En
enkät gick under hösten 1994 ut till samtliga 54 kvinnor som läst minst 10p
datavetenskap vid institutionen under 1987-1991 (Kallin 1995, Kallin, Nord
ström och Palmquist 1997) och en enkät gick till 52 kvinnor och 100 män under
våren 1998 (Kallin 1999). I den första enkäten hade 2 av 33 svarande (6 procent)
en annan bakgrund än teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet.
Denna siffra hade ökat till 12 av 53 (23 procent) i den senare enkäten. Eftersom
en större grupp av studenter har en annan bakgrund nu än tidigare blir student144

gruppen mer heterogen. Större studentunderlag ger i kombination med en
heterogen bakgrund större spridning i gruppens ambition och målsättning med
den aktuella kursen, detta ställer ökade krav på oss lärare att bemöta en grupps
olika behov och förkunskaper.
Vid institutionen är vi huvudämne för ett civilingenjörsprogram (Teknisk data
vetenskap) och ett magisterprogram (Datavetenskapliga programmet). En
civilingenjörsutbildning är mer yrkesinriktad än en traditionell universitetsut
bildning och detta gör att studenterna blir mer målinriktade. Vi ger signaler om
att utbildningen syftar mera direkt mot arbetslivet och är mindre akademisk än
tidigare, vilket verkar medföra att det måste finnas en mera tydlig koppling till
”vad man ska ha det till”. Inomvetenskaplig allmänbildning är inget bra argu
ment. Vi upplever också att fler än tidigare kommer till oss av anledningar i stil
med ”kommer att ge mig ett bra betalt högstatusjobb” än till följd av ett genuint
intresse för ämnet. Då blir prestationen att ta sig in på utbildningen! En indikation
på detta ges också i Ann-Marie Pendrills inlägg i Universitetsläraren (Pendrill
1999) där hon säger att eleverna i gymnasieskolan i allt för hög utsträckning
använder högskoleprovet för att ta sig in på önskad utbildning och nöjer sig med
betyget godkänt under gymnasietiden. Hon antyder också att en stor del av
gymnasielärarna är införstådda med detta.
Att studenterna blivit mer målinriktade märks också i de två enkätundersökningar
som nämnts tidigare. I den första undersökningen var det endast tre personer som
svarade med något annat än intresse för datavetenskap och/eller matematik på
frågan om varför de valt den utbildning de valt. I den nya enkäten är andelen som
anger klara mål (dvs man vill bli civilingenjör, man vill gå en bra utbildning eller
man vet att det är en bra arbetsmarknad efter utbildningen) större (23 stycken)
även om majoriteten fortfarande söker till utbildningen av intresse (23 stycken).
När man angav att man sökte på grund av intresse 1994 angav man ofta
matematik som sitt intresse, i den nya enkäten dominerar dataintresset totalt och
endast ett fatal personer nämner ett matematikintresse.
Baserat på en stor enkätundersökning vid Umeå universitet har ett ågärdsprogram
för universitetets kvalitetsarbete utarbetats (StudiUm 1998). En målsättning är
att minska den sociala snedrekryteringen. Detta medför i sin tur att en större andel
av studenterna kommer från studieovana hem, vilket man har att ta hänsyn till i
undervisningen. Som en följd av detta är ett annat av målen att förbättra
studiesituationen så att antalet studenter som fullföljer sin utbildning ökar.
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Kunskapssyn
Staffan Hellberg höll ett tal rubricerat ”Att förändra attityder tar tid” (Hell
berg 2000) där han lite provocerande hävdar att vår viktigaste uppgift som
universitetslärare inte är kunskapsförmedling utan attitydpåverkan. Vi ska syssla
med att förändra studenternas världsbild. Hur kan han påstå det? Jo, genom att
utgå från den akademiska utbildningens uppdrag: att bibringa studenterna ett
vetenskapligt förhållningssätt. Då menar han precis som Taylor (1996) att det
utan tvekan innebär förändring av studenternas världsbild, vilket även enligt
Hellbergs erfarenhet är en stor påfrestning för individen som redan investerat
avsevärt i uppfattningen om sig själv och världen.
Staffan Hellberg framför uppfattningen att denna typ av påverkan i de flesta fall
kräver en omfattande personlig kontakt mellan lärare och studenter, eftersom det
ofta behövs långvarig, indirekt påverkan för att bytet av kunskapsposition skall
ske. Inte heller kan vi ge en fempoängskurs i vetenskaplig metod eller vetenskaps
teori och därmed tro oss ha hjälpt studenten att integrera ett vetenskapligt
förhållningssätt. Nej, Hellberg menar att om man ska lyckas påverka studenternas
världsbild, så far det inte framstå som en huvudsak i undervisningen utan detta
måste förmedlas i förbifarten genom vårt eget förhållningssätt.
För att försöka förstå hur uppfattningen om kunskap och synen på en själv som
”vetare” byggs upp, kan man titta på teorier för epistemologi3, d v s kunskaps
utveckling. Tidigare byggde epistemologiska analyser på grundläggande studier
av Perry (Perry 1970) som baserades på vita, manliga studenter i grundutbildning
på Harvard. Perry tittade senare på hur kvinnor förhöll sig till detta ramverk, vilket
hjälpte till att se vad kvinnor hade gemensamt med män, men däremot inte hade
någon möjlighet att identifiera eventuella skillnader. I Womens ways o f knowing—
the development o f Self Voice and M ind (WwoK 1986) gör Belenky, Clinchy et al.
en studie där de lyssnar till kvinnor för att se hur Perrys modell kan kompletteras
med kvinnors vägar till kunskap som bara antyds eller saknas i Perrys epistemologiska
positioner.
En avgörande skillnad mellan Perrys positioner och de utökade positionerna i
Womens ways o f knowing är att Belenky et al. knyter kunskapsutvecklingen till
utvecklingen av det egna jaget, gaining a voice, dvs vilken möjlighet kvinnor anser
sig ha att uttrycka sig om sig själva och sitt vetande och inte minst i förhållande
till andra.

3 Epistemologi: (kunskapsteori) beskriver hur vi lär oss saker, hur vi kommer fram till kunskap.
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Belenky et.al. föreslår följande fem positioner för att beskriva utvecklingen av
”jaget, rösten och medvetandet”:
• SilenceTystnad: människor som inte har någon uppfattning om kunskap eller
sig själva som vetare och som ”vet” att de är dumma. Ingen universitetsstuderande
lär befinna sig i denna position, däremot kan studenterna uppleva att de är
”dumgjorda” och tystade (voice-less) i den akademiska miljön.
• Recievedknowledge Erhållen kunskap: i denna grupp är det auktoriteterna som
har kunskap och dessa lyssnar man till. All Sanning och Kunskap är känd av någon
och det gäller bara att hitta rätt auktoritet så far man veta. Här finns en skillnad
mellan könen i att mäns auktoriteter består av handledare, lärare och liknande
medan kvinnor även i hög utsträckning förlitar sig på vänner, familj och samhälle
—nästan vem som helst anses ha mer kunskap och auktoritet än man själv.
Kunskapen reproduceras bara.
• Subjective knowledge Subjektiv kunskap: insikten om att det finns olika åsikter
om vad som rätt och gott gör att perspektivet på vem som har Sanningen skiftar.
I denna position tror man inledningsvis fortfarande på att det finns en Sanning/
Kunskap men nu har man börjat lyssna på sin egen röst, d v s man har rätt att ha
en egen åsikt, snarare än att auktoriteter har sanningen. Här kan det finnas en
intolerans för andras åsikter, även auktoriteter, när man inte är överens. Så
småningom kommer man till slutsatsen att det inte existerar en absolut sanning.
Även här finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor, män hävdar sin rätt att
ha en egen åsikt medan kvinnor understryker att det ”bara är min åsikt”.
De flesta unga av idag vet i tidig ålder att det finns osäkerhet och motsatser överallt,
att det är förhållandevis vanligt att experter inte är överens.
• Procedural knowledge Procedurell kunskap: auktoriteter accepteras inte längre
okritiskt, men man förkastar inte heller idéer som motsäger den egna uppfatt
ningen. I denna position har man lärt sig att samla, värdera, väga och syntetisera
information. Trots detta har många studenter lärt sig att den egna erfarenheten
och de egna åsikterna har litet eller inget värde i ett akademiskt sammanhang.
Därför utvecklas en teknik att maskera den egna rösten när de presenterar idéer
som inte nödvändigtvis återspeglar vad de själva tänker.
Denna position är ofta det mål man strävar mot i utbildningssammanhang.
• Constructed knowledge Konstruerad kunskap: här har man på ett framgångs
rikt sätt lyckats förena sina egen röst med andras och nått en insikt där intellektuell
och inre kunskap flyter samman/möts. Nu blir det möjligt att använda egna
erfarenheter och egen kunskap likaväl som erfarenheter och kunskap hos andra
och auktoriteter för att skapa ny kunskap och avgöra vad som är sant, i en viss
kontext.
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De olika positionerna är inte på något sätt åldersrelaterade, det vanliga är dock att
unga vuxna kommit till den tredje positionen och är subjektiva ”vetare”. Föräldrar
och lärare uppskattar detta eftersom det ofta upplevs som att tonåringen återvän
der från en avlägsen planet och kan börja ta hänsyn till andras känslor och behov,
inte bara för att som tidigare undvika otrevliga återverkningar (ilskna föräldrar
t ex) utan för att man kan identifiera sig med en annan persons perspektiv och
förstå dennes behov. Man har börjat internalisera den psykologiska omgivningen,
dvs förväntningar och attityder hos föräldrar, lärare, samhälle, religion osv. Detta
är en stor framgång men också en begränsning.
Ingen av oss kan se begränsningarna i den grad av medvetande som vi just befinner
oss i, eftersom vi är inbäddade i det.
Förändringar i kunskapssynen
Att byta position är naturligtvis oerhört utvecklande men kan även vara förvir
rande, frustrerande och sönderslitande. Inte sällan innebär utvecklingen i kunskaps
syn också en kvalitativ förändring i synen på en själv och konstruktionen av
verkligheten, se t ex Taylor (1996).
På vilket sätt blir det då möjligt för oss att hjälpa studenterna att byta kunskaps
position? Om det dessutom är förenat med ansträngning och förändrad själv
uppfattning så stretar vi förmodligen emot om någon försöker rucka på det vi
omsorgsfullt erövrat!? Kathleen Taylor (Taylor 1996) menar att det kan vara till
stor hjälp att undervisa om denna transition mellan kunskapspositioner. Poängen
är då att inte fokusera på teorierna som ett innehåll som skall inhämtas utan att
utforska dem i termer av sina egna erfarenheter. I större och mindre grupper
uppmanas studenterna att utforska teorierna för att både se vad som överensstäm
mer med de egna erfarenheterna och vad som inte överensstämmer.
Förändrad kunskapssyn —trenden under de senaste åren verkar ha gått mot en
kunskapssyn som prioriterar ytkunskap mer än djupförståelse, mer överslagsräkning med räknare, mindre drillning av grundläggande färdigheter. Vi tycker
också att det i högre utsträckning rör sig om reproducerad kunskap än förmågan
att själv dra slutsatser och se sammanhang. Att i varje enskild teoripresentation
kunna ge ett hållbart argument för/exempel på den direkta nyttan är långt ifrån
alltid möjligt.
I en minienkät på institutionen (Enkät 2000) som gav 28 svar ställde vi frågor om
bland annat kunskapssynen. Vi påstod att gymnasiet förmedlar en kunskapssyn
där studenten är passiv och blir matad medan universitets kunskapssyn är mer
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aktiverande och kräver mer eget initiativ. Lite mer än hälften av svaren instämmer
i vårt påstående. Av dem som endast delvis håller med tycker de flesta att fördomen
om gymnasiet stämmer men att vi på universitetet inte förmedlar något annor
lunda utan att det blir matning även här. Man påpekar att det är lättare att mata
studenterna eftersom det kräver mindre resurser och man får bättre kursvärde
ringar. Det förekom också en del ganska uppgivna svar som nämner brist på tid
och ork. Som en lärare uttrycker det: ”Talar om att de måste läsa själva men annars
har jag gett upp [...]. Försöker mest bara överleva själv.”
När vi frågar våra kollegor om de försöker förändra kunskapssynen så svarar
majoriteten ja. Vanliga strategier är att undvika att ge detaljerade läsanvisningar
och detalj styrda obligatoriska uppgifter. Det innebär en ansträngning både för
lärare och studenter. Studenterna kräver ofta att få mer detaljer och ifrågasätter
”luddigheten”. Läraren som om och om igen måste försvara och motivera
upplägget utmattas och flera av kollegorna vittnar om att man gett upp och
specificerar i detalj.
Innebär det ökade antalet studenter tillsammans med det implicita kravet på 7580 procent genomströmning att man förenklar kursinnehållet? Skapar man på
grund det stora antalet studenter enklare tentamina (av ytkunskapstyp) för att
överhuvudtaget ha en chans att hinna rätta inom de två-tre veckor som finns fram
till omtentamen? Gör kravet på genomströmning att man har lägre krav på
kunskap? Godkänner man som ung lärare fler för att man är osäker på var nivån
på kursinnehållet ska ligga?
Hur en förändrad kunskapssyn påverkar studentens syn på kunskap och lärande
beskrivs av Lars Danskog i rapporten Elevens synpå lärande och kunskap (Danskog
1999). Han berättar om en studie utförd på Dragonskolan i Umeå. Syftet med
studien var att undersöka om elever som arbetar med ett konstruktivistiskt
synsätt4 (och använder mycket IT i undervisningen) skiljer sig i synen på kunskap
och lärande från dem som arbetar mer traditionellt med mindre IT och ett
instruktivistiskt synsätt5. Resultaten visar att de som arbetat med ett mer
konstruktivistiskt synsätt har ett mera aktivt förhållningssätt till kunskaper och
enligt Danskog ”visar på större grad av reflektion och metaperspektiv på kunska
per”. Man har också en ökad medvetenhet om kunskapens betydelse för att kunna
hävda sig i samhället. Man framhåller vikten av att planera studierna tillsammans
och diskuterar begränsningar som prov har och att prov bör gå utanför läroboken.
4 konstruktivism - kunskapande d v s att själv bygga upp sin kunskap
5 instruktivism - kunskapsförmedling, lärar/läroboksbaserad undervisning
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Den mer traditionella gruppen svarar mindre och mer kortfattat samt betonar i
högre grad lärarens roll som inspiratör och motivationsskapare.
Det man som universitetslärare då kan fundera över är hur vi skulle förändra vår
undervisning och bli mer konstruktivistiska för att fa mer engagerade studenter.
Men problemet med att försöka göra en kurs mer konstruktivistisk är att det
antagligen antingen kräver mer resurser eller att vi minskar på det teoretiska
kursinnehållet.
”Kan man, så kan man allt”
Om man hårdrar det skulle man kunna säga att många av våra nybörjarstudenter
har en naiv kunskapssyn och tror att det finns en enda absolut sanning av en känd
fix omfattning. Denna absoluta sanning är fördold för studenten men helt klar för
läraren. Om en lärare kan något om ett ämne så kan denne allt. Man har svårt att
förstå att kunskap är något som konstrueras och byggs ut med åren och att även
läraren faktiskt kan lära sig något under kursens gång.
På flera universitet ger man information till studenterna som talar om hur man
ska agera som student. Där nämns det speciellt att sanningen är provisorisk och
att det är viktigt att reflektera och analysera för att ”lära på riktigt”. Att lära sig ha
en kritisk attityd till det man läser är också viktigt.
Den naiva kunskapssynen gör att en mängd studenter kommer till föreläsningen
med föreställningen om att läraren kan allt. O m läraren visar att han/hon inte kan
allt så tappar studenten förtroendet för läraren och antar att denne inte kan
någonting. Ett annat vanligt problem bland nybörj arstudenter är att de har svårt
att bedöma vad som är viktiga huvuddrag att kunna och vad som är detaljkunskap
som kan slås upp i en bok. Ett vanligt exempel på detta är att inom programmering
kan små detaljer i språket skilja sig mellan olika datortyper men dessa detaljer är
inget en van programmerare håller i huvudet. För studenten är dessa små detaljer
lika viktiga som de stora huvuddragen, och de tycker därför att läraren är okunnig
om denne inte kan dessa.

Bra pedagogik = lite jobb fór studenten?
Det är vår uppfattning att många av studenterna tror att en bra pedagog är en lärare
som kan förklara kursinnehållet så bra att studenten bara behöver sitta av
föreläsningarna och lyssna. Om studenten inte förstår något så är det lärarens fel
och inte en bristande arbetsinsats från studentens sida. Detta speglas i kursvärde
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ringar och andra fora när studenterna säger att man inte köpt boken6 eller inte läst
den och anser att man ska kunna klara kursen utan problem ändå. Vi jämförde
frågan ”Vad tycker du om kurslitteraturen” på två kursvärderingar på samma kurs.
Den ena värderingen skrev studenterna 1996 och då var det 35 procent som
svarade att de inte hade köpt boken, inte hade läst den eller bara läst väldigt lite
i den. Samma kurs och samma fråga våren 2000 gav att denna andel ökat till 46
procent. Nära hälften av studenterna försöker (och många lyckas!) alltså att klara
av kursen utan att fördjupa sig i kurslitteraturen.
Att många studenter inte läser kurslitteraturen anser Lennerstad (Lennerstad
2000) beror både på litteraturen och på studenten. Studentens förkunskaper,
energi, intresse och uthållighet spelar in när det gäller användandet av kurs
litteraturen (varje student måste själv fa bestämma allvaret i studierna). Böcker
och utbildningsformer har inte förändrats i den takt som studentgruppernas
förkunskaper och inställning ändrats, inte heller rymmer läroböckerna något
drama eller någon spänning som Lennerstad tycker är en motvikt till den
oemotsagda monologen som ofta både föreläsningar och läroböcker utgör.
Det finns exempel där studenter som kört på tentamen inte sett sina egna
kunskapsbrister utan sagt att det är på grund av läraren man kört. SFS har anmält
alla lärosäten i Sverige till Högskoleverket för brott mot högskoleförordningen vid
tjänstetillsättning och kräver att pedagogiska meriter värderas högre. I sitt
pressmeddelande (SFS 2000a) skriver man bland annat:
”Lärarnas bristande pedagogik syns i studenternas resultat: 1998 tog 42 000
helårsstudenter inte en enda poäng.
—En stor delavförklaringen tilldettrorvi ligger i lärarnas bristandepedagogiska
förmåga. ”
Denna anmälan baseras på rapporten Den pedagogiska högskolan? (SFS 2000b).
SFS mål är att lektorers och professorers pedagogiska skicklighet ska vägas in i
högre grad vid tjänstetillsättningen vilket är lovvärt, men att lägga hela ansvaret
för att studenter inte tar poäng på lärarkåren är mer diskutabelt.
Pedagogiska erfarenheter
Hittills har vi diskuterat exempel på hur vår vardag kan se ut, hur studentgruppen
förändrats och lite om deras attityder. Detta är ingen ny verklighet utan något vi
6 Notera att det står ”boken” inte ”böckerna”, inom datavetenskap är det nästan alltid
enbart en bok i kurslitteraturlistan. Det finns en tradition att (eftersom böckerna är så
dyra) försöka hitta en bra bok som täcker kursens innehåll.
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levt och arbetat i under flera år. Detta innebär att många lärare har diskuterat kring
och utvecklat olika pedagogiska ”trick” för att lättare hantera situationen.
”Den simulerade dialogen”
När vi började arbetet med den här uppsatsen pratade vi en hel del om hur vi
brukade undervisa och vi insåg att vi båda använde oss av en ”simulerad dialog”.
Tidigare när vi hade små grupper (dvs upp till 35-40 studenter) arbetade vi båda
interaktivt och jobbade aktivt utifrån studenternas frågor och diskussioner. Det
fanns en naturlig dialog i klassrummet som vi upplevde som ett mycket bra
arbetssätt, vi arbetade fram kunskap tillsammans med studenterna istället för att
enbart presentera den.
I nuläget har vi mycket större studentgrupper. Normalt har en kurs ca 60 studenter
och kurser på 120 studenter är inte ovanliga. Detta har inneburit att den naturliga
dialogen nästan helt har försvunnit och föreläsningarna tenderar att gå tillbaka till
den gamla presenterande formen. Vi försöker att få igång en diskussion på olika
sätt men oftast är studentgruppen väldigt tystlåten. Detta kan bero på att den
enskilde studenten tror att denne är den enda som undrar över en sak och inte vill
inte visa sig okunnig inför så stor grupp. En annan kanske vanligare anledning är
att man som enskild student inte vill ta tid från föreläsningen med sina frågor av
rädsla för att de andra studenterna ska anse att man pratar för mycket.
Eftersom vi båda arbetade så bra med dialog försöker vi skapa en sådan genom att
simulera den. Vår erfarenhet gör att vi vet ungefär vilka frågor som brukar dyka
upp under kursens gång både i föreläsningssituationen och när studenterna jobbar
med övningsuppgifter och laborationer. Eftersom studenterna inte ställer frå
gorna så ställer vi dem helt enkelt själva. ”Som ni ser på tavlan så fick vi detta
resultat, men det finns säkert någon här som undrar vad som egentligen hände i
detta steg ” eller ”någon av er har säkert sedan förra föreläsningen funderat
över...” är typexempel på början av vår simulerade dialog. Nästan alltid när vi
säger något i denna stil nickar några av studenterna och ibland startar simuler
ingen en diskussion emellan studenterna eller i hela gruppen. Då har vi lyckats
med vår ansats att få igång studenterna.
”Planerade misslyckande vid tavlan”
När det gäller tankegångar och arbetssätt så har vi sett att det ibland kan vara
nyttigt för studenten att få se hur man tänker för att komma fram till ett svar och
detta innefattar även att man ibland gör en felaktig ansats eller andra misstag.
Detta bekräftas också av Belenky et al. (WwoK 1986) där man poängterar att
studenterna måste göras delaktiga i tankeprocessen för att se att kunskap är
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resultatet av en mödosam process där alla, även professorer och lärare, tänker fel
ibland. Lennerstad (Lennerstad 2000) är inne på samma linje och tycker att vi
borde uppmuntra till brottning med materialet, en kraftmätning mellan student
ens mentala kapacitet och materialet - i dagsläget syns ingenting av detta i vare sig
litteratur eller föreläsningar. I avsaknad av detta tror studenten lätt att en sådan
brottning är ett bevis på personlig dumhet snarare än en naturlig del av ämnet.
Han poängterar vikten av att som lärare tala om när man tänker fel för att visa på
att kunskapskonstruktion är en dynamisk process.
För att visa på detta resonemang hamnar man ibland i återvändsgränder eller
andra planerade misslyckanden vid tavlan. Detta uppkommer i ännu högre grad
om studenterna lockas att bli delaktiga i resonemanget.
Nackdelen med att använda en simulerad dialog och att göra planerade misslyck
anden är att om man inte är tydlig med att förklara att man försöker lära ut en
tankegång så kan idén slå fel. Studenten upplever läraren som osäker och okunnig
och kan i värsta fall sluta lyssna eller inte ens komma på föreläsningarna. Om den
simulerade dialogen och misslyckanden vid tavlan ska fungera på ett konstruktivt
sätt som ämnesmässig provokation, kunskapsutbyte och utvecklande dialog
måste det råda en positiv anda i gruppen, läraren inräknad. Detta är lättare att
uppnå i mindre grupper vilket i sig är resurskrävande.
”Dynamisk tavelundervisning”
De planerade misslyckanden som jag nämnde tidigare medför en dynamisk
tavelundervisning, man antecknar på tavlan, suddar ut eller börjar om och rättar
det som tidigare skrivits etc. Detta dynamiska skeende uppkommer också vid
undervisning av programmeringsmetodik där studenterna ska lära sig att lösa ett
problem och överföra det till ett datorprogram. Där behöver det inte heller vara
misslyckanden som gör att man suddar ut och börjar om utan helt enkelt att man
ser förbättringar av befintliga idéer.
Den stora fördelen med dynamisk undervisning är som nämnts att studenten blir
delaktig i kunskapskonstruktionen och får ökad förståelse för tankegångar och
erfarenhet av problemlösning. Nackdelen är att det är väldigt svårt för studenten
att föra anteckningar för egna självstudier senare. Hur beskriver man ett dynamiskt
förlopp på ett statiskt vis?
De studenter som struntar i att anteckna så noga och istället går in för att förstå
vad som händer uppskattar de dynamiska förloppen, medan de som vill anteckna
allt tycker mindre om dessa. Vi har kommit fram till att dynamiken är oumbärlig
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för att lära ut skeenden men att man kan använda andra hjälpmedel än tavlan. Det
vi kommer att prova framöver (på kursen i logik) är att presentera detta dynamiska
förlopp med hjälp av dator och OH-kanon. Skeendet kan då lagras på datorn och
tas fram senare. O m läraren dessutom gör materialet tillgängligt på webben kan
studenten själv upprepa situationen så många gånger som behövs för att na
förståelse.
Sammanfattning
Studenternas förändrade attityder till studier och kunskaper kräver att vi hittar
nya vägar för att motivera våra studenter. I uppsatsen har vi diskuterat de
förändrade förutsättningarna i form av större studentgrupper och större differen
tiering i förkunskaper och bakgrund. Vi kan inte längre göra som vi alltid gjort
men vi kan inte heller förändra undervisningsformerna i den mån vi skulle önska
med exempelvis mer undervisning i mindre grupper p g a resursbrist. Likasa kan
vi inte, trots att regering och universitetsledning kräver fler examinerade och
bibehållen genomströmning, enbart sänka kraven. Några övergripande förslag på
förändringar för att hitta en balans mellan de motstridiga kraven är:
• En pedagogisk diskussion på både universitets- och institutionsnivå för att
stödja lärarkåren.
• De universitetspedagogiska utbildningarna (Muntlig kommunikation och
Lärarkunskap) måste utvecklas från att förmedla undervisningsteknik som nästan
förutsätter små grupper till att mera beröra problemen med stora grupper.
• Institutionerna måste stötta lärarna genom att till exempel ta fram riktlinjer för
undervisningen7 men även hjälpa till att fastställa innehållet i kurserna så att det
inte ankommer på den enskilde läraren att bestämma nivån på kursen. Detta inte
minst med anledning av att undervisningen ofta bedrivs av unga och oerfarna
lärare.
Sedan finns det idéer som kan inspirera oss i vår praktiska undervisningssituation.
Håkan Lennerstad ger några exempel på komponenter i presentationen (i både tal
och skrift) som han tycker saknas:
• Böckerna ställer sällan frågor utan levererar bara en massa svar.
• Studenterna är oftast nyanlända i det teoretiska land som kursen tillhör,
språkliga översättningar är viktiga (här från matematiskan).
7Med rikdinjer menar vi exempelvis att man är tydlig om vad som gäller för inlämning
och rättning av examinationsdelarna. Andra rikdinjer kan vara hur många timmar som
är normalt att lägga ned på förberedelse och framtagning av föreläsningar och obliga
toriska uppgifter.
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• Formalismen i ämnet skymmer idéerna om man inte kan tolka formalismen.
Detta får till resultat att man tenderar att mekaniskt lära sig reglerna utan att ana
idéerna. O m idéerna parallellt skulle formuleras i naturligt språk skulle det ge mer
mening till läsaren/åhö raren och samtidigt demonstrera formelspråkets effektivi
tet.
• Metaforer som knyter ihop formella begrepp med vardagsföreteelser ger stöd
både för förståelsen och minnet (t ex zoomning som allegori för epsilon-deltaresonemang i analysen).
Han har också konkreta förslag på variation i föreläsningssituationen (som även
fungerar i större grupper):
• Lösa ett mindre problem under 30 min och presentera resultatet
• Ställa obekväma frågor och vägra fortsätta innan ett svar givits
• Gästföreläsare
• Skapa ämnesmässiga händelser
Kursinnehållet måste få styra vilka variationer som är lämpliga att använda, lagom
omväxling är bäst.
Arbetet med den här uppsatsen har gett tillfälle till litteraturstudier och gett oss
en chans att fundera kring och dokumentera en del av våra erfarenheter. Dessutom
ledde uppsatsarbetet till att vi gjorde en enkät på institutionen vilket i sin tur
verkar ha återuppväckt ett intresse för att gå vidare med pedagogiska diskussioner.
Vi hoppas att det här blir inledningen på ett fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete
både för egen del och på institutionen.
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Abstract
Inom lärarutbildningen arbetar vi bl a med att bygga upp kunskap om
könsperspektiv. Under hösten 2000 har vi vid tre kvällar inbjudit kollegor
att undersöka egna erfarenheter av könsperspektiv som barn, vuxen/förälder
och lärarutbildare. Genom att arbeta med en speciell metod, rundan, har vi
sökt efter allmänna och specifika situationer där kön fått en speciell
betydelse. Rundan är processinriktad, vilket innebär att personer som ingår
kommer att påverkas av andra till att minnas mer, reflektera ytterligare
utifrån sina egna erfarenheter och vara i process även mellan de tillfällen vi
träffas fysiskt. Varje individ i en grupp på ca sex personer har en given tid att
verbalisera sina erfarenheter och åsikter om ett problem. Detta förfaringssätt
kan bidra till att höja medvetenheten om både individuella och kollektiva
mönster och därefter kopplas samman med teorier i större sammanhang.
Kvinnorörelser har använt rundan som en medveten metod för att kunna
utveckla sina egna tankar och känslor samt lära sig att lyssna till andras tankar
och känslor. Genom arbetet har vi kunnat göra en kartläggning av köns
perspektiv bland deltagarna, erhållit en repertoar av förhållningssätt för den
egna praktiken och mött samarbetspartners i lärarutbildningen. Vi har också
tydliggjort den könskulturella kompetens vi har som lärarutbildare.

Lärarutbildningens höjda status i universitetsvärlden, och specifikt vid Umeå
universitet med eget forskningsämne och egen fakultet, har initierat att ett brett
kunskapsuppbyggande påbörjats. Könsperspektivet på lärarutbildningsfrågor är
ett sådant område. En seminarieserie om kön har pågått under tre terminer.
Seminariet beskrivs i ”Doing gender” (Malmgren, Weiner, 2000)
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Bakgrund
Könsseminariet ar ett sätt att systematiskt bygga kunskap omkring könsperspektivet
i utbildningen och inventera vilka forskningsfrågor och teman som är intressanta
att fördjupa.
I seminariet skissades flera angelägna könsspecifika intresseområden: metodiska
och teoretiska frågor, könsperspektiv på forskning, makt, kön och särskilda behov,
skolorganisation, undervisning, ämnesspecifika områden, lärares praktik, profes
sionell utveckling samt texter om skolan. Vår rapport behandlar några av dessa
områden: metodiska aspekter, teoretiska frågor, frågor om makt och professionell
utveckling (Malmgren, Weiner, 2000).
Könsperspektivet i lärarutbildningen
I och med att en professur med könsperspektiv i lärarutbildningen inrättades i
Umeå förstärktes kunskaperna inom området. I en forskningsöversikt om genus
frågor i skola och utbildning menade Weiner (2000) att undervisningsområdet
inte har hållit sig à jour med de förändringar i könsfrågor som skett inom andra
områden i svenskt samhälle. Det tycks som om lärarutbildare inte har velat/vågat
anta den feministiska utmaningen att problematisera och synliggöra detta kun
skapsområde på samma sätt som andra universitetsdiscipliner.
Enligt Inga Wernersson (1999) är jämställdhet är alltså ett tillstånd som skall råda
inom lärarutbildningen och som de studerande skall lära sig skapa när de själva
ansvarar för utbildning/undervisning. Det är viktigt att inte bara den normativa
sidan av jämställdhet lyfts fram och diskuteras. Könsteori och jämställdhet är
kunskapsområden på samma sätt som historia, engelska eller matematik.
Är det så att feminismen är skrämmande för att den är:
- alltför politisk (våra skoltraditioner har länge präglats av ett objektivitetsperspektiv)
- alltför medelklassfokuserad
- alltför teoretisk
Dessa påståenden leder till att feminism är:
- alltför riskabel för ett ansträngande lågstatusyrke som lärarens (Weiner, Kallós,
2000 ).
Objektivitetsperspektivet ligger väl i linje med den hypotes som Hollingsworth
(1995) har ställt upp utifrån perspektivet att problematisera ”the nature of
gender” i lärarutbildningen. Hennes hypotes är att detta område är tabubelagt
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p g a att det är alltför känslosamt, kontroversiellt eller helt enkelt alltför känsligt
för skolans objektiva värld.
Järnställdhetsfrågan/könsfrågan är aldrig någon harmonisk fråga. Den rymmer
många både individuella och strukturella konflikter, vilket leder till att man gärna
undviker den om man kan. En lärare bör alltså ha kunskaper och medvetenhet om
betydelsen av kön på såväl strukturell som individuell nivå (Wernersson, 1999).
Könsseminariets syfte var att samla lärarutbildare som är kritiska till hur köns
frågan behandlats i lärarutbildningen, vi ville utforska könsperspektivet både
utifrån erkända forskares horisont och deltagarnas egna erfarenheter. Vi (delta
gare) ville utveckla detta innehåll genom att åstadkomma materiella och intellek
tuella villkor och förutsättningar för att beforska och problematisera denna
domän. Det analytiska angreppssättet på frågor om klass, kön och etnicitet, med
perspektivet att problematisera snarare än att uppnå konsensus, har varit ett
övergripande mål för seminariegruppen. Vi ville ”teach the conflict” men samti
digt arbeta med och inte mot varandra. Det skulle vara högt i tak och inte ett rätt
fel perspektiv. Snarare än att starta i tunga teorier ville vi fokusera på våra
personliga resor in i och i den akademiska världen (Malmgren, Weiner, 2000).
Medvetandeträning
Ett sätt att arbeta med ”känslosamma, kontroversiella och känsliga frågor”, där
man binder samman individuella och strukturella konflikter är medvetande
träning (MT), som kvinnorörelsen i Amerika och Västeuropa under de senaste
decennierna använt sig av (Boye, 1979). M T är en process som användes i
kvinnokampen för att göra kvinnor medvetna om förtrycket av kvinnor. Ett
mycket viktigt resultat av M T i kvinnogrupper var att kvinnor började sätta egna
ord på erfarenheter som saknade giltighet inom vetenskaper som psykiatri/
psykologi/pedagogik. Kvinnorörelsen satte ord på kvinnomisshandel, våldtäkt,
incest och sexuella trakasserier. Kollektiva livserfarenheter hos kvinnor fick utgöra
grund för en verklighet som alltid funnits och osynliggjorts av dominerande
teoribildningar inom vetenskaper som psykiatri/psykologi/pedagogik.
MT är baserad på tanken att källan till de flesta av våra problem kan sökas i
bristerna i vår samhällsfunktion snarare än inom oss själva. I M T koncentrerar vi
oss därför på konflikten mellan oss som kvinnor och samhället. I psykoterapi är
den interna konflikten inom individen i fokus. I M T rör vi oss från att se
problemen som personliga till att se dem som en följd av vår socialisering till
kvinnor. Riktlinjerna för att arbeta med M T är många och detaljerade. De syf
tar till att klargöra ett förhållningssätt som ska ge en möjlig demokratisk struktur
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för en kvinnogrupp i process där ingen behöver vara ledare, se vidare i metod
delen.
Kritiska händelser
I den studie som redovisas här kom vi att arbeta i samma anda som det
könsseminarium, som vi deltagit i och som beskrevs av Malmgren och Weiner:
Vi betonade vikten av att sammanlänka erfarenheterna av och självreflektion i
läroprocessen samtidigt som vi problematiserade likhet och olikhet på ett
dynamiskt och konstruktivt sätt.
För att synliggöra situationer där kön fatt en speciell betydelse använde vi oss av
kritiska händelser, ”critical incidents”, (Colnerud, 1995) och rundan som form.
Ett sätt att beskriva könsproblematiken är att få del av scener från verkligheten
valda av dem som varit med om dessa exempel. Att samla kritiska händelser ger
flera fördelar:
• man får ett mycket rikt material
• man begränsar inte lärares uttrycksmöjligheter eftersom de får välja ut sådana
faktorer som de själva uppfattar som viktiga
• man undviker att ställa irrelevanta frågor
Syfte
Med erfarenheterna i könsseminariet och med reflektionen om den relativa
frånvaron av könsperspektiv i lärarutbildningen som vi kommit fram till, växte
syftet med vårt arbete fram - att synliggöra och systematisera kön med lärare i
lärarutbildningen.
Metod
Vi skickade ut en inbjudan att delta i tre kvällsträffar med denna rubrik ”att
systematisera och synliggöra kön”. Vi inbjöd alltså till att tillsammans med oss
undersöka allas våra erfarenheter ur ett könsperspektiv, som barn, förälder/vuxen
och lärarutbildare. Vi var ute efter allmänna och kritiska situationer där kön har/
har haft en speciell betydelse. Tanken var också att ge exempel på hur vi kan våga
ta upp ”svåra” frågeställningar i den egna undervisningen.
Vi träffades under tre höstkvällar 2000. Det var sammanlagt sju personer från
olika lärarutbildningsinstitutioner som velat och kunnat dela med sig av erfaren
heter där kön fått en speciell betydelse. I det här projektet ville vi pröva om M T
var ett framkomligt sätt att systematisera och synliggöra kön i lärarutbildningen.
160

Den metod för M T som vi använde oss av var rundan. Beskrivningen av hur en
runda ska gå till och regler som gäller finns beskrivet i ett amerikanskt material
som spridits vidare (Boye, 1979). Rundan ska vara platt, d v s målet är att ingen
egentligen leder rundan utan tanken är att vi som ingår i rundan är där på lika
villkor. I början är det dock viktigt att medlemmarna följer reglerna så att rundan
inte urartar till en diskussion där turgången bryts. Konkret går rundan till så att
en person börjar associera utifrån sina erfarenheter om kvällens ämne. När den
personen är klar fortsätter den som sitter till vänster om henne/honom och
berättar utifrån sina erfarenheter. Den person som nu berättar behöver inte
förhålla sig till den som just berättat och ha en åsikt om det. Den som nu pratar
har förmodligen helt andra erfarenheter. När rundan har gått varvet runt har
gruppen fått en varierad spegling av en fråga, och nu kan vi tillsammans börja söka
mönster för vad det var som var likt och olikt i förhållande till kvällens ämne. Vad
var mönster i vår grupp? Vad var individuella olikheter? Kritiska händelser?
Rundan är processinriktad vilket betyder att de som ingår i den kommer att
påverkas av att själva berätta om sina egna erfarenheter - det blir ofta en början
till att börja minnas mer om sin erfarenhet. Vi blir också påverkade av vad de andra
berättar, det väcker nya minnen och reflektioner hos oss. Tiden mellan rundorna
upptas ofta av funderingar om det som sagts under rundan. Eftersom det är ens
egna erfarenheter som får bli giltiga finns det ofta känslor med, vilket gör reaktionerna
inom oss starkare än om vi bara diskuterar ett tema på en ”förståndsnivå”.
Eftersom fler sinnen aktiveras får vi ofta en känsla av att vi själva och andra
personer får bli viktiga som de personer vi/de är i vår/sin profession. Respekten för
olikheterna mellan oss ökas och vårt erfarenhetsregister berikas genom lyssnandet
till andra.
Vi får genom rundan uppleva ett lugn genom att ingen rycker ordet från någon
annan. Kampen om ordet läggs på hyllan och vi bereder oss istället för en stilla
reflektion.
Resultat
Här berättar vi vad som synliggjordes omkring de erfarenheter av könsperspektiv
som undersökts. Eftersom det är ett rikt material vi fått tillgång till, avslutar vi
avsnittet med reflektioner över vissa teman som vi velat belysa.
Första träffen
Första kvällen handlade om våra erfarenheter som barn och förälder/vuxen med
fokus på barnens perspektiv. Vi var tre kvinnliga och två manliga deltagare. Det
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mer allmänna mönstret från första kvällen var att både män och kvinnor till
övervägande delen hade varit duktiga själva under sin skoltid. De flesta hade
kontrollerande föräldrar. De manliga lärarna hade dessutom pappor som arbetade
mycket och fäder med ’höga positioner i samhället, vilket komplicerade situatio
nen att vara barn. Kritiska situationer som tillkortakommanden, sorg och sjuka
föräldrar påverkade skolsituationen för ett par av deltagarna.
Det fanns många olika rädslor hos framförallt de manliga lärarutbildarna. Dessa
gällde skolsituationen, t ex rädsla för att tvingas gå om ett skolår, svårigheter med
vissa skolämnen, auktoritära lärare, mötet med det andra könet, att förlora
kompisar, att bli nedtryckt på statusmässigt viktiga sportsliga områden, rädsla att
gå emot andra killars förtryck av tjejer.
De kvinnliga lärarutbildarnas erfarenheter av kritiska situationer där kön haft en
speciell betydelse var: att bli osynliggjord av en manlig lärare som inte såg flickorna
i klassen, att bli utsedd som en lärares favorit och konsekvenserna av det inför
kompisar, tillhörigheten i tjejgruppen i valet mellan hobby och kompisar, att
dåligt självförtroende ledde till att inte våga lita på sin egen förmåga samt
flickornas sexuella utsatthet:
Vi tjejer sprang fór att inte bli tagen påmuttan. Det var en skräckblandad
förtjusning men även ren skräck.
Andra träffen
I rundan som tydliggjordes en hel del likheter i våra lärarutbildarupplevelser.Vi
upptäckte att vi ofta idealiserar och fokuserar de manliga studenterna.
Jag har varit med om manliga studenter somfattatförtroende för mig och somjag
haji ett väldigtförtroendeför och som det senare gått illaför och därjagfött känna
på att detjag trodde inte var som jag trodde. Min känsla av att ha lyckatsfick sig
en knäck. Det var en nyttig erfarenhet. Så kan det bli i en kvinnodominerad värld...
Jag måste erkänna att jag trots en medvetenhet om feminism blir så glad över
speciellt manliga mat/nv studenters öppenhetför så kallat ”mjuka”jrågor.
Ytterligare en likhet som tydliggjordes var att vi alla hade ett känslomässigt
engagemang i lärarutbildningen och mötet med studenterna.
Förr visadejag mer känslor med den risken att jag själv blev mer uthängd. Jag
blev kallad ”oprofessionell”. Själv blevjag stött. Här hadejag lagt ner så mycket
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jobb och ville ge dem sä mycket och de bara *'gnäller”. Samtidigt är det viktigt
att vara tydlig, att visa känslor.
Jag arbetar mycket med ”de mjuka frågorna”. En god miljöför lärande, alltprat
om lärande och handledning. Jagfar slita inom mig och kämpaför att tydliggöra
detta iförhållande till både studenter och kollegor. Det är alltid någon i en grupp
studenter som jag inte når fram till.
Kunskapsområdet könsteori/jämställdhet såg vi också en problematik i. Studen
terna upplevs vara trötta på detta och känner en tydlig avsaknad av progression
vilket gör att mycket känns gammalt och uttjatat.
När ämnetjämställdhet kommer upp mötsjagsom lärarutbildare av nickningar
som bejakar ämnet och av ”kom inte med det där igen detpratade vi om i förra
kursen”. Här är det lika mellan kvinnor och män.
Det fanns dock andra erfarenheter.
Jag har ocksåfa tt starka positiva upplevelserfrån killar efter en föreläsning om
förtryck mot kvinnor, sexualiserat våld och pojkars förtryck i skolan.
En förmåga vi anser att vi måste utveckla är att våga fånga det som händer här och
nu i våra möten med både studenter och kollegor. Vi måste våga vara både
professionella och personliga som lärarutbildare.
Samtidigt är det viktigt att vara tydlig, att visa känslor. Och att vågafånga det
som händer här och nu. T ex i en mentorsgrupp därjag nyss satt. Vi pratade om
de tystaflickorna i den klass vi nyss besökt. De kvinnliga studenterna som satt där
hade också tystaflickor bland sig. Här skulle vi våga vara lite personliga, våga
mer som lärarutbildare...
Iskolmiljö är det sexualiserade våldet värre än nånsin. Om man inte vaccinerar
studenter så... Barn uppfostrade av Ricky Lake som möter ovaccinerade
studenter. Vem kan då dra gränserna?
Vi fann också en hel del kritiska situationer vi mött som lärarutbildare. En sådan
är att vi upplevt en könsrelaterad ”akademisk tillplattning”.
I matematik—didaktik har jag fa tt känna mig ifrågasattför attjag är kvinna.
Jag blevförvånad. Speciellt manliga 4-9-studerandesom kommer direkt efter att
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ha läst matematik på hög nivå ifrågasätter mig hårt när jag försöker beskriva
andra sätt att tänka matematiskt på. Kvinnliga studerande har inte reagerat.
Duktiga matematiska tjejer är inte riktigt tjejer utan mer lika pojkar.
Jag tycker att det är ett litet problem att arbeta med mansdominerade ämnen.
Det kan kännasjobbigt att möta både manliga och kvinnliga studenter och ”inte
förstå varandra”. Ibland blir detpolariserat. Jag hatar när det blir så. Jag vill ha
verktyg. Jag tycker man får ge mycket utan attJa något tillbaka. Jag har svårt att
komma bakom en del manliga och kvinnliga studerande. När detgårgår det bra.
Jag saknar öppenheten. Misstänksamheten finns med i starten av en kurs. Det
känns som om det är bristen på akademiska poängiförhållande till studenterna
som gör det. Det är slitsamtför en själv.
När jag sitter som handledare kan vi ibland ha ett bra ”tänk”tillsammans och
ibland når jag inte fram. Vad är mitt ansvar och vad är studentens?
I försök att hitta strategier för att arbeta med kön hade vi upptäckt både
möjligheter och motstånd.
Jag skulle dela ut en artikel om kön ochplanerade hurjag skulle arbeta med den.
I en grupp gjordejagen ren kvinnogrupp trotsprotesterfrån en kvinna. Resultatet
vart mycket lyckat och de tordes prata på ett annat sätt än om de hade varit
blandade. Killgrupperna var bereddapå attsmåreta kvinnorna som uteblev och
kom därför av sig och kunde arbeta med själva artikeln mer utifrån innehållet.
När jag en gång ville sätta sex manliga pedagoger i en mansgrupp så vill de inte
bilda grupp. De var så vana vid att arbeta med kvinnor att de hellre ville vara
blandade.
Eftersom vi arbetar på olika institutioner har vi olika arbetsuppgifter, vilket blev
tydligt under träffen. En som i sitt arbete arbetar med rörelse märkte:
I arbete med rörelse och kroppen brukar frågan ”Hur känns det i kroppen?”
ställas. Här reagerar män och kvinnor olika. Män anspelar ofta sextielltpå ett
sätt som inte kvinnor gör. Några kvinnor tycker inte alls om att tala om
kroppsuppfattning. När vi ska använda kroppen blir det också kritiskt. De vill
hellre att vi pratar. Män brer gärna på med kroppen i rörelser. Studsar mot
varandra, slår mot varandra. Några kan rikta slag mot skrevet. De gör inte
sexuella anspelningar mot kvinnliga studenter.
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Tredje träffen
Vi fokuserade på frågeställningen om manliga och kvinnliga lärare och
lärarstudenter denna sista gång.
Många av oss ansåg att vi möter manliga och kvinnliga lärare på olika sätt. Flera
av oss hade svårigheter att möta ”backlinjen” (en grupp oftast manliga studenter
som alltid sätter sig längst bak och uppfattas ha en negativ attityd).
Jag vet attjag möter kvinnliga och manliga studenterpå olika sätt. Har rent svårt
för backlinjen med killar. Det tycker jag är jobbigt. Àven de superflickiga
flickorna, svårt även för dessa.
Jag blir inte irriterad på backlinjen. De berör mig och utmanar mig. Jag
lägger nog ner mycket arbete med dessa. Kvinnor som inte vill förstå när
könsperspektivets lyfis Jram är mer problematiska.
En av de manliga deltagarna reflekterade över hur man som manlig lärarutbildare
möter kvinnliga studenter.
Jag tycker att mina manliga kollegor har svårt att se sig själva. Exempelvis när
de diskuterar docu-såpor. Vad leder detta till när de möter vackra, unga
kvinnliga studenteri
Trots att vi vill se och möta alla studenter får de manliga studerandena större
uppmärksamhet av oss. Många av oss vill få de tysta flickorna att ta utrymme men
det är inte en lätt uppgift.
Jag är så lesspå de manliga studenterna att jag känner att jag struntar i dem.
Jag villfö de tysta flickorna att komma ut.
En annan problematik är studentgruppernas olika sammansättning, oftast
kvinnodominerade.
Jag gör olika mot män och kvinnor. Kvinnor framträder mer trots att jag har
erfarenhet av annat. Urskiljer vissa män lättast och det harjag dåligt sam
vete för.
Reflektion över vissa teman
Slutligen vill vi i detta avsnitt reflektera över vissa teman som synliggjorts:
sexualisering, våga fånga stunden, utbildningens olika kurser med olika karaktär
samt manliga och kvinnliga lärare och studenter.
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Allmänt kunde vi konstatera att varj e persons uppväxtvillkor påverkat personerna.
Dessutom fokuserade vi på specifikt manliga och kvinnliga skolerfarenheter,
vilket också kan vara en beskrivning av en mer allmän skolerfarenhet.
De manliga lärarutbildarnas olika rädslor i skolsituationen beskrevs både utifrån
ett förhållande skola-elev och elev-elev.
Ett förtryck av flickor i skolan försiggick både ur ett manligt och kvinnligt
perspektiv. Det manliga synliggjordes i den maktlöshet som kan kännas i att vilja
men inte våga bryta ett destruktivt mönster i en pojkgrupp. Vi diskuterade om
män är rädda eller bara i behov av makt. Åsikterna var delade, allt ifrån att rädsla
och behov av makt hör ihop till att de som njuter av makt inte alls är rädda. Flickors
sexuella utsatthet i skolan tydliggjordes också. Uppenbarligen är det en aspekt som
funnits länge i skolan. De sexuella ofredanden som förekommer i dagens skola
(Skolverket, 1998) har tydligen förekommit även tidigare.
Lärarutbildningen innefattar en mängd olika kurser vad det gäller innehåll och
karaktär. Vissa kurser har ett rent akademiskt ämnesinnehåll, andra är mer
allmändidaktiska. De studerande ”kastas” mellan dessa olika slags kurser. De
kurser där man behöver ta ställning, värdera och bearbeta personliga förhållnings
sätt kan för vissa studenter verka frustrerande. För de lärare som arbetar med
”mjuka frågor” kan detta uppfattas som ”akademisk tillplattning”. Många lärare
i lärarutbildningen tillför ett perspektiv på utbildning, som har en annan aspekt
än många akademiska poäng inom ett specifikt område. Det kan gälla arbete i
kurser med verksamhetsförlagd utbildning (praktik) eller processinriktade fråge
ställningar om kunskaps- och människosyn. Dessa erfarenheter ifrågasätts bland
vissa studenter (och lärare). När järnställdhetsfrågan ska lyftas upp till att ge
studenterna möjlighet att fa kunskaper och medvetenhet om betydelsen av kön
på både strukturell och individuell nivå måste vi som lärarutbildare arbeta
processinriktat med detta. När far man visa den person man är i den profession
man ska bli? När ska man placera sig som duktig i ett ämne i konkurrens med
andra verksamheter som en lärare måste hålla på med?
Många studenter har erfarenheter av grupperingar som lätt kan bli statiska i en
studerandegrupp. Att då använda rundan kan vara ett sätt att bryta etablerade
grupper och invanda mönster och komma bort från stereotypa åsikter och komma
vidare i sitt tänkande om könsfrågor.
En fråga som diskuterades var om vi verkligen far vara manliga och kvinnliga
lärarutbildare. Finns det ett krav på oss i vår profession att inte fästa vikt vid att
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vi är män och kvinnor? Får skillnader i kön betyda något? Eller har ett jämställt
ideal förbjudit oss att både använda oss av könskulturella traditioner och
problematisera desamma på ett medvetet sätt ?
En insikt som blev tydlig, eftersom deltagarna kom från olika institutioner i
lärarutbildningen, var de olika förutsättningar som råder i olika kurser som vi
medverkar i. Många studerandegrupper domineras av kvinnliga studenter och ett
fåtal av manliga. Får då kvinnliga och manliga studenter olika roller i grupperna?
Kan det helt enkelt vara så att de könsblandade studerandegrupperna gör att just
kvinnorna försvinner? Vad kan vi i så fall göra åt det? Det gav upphov till tankar
om parallellprocesser hos studenter som kommer från olika institutioner.
Avslutande kommentar
I arbetet med att systematisera och synliggöra kön i lärarutbildningen har vi fått
kunskaper och blivit medvetna om kön i ett individuellt perspektiv, när det gäller
hur lärarutbildare kan förhålla sig till undervisning i problematiken. Vi har också
fått insikt i att lärarutbildningens strukturella nivå skapar vissa förutsättningar att
kunna arbeta med detta ”känslosamma, kontroversiella och känsliga” område.
Dessutom har vi genom deltagandet arbetat igenom en metod som kan användas
för att tydliggöra könsperspektivet i utbildning.
Om metoden
Metoden ”rundan” har varit ett bra redskap för att tydliggöra likhet och skillnader
vad beträffar kvinnliga/manliga erfarenheter. Detta uttryckte lärarna som deltagit
i de tre arbetskvällarna. Genom rundan har många olika perspektiv blivit möjliga
att föra upp till reflektion och diskussion. Rundan som metod i arbetet med
könsfrågor (liksom t ex klass, etnicitet) möjliggjorde den djupare förståelsen för
vad en lärarutbildare för med sig och vidareutvecklar/fö rändrar/vidmakthåller i
lärarutbildningen. En problematik som uppstår är ett material som är mycket rikt
och omfattande. Vi som lett arbetet och som dokumenterat allt har därför fått
begränsa och välja ut några teman som är relevanta för lärarutbildningen.
En annan aspekt om rundan som arbetsredskap, var att den som leder rundan
måste bygga upp en atmosfär av trygghet så att deltagarna känner att man inte blir
utlämnad. Den som leder måste vilja och våga ta ett ansvar för att ramen som
initierats verkligen upprätthålls; på så sätt kan metoden verka inskränkande,
”kontrollerande”, på hur processen utvecklas. Å andra sidan är just rundans
inneboende disciplin en viktig förutsättning för att deltagarna ska få utrymme, få
sätta ord på sina uppfattningar och prata färdigt utan att bli störda av andras
diskussionslusta. Utrymmet för diskussion och reflektion finns ju ändå. Denna
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känsla är av betydelse för att man ska ärligt vilja dela med sig av sina erfarenheter.
Då kan också samtalen fa en bättre kvalité. Erfarenheterna i gruppen var att man
med rundan lyckades komma djupare i förståelsen och att alla delade med sig av
specifika tillfällen där kön fatt en betydelse. I och med att rundan använts har de
deltagande fått en metod som kan överföras i arbetet med studenter.
Rundan passar för frågor som rör erfarenheter eftersom de kan variera från person
till person. Nackdelar som kan upplevas med rundan som metod är att den kan
verka tidsödande och att saker ibland kan upprepa sig. Den som kommer på slutet
i en runda kan få upplevelsen att nu finns inget kvar för mig att säga. Den som
kommer först kan också bli osäker på hur mycket och på vilken nivå man ska lägga
sig. Rundan kan hindra en upplevelse av spontanitet.
Något som vi vill betona är att rundans inneboende kraft inte får användas i
terapeutiskt syfte, utan till att systematisera och finna likheter och olikheter inom
ett område samt skapa förståelse i ett individuellt och strukturellt sammanhang.
Rundan kanske ter sig annorlunda i ett utbildningssammanhang än i
kvinnokampen? Rundans syfte och fokus måste hela tiden hållas levande.
En annan erfarenhet av arbetet under kvällarna har att göra med att dokumentera
arbetet, dels genom att under rundans gång kort skriva ner vad som sägs, dels
genom att i diskussionerna efteråt inom en snar tidsrymd anteckna vad som sagts.
Så har vi tre i projektgruppen arbetat och vi inser att vi hade kunnat vara ännu
noggrannare med denna dokumentation. Detta gällde framförallt den första
träffen, då vi inte själva var fullt ut medvetna om behovet av att detaljerat
dokumentera. Det fanns även initiait ett etiskt/moraliskt perspektiv på dokumen
terandet. Det måste finnas en grundtrygghet i gruppen och även en tillit till oss
som dokumenterar, eftersom arbetsformen berör och vidrör det personliga. Detta
hade vi inte resonerat om så tydligt inför första gången, men under de två följande
gångerna bestämde vi oss för att anteckna och även be gruppen om lov att få göra
detta. Eventuellt hade vi efter gruppens medgivande kunnat spela in våra samtal.
Rundan använd i undervisningsgrupper behöver inte ha kravet på en dokumen
tation av processen varje gång. En viktig dimension av rundan är att den ska kunna
behållas som en privat process inom en grupp.
Kan rundan som metod vara ett användbart verktyg för att komma vidare i arbetet
med jämställdhetsfrågor i lärarutbildningen? Vi har uppenbarliga problem att
hitta en progression i arbetet, och studenterna känner att mycket upprepas. Kan
orsaken till detta vara att vi ständigt rör oss på den strukturella nivån och
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därigenom aldrig tar tillfället i akt och vågar bearbeta den individuella nivån? Här
kan man helt klart se två dimensioner av den individuella nivån: dels individen i
ett samhällsperspektiv, dels individen utifrån ett personligt perspektiv.
Om didaktiska konsekvenser
Ingången i detta projekt var annorlunda än det vanliga arbete som vi utför i
lärarutbildningen. Vi började med våra egna erfarenheter, vi själva fick vara
utgångspunkten. Vi kunde synliggöra vad vi själva bär med oss in i lärarutbild
ningen. Alla värdegrundande frågor och områden har en viktig bas i attityder och
värderingar. Så länge jag som individ och lärare kan distansera mig och skilja mitt
eget varande från mitt yrkesutövande, tror vi att det inte kommer att ske så mycket
av utveckling och förändring. Metoden runda gav ett utrymme för djupreflektion,
utrymme för att synliggöra förhållningssättet till yrket samt träning i respekt.
Man far nya impulser via andras erfarenheter och tankar, man ”tänker och känner
igång”. I analysen efteråt börjar man i sig själv och tänker på nytt utifrån impulser
från andras idéer och tankar. Detta kan kanske ge oss trygghet och självtillit till att
våga ”fånga stunden”, helt enkelt att utvecklas professionellt. Gunilla Granath
(2000) funderade i sin bok över lärarutbildare och hur de använder det som
spontant sker i grupper av lärarstudenter eller inte gör det.
Det finns en nivå, tänker jag, där man talar om hur man ska göra i
klassrummet. Den kan vara väl så god, men jag tror att det är nivån där man
både talar och är sitt budskap som gör ett outplånligt intryck. Den tvingas
man integrera i sitt innersta... Jag tror att de tysta unga kvinnorna i vår klass
(på lärarutbildningen, vårt tillägg) skulle behöva lockas ur sin roll. På så sätt
skulle de själva leva sig igenom enförändring. Om detta skedde ärjag övertygad
om att de i sin tur skulle kunna bli fantastiska på att hjälpa trettonåriga tjejer
att slita bort sina osynliga munkavlar... Vi ska utveckla en kultur där vi lärare
kan berättaför eleverna vad vi ser i klassrummet, säger han övertygande. Bravo!
villjag ropa. Gör det. Berätta för oss vad du ser i den här gruppen. Då jävlar,
skulle det hända saker, (sid 56)
En aspekt på könsperspektivet som framkommit vid flera tillfällen handlade om
att våga fånga här-och-nu-situationer. Men går det att börja bearbeta problema
tiken med studenter när strukturen ser ut som den gör, med många korta kurser
och små möjligheter att bygga relationer mellan lärare och studenter. För att som
lärarutbildare våga fånga stunden behövs det för en del lärare personliga relationer till
gruppen. Var finns möjligheterna att på ett trovärdigt sätt kunna arbeta med dessa
viktiga frågor? Har vi överhuvudtaget möjlighet att fånga här-och-nu-situationer?
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Slutsatser
Lärarutbildare som deltagit har en ambition att vilja och våga arbeta på ett sådant
sätt med lärarstudenterna, att de blivande lärarna far beröras och får exempel på
hur man kan arbeta med könsperspektivet. Men hur mycket vågar vi ”fånga
stunden” i praktiken tillsammans med de studerande?
Studenterna är ”trötta” på jämställdhetsfrågor. Genom detta sätt att arbeta vill vi
visa på ett sätt att låta det personliga inom lärarutbildare/lärarstudenter få beröras,
komma fram, medvetandegöras och bli synligt. För oss själva blev det synligt att
vi i våra egna eleverfarenheter hade upplevelser av sexuella trakasserier inom
skolmiljön. I regeringens proposition Kvinnofrid (1997/1998:55) framhålls
vikten av en förbättrad yrkesutbildning om jämställdhet och våld mot kvinnor för
bl a lärare. I en senare skrivning år 2000 har formuleringarna reducerats till att
enbart behandla jämställdhetsfrågor. När lärarutbildningskommittén behand
lade jämställdhetsfrågor saknades ett förhållande till sexualisering (Wernersson,
1999). Vad menas? Ska barnen och de som arbetar med barn och ungdomar inte
behöva känna till något om våld mot kvinnor och hur detta drabbar barnen/
ungdomarna? Lärare är trots allt de som står kvar med de relationsmässiga
konsekvenserna av våldet under vardagarna med barn och ungdomar. Finns
sexuella trakasserier inom skolan? Att undvika att ge ord åt en verklighet som
faktiskt finns, lämnar både elever och lärare ensamma med att sjunka ner i en
konfliktfylld vardag, som ibland innefattar inslag av våld. Lärare kan få en känsla
av att det är deras fel att de inte klarar uppgiften att få elever att utvecklas till
harmoniska människor.
Eftersom lärarutbildningen inte är en enhetlig utbildningsverksamhet har det
blivit tydligt att vi har olika arbetssituationer beroende på vilket ”program” vi
arbetar med. Vi fick kunskap om olika kulturer inom lärarutbildningsinstitutionerna. Det gäller t ex om vi arbetar med kroppsliga uttryck eller mer
traditionellt akademiskt ämnesinnehåll och sammansättningen på studerande
grupperna. De flesta studentgrupperna är kvinnligt dominerade men i vissa
grupperingar finns en manlig överrepresentation; detta påverkar den kontext där
lärarutbildare arbetar.
Med vårt arbete har vi velat koppla ihop teorier om kön med praktiken i
lärarutbildningen.
Detfinns en dialektik mellan upplevelse ochpraktik kontra teori. (Granath s 31)
Arbetet har gett en repertoar att använda inte bara när det gäller könsperspektivet
på utbildningen utan den kan enligt deltagarna med fördel användas inom andra
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värdeladdade områden som etnicitet, klass, rasism. Vårt bidrag till könsseminariet
i lärarutbildningen är en metod som är användbar när man närmar sig en ”svår”
(värdeladdad och känslomässig) problematik samtidigt som vi vidgat perspektivet
i seminariet och skapat en kunskap om lärarutbildningen. Det vore intressant om
någon annan konstellation utbildare provade metoden i t ex någon mansgrupp
eller i utvecklingsarbete med personal eller varför inte i könsseminariet självt?
Det skulle också vara intressant att fortsätta temakvällarna genom att samla våra
gemensamma, positiva erfarenheter av könsperspektivet i lärarutbildningen!
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Regeringsprojektet Jämställdhetsoch genusperspektiv i juristutbildningen
M onica Burman, Ruth M annelqvist och K arin Ågren,
Juridiska institutionen

Under läsåret 1998/99 drevs ett av Högskoleverket finansierat projekt vid
Juridiska institutionen, Umeå universitet, för att integrera genus- och jämställdhetsperspektiv i juristutbildningen.
Arbetet inom projektet erbjöd många, både väntade och överraskande, utmaningar.
Ett problem var att svensk forskning om relationerna mellan kön och rätt kan
betecknas som eftersatt. En annan svårighet var att kurslitteraturen avspeglade
forskningsfronten och är i princip könsblind. För att gmndutbildningen i juridik
skulle kunna integrera dessa frågor krävdes en vidareutbildning av lärarkåren, som
inte alltid välkomnades i pressade lärar- och forskarliv. Slutligen ställdes vi inför
svårigheten att presentera olika perspektiv för studenterna. Fram till projektet
startades hade juridiken speglats som objektiv och neutral. Att byta det perspek
tivet mot andra upplevdes som svårt, både från lärare och studenter.
Vår målsättning med projektet var, förutom att integrera genus- och järnställdhetsperspektiv, att finna alternativ litteratur, att skapa och revidera undervisningsma
terial och utveckla den pedagogiska modellen för att integrera andra perspektiv.
Under seminariet redovisade vi våra erfarenheter och gav exempel på lärdomar vi
dragit av projektet. För en mer utförlig redogörelse av projektet vill vi hänvisa till
den rapport som skrivits och som, tillsammans med utvecklat undervisningsma
terial, finns tillgänglig under Högskoleverkets hemsida, www.hsv.se/jurister
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Mona Fjellström, Universitetspedagogiskt centrum
Abstract
”Studentvärderingar kan verkligen tjäna som inspiration och stöd för
enskilda lärares pedagogiska utveckling, men det händer också att studenter
är väldigt kritiska på ett sätt som leder till motsatsen, särskilt då enskilda
lärare utsätts för grova personangrepp.” Lärare
”Om vi får kursvärderingen precis efter att man tentât... OK, what ever, man
tänker inte ens. Man river bara av det och så går man hem.” Student
Jag har valt ut just dessa röster därför att de fångar ett antal intressanta
aspekter av utvärderingsverksamheten, aspekter som jag bedömer berör
etiska frågor. I mitt arbete som lärare och pedagogisk konsult har jag varit
involverad i ett flertal utvärderingar både på kurs- och programnivå och jag
har slagits av att så litet tid, om ens någon, ägnats åt de etiska aspekterna av
utvärderingarna. Jag har därför tagit chansen att i detta paper diskutera den
utvärderingspraxis jag sett utifrån ett antal forskningsetiska resonemang.
Den övergripande frågan har varit om det finns anledning till etiska
ställningstaganden i utvärderingsarbetet och, om så är fallet, skulle forsknings
etiska principer kunna vara till stöd för dessa ställningstaganden?
Etik - bara i forskning eller...
Denna höst (1999) har jag deltagit i forskarutbildningskursen Forskningsetik, 5
poäng. Under kursen har jag tillsammans med övriga kursdeltagare tagit del av
litteratur kring forskningsetik, lyssnat på föreläsningar samt diskuterat och
reflekterat kring olika forskningsetiska dilemman. Kursen har varit spännande
och tänkvärd delvis på grund av att forskningsetik var ett relativt oupptäckt
område för mig1, men också för att diskussionerna kommit att handla en hel del
1Vilket i sig är lite märkligt då jag efter flera år i forskarutbildning inte på något sätt stött
på den praktiska motsvarigheten till Forskningsetiska kommitténs uttalande ”Forskningsetisk reflektion måste vara en naturlig del av forskningens vardag.” SOU 1999:4.
God sed i forskningen. Utbildningsdepartementet, Stockholm.
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om deltagarnas egna forskningsetiska problem eller funderingar. Forskningsetiken
har blivit ett sorts raster genom vilket vi kunnat titta på vårt dagliga arbete.
Forskningen är dock bara en del av den verksamhet som finns på universitetet.
Vanligt är att universitetets verksamhet beskrivs som bestående av forskning,
undervisning och samverkan med det omgivande samhället, och för huvuddelen
av de anställda ingår samtliga tre verksamhetsområden i arbetet. En diskussion
bland doktorander/lärare om etiska aspekter på forskning kan därmed lätt spilla
över på andra arbetsuppgifter och erfarenheter. För min egen del har det inneburit
att en mängd funderingar av etisk karaktär väckts kring undervisningsarbetet och
då kanske främst arbetet med kursvärderingar.
Vid Umeå universitet finns sedan 1991 ett styrelsebeslut som säger att alla kurser
skall utvärderas (Universitetsstyrelsens beslut 1991-06-03, Dnr 500-2146-90)
och så sker också i de allra flesta fallen. Som pedagogisk konsult på Enheten för
personalutveckling har jag som expert, bollplank eller organisatoriskt fristående
varit involverad i ett flertal utvärderingar på både kurs- och programnivå, och
under denna kurs i forskningsetik har jag slagits av att så litet tid, om ens någon,
ägnats åt de etiska aspekterna av utvärderingarna. Jag har därför tagit chansen att
i detta paper diskutera den utvärderingspraxis jag sett utifrån ett antal forskning
setiska resonemang. Den övergripande frågan har varit om det finns anledning till
etiska ställningstaganden i utvärderingsarbetet och, om så är fallet, skulle forsknings
etiska principer kunna vara till stöd för dessa ställningstaganden?
I enlighet med Birgitta Forsman (1997) har jag valt att framförallt beakta den
primära nivån av forskningsetiken och då mer specifikt de frågor som rör den
utomvetenskapliga forskningsetiken. Utgångspunkten har tagits iTom Beauchamps
och James Childress’ (1994) vidareutveckling av Belmontrapportens principer:
1. Autonomi eller självbestämmande
2. Göra gott (beneficence)
3. Icke skada (non-maleficence)
4. Rättvisa
Några röster om kursvärderingar
”
man ser inte så jättemycket effekt. Ofta blir det generella svaret att vi måste köra det här några år innan vi kan göra någon stor förändring och
det är så mycket omvälvning nu.” Student
”Kritiken är väsentlig i vår verksamhet. Att lära sig ge och ta kritik är centralt
för den som skall bli forskare. Under hela tiden som yrkesverksam kommer
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en forskare att hamna i situationer där han eller hon förväntas ge kritik eller
ta emot sådan. Det är en del av akademikerns professionella kompetens... De
som är duktiga pa att ge och ta kritik har hög status. Inom undervisningen
finns ingen motsvarande tradition.”2 Forskare
Ett uttryck för rationellt handlande är att göra utvärdering. Genom
utvärdering kan man visa att man är beredd till omprövning av beslut som
riskerar att fa fel konsekvenser. Genom utvärdering visar man att man vill
lära sig av misstag och åstadkomma förbättringar.”3 Forskare
Vi menar att förutom ett ökat inflytande för studenter och en intressantare
roll för såväl lärare som studenter så finns även betydelsefulla ”sekundär
vinster”. De utgörs av en förbättrad inlärning och en ökad förberedelse inför
arbetslivet för studenterna.”4 Utbildningsdepartementet
”Studentvärderingar kan verkligen tjäna som inspiration och stöd för
enskilda lärares pedagogiska utveckling, men det händer också att studenter
är väldigt kritiska på ett sätt som leder till motsatsen, särskilt då enskilda
lärare utsätts för grova personangrepp.” Lärare
Om vi far det (kursvärderingen, min anm) precis efter man skrivit... sedan
slår dom fram ett sånt där bara; OK, what ever... man tänker inte ens. Man
river bara av det och så går man hem.” Student
”Institutionerna ansvarar för att kontinuerlig kursutvärdering och kursut
veckling görs. Studenterna skall motiveras och uppmuntras att delta i detta
arbete. Kursutvärderingarna skall vara ett av flera underlag vid institutioner
nas och fakultetsnämndernas planering och utveckling av utbildningar.
Arbetet med kursutvärderingar skall sålunda inte betraktas som ett avslut
utan som ett avstamp för det fortsatta arbetet.”5 Universitetsstyrelsen

2 Roxå, T. Kvalitetsgranska undervisningen, i UPC-bladet, nr 6 -98. Centrum för
universitetspedagogik, Linköpings universitet, Linköping.
3 Karlsson, O. (1998) Paper utan titel presenterat på seminarium vid Umeå Centre for
Evaluation Research, Umeå universitet, Umeå.
Ds 1998:51. Studentinflytande inom högskolan, s 116. Utbildningsdepartementet,
Stockholm.
Citatet är hämtat ur ett förslag till revidering av Regler och riktlinjer för den
grundläggand* utbildningen vid Umeå universitet.
175

”
anser att de (kursvärderingarna, min anm) borde utvecklas mer och att
man ska ta upp dem till diskussion lärare och studenter emellan.” Student
”Av erfarenhet vet vi att svarsfrekvensen kan vara rätt låg i samband med
traditionella enkätvärderingar. Det är lätt att dra slutsatsen att detta är ett
uttryck för att många studenter, när det kommer till kritan, ändå är rätt
oengagerade. Lika lätt är det att i förlängningen av detta hävda dels att
studenterna far skylla sig själva om deras åsikter inte kommer fram, dels att
det inte är särskilt meningsfullt att göra studentvärderingar eftersom de ändå
inte blir särskilt representativa.” Lärare
Göran Hermerén (1996) framhåller vikten av att olika aktörers intressen beaktas
när man diskuterar forskningsetiska problem:
”av flera skäl naturligt att utgå från ett aktörsperspektiv vid behandlingen av
forskningsetiska problem - både vid formuleringen av problemen och vid
försöken att ta ställning till dem.” (s 70)
Rösterna jag presenterat kommer från några av de intressentgrupper som är
berörda av utvärderingsverksamheten. Det ftnns givetvis fler intressenter, till
exempel studentkårer, programansvariga, studierektorer, avnämare, Högskole
verk m m men jag har valt ut just dessa röster därför att de fångar ett antal
intressanta aspekter av utvärderingsverksamheten, aspekter som jag bedömer
berör etiska frågor. Tittar vi lite närmare på det som rösterna säger så framtonar
tre huvudaspekter:
Syftet med utvärderingen
”förbättrad inlärning”, ”förberedelse inför arbetslivet”, kritiken är väsentlig i vår
verksamhet”, ”omprövning av beslut”, ”ökat inflytande för studenter”, enskilda
lärares pedagogiska utveckling”, ”underlag vid planering och utveckling” m m
Vem som skall ha nytta av utvärderingen
”lärare”, ”studenter”, ”institutioner” och ”fakultetsnämnder”
Hur utvärderingen genomförs
”inte så jättemycket effekt”, ”avstamp för fortsatt arbete”, studenterna skall
motiveras och uppmuntras att delta”, ”skall ta upp dem till diskussion”, ”efter man
skrivit”, lärare utsätts för grova personangrepp”, ”traditionella enkätvärderingar”
mm
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Vid en första anblick kan dessa aspekter framstå som inomvetenskapliga, huvud
sakligen av metodologisk natur men som Hermerén (1996) hävdar finns ett nära
samspel mellan vetenskapliga och etiska frågor. Det är min ambition att fortsätt
ningsvis i detta paper visa på hur hanteringen av de tre identifierade aspekterna
ger upphov till etiska problem. Först illustrerar jag var och en av aspekterna: syfte,
för vem och hur med utgångspunkt dels i citaten, dels i mina egna erfarenheter
av arbete med kursvärderingar; sedan avslutar jag med en diskussion som kopplar
ihop aspekterna med Beauchamps och Childress’ etiska kriterier.
Kursvärdera för att ”göra kursen bättre”
På den direkta frågan om varför en kursvärdering skall genomföras får jag som
regel till svar att ”det är för att förbättra kursen”, och på något plan är det
förmodligen en korrekt beskrivning, korrekt i den meningen att den inte
medvetet syftar till att försämra kursen. Fortsätter man att borra vidare i detta ”att
förbättra” visar sig ofta att det är mycket oklart vad som skall förbättras, alternativt
att det finns en uppsjö olika syften som konkurrerar med varandra. Syftet kan vara
av den art som citaten ovan angav men det kan också vara för att legitimera något,
för att få mer pengar, för att en lärare skall få pedagogiska meriter, för att visa att
man följer universitetsstyrelsens beslut, för att utse en syndabock eller för att till
och med dölja nagot. Att olika intressenter kan ha olika och konkurrerande syften
är ganska självklart men att en och samma intressent dessutom kan ha det kan vara
ett uttryck för att utvärderingarna främst hanteras instrumenteilt - man koncen
trerar sig på hur mer än varför.
O m syftet är oklart eller om den person som initierar kursvärderingen försöker
dölja den (det behöver inte vara undervisande lärare, det kan också vara den
kursansvarige eller fakultetsnämnd) så blir det givetvis än mer oklart om någon
annan genomför utvärderingen. Förvånansvärt ofta verkar det vara så att den
kursansvarige ”ser till” att en kurs utvärderas, med andra ord undervisande lärare
får i uppdrag att distribuera kursvärderingsformulär som sedan lämnas till den
kursansvarige för resultatsammanställning och analys. Detta genomförs utan att
den kursansvarige haft någon som helst kontakt med undervisningens genomför
ande.
Pa många institutioner finns också standardiserade kursvärderingsformulär som
används till alla kurser; ofta är frågorna av kvantitativ karaktär där studenten ger
uttryck för vad de tyckte var bra eller dåligt eller bedömer olika aspekter på en
skala. Frågorna är vad man brukar beskriva som ”kontextstrippade”(Guba &
Lincoln 1989) och bygger på en oftast begränsad föreställning om vad som
generellt (eller idealt) är av intresse i en undervisningssituation.
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I samtliga fall är det studenter som används som informanter och de får som regel
ingen tydligare beskrivning av syftet än att ”det är för att förbättra kursen” med
den variation i tolkning som det kan ge upphov till (se citaten ovan). Få eller inga
kursvärderingsformulär innehåller en beskrivning av syfte och bakgrund till
utvärderingen, få studenter har en tydlig bild av vilka som processar informatio
nen, och ytterst sällan får studenterna veta vilka insatser utvärderingen ger upphov
till. Och detta sker inte bara en gång under studentens tid på universitetet utan
kanske 20-40 gånger.
Oklarheterna i syfte kombinerat med bristfällig metodanpassning leder dessutom
ofta till att den information som kursvärderingarna genererar är obegriplig eller
oanvändbar. Studenten producerar information utifrån sin egen individuella
syftesformulering men kan bara göra det inom ramarna för de av utvärderaren
formulerade kriterierna (Karlsson 1995). Viktig och angelägen information faller
bort samtidigt som utvärderaren får stora svårigheter att tolka den information
som samlats in. Inte ovanligt är att man hamnar i ett läge som beskrivs i ett av
citaten ovan; informationen som erhålls är så bristfällig att inget går att göra av
den.
Kursvärdera för studentens bästa
Under en lång rad år har en allt starkare föreställning om studenten som
utbildningskonsument byggts upp. Studentens roll inom högre utbildning är
ägnad mycket intresse från såväl forskar- som myndighetshåll, men alltför många
resonemang har handlat om hur studenten skall få ”valuta för insatsen” istället för
att se studenten som en medproducent av utbildning. Utvärderingar har genom
förts för att ”ge studenten en bättre utbildning” och i dessa utvärderingar har
studenten haft möjlighet att fritt ge yttryck för ”konsumentbehoven”.
I ett läge då syftet inte är klargjort, informationen om kursvärderingen nästan
obefintlig liksom studentens kunskap om vad utvärdering är för något, går
studenten in i informationslämnandet med en politisk/kulturell föreställning om
att här är chansen att uttrycka sitt hjärtas mening om undervisningen. En kollega
har uttryckt kursvärderingen som ”studentens klotterplank”. I den fria demokra
tins och konsumtionens namn får studenterna dessutom värdera lärarna - många
gånger med hjälp av poängskalor.
Problemen uppstår då kursvärderingen inte genererar något synbart resultat för
studenten. Resultaten och en eventuell analys av kursvärderingen återkopplas
sällan till studenten, och dessutom leder många utvärderingar inte till någon för
studenterna synbar förändring. Man kan verkligen fråga sig om den reflexmässiga
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hanteringen av kursvärderingar har några som helst förutsättningar att åstad
komma nytta för studenten.
Ett många gånger outtalat eller underförstått syfte är att lärarna skall ha nytta av
kursvärderingar (se citat två och fem på sid 2). Läraren skall genom att bli kritiskt
granskad få möjlighet att professionellt reflektera kring sin undervisningsverksamhet
och få underlag till kompetensutveckling. I realiteten uppfylls sällan denna
ambition på grund av att frågorna inte är formulerade för detta syfte, informan ter
na/studenterna är inte medvetna om det syftet och sist men inte minst är lärarna
relativt okunniga om hur man tolkar utvärderingsinformation om pedagogik. I de
fall där undervisande lärare inte tar del av utvärderingsresultatet föreställer jag mig
att utvecklingstanken är totalt frånvarande.
En annan svårighet när det gäller kursvärderingarnas tänkta nytta för lärarna är
förfarandet med kursvärderingsdokumenten. Regelverket kring kursvärderingar på
Umeå universitet föreskriver att dokumenten skall sparas i ett flertal år och på de
flesta institutioner brukar det innebära att dokumenten samlas i pärmar på någon
av administratörernas rum. På det viset är kursvärderingarna och ”lärarvärderingarna”
tillgängliga åtminstone för alla lärare på institutionen. De av studenter hastigt
formulerade och ogenomtänkta kommentarerna om enskilda lärare blir på detta sätt
”officiellt” material inom ett kollegium och rykten om ”den ständigt misslyckade
läraren” får lätt fotfäste. Detta sker dessutom i en miljö som inte har några strategier
eller system för att bearbeta tuff och kanske helt nedgörande kritik av enskilda
individer. Som grädde på moset för lärarna så har det förts resonemang om att
kursvärderingarna skulle kunna utgöra underlag för lönesättning och meritering.
Kursvärdera med kvalitet
På flera punkter har jag redan berört hur-frågan i kursvärderingarna men jag väljer
ändå att i korthet utvidga bilden något.
Den vanligaste strategin för kursvärderingar är att kursen utvärderas på slutet med
en skriftlig enkät. Enkäten är oftast inte anpassad till just den kurs som utvärderas
utan utgår från ett antal generella utvärderingsteman. Huvuddelen av frågorna
brukar vara av kvantitativ karaktär samtidigt som det för vissa frågeställningar
brukar finnas utrymme för egna kommentarer. Enkäten konstrueras som regel av
läraren eller någon annan inom kollegiet men det förekommer att studenterna
ansvarar för enkätutformningen. En mycket vanlig föreställning är att kursvärde
ringen är ett separat kontrollinstrument utan någon starkare samhörighet med
undervisningen (Fjellström 1999). I planeringen aven kurs sätts oftast ingen eller
mycket litet tid av för kursvärderingen.
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Undervisning är av tradition lärarens ensak i många avseenden och så är det också
med kursvärderingarna. Vanligtvis processar läraren ensam kursvärderingarna
från konstruktion till utvecklings-/förändringsåtgärder och detta många gånger
utan något teoretisk kunskap om pedagogisk utvärdering. Det individcentrerade
förfarandet bidrar till svårigheterna med att vidta åtgärder. Kunskapen från
kursvärderingarna finns på individnivån och praktiskt taget inga kollektiva
förändringar är möjliga, något som många gånger skulle vara högst önskvärt t ex
på utbildningsprogram. Möjligheten för läraren att lära av kursvärderingarna
försvåras också då det på institutionerna oftast inte finns pedagogiska fora för
diskussion och reflektion kring pedagogik tillsammans med andra.
Kursvärderingarna är oftast frivilliga för studenterna men det förekommer att det
läggs in i kursen som obligatoriskt moment för erhållande av omdömet godkänd.
Det har också förekommit att studenterna varit tvungna att besvara en kursvär
dering för att fa ut sina tentamensresultat. Vanligt är att kursvärderingarna är
anonyma men även på denna punkt förekommer variationer (inom den medicin
ska fakulteten är kutymen att studenten skriver under sin kursvärdering).
Återkoppling till studenterna förekommer mycket sällan, likaså gemensamma
diskussioner mellan lärare och studenter där man tolkar resultaten och resonerar
kring konsekvenser av kursvärderingen.
Diskussion kring kursvärdering och etik
Kan man mot den skisserade bakgrunden hävda att kursvärderingarna uppfyller
Beauchamps och Childress’ etiska kriterier? Utifrån principen om att göra gott
tycker jag att man kan ifrågasätta rimligheten i att såväl utvärderaren som
studenten far lägga ner avsevärd tid på sådant som de inte vet vad det syftar till.
Det kan ju dessutom vara så att studenten ställer upp på att delta i kursvärderingen
i tron (gissningen) på ett helt annat syfte än det som är för handen. Kanske är syftet
ibland av den karaktären att andra än studenter skulle användas som informanter,
till exempel lärarna eller avnämarna. Eller skulle det vara möjligt att inhämta valid
information från bara en mindre grupp studenter?
Göra gott-kriteriet inkluderar också en bedömning av huruvida undersökningens
resultat kommer till nytta. Utifrån mina erfarenheter och det sista citatet på sidan
tre så är det alltför ofta så att kursvärderingsformulären bara hamnar i en pärm
knappt lästa av någon. Den bristfälligt genomtänkta processen leder till att även
väl genomgångna resultat inte genererar någon effekt på grund av att svaren är
alltför svårtolkade. Den rutinartade hanteringen av kursvärderingarna får mig att
resa frågan om kursvärderingarna verkligen är viktiga för någon, och i så fall vem?
180

Kan man säga att det är sannolikt att kursvärderingarna bidrar till bättre
utbildning inom Umeå universitet? Är det tydligt att kursvärderingarna har en
praktisk relevans för lärare och studenter? Jag är inte övertygad om att dagens
kursvärderingsstrategier gör det men det står er alla fritt att övertyga mig.
Utifrån kriteriet om ”icke skada” skulle man lätt kunna förledas att tänka att
studenterna inte lider något men av att fylla i alla dessa enkäter men jag skulle
nästan vilja hävda motsatsen. Om de upprepade gånger utsätts för ”ogenomtänkta”
kursvärderingar är sannolikheten stor att de förlorar tron och respekten för
kursvärderingar vilket leder till att de i allt mindre utsträckning fyller i dem. Deras
tilltro till de demokratiska spelreglerna inom akademin raseras samtidigt som
utvärderarna går miste om värdefull information som en äldre student kan bidra
med. Sannolikt är det också så att studenterna förlorar intresset för utvärderingar/
enkäter i stort, och det leder till att bland annat forskarna far svårare att genomföra
empiriska studier.
Ser man till lärarnas situation framstår dagens kursvärderingspraxis med de
lärarbedömningar som görs som ett direkt övergrepp på ”icke skada-kriteriet”.
Lärare som far kraftigt negativ kritik kan i brist på institutionsstrukturer som
hanterar detta fara väldigt illa och så har också skett i ett antal fall.
När det gäller kravet på autonomi eller självbestämmande kan man nog säga att
rent formellt så har studenten möjlighet (oftast) att fritt delta eller avstå.
Frågetecknen kring detta kriterium handlar mer om bristen på information till
studenten, vilken kunskap de har om pedagogiska utvärderingar och avsaknaden
av återkoppling. Generellt verkar det som om detta kriterium, som är ett av de
viktigaste, knappt uppfylls alls. Det verkar förvånansvärt ofta tas för givet att
kursvärderingar skall riktas till alla studenter i alla kurser och att de vet vad det
handlar om.
Avslutningsvis vill jag också helt kort beröra ”rättvisekriteriet” med att lyfta fram
bristerna i kursvärderingsproceduren. Hur kan man hävda studentens ”jämlika
röst” i ett utvärderingssystem där lärarna är de som formulerar frågorna, beslutar
om genomförandetidpunkt, tolkar resultaten och avgör om något skall förändras?
Utifrån min ståndpunkt är ett sådant förfarande djupt orättvist. I viss mån skulle
det kunna förbättras genom att studenterna får mer inflytande över kursvärderingsprocessen.
En annan påtaglig orättvisa är kopplad till bedömningen av lärarinsatsen. Utan att
vara klar över syftet får studenten representera den enda rösten i en bedömning
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av något som i hög grad är en gemensam process —undervisning. Den totala
frånvaron av möjligheter för läraren att bemöta, ifrågasätta och förtydliga dessa
värderingar gör att min bedömning blir - direkt oetiskt!
Med detta vill jag hävda att det är ganska uppenbart att det finns behov av etiska
ställningstaganden i utvärderingsarbetet. Min positiva upplevelse av att i detta
paper ha applicerat några forskningsetiska principer på utvärderingsarbetet tyder
också på att de forskningsetiska principerna väl kan tjäna som bedömningsgrund
för den etiska problematiken vid en utvärdering. För den som vill ha ett mer
specifikt utvärderingsetiskt material som stöd för arbetet kan jag varmt rekom
mendera kapitel 10 i boken Professional Evaluation (Ernest House 1993).
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Kursvärderingar på lika villkor?
N iklas E klund och K erstin Kolam, Statsvetenskapliga institutionen 1
Abstract
Det är ett välkänt fenomen att resultatet av kursvärderingar i meningen att
de flesta studerande deltar inte alltid är lysande. I en alltmer pressande
situation blir genomförandet av kursvärderingar dessutom en extra börda för
lärarna. I syfte att involvera de studerande och samtidigt lätta på bördan för
lärarkåren beslöt statsvetenskapliga institutionen att under innevarande
läsår (2000/01) pröva en annan modell. Representanter för olika studerande
grupper inbjöds att delta i utvecklandet av en utvärderingsmodell som skulle
lösa de inledningsvis nämnda problemen. Höstens verksambet har varit ett
skolexempel på ”trial and error”-modellen, men fortfarande kvarstår vissa
frågetecken. Syftet med vårt bidrag är att redogöra för hur vi arbetat under
hösten, vilka resultat som uppnåtts och hur vi planerar att fortsätta under
vårterminen för att uppnå målet - en kursvärderingsmodell som både de
studerande och institutionen har nytta och glädje av.
Bakgrund
Statsvetenskapliga institutionen har under de senaste 20 åren regelbundet bedrivit
kursvärderingar. Skälen för detta har varit de sedvanliga:
• ”en möjlighet till reflektion och lärande för läraren
• att utveckla och förbättra undervisningen
• att förstå studenternas situation och förhållningssätt bättre
• att synliggöra effekterna av förändringsarbete, eller
• att kontrollera att avsedda mål uppnåtts.”2
Frågor kring utvärdering är ett återkommande tema vid Umeå universitets peda
gogiska konferenser, vilket kan ses som ett tecken på att detta uppfattas vara ett
1Vi tackar Staffan Andersson, David Feltenius och Cynthia Kite för kommentarer till
tidigare manuskript.
2 Fjällström, Mona (1999) ”Studerandeaktiva utvärderingsformer” i Universitetspedagogisk konferens i Umeå 18-19 februari 1999. Umeå: Enheten för personalutveck
ling och Undervisningscentrum, s 166.
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viktigt inslag i undervisningen. Det handlar bland annat om att försöka hitta de
”riktiga” eller ”bästa” formerna för kursvärderingar. Det kan gälla allt från proce
durerna vid institutionen till vilka som medverkar och på vilka villkor. En fråga
som kan ställas är för vem utvärderingarna genomförs och vem som har makten?
I ett bidrag till 1999 års konferens konstateras att ”makthavarna” kan vara flera,
t ex olika nivåer vid universitetet.3 Allt som oftast är det nog ändå den enskilde läraren
som har makten. Det är läraren som ”...utformar utvärderingen, beslutar om
tidpunkt för genomförande, analyserar resultaten och tar beslut om förändringar...”4
Under de senaste åren har principen vid statsvetenskapliga institutionen varit att
alla lärare skall genomföra kursvärderingar och efter avslutad kurs lämna in en
sammanfattning på en sida till studierektor. Studierektor har, i sin tur, gjort en
sammanfattning på en sida för samtliga kurser, som därefter presenterats för
institutionsstyrelsen och sedermera skickats till fakultetsnämnden. Studieväg
ledaren har inte varit involverad i denna process. Sammantaget har den medfört
att studierektor och studievägledare kommit att sakna en helhetsbild av vilka
synpunkter de studerande fört fram när det gäller hur undervisningen vid
statsvetenskapliga institutionen bedrivits.
Problemet har ytterligare dimensioner. En av dessa är det faktum att våra lärare
under de senaste åren har varit hårt belastade p g a bristande personalresurser.
Detta har i sin tur inneburit att arbetet med kursvärderingarna blivit liggande
under lång tid, i vissa fall har de inte ens blivit överlämnade till studierektor. Till
saken hör också att vi låtit ”tusen blommor blomma” avseende kursvärderingarnas
form och innehåll. Tidvis har diskussioner förts om att försöka skapa en gemen
sam blankett, men åsikterna har gått vida isär inom lärarkollegiet om huruvida en
högt kvantifierad eller mera kvalitativt orienterad modell är att föredra. I själva
verket har alla lärare kört ”sina egna race”. Detta har i sin tur medfört att både
lärare och studerande vid institutionen upplevt närmast total förvirring avseende
varför kurser skall värderas och hur detta skall ske. Dålig svarsfrekvens har blivit
resultatet. Slutligen vill vi betona de studerandes inflytande i kursvärderingsprocessen. Detta har inte upplevts som tillfredsställande från studerandehåll. Mot
bakgrund av denna problembild beslutade institutionsstyrelsen på förslag av
studierektor att från och med hösten 2000 tillämpa en annan modell för
kursvärderingar vid statsvetenskapliga institutionen.

3 Ibid.
4 Ibid, s 171.
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Genomförandet
I början av höstterminen 2000 inledde studierektorn och studievägledaren ett
projekt. Huvudsyftena var att försöka åstadkomma den helhetsbild som tidigare
saknats, att höja svarsfrekvensen och att försöka tillgodose det växande kravet på
studerandeinflytande. En första åtgärd var att gå ut till de studerande och be dem
utse två representanter för varje kursnivå. Idén var att skapa en arbetsgrupp som
under hösten kunde utgöra direktkontakten med de studerande. Initiativet fick
ett mycket positivt gensvar på alla nivåer.
Ett särskilt problem infann sig när det gäller A-nivån. Under hösten består denna
grupp av fristående kursare, politices magister-studerande, lärarkandidater samt
politices magister-studerande med miljöinriktning. De studerande som gick en
programutbildning hade inga svårigheter att utse sina representanter, medan
fristående kursare uppenbarligen hade större problem att organisera sig. De
sistnämnda diskvalificerade sig själva i slutändan genom att inte utse någon
representant. Detta är för övrigt ett av problemen i allmänhet när det gäller
studerandeinflytandet på universitetet. Från A-nivån kom till sist sammanlagt sex
studerande att delta även om de borde ha varit åtta till antalet. I slutändan deltog,
förutom studierektor och studievägledaren, tolv studerande i utvecklingsarbetet.
Inledningsvis inbjöds de studerande till förutsättningslösa samtal om kursvärde
ringar i allmänhet. Studierektor och studievägledaren hade inte en i förväg
upplagd dagordning utan uppmanade de studerande att föra fram sina synpunk
ter. Däremot gjorde vi klart att kursvärderingar inte skulle komma att försvinna,
snarare var det en fråga om hur det nya systemet skulle komma att utformas.
Därtill gjorde vi klart att det nya systemet skulle genomföras snarast möjligt under
innevarande termin.
För att ingen ur studerandegruppen skulle känna sig förbigången eller åsidosatt
beslöts att studievägledaren skulle föra protokoll från mötena. Anteckningarna
skulle sedan sammanställas och skickas ut till samtliga deltagare i gruppen per epost. Detta mottogs också väl och resulterade i att gruppens arbete dokumente
rades löpande. Det förde dessutom det goda med sig att studeranderepresentanter
na hade ett ”levande” material att gå ut med till sina kurskamrater.
Av praktiska skäl kunde vi inte samla alla studeranderepresentanter till ett första
möte utan tvingades göra detta i två omgångar. Vid det första mötet deltog
studerande på de lägre nivåerna, A och B, vid det senare C och D. Redan här visade
sig dock intressanta skillnader i synsätt mellan kursnivåerna. Visserligen var
samtliga studeranderepresentanter överens om att det var önskvärt att försöka
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skapa en gemensam utvärderingsform för samtliga kurser. I grund och botten
delade de studerande vår uppfattning av problemet. Det som skilde dem åt var
synen på behovet av auktoritet från institutionens sida samt behovet av anonymi
tet från den studerandes håll. Exempel på det förstnämnda är att vissa lärare vid
institutionen tillämpat förfarandet att tentamen ges ut endast mot inlämnad
kursvärdering. Detta ansåg de studerande på C och D vara ett utmärkt sätt att fa
en hög svarsfrekvens, medan studerande på lägre nivåer upplevde ett obehag. Ett
exempel på det senare var att de studerande inte gärna överlämnade sin
kursvärderingsblankett personligen, inte ens till studentexpeditionens sekrete
rare. Allra helst ville man lämna sin blankett helt anonymt, t ex i en postlåda eller
liknande. Resultatet av dessa diskussioner blev att kursvärderingar skulle kunna
inlämnas i grupp till läraren, studierektor eller studievägledaren eller i en postlåda
som sattes upp utanför studentexpeditionen. Dessutom konstaterades att ”tentamot-kursvärdering” inte överensstämmer med det regelverk som gäller på univer
sitetet. Alltså kunde ingen lärare tvinga studerande att lämna in en kursvärdering,
utan borde istället använda andra argument.
En mycket viktig synpunkt från studerandehåll var, att kursvärderingar måste
synliggöras. Lärare kan exempelvis vid introduktionen av ett moment tala om
vilka synpunkter som den förra gruppen studerande gav, vad han/hon tagit till sig
och vilka förändringar som genomförts med anledning av kritiken.5 Enligt de
studerande skulle ett sådant tillvägagångssätt inte bara synliggöra värdet av
kursvärderingar utan också visa på hur individuella lärare tänker när de vidare
utvecklar sina kurser. Detta skulle även bidra till att de studerande automatiskt far
en känsla av involvering. Vi från institutionen kände vid det här laget att arbetet
skulle kunna gå vidare, inte minst på grund av de studerandes entusiasm.
Redan vid det andra mötestillfället inleddes arbetet med ett utkast till
kursvärderingsformulär. Det rådde konsensus om att det skulle handla om två
formulär, ett för kursvärdering och ett för värdering av examinationen. Vi
stannade för mycket enkla formulär på en sida. Svarsalternativen gjordes öppna,
sånär som på vissa uppgifter, t ex kön, deltagande i gruppdiskussion om värde
ringen etc, för att möjliggöra kvantitativ bearbetning av sådan information som
berör studerandegruppens sammansättning (se bilaga). Det kan ha ett visst värde
5Ytterligare ett sätt att återföra kursvärderingar till de studerande är att i samband med
tentamensgenomgången redogöra för de synpunkter som inkommit. Därmed får de
studerande som gått kursen möjlighet att diskutera eventuella åtgärder som läraren
planerar vidta. Detta tillvägagångssätt förutsätter dock att den som ansvarar för
sammanställningen av kursvärderingarna haft tid att slutföra arbetet.
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att känna till de olika studerandegruppernas synpunkter. Skiljer det sig t ex mellan
programstuderande och fristående kursare när det gäller synpunkter på vår
utbildning? Skälet till att vi valde öppna svarsalternativ var att de studerande
föredrog detta. Det finns också ett rent praktiskt skäl för detta, nämligen enkelhet.
De studerande menade att det skulle vara lättare att fa in kursvärderingar om det
inte var så många frågor att besvara. Vidare menade de att ett ökat synliggörande
från lärarhåll med automatik skulle göra de studerande mer observanta och
därmed mer svarsbenägna. Att formulera svar har i sig inte varit ett problem för
studerandegruppen.
Ett konkret förslag från studerandegruppen var också att kursvärderingarna skulle
synliggöras genom möjligheten till gruppdiskussion. På denna punkt var
studerandegruppen enig om att deltagande i sådana gruppdiskussioner borde ske
på frivillig basis, men att åtminstone tillfälle skall ges för dem som så önskar. Enligt
studeranderepresentanterna var det väsentliga att tiden för gruppdiskussion på
något sätt sprängdes in i undervisningsschemat för ett kursmoment så att arbetet
med kursvärdering kunde få karaktären av legitimt kursarbete. De studerande
menade sig veta att det för många individer var svårt att komma igång med sitt
tänkande kring kursvärderingen och att det i själva verket handlade om både
synliggörande och legitimering av kursvärderingarna i studerandegruppen.
Diskussionen om synliggörande och legitimering resulterade i en uppmaning till
lärarna vid institutionen att schemalägga tid för gruppdiskussion av kursvärde
ringen vid något av de sista undervisningstillfällena på ett kursmoment. I
praktiken har det medfört att de flesta lärare vid institutionen för närvarande
in en lektionstimme för diskussion före den absolut sista föreläsningen/
träffen. Till exempel innebär det att en lärare som har två timmars föreläsning
schemalagd som avrundning inför examinationen på ett kursmoment istället
schemalägger tre timmar, varav den mittersta lektionstimmen helt enkelt utgör
icke-lärarledd schemalagd tid för självständig diskussion mellan studenterna. Det
fungerar likadant oberoende av om sista kurstillfället är en föreläsning eller ett
seminarium. De studerandes önskemål om frivillighet tillgodoses genom att
deltagande i gruppdiskussionen inte betraktas som obligatoriskt, men genom att
möjligheten att delta ändå finns för dem som så önskar.
Institutionens lärare informerades fortlöpande om utvecklingen i arbetsgruppen
vid lärarkollegierna. Under dessa möten framkom inga särskilda synpunkter. Vi
gjorde klart att det nya systemet skulle sjösättas under höstterminen och att vi
förväntade oss att lärarna skulle medverka. Vi tydliggjorde även vår ambition att
experimentet skulle fortsätta under vårterminen och att synpunkter skulle komma att
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inhämtas både från de studerande och lärarna. Avsikten var att utvärdera ut
värderingen efter ett läsår eftersom det erfarenhetsmässigt tar en viss tid att sjösätta
nyheter. Det nya systemet började tillämpas en bit in på höstterminen 2000.
Erfarenheter
En ny modell eller metod medför vanligtvis vissa ”inkörningsproblem”. Så var
fallet även i vårt projekt. En erfarenhet är att arbetsbelastningen numera är
överflyttad till studierektor och studievägledaren, med en anhopning av blanket
ter på två skrivbord. En slutsats som drogs av detta var att vi måste notera i våra
almanackor när kursvärderingar genomförs, för att påminnas om att vi har
uppgifter att genomföra.
Till inkörningssproblemen hörde också svårigheten att ge tydliga instruktioner till
lärarkåren. Många var inkörda på den gamla varianten av kursvärdering och det
uppstod både skepsis och förvirring när det gällde hanteringen. Exempelvis var det
oklart vilken roll lärarna spelade i processen. Flera trodde att kursvärderingen i sin
helhet skulle genomföras av studierektor och studievägledaren, bland annat
genom att dessa två skulle dyka upp i slutet av en kurs och ta hand om det hela.
De problem som uppkom inledningsvis har avtagit efter fortlöpande diskussioner
i lärarkollegiet.
Tolkningen av den kvalitativa inform ation som hittills inkom m it via
kursvärderingarna har inte varit problematisk. Studenterna visar sig i de flesta fall
gå rakt på sak. Kommentarerna rör huvudsakligen kursens innehåll och upplägg
ning, litteraturen och de olika verksamheter som bedrivs under respektive
kursmoment. Ett konkret exempel är de olika former av seminarier som under
många kursmoment avses komplettera föreläsningarna, och det har inte varit svårt
att utläsa tydliga linjer i den kritik som framkommit. Det visar sig i själva verket
att studenternas ifyllda blanketter speglar såväl positiva som negativa omdömen.
Negativa omdömen åtföljs emellertid ofta av förslag till förändringar, vilket gör
kritiken intressant och användbar på institutionen. Vissa undantag till denna i
grunden positiva bild finns naturligtvis. Exempelvis tycks de öppna svars
alternativen i kursvärderingarna inspirera somliga studenter till att kommentera
individuella lärares person och utstrålning. Det senare representerar dock enstaka
undantag i det hittills insamlade materialet. På det hela taget är studenternas
kommentarer relevanta för kursutvecklingen vid institutionen, och även om inte
alla är lika kreativa i sina kommentarer så innehåller materialet bra stoff.
Det är huvudsakligen studerandegruppen som formulerat frågorna i de aktuella
kursvärderingsformulären, men den enskilde läraren har också möjlighet att fa
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synpunkter på detaljer och vissa bestämda inslag i undervisningen. Detta sker
genom att läraren uppmanar sina studerande att inrikta den sista frågan i
formuläret på en eller flera särskilda aspekter av kursarbetet. Det kan till exempel
handla om att läraren vill ha direkt kritik på en kursbok som testas för första
gången, något nytt inslag i seminarieverksamheten eller någon särskild del av
kursens uppläggning eller didaktik. Detta medför att individuella lärare kan få
speciella synpunkter på sina kursmoment, och det upphäver i viss mån problemet
med att ha samma blankett för samtliga vid institutionen givna kursmoment och
-nivåer.
Ursprungligen ville de studerande att lärarna inte skulle få tillgång till själva
råmaterialet, d v s originalblanketterna som de studerande fyller i. Det fanns i
studerandegruppen en utbredd föreställning om att benägenheten av avge ”ärliga”
synpunkter skulle öka proportionellt med graden av anonymitet. På denna punkt
mötte studierektor och studievägledare ordentligt motstånd från lärarkollegiet.
Lärarna menade att ett sådant undanhållande av detaljerad information från
lärargruppen skulle leda till en utslätning av studenternas budskap. En utslätning
av budskapet skulle i sin tur leda till ointresse från lärarnas sida. Redan under
höstterminen beslöts därför att ändra på denna del av tillvägagångssättet. Lärarna
får numera tillgång till originalblanketterna efter att studierektor och studieväg
ledare gjort en sammanfattning för respektive kursmoment. Detta infördes för att
tillmötesgå lärarnas önskemål om att kunna tolka och fundera på detaljer i de
studerandes budskap.
Redan under höstterminen förstod vi också att det inte var lämpligt med två olika
kursvärderingsformulär, d v s ett för själva kursarbetet och ett för examinationen.
Det formulär som avser kursen i sin helhet har fungerat tillfredsställande.
Formuläret som avser examinationen har däremot inte gjort det. Endast några
enstaka värderingar av examination har influtit, och här funderar vi fortfarande
på hur problemet skall lösas. H ur åstadkommer man en utvärdering av exami
nationen på ett kursmoment? För närvarande framstår det som klart att det inte
går att få fler än några enstaka studerande att fylla i och lämna in ett formulär efter
genomförd examination. Kanske är det värt att notera att resultatet ser likadant
ut oberoende av hur kursmomentet är upplagt, om det är ett moment som avslutas
med PM-skrivning och seminarium eller om det är ett moment som avslutas med
tentamen. Från studeranderepresentanterna på C- och D-nivå har vi fått syn
punkten att det är tvång som gäller. Denna synpunkt delas dock inte av
representanterna för A- och B-nivå, som istället förespråkar frivillighet. Problemet
kvarstår således och det är något som vi får fundera vidare på.
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Sammanfattningsvis kan man säga att vårt experiment med en ny form för
kursvärdering vid statsvetenskapliga institutionen inneburit såväl vinster som
förluster. Till vinsterna hör att vi tycker oss kunna se hur de studerande nu möter
nya kursmoment med ökad nyfikenhet och ökat intresse. Det röner uppskattning
bland de studerande att våra lärare i ökande utsträckning börjat inleda sina
kursmoment med att återkoppla till tidigare avgivna synpunkter från studerande
håll, d v s vilka synpunkter föregående studerandegrupp fört fram och vilka delar
av detta som läraren valt eller inte valt att ta till sig. Såväl från höstterminens
studeranderepresentanter som från enskilda studenter får vi också indikationer på
att institutionen på det hela taget lyckats tillmötesgå studerandegruppens syn
punkter på kursvärdering. Framförallt tycks det finnas en utbredd känsla hos de
studerande av att vi tar ”det här med kursvärdering” på allvar, vilket bidrar till
motivationen att arbeta vidare hos både lärare och studerande. En annan storvinst
är att vi numera verkligen får in kursvärderingar från samtliga kursmoment.
Visserligen varierar resultatet fortfarande beroende på hur individuella lärare
agerar i frågan, men på det hela taget växer materialet och därmed tydligheten i
vår bild av hur undervisning bedrivs vid institutionen.
På förlustsidan noterar vi att vi borde ha lagt ner mer tid på förarbete och
förankring i början av arbetet. En större inblandning av lärare hade varit både
möjligt och önskvärt. Fortfarande upplever vi att vi kanske tog över processen för
mycket i början och att vi på det sättet väckte känslan hos vissa av våra lärare av
att vara åsidosatta eller bortprioriterade till förmån för studerandegruppen. Här
vill vi vara självkritiska och peka på att den allt överskuggande, komplicerande
faktorn i den här typen av arbete med kursutveckling är tiden. Arbetet är mycket
tidskrävande i sig. Högarna av kursvärderingsformulär växer oavbrutet på skriv
borden hos studierektor och studievägledare och det är svårt att hinna med utan
att slarva med analysen av materialet. För närvarande finns en eftersläpning på
åtminstone ett par månader, och här har vi helt enkelt varit tvungna att konstatera
att analysarbetet får stå åt sidan till förmån för löpande arbetsuppgifter.
En annan aspekt, som också har med tidsåtgången att göra är att vi ännu inte
hunnit reda ut studeranderepresentanternas medverkan under vårterminen. Vi
vet för närvarande inte vilka likheter och skillnader som finns mellan kurs
nivåerna, men vi har å andra sidan prioriterat ”inrikespolitiken”, d v s att förankra
det nya systemet hos lärarna och få med dem i detta. Det visar sig också, enligt
rapporter från vissa lärare, att det är svårare att motivera vårens studerande att
genomföra kursvärderingar. Under hösten fanns en förankring i studerande
grupperna som saknas idag. Detta visar på betydelsen att ständigt ha representan
ter för de studerande involverade. Förankringen sköter inte sig själv.
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Ytterligare en ”förlust” som några lärare pekar på är möjligheterna att samla data
över tid. Vissa lärare använde sig tidigare av kvantifierade enkäter där de
studerande besvarade frågorna på en skala. Därefter sammanställdes ofta materia
let i form av tabeller med medel- och medianvärden. Med den typ av svar som
erhålls idag går det inte att göra motsvarande. Det är emellertid ingenting som
hindrar att en lärare ger ut en egen blankett. Samtidigt kan man fråga sig om vi
inte riskerar att återgå till det tidigare systemet om det tillåts alltför mycket
variationer.
Vår viktigaste erfarenhet av arbetet så här långt är emellertid att det inte är
konstruktionen av eller formen på kursvärderingsformuläret som är det viktiga.
Snarare är det förenhetligandet mellan kursnivåer och formuläret som katalysator
som vi vill framhålla. Sammantaget har vårt initiativ resulterat i ökad interaktion
mellan våra studerande och lärare, i att kommunikationen i föreläsningssalarna
börjar ändra karaktär och därmed att kursvärderingen börjar bli en integrerad del
av kursarbetet i större utsträckning än tidigare.
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Course evaluations: how to respond to the outcomes
or do those undertaking evaluation o f the course
evaluations, and hence the lecturer, need training?
Peter E Czigler, D epartm ent o f Philosophy an d Linguistics,
Silhano de Lopez, D epartm ent o f H istorical Studies,
K irk P H Sullivan, D epartm ent o f Philosophy an d Linguistics

Abstract
Student course evaluations are an increasingly integral and important aspect
of all courses taught in the university sector. Much time is given to the
summarising and presentation of the course evaluation outcomes. Yet what
happens thereafter? How is the summary evaluated and what impact does it
have on a course, its contents, its teaching methodology and the lecturer(s)
who gave the course? This paper starts from the premise that the course
evaluation summary does not simply find its way to a folder in the
department office never to see the light of day again, but rather plays a central
role in both lecturer competence and course development. It is into the
setting that the role and competence of both those who evaluate the course
evaluation summaries become pivotal. Lecturer competence development
does not only, nor automatically, come from defining limitations in a
lecturers technique, nor does it only arise by simply suggesting ways in
which to overcome these limitations, but also comes from positive
reinforcement of that which has been successful. The manner in which those
evaluating the evaluation summary discuss the summary impacts upon the
lecturer’s attitude to changes and/or training. This paper discusses these
issues and suggests ways in which training the evaluators of the evaluation
summaries can assist the move away from trivial course changes to true
course improvements on the one hand and increasing lecturer competence
on the other.
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Introduction
With what judgements ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye
mete, it shall be measured to you again.
(Measure for Measure, William Shakespeare).
Data collected from course evaluations are often viewed as measuring and judging
how successful an individual course has been. Yet, this process in its extreme occurs
in a void that would never be permitted in a piece of research that was being
conducted with publication in mind; the setting, the players and questions
relating to data validity are ignored. In these cases the course evaluations
undertaken cannot be viewed as fulfilling the requirements to be called an
evaluation at all:
”Allmänt kan sägas att all utvärdering innebär någon form av kvalitetsbedömning.
För att kunna betecknas som en utvärdering i egentlig och seriös mening måste
kvalitetsbedömningen förutsättas bygga på information som har insamlats på ett
systematiskt sätt och med klargjorda syften.”
(Franke-Wikberg, 1992: 3)
As part of building an argument that assessment ought to provide university
students with feedback to help the students improve their learning, Hinett and
Knight (1996) reported an illustration used by Professor Pat Cross of the
University of California, Berkeley in which she asked an audience to imagine
learning archery in the dark:
“You have all the best equipment and expert coaching but you shoot in the dark
and get no feedback about your performance. [...] It might be there is a case for
having even a dim light on while the archer is firing — imagine what a difference
that might make to learning archery”
(Hinett and Knight 1996: 3)
The current situation with course evaluation can, in some settings, be considered
to be similar to learning archery in the dark, except that the lights are turned on
after the trainee archer has left, scores are recorded and sent to the archer s sponsor.
That is the evaluation is something done to the course and its lecturer, rather than
something done with the light on to provide feedback to produce quality
improvement and an emancipatory transformation for the lecturer and the
students.
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This paper attempts to find the light-switch that will turn the light on during the
course evaluation process. To do this, we have decided to juxtapose, and extend,
the five fundamental questions relating to evaluation that were defined by FrankeWikberg (1992: 4) with personal experience, collegial conversation and the
published literature. The five questions posed in Franke-Wikberg (1992) were:
VARFÖR görs utvärderingen?
VAD är det som utvärderas?
FÖR VEM görs den?
AV VEM utförs den?
HU R genomförs utvärderingen?

WHY conduct the evaluation?
WHAT is to be evaluated?
FOR W H O M is it being conducted?
BY W H O M is it being conducted?
H O W is the evaluation conducted?

At the same time as looking for the light-switch that will illuminate the entire
process, we will consider the degree to which the darkness is maintained by those
evaluating the evaluations and ask whether training the evaluators of the evaluation
summaries can assist in improving the transparency and quality of the entire
evaluation process: ” [Utvärderings] Arbetet är en process med många val att göra
kring syften, medverkande, uformning, genomförande, bearbetning och uppfölj
ning.” Bessman and Mårtenson (1991: 17).
An overview o f the typical evaluation process
The average department s programme for conducting course evaluations includes
both oral and written course evaluations. Oral course evaluations take the form
of a dialogue between the lecturer(s) and the students as a group. Written course
evaluations, on the other hand are usually undertaken individually, and require
the filling in of a form that contains a range of questions relating to the course. The
majority of these questions will not only provide a scale upon which to indicate
an opinion but also be open permitting free comments from the students. After
the students’ responses and free comments have been collected a summary is
created by the lecturer(s) responsible for the course. The lecturer(s) add their own
comments and reflections to the students’ comments. Further the lecturer(s) is
invited at this stage to suggest ways of developing the course before the next time
it is given. The resultant document is then passed on to the department’s director
of studies, or equivalent, who then evaluates the evaluation summary.
The evaluation of the evaluations can lead to a discussion with the lecturer(s)
about the course or a simple written comment. The outcomes of this part of the
course evaluation process can be no change to the course at all, or anything from
a minimal change to the course literature to a complete restructuring of the course.
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D o the prerequisites exist in the field?
The course evaluation process is viewed as central to the course quality assurance
mechanism. In an ideal world this would indeed be the case, yet if a cross-section
of the lecturer population were asked off the record Franke-Wikberg’s Questions
1-4 a more complex picture of reasons and emotions would emerge. Typical
responses would include:
Because we have to
Control
A part of salary increase negotiations
To be used against me in a current personal conflict
To demonstrate MY teaching competence
Quality assurance and improvement issues affecting the department
The majority of these typical responses suggest that the prerequisites for course
evaluations to be transformational do not exist in the field. It is here that the role
of the evaluator becomes central in making sure that the evaluation process is
viewed positively as part of a productive process by the individual lecturers and
not negatively as something that has to be done or as something that has an ulterior
motive. Franke-Wikberg’s Questions 1-4 need to be perceived by all as integral
to the evaluation process and only once these are seen as non-threatening can
Question 5 be approached in a meaningful way. It is, thus, clear that the evaluator
of the course evaluations has a central responsibility for the entire evaluation
process and with it teaching quality assurance. It could be possible that training
the individuals responsible for evaluating the evaluations in the process of
evaluation and its various components, as outlined in, for example, Bessmand and
Mårtensson (1991), Franke-Wikberg (1991) and Vedung (1991), and in how to
form valid conclusions from the course evaluation data could result in a more
positive attitude to the transformational role of course evaluations from all
involved in the process and “turn the light on”. The remainder of the paper extends
Franke-Wikberg’s Questions and in particular her Question 5. The extended
questions:
What was the aim of the evaluation?
Who has carried out the evaluation?
How has the evaluation been conducted?
How have the questions been interpreted?
How will the outcome be used?
will be used to illustrate the stages of the evaluation process and illuminate the
areas in which the light should be turned on, or the wattage increased, for both
the lecturer and the evaluator of the evaluations.
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The aim o f the evaluation
As outlined above there are a range of possible aims with an evaluation. Some of
these fail to achieve the transformational nature of a successful evaluation process.
In the section, four fundamental aims with evaluation are presented and described.
The fondamental aims ofevaluation
Vedung (1991) described evaluations possible goals in political life and adminis
tration. Vedung saw evaluations as a method to promote control or transforma
tion by contributing to greater insight and knowledge and competence
development. Evaluations can also, however, we believe, function as a Potemkinfaçade.
Control
An evaluation with the objective of control can, for example, be an evaluation
which is carried out to decide how resources would be distributed most effectively,
or to decide upon liability and degree of the liability. In the world of the academy
an evaluation can be used to decide whether an individual course or degree
programme should come into existence or not, or whether it should continue to
be available or not. An evaluation could demonstrate a lack of potential students
for the course or programme. The aim of the course/programme could already be
proved by other courses within the same university or nationally. Thus, at one level
an evaluation can be used to decide about whether a course is potentially
economically viable.
It is, however, possible to see that an evaluation conducted with control as its
primary function could be used to remove a particular lecturer from a course. It
is aspects of control such as that which with inappropriate behaviour from the
evaluator of the evaluations that the entire course evaluation process in depart
ment can result in a non-transformational outcome. Every evaluation is a process
and the entire process and setting needs to be evaluated by the evaluator of the
evaluations in their interpretation of the evaluation summary with which they are
presented.
Transformational
When evaluating for transformation the evaluation process is aiming to result in
improvement and development. It is this function that is emphasised in the
ordinances for undergraduate education at Umeå University: ”Institutionerna
ansvarar för att kursutvärdering och kursutveckling ingår som en del i institutions
systematiska kvalitetsarbete” (Riktlinjer och regler för den grundläggande utbild
ningen vid Umeå universitet, 1999: 4). The objective with an evaluation which
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has a transformational goal is to assure quality, that is that a course’s aim, syllabus,
level, scope and coherence are appropriate. The course evaluation has as its aim
to continually assist in the transformation of the course into one with higher
quality. For this aspect of evaluation to function the evaluator or the evaluations
has to create a non-threatening, non-judgmental atmosphere, which is far from
one that feels controlling.
Knowledge and competence development
Evaluations can also result in an increased understanding of fundamental
occurrences and of the underlying processes. The evaluation of a range of different
pedagogical methods, different forms of assessment and various technologies and
their influence on learning are typical things that fall into this evaluation category.
The lecturer’s personal knowledge and competence development is an integral
part of this type of evaluation. This form of evaluation can be threatening to more
than just the lecturer(s) whose course is being evaluated. W ithout care this form
o f evaluation can be seen as an attack on one’s reputation and ability rather than
an opportunity for personal development. Equally, others can feel threatened as
if a new pedagogical approach is shown to be successful through an evaluation, it
could mean extra work. The evaluator of the evaluations needs to be sensitive to
these issues and be supportive of both the lecture(s) of course under evaluation and
of those who may feel threatened by their colleagues’ evaluations.
Potemkin-façade
Evaluation can be used as a Potemkin-façade; with the help of an evaluation it is
possible to give the impression that a course functions well, has a high academic
level or that the lecturer teaches well and that the students are satisfied. Although
it is possible that unless the evaluation is well-conceived, it may encourage
lecturers to adopt surface approaches to their work, to ignore the ostensible and
commendable messages of the evaluation’s goals for the prosaic demands of a
positive evaluation, it is more likely (at least we hope so) that a Potemkin-façade
is the consequence of not understanding that a positive course evaluation is not
by default a good outcome as it does not result in transformation. Bessman and
Mårtenson (1991) described and discussed this situation in the following way:
”Det kan ibland finnas anledning att inte slå sig till ro med ett i sort sett ”positivt”
utfall av kursvärderingen. Man kan exempelvis föreställa sig en kurs med studenter
som är nöjda därför att kursstoffet är väl tillrättalagt, noggranna anvisningar för
vad som skall läsas och göras finns, lärarna är hjälpsamma. Kort sagt att kursen är
trivsam, väl planerad och fungerande. Utifrån sådana resultat är det givetvis
enklast att man ej vidtar några förändringar.
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Man kan dock fråga sig om studenterna i tillräcklig utsträckning fatt ta ansvar för
egen inlärning, om de lärt sig att aktivt sovra i kursstoffet och ta ställning till vad
som är mest väsendigt att lära sig. Eller har de hjälpsamma lärarna och det väl
tillrättalagda materialet i själva verket inneburit att studenterna lockats att följa
”minsta motståndets lag” och att otillräckliga kurskrav ställts, med risk för låg
kvalitetsnivå på uppnådda inlärningsresultat?”
(Bessman and Mårtenson, 1991:31)
The evaluator of the evaluations needs to be able to make sure that the goal of the
evaluation process does not become one of simply achieving positive evaluations
rather than a process of transformation as an integral aspect of quality assurance.
Evaluation facilitation
Bessman and Mårtenson (1991) present three common objectives that are aimed
at when undertaking a course evaluation. One common objective is to try and
discover as much as possible about how the students regard a course. Another
objective is that the lecturer tries to gain student opinions about aspects of the
course that are possible to change. The third common objective is that the lecturer
wishes to gain an understanding of what lies behind the students’ presented
opinions.
Course evaluations that are designed for each, or all, of these objectives can be
misused or, perhaps better said, used for all of the fundamental aims listed above.
It is the evaluator of the evaluations task to facilitate an interpretation of the course
evaluation that is transformational. The course evaluation should not only be a
tool to obtain quantifiable measures relating to how the students rated, for
example, the lecturer and the course literature, but also a tool to reveal the causes
of the quantifiable responses. The evaluator has to create the evaluation atmosphere
in which this can occur. An integral part of creating this atmosphere is evaluator
of the evaluations’ skills in interpretation.
Interpretation
At all times the evaluator has to look behind the evaluation summary for the basis
for the students’ responses. Evaluations do not occur in a void, but rather in a
context which includes, for example, the subject matter of the evaluated course,
what the students have studied earlier and at what level (s) and personal chemistry
between the lecture and the students. Here the evaluator of the evaluations has to
be alert to Potemkin-façade evaluations and be able to place an individual course
evaluation summary in the context of the other courses taught within the same
department and within the longitudinal context — the majority of courses have
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a history and an individual course evaluation should be viewed within that
context.
An evaluation always includes judgements and all judgements entail a degree of
subjectivity. It is important that the evaluation of the evaluations has a good
understanding of both quantitative and qualitative research methods. This is not
necessarily the case. Many experimental based researchers have little or no
comprehension of qualitative research methods and how to interpret qualitative
data. Equally, many researchers working within a qualitative framework are
dazzled by “numbers” and are unable to interpret them in such a way that they
connect with their source. Thus, to facilitate effective evaluations the evaluator of
the evaluations needs to comprehend a range of research paradigms. This is one
area in which a training course for these evaluators could assist in increasing the
transformational outcomes of the course evaluation process.
Communication skills
The evaluator of the evaluations needs to be able to communicate outcomes from
their evaluation of the evaluation summaries in a positive way. Evaluations should
transform courses and teaching in a positive way; evaluations should not be used
to attack an individual or make them feel incompetent. The evaluator needs
always to be able to find the positive in a course evaluation and suggest changes
to the course and the lecturer s competence as a positive transformational task.
The evaluator of the evaluations should further act as a facilitator for the entire
department, setting up meetings at which in depth discussions of the department s
course evaluations can occur, at which new pedagogical methods that have been
explored in one of the department s course can be presented to the department and
considered in light of the course evaluations, and at which the departments
courses can be discussed as an integrated whole. To be able to facilitate an
atmosphere in which individuals will opening interact on these topics demands
training in meeting facilitation techniques.
Conclusion
One aspect o f the course evaluation process which has been widely neglected is the
role of the person evaluating the evaluations. This person has a central role to play
if evaluation are to be transformational for both the student and the lecturer. We
suggest that to create a move from trivial course adjustments based on evaluation
comments to meaningful transformations could be helped by educating those
undertaking these evaluation in 1) evaluation theory, 2) qualitative/quantitative
data collection and interpretation depending upon the research paradigm the
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individual normally works in, and 3) meeting facilitation techniques. The authors
know that they are in need to such training.
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Forskning på gott och o n t - erfarenheter från samhälls
vetenskapliga fakultetens doktorandkurs i forskningsetik
Lennart Nygren, Institutionen fö r socialt arbete
Abstract
Under de senaste åren har forskningsetiken uppmärksammats alltmer. En
statlig kommitté har förespråkat både en utbyggd etisk granskning av
forskningsprojekt och ökad utbildning i forskningsetik. Hösten 1999 gav
samhällsvetenskapliga fakulteten en doktorandkurs som lockade forskar
studerande från ett flertal av fakultetens institutioner. Kursen föreföll svara
mot ett stort behov av utbildningsinsatser och visade också att forskningsetiska frågor av mycket varierande slag förekommer i flera fält: i relationen
mellan forskare och undersökningspersoner (såväl mänskliga som ”virtuella”!),
i relationen mellan forskare och samhälle i stort, samt i de relationer som
finns mellan forskare med olika bakgrund och på olika nivå.
Tre arenor for forskningsetik
Forskarsamhället har alltsedan den moderna vetenskapen etablerades strävat efter
att utveckla metodregler. Den ”goda” vetenskapen har kvalitetsmärkts i förhål
lande till kriterier som generaliserbarhet, verifierbarhet, reproducerbarhet, validitet och reliabilitet. Även om den av postmodernt tänkande influerade kritiken
mot den moderna vetenskapen försökt slå sönder sådana rationella kriterier,
kvarstår en dominerande föreställning om vetenskapens särställning genom dess
strävan efter kunskap och sanning.
Denna strävan har ofta motiverats med höga ideal, och vetenskapen, i synnerhet
naturvetenskap och teknik, har under långa tider ansetts vara grundbultar för att
åstadkomma förbättringar för mänskligheten. Att vetenskapen också kan inne
bära försämringar för mänskligheten är också en väl etablerad insikt. Atombom
ben, resistenta bakterier och de omdiskuterade klimatförändringarna har sitt
ursprung i vetenskapliga framgångar. Således är alltså vetenskapen i sig något som
behöver granskas utifrån andra kriterier än dem som vetenskapen själv satt upp.
Man kan på goda grunder fråga sig om all vetenskap är ”god” eller om det finns
”ond” vetenskap. På likartat sätt kan man utifrån att vi lever under knappa resurser
fråga oss om viss vetenskap är ”viktig” medan annan är ”oviktig”. I denna fråga
201

ligger en forskningsetisk dimension som har att göra med forskningens konse
kvenser och det ansvar forskarna har jämfört med politiker, militärer eller
tjänstemän som tillämpar forskningens resultat. Frågan om vilken forskning som
ska prioriteras när resurserna är knappa är också etisk i den meningen att det kan
anses ”orätt” att lägga pengar som kommer från skattebetalare, donatorer eller för
den delen även företag, på onödig eller undermålig forskning.
Inom den medicinska forskningen har kraven på forskningsetisk granskning av
nya forskningsprojekt ställts under lång tid. Eftersom den medicinska forsk
ningen ofta innebär att utprova behandlingsmetoder och mediciner med männis
kor som försökspersoner, har etiken på ett påtagligt sätt varit i förgrunden. Inom
samhällsvetenskaperna har detta inte varit lika uppenbart, trots att det ofta är
människor och deras agerande som är studieobjektet.
Inom vissa discipliner har det forskningsetiska förhållningssättet legat närmare till
hands då studier formulerats kring socialt sett, svaga och utsatta grupper. Det kan
gälla barn, sköra äldre, utvecklingsstörda, missbrukare etc där forskningen är
vällovlig då den syftar till att förbättra dessa gruppers förhållanden, men där själva
datainsamlingen och presentationen av resultat kan åstadkomma skada för dem
som deltagit i undersökningarna om forskarna inte är etiskt medvetna. Inom
samhällsvetenskapen är det inte ovanligt med sådana studier i ämnen som
psykologi, sociologi, socialt arbete och pedagogik, men även företagsekonomi,
kulturgeografi och en del andra discipliner arbetar med undersökningsmetoder
som kan inbegripa etiska risker.
Vid sidan av frågorna om forskningens konsekvenser och nytta och om riskerna
att skada de människor som deltar i empiriska studier finns även etiskt laddade
situationer inom forskarsamhället. Forskningsfusk i dess olika former är ett
exempel, beroendeställningen mellan handledare och doktorand ett annat. Frå
gan om vem som äger ett empiriskt material kan i vissa fall leda till uppslitande
konflikter därför att det inte finns något entydigt regelsystem. Istället blir det en
etisk fråga som rör hur forskare på olika nivåer agerar sinsemellan och respekterar
varandra.
De tre arenor som här berörts: forskningens samhälleliga roll, forskningen och de
människor den beforskar samt forskarsamhällets inre liv, är ett sätt att strukturera
en diskussion om forskningsetik. Det var även vårt sätt att bygga en struktur för
den doktorandkurs i forskningsetik som samhällsvetenskapliga fakulteten vid
Umeå universitet genomförde under höstterminen 1999. Tanken på en kurs hade
väckts något år tidigare, delvis som en följd av att medarbetare vid fakulteten haft
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uppdraget att utforma remissvar på de betänkanden som kom från Kommittén
om forskningsetik.
Kommittén uttryckte bland annat idéer om obligatorisk forskarutbildning i
forskningsetik, något som många vid samhällsvetenskapliga fakulteten ville
instämma i. Det fanns även ett inifrån forskningsverksamheten växande behov av
en ökad forskningsetisk medvetenhet. Nya studier som hade sköra personer som
målgrupp hade initierats och en del spektakulära händelser hade också gjort
uppmärksamheten på forskningsetik större än tidigare. Forskare vid universitetet
hade blivit anklagade för fusk och den så kallade nazistföreläsningen hade gjort
forskningsetik till ett stående inslag i vardagsdiskussionerna. Den grupp som varit
mest pådrivande för en kurs var utan tvekan doktoranderna vid fakulteten. Den
osäkerhet som doktorandtillvaron innebär kan ses som en faktor bakom att
doktoranderna hade ett särskilt intresse av att driva frågan om en kurs i forsknings
etik.
Expansionen av forskarutbildningen hade också lett till att många handledare såg
ett behov av en ökad medvetenhet om etiska frågor, och även att det fanns ett
behov av en forskningsetisk prövning av den växande mängd projekt som inte gått
igenom forskningsrådens granskningsprocedur.
Kursen
Doktorandkursen i forskningsetik lades upp som en fakultetsgemensam kurs.
Den lockade ett stort antal sökande och närmare ett tjugotal av fakultetens
doktorander fullföljde kursen med godkänt resultat. Deltagarna fick som ett av
examinationskraven i uppgift att skriva en forskningsetisk reflexion utifrån
erfarenheter från sin respektive institution eller sitt forskningsprojekt samt utifrån
kurslitteratur och annan litteratur om forskningsetik.
Till kursen knöts ett antal lärare från samhällsvetenskapliga och medicinska
fakulteterna vid Umeå universitet. Lärarnas uppgift var att föreläsa och leda
diskussioner om de olika teman som kursen bestod av, teman som i princip följer
den introduktion som nyss gavs:
• Forskaren och etiken - detta moment tog upp forskningens roll i samhället,
forskaren som expert och frågor om forskningens ekonomiska och politiska
bindningar.
• Grundläggande forskningsetiska begrepp —momentet tog upp forskningsetik
ens historia, etiska och moraliska grundbegrepp, vetenskapsteori och rättsregler.
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• Forskaren och intervjupersonerna - momentet tog upp experiment, enkät
undersökningar, intervju- och observationsstudier, känsliga frågeområden, ut
satta undersökningspersoner, frågan om kön och om publicering av person
material.
• Forskaren och forskarsamhället - här togs upp frågorna om oredlighet och god
forskningssed, hantering av fusk, (med)författarskap och referenser till andra
forskare, förvaring och lagring av forskningsmaterial samt uppsatshandledning
och handledning av doktorander.
Kursen genomfördes med i stort sett en träff per vecka under höstterminen och
idén var att en inledande föreläsning skulle följas av diskussion i grupp och att
olika grupparbeten bakades in. Särskilt originell var inte denna uppläggning, men
givet gruppens storlek och diskussionsvana blev det många givande diskussioner
mellan kursdeltagare och föreläsare. Som ett instrument för att fånga kursens
betydelse för deltagarna ombads de inledningsvis presentera sina projekt och hur
de såg på forskningsetiska tillämpningar i relation till detta. Denna information
följdes upp vid den avslutande kursvärderingen. Den kortfattade informationen
från dessa presentationer användes också för att i förväg informera gästföreläsare
om kursen och dess deltagare, något som föreföll uppskattas av gästföreläsarna.
Det finns inte här anledning att ytterligare fördjupa beskrivningen av kursen och
dess genomförande. För den som är intresserad finns kursplaner, litteraturlista och
kursvärderingar att tillgå. Istället ska här ges några exempel på de frågor som togs
upp på kursen i syfte att illustrera behovet av forskningsetisk utbildning. Ytterli
gare exempel finns i den antologi som efter kursens avslutning sammanställdes
och som innehåller flertalet av de uppsatser som deltagarna skrev. Antologin heter
Forskning på gott och ont. En antologi om samhällsvetenskaplig forskningsetik,
redigerad av Lennart Nygren, Inger Olofsson och Per-Olof Ågren (Umeå univer
sitet, Institutionen för socialt arbete, 2000).
Forskaren och samhället
Ett problem som många forskare stöter på och som kanhända blivit mer
accentuerat i takt med att olika varianter av myndighets- och företagsbaserad
forskning vuxit fram är frågan om vem som äger resultaten. Det är inte ovanligt
att projekt sätts igång där det enda som reglerats är uppdragstagarens anställnings
villkor. Det är inte heller ovanligt att uppdragstagaren vill använda ett insamlat
material till sin avhandling eller som del i sin forskarmeritering. Ibland blir inte
resultatet det av uppdragsgivaren ”önskade”, och ibland vill uppdragsgivaren
förbjuda att material används utanför den egna organisationen.
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I en av uppsatserna illustreras detta: ”Från Rädda barnens (dvs uppdragsgivaren,
författarens anmärkning) sida var uppfattningen att de borde ha tillgång till
materialet då de finansierade projektet. Jag å min sida argumenterade... att
nyttjandekravet klart och tydligt finns definierat, det vill säga att resultaten endast
far användas i forskningsändamål. Med detta menas att resultaten inte får
användas för kommersiellt bruk eller för andra icke-vetenskapliga syften. Det var
dock problematiskt att motivera Rädda Barnen att finansiera ett projekt som de
ansåg att de inte hade någon inblick i eller kunde kontrollera.” (a.a., s. 17).
Andra exempel på forskningsetiska dilemman som lyftes fram av kursdeltagarna
var konsulterande organisationsforskares och aktionsforskares relationer till såväl
den organisation som beforskades som till myndigheter och forskarsamhälle. Just
aktionsforskning är om något ett exempel på den beroendeställning som kan
uppstå mellan vetenskapen och politiken och ett exempel på en ansats där
forskarrollen ofta blir diffus så till den grad att stora delar av forskarsamhället
ibland vill utmönstra aktionsforskningen från den vetenskapliga agendan. Forskarens beroendeställning blir här ett centralt forskningsetiskt problem.
I kursen belystes även frågan om forskningens konsekvenser. Undersökningsinstrument framtagna för vetenskapliga analyser får ibland tillämpning i kom
mersiell verksamhet, men där de som tillämpar saknar kompetens och ibland inte
kan hantera t ex psykologiska effekter av en undersökning. I en av uppsatserna
frågas om ett instrument utvecklat för att diagnosticera missbruk kan komma att
kränka klienterna när det tillämpas brett kliniskt. Ett annat exempel är att de
forskningsetiska reglerna betonar att personmaterial som insamlats i forsknings
syfte inte ska användas i andra, t ex kommersiella sammanhang. Men hur är det
med det omvända - kan data som insamlats för kliniska ändamål alltid utan
problem användas för forskningen?
Forskaren och de beforskade
Forskning med barn som deltagare är ett område där det finns rader av forsknings
projekt som ställts inför svåra forskningsetiska avvägningar. På detta områden
finns också en litteratur som kan ge forskaren vägledning. Ändå uppstår det
forskningsetiska dilemman som kanske inte alltid täcks av denna litteratur. I
antologin ges exempel på forskning om BRIS - Barnens rätt i samhället. Här
uppstår bland annat dilemmat med att de barn som ringer till barnens hjälp telefon
är anonyma och att forskningsresultat som publiceras i någon mening avslöjar att
det är en tredje person som fått ta del av samtalen. Detta kan vara ett dilemma för
forskaren i relation till barnen, men även i relation till organisationen. Om det ges
en bild av att de ”anonyma” samtalen är tillgängliga för en krets vid sidan av den
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som tar emot samtalet är frågan om detta kanske avskräcker några barn från att
ringa. Finns det alltså en risk att själva organisationens idé skadas av att forskning
sker i dess verksamhet?
Förutom särskilt små barn finns även andra grupper som är sköra och som har
svårt att tala för sig och hävda sin rätt. Ett exempel kan ges där en filminspelning
gjordes för ett forskningsråds räkning och där syftet var att ge miljöbilder från ett
särskilt boende för utvecklingsstörda. En av de boende tillfrågades av filmteamet
om han ville vara med på bild vilket han gladeligen tackade ja till. Men vad betyder
ett sådant samtycke egentligen när vi har att göra med, som i det här fallet
utvecklingsstörda? Samma dilemma kan uppstå i vissa av de studier som görs i
syfte att beskriva och analysera de villkor som denna målgrupp lever under. Å ena
sidan finns ett forskningskrav—vi behöver ny kunskap för att göra tillvaron bättre,
och å andra sidan finns ett integritetskrav —denna nya kunskap lar inte kosta för
mycket för dem som deltar i studien.
Ett mer extremt exempel på ett forskningsetiskt dilemma ges i uppsatsen
”Forskningsetik i cyberrymden”. Forskning om virtuella världar studerar bland
annat människors möten i något som kan kallas virtuella gemenskaper.
Det är alltså människors förehavanden som studeras, men gränslandet mellan det
privata och det offentliga blir inte lika klart i dessa virtuella världar som i den reella
världen. Människor spelar roller och deras gestalter, s k ”avatarer”, ”beter sig”
personligt och uttrycker individuella uppfattningar, men verkar samtidigt i en
offentlighet utan att ”synas” som mänskliga subjekt. Kan sådana gestalter,
avatarer, skadas av forskningen och är det i så fall oetiskt? Och hur är det med
forskningens möjligheter att avslöja den reella identiteten bakom dessa virtuella
gestalter - leder även det till en etisk risk?
Forskaren i akademin
God sed och oredlighet i forskningen är rubriken på ett av de betänkanden som
forskningsetiska kommittén gav ut för en tid sedan. Att forskningsfusk förekom
mer är sedan länge känt och det kan ta sig många olika uttryck. Resultat kan vara
fabricerade eller ”stulna” från kolleger och doktorander, försökspersoner kan vara
manipulerade och en viss förekomst av plagiat finns dokumenterad från flera
lärosäten i Sverige. Det verkar emellertid som om fusket inte är särskilt utbrett och
som om moralen därvidlag är ganska hög i det svenska forskarsamhället. Plagiat
risken har i och för sig mångdubblats genom att Internet givit nya möjligheter,
något som visat sig i några exempel i grundutbildningen och kanske är ännu
vanligare när det gäller uppsatser och liknande på gymnasienivån. Det finns skäl
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att lärare på alla nivåer är medvetna om dessa risker och att de har en etisk
kompetens för att informera om och hantera konsekvenserna av dem.
I kursen genomförde en av deltagarna en enkät vid sociologiska institutionen om
olika forskarkategoriers syn på forskningsfusk. Det var slående att variationen var
stor i synen på vad som ska betraktas som fusk och att det också förelåg avsevärda
skillnader mellan doktorander och forskare.
Ett dilemma som snart sagt varje forskarhandledare känner till är de etiska
problem som finns inbyggda i relationen till de doktorander man handleder. Det
finns en beroendeställning som måste hanteras och det finns ofta problem som
följer av att handledare kan vara ansvarig för ett projekt gentemot ett forsknings
råd och där de som anställts i projektet skriver sina avhandlingsarbeten. Vad
händer när doktoranden vill formulera egna frågor eller utveckla egna analys
metoder, eller med andra ord hur hårt får en projektledare/handledare styra
doktorander som ska utbildas till fria forskare? Vid sidan av detta finns även
dilemman som uppstår på grund av tvister om materialet, sexuella trakasserier och
—kanske alltför vanligt - oengagerade handledare.
Sammanfattande reflexioner
Den första fakultetsgemensamma kursen i forskningsetik vid samhällsvetenskap
liga fakulteten i Umeå gav erfarenheter som talar för en fortsättning i någon form.
Det som inte berörts här är den sidoeffekt som uppstod genom att doktorander
från olika discipliner träffades och diskuterade etiska problem via sina egna
projekt. Kursen gav en stor mängd doktorander och lärare inblick i forskning som
ofta hade relevans för flera discipliner, och den kan ses som ett sätt att bryta ned
de institutionsgränser som ibland leder till att forskare inte kommer i kontakt med
varandra fastän det finns vetenskapliga skäl till detta. Kursen blev alltså en
mötesplats som säkerligen gav många ringar på vattnet i och med att deltagarna
förde med sig erfarenheterna ”hem” till sina respektive institutioner.
Kursen visade också den mångfald av forskningsetiska problem som finns inom
samhällsvetenskapen, och att många frågor inte på något enkelt och entydigt sätt
låter sig lösas bara genom att man följer de av HSFR uppställda forskningsetiska
reglerna. Dessvärre visade kursen också att det på många institutioner saknas
forskningsetisk kompetens. Många doktorander uppgav att det inte hade någon
stans att vända sig med de dilemman de råkade ut för. Det finns här en del
argument för att följa de kommittéförslag som innebär att man bör ha forskning
setiska kommittéer inte bara vid medicinska fakulteten utan även vid till exempel
samhällsvetenskapliga fakulteten.
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Kursen gav ett mycket konkret utfall i form av en antologi som belyser en stor
mängd forskningsetiska frågor. Intresset för denna antologi har varit påtagligt och
det förefaller vara fler kurser av liknande slag på gång vid andra universitet i
Sverige. Kursen var egentligen upplagd utifrån tanken att det skulle ske så mycket
diskussioner som möjligt och att detta skulle vara en viktig poäng - genom att tala
reflekterar man. Därvid är det skrivna en bonus - genom att skriva för en antologi
(där författaren skriver för fler läsare än bara kursdeltagare och lärare) har det också
skett en reflektion hos deltagarna. Även om vi inte kan ha som ambition att varje
kurs ska utmynna i en antologi, så har förhoppningsvis några av doktorandernas
reflektioner lett till att det såtts frön till forskningsetiskt tänkande hos de läsare
som nås av texterna. Eller som baksidestexten avslutas:
Forskningsetisk reflexion är nämligen smittsam.
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Inspirationskälla, föredöme, tränare och kollega:

Forskarhandledares visioner och verklighet
Åsa Bergenheim, Institutionen fö r historiska studier/
Universitetspedagogiskt centrum
Abstract
För att få en bild av hur forskarhandledningen fungerar vid Umeå universitet
intervjuade vi hösten 1999 ett trettiotal handledare från olika fakulteter.
Intervjuerna genomfördes som informella samtal om bl a institutionskultur,
handledarens uppgifter, konflikthantering, maktrelationer, kön, kunskaps
syn samt relationen mellan handledare och doktorand. Den bild som
framträder är på många sätt tänkvärd. Bland handledarna finns en stor
osäkerhet om vad handledarskap egentligen innebär, och man önskar en
tydligare struktur och rättvisare villkor såväl på institutionsnivå som för
universitetet som helhet. En stor del av samtalen har rört relationen mellan
handledare och doktorand. Med något enstaka undantag framhåller hand
ledarna att de vill ha en professionell relation till doktoranden, ingen privat.
Men vad som läggs i begreppet ”professionell” och ”privat” varierar stort.
Man saknar tid för reflexion och önskar tydlighet vad gäller de rättigheter
och skyldigheter, krav och förväntningar som följer med handledarskapet.
Så gott som alla intervjupersoner tycker att det är roligt att vara handledare;
att på nära håll få följa en individs intellektuella utveckling är fascinerande.
Handledarna berättar samtidigt om press, osäkerhet, prestige, vanmakt och
brist på riktlinjer. Om forskarhandledning skall fungera bra måste handleda
ren kunna ta upp problem och diskutera handledarfrågor med sina kolleger.
För att handledaren skall kunna göra detta måste förutsättningar finnas för
en prestigelös diskussion, och då krävs att arbetsklimatet vid institutionen
är gott. I själva verket tycks dock de flesta handledare känna sig ensamma
med ansvaret och bekymren. Man efterlyser en levande pedagogisk diskus
sion och samarbete mellan handledare såväl inom institutionen som över
institutions- och fakultetsgränserna.

Forskarhandledning har alltid intresserat mig. Min egen forskarutbildning var
förvisso fylld av hårt arbete, men också av nyfikenhet, iver, stimulerande samtal
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och stor glädje. Mycket av detta har jag min handledare att tacka för. Som
doktorand var jag hela tiden medveten om handledarens betydelse för hur det
skulle gå för mig i mina forskarstudier... och jag var lyckligt lottad i det avseendet.
Hur det var för min handledare vet jag inte. Det har gått några år sedan dess och
som forskarhandledare har jag haft anledning att fundera över min doktorandtid.
Vad var det som gjorde att det fungerade så bra? Vad gjorde min handledare och
vad gjorde han inte? H ur såg han på sin roll och vad innebar det för mig?
Våren 1996 fick jag i uppdrag att ansvara för utvecklandet av en universitetsövergripande kurs för forskarhandledare. Kursen gavs första gången hösten 1997
och har sedan dess givits två gånger per år. M ötet med kursdeltagarna har varit
fascinerande men också förvånande och utmanande. Känslan av att den nya
forskarutbildningen i realiteten står och faller med handledningens kvalitet har
stärkts för varje ny kursomgång. Men hur är egentligen läget? För att fa en inblick
i hur forskarhandledare vid olika fakulteter/institutioner arbetar samt hur de
upplever sin situation och sin handledarroll genomförde jag hösten 1999 en
intervjuundersökning vid Umeå universitet. Undersökningen omfattar 28 hand
ledare (11 kvinnor och 17 män); sju från medicinsk-odontologisk fakultet, fem
från teknisk-naturvetenskaplig fakultet, tio från humanistisk fakultet och sex från
samhällsvetenskaplig fakultet. Varje intervju har tagit en timme och samtliga
utom två har bandats. Intervjuerna har skrivits ut och avidentifierats. En viktig
ambition var att genomföra intervjuerna som informella, reflekterande och
problematiserande samtal kring vissa teman, och därför har inget frågeformulär
använts. Vissa teman har dock alltid berörts, till exempel institutionens struktur,
kultur och handledningstradition, handledningens mål och form, handledning
och kön, svårigheter och glädjeämnen, handledarrollen, konflikter, makt, kunskaps
syn, bilden av forskaren, professionalitet samt relationen mellan handledare och
doktorand. Intervjuerna har sedan sammanställts och analyserats tematiskt. I
skriften Inspirationskälla,föredöme, tränare och kollega: Forskarhandledares visioner
och verklighet redovisar jag vad jag har kommit fram till.1Min förhoppning är att
den kan stimulera till diskussion och reflexion —och kanske till förändring.
Att vara handledare
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”? Handledare känner sig ofta en
samma i sin handledarroll och upplever inte att de kan förvänta sig något reellt
1 Åsa Bergenheim, Inspirationskälla, föredöme, tränare och kollega: Forskarhandledares
visioner och verklighet, Skriftserie från Universitetsförvaltningen 2001:1.
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stöd från institutionen och kollegerna. Det saknas alltför ofta ett forum där
handledare kan ta upp problem och frågor kring handledningen, och få 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. Handledning tycks vara förknippat med en hel del prestige. Uppen
bart är att såväl doktorander som handledare upplever att forskarhandledning är
en sak mellan handledaren och doktoranden, inte ett för institutionen kollektivt
ansvar. Detta beskriver många handledare som ett stort problem.
Stämningen på institutionen är av mycket stor betydelse för hur handledningen
fungerar och hur handledaren upplever sitt arbete. Vid institutioner där det
arbetssociala klimatet är gott fungerar handledningen bättre än vid institutioner
som präglas av konflikter och maktkamp. Detta är knappast förvånande - allt
arbete påverkas givetvis av den psykosociala arbetsmiljön - men när det gäller
forskarhandledning tycks institutionsklimatet vara nästan avgörande. För att
handledningen skall fungera tillfredsställande måste handledaren kunna ta upp
problem och diskutera handledarfrågor med sina kolleger, för att handledaren
skall kunna göra detta måste förutsättningar finnas för en prestigelös och kollegial
diskussion, och för att en sådan diskussion skall bli möjlig krävs att arbetsklimatet
vid institutionen är gott. I själva verket är det dock få handledare i undersökningen
som anser att de befinner sig i en sådan miljö. De flesta känner sig tvärtom mycket
ensamma med ansvaret, funderingarna och bekymren. Flera säger att de aldrig
skulle kunna tänka sig att ta upp handledningsproblem med de andra handledar
na, eftersom det med stor sannolikhet skulle användas mot dem i en strid om
tjänster, makt eller status.
Av särskild betydelse är uppenbarligen professorernas inställning till handledningsuppgiften. Vid vissa institutioner är det endast den äldste professorn som
handleder, ibland upp till tjugo doktorander. Docentkompetenta lärare och
forskare kan i sådana fall få nöja sig med att vara biträdande handledare, vilket inte
sällan innebär att de gör en stor del av det praktiska arbetet men utan att få
ersättning eller erkännande för det och utan att kunna handleda på det sätt och
i den omfattning de skulle önska. Denna situation är givetvis en ytterlighet, men
beskrivs dock i flera intervjuer. Vid institutioner där många lärare/forskare tas i
anspråk som handledare är förutsättningarna för god handledning bättre. Det
skapar en känsla av delaktighet och gemensamt ansvar, samt ger förutsättningar
för diskussion och samarbete.
Centralt för handledningen är relationen mellan handledaren och doktoranden,
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och en stor del av samtalen har rört detta ämne. Med något enstaka undantag
framhåller handledarna att de vill ha en professionell relation till doktoranden,
ingen privat. Men vad som läggs i begreppet ”professionell” och ”privat” varierar
stort. Det övervägande flertalet beskriver att de i praktiken har svårt att dra en
gräns mellan det professionella och det privata; det finns en gråzon som är svår att
hantera. Några handledare föredrar att helt hålla sig utanför gråzonen, att inte alls
diskutera eller beröra ämnen med doktoranden som inte omedelbart rör forsk
ningen. Detta förhållningssätt är dock mycket ovanligt bland de handledare jag
har intervjuat. De flesta menar att en stor del av ”det privata” påverkar forskningen
på ett eller annat sätt, vilket gör att man som handledare ibland måste gå in i samtal
som är av mer eller mindre privat natur. Bedömning måste göras från fall till fall.
Att vara alltför nära vän med sin doktorand skapar problem när det gäller roller
och maktförhållanden, att vara alltför distanserad minskar handledarens möjlig
heter att vara flexibel och bemöta doktoranden på ett adekvat sätt.
Många av de handledare som intervjuats har framhållit relationen med doktor
anden som det allra svåraste med att vara handledare. Vad är det egentligen för
relation? Hur skiljer handledarrollen sig från kompisen, kollegan, läraren, men
torn eller terapeuten? Att dra en gräns mellan det privata och det professionella är
för många oerhört svårt, näst intill omöjligt. Sällan eller aldrig förs samtal om
detta, vare sig med kollegerna eller med doktoranderna. Man försöker treva sig
fram, göra på det sätt som det känns bäst och hålla ett lagom avstånd till sina
doktorander. Det handlar om att —utan ledning —navigera mellan närhet och
distans.
Intervjuerna visar att konflikter mellan handledare och doktorander inte är
ovanliga. Om relationen är stängd för insyn —vilket inte sällan är fallet —står
handledaren ensam när en konflikt seglar upp. Detsamma gäller givetvis doktor
anden. Handledarna berättar om förtvivlan och osäkerhet; ytterst få har känt att
de fått stöd av kolleger eller ledning och det saknas alltför ofta strukturer och
strategier för konflikthantering och problemlösning. Eftersom handledarna säl
lan pratar med varandra om sina svårigheter kommer problem upp till ytan först
när en konflikt blir akut. Många gånger är det då för sent och processen blir
smärtsam för alla inblandade.
Men handledarskapet har inte bara en mörk sida. Tvärtom är det så att så gott som
alla de intervjuade handledarna ser positivt på uppgiften och många säger
spontant att det är ”roligt”, ”spännande” eller ”fascinerande”. Det centrala tycks
vara det ömsesidiga utbytet med doktoranden. Att så många handledare talar så
påfallande positivt —ibland nästan lyriskt —om att vara handledare är kanske
212

förvånande, eftersom samma handledare också beskriver en situation av ensam
het, omöjliga krav, tillkortakomm anden, konflikter och osäkerhet. Är
intervjupersonerna verkligen uppriktiga när de säger att det är ”roligt” att vara
handledare? Vore det överhuvudtaget möjligt att ge uttryck för en annan inställ
ning? En forskare som tycker illa om att handleda —vad har en sådan person på
universitetet att göra? Min uppfattning är dock att intervjupersonerna faktiskt är
uppriktiga, både när de leende vittnar om handledarskapets glädjeämnen och när
de bekymrat berättar om svårigheter och problem. Det är inte fråga om motstri
diga budskap utan speglar helt enkelt den dubbelhet som karakteriserar forskarhandledarens vardag, liksom så många andra verksamheter som har med mänsk
liga relationer att göra. Det är både roligt och betungande; det är fascinerande och
förfärligt på en och samma gång.

213

M ed samtalet som redskap
- erfarenheter från ett m entorskapsprojekt
Ulla Lindgren, Institution fo r svenska och samhällsvetenskapliga ämnen
Abstract
En faktor som gör mentorskap unikt bland andra personalutvecklande
metoder är möjligheten att regelbundet föra individuella samtal av såväl
personlig som karriärmässig karaktär. Ett forskningsprojekt med tolv
doktorander och nyligen disputerade kvinnor som adepter samt mentorer
från näringslivet/offentlig sektor har genomförts vid Umeå universitet. I
syfte att försöka belysa vilka samtalsämnen som kan vara aktuella i en
mentorskapsrelation tillfrågades deltagarna om vilka frågor som behandlats
vid de personliga mentor/adeptträffarna. Utifrån deltagarnas utsagor kunde
tre kategorier av samtalsämnen bildas: Arbetsrelaterade ämnen, Könsrelaterade
ämnen samt Övriga samtalsämnen. Adepterna upplevde att de kunnat prata
om för dem angelägna frågor och samtliga deltagare uppgav, oberoende av
varandra, att samtalen varit öppna och otvungna. Dock visade sig
samstämmigheten mellan adepter och mentorer vara låg när det gällde
samtalsinnehållet.

Mentorskap
Både ordet mentor och företeelsen mentorskap härstammar från den grekiska
gudasagan. Homeros berättar att Odysseus bad den kloke mannen Mentor att
vara som en ställföreträdande far för hans son, Telemachos, under den tid han själv
var bortrest. Under en 1O-årsperiod var Mentor sedan enligt sagan rådgivare,
lärare och vän för Telemachos (t ex Murray & Owen, 1992).
Med mentorskap avses idag vanligtvis en parrelation där två personer, en mentor
och en adept, kommit överens om att nå uppsatta mål. Det kan beskrivas som en
process där ett kulturellt kapital i form av samhällets och/eller organisationens
normer och värderingar, språk och beteende överförs från en person till en annan.
Denna överföring bidrar till och påverkar den personliga utvecklingen. Adepten
är som regel en yngre person, som får stöd till personlig utveckling och avance
mang genom mentorns kunskap och erfarenhet. Mentorns två huvuduppgifter
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är att vägleda adepten in i organisationen samt att vara en person som adepten kan
samtala med om angelägna frågor (se t ex Kram, 1988).
Mentorskap inom högre utbildning är, till skillnad från teoretisk handledning,
inte inriktat mot forskningsuppgifter eller avhandlingsarbete. Det handlar i stället
framför allt om personlig utveckling, livskarriär och hur man ska kunna förena
yrkesverksamhet och familjeliv (Lindgren, 1997).
Samtal i mentorskap
I en mentorskapsrelation ges möjligheter att utveckla förmågan att både tala och
lyssna samt att analysera och reflektera över innehållet i samtalen. Det är genom
att tala och lyssna som parterna lär känna varandra. Mentor och adept träffas
regelbundet med syftet att just utveckla samtalet, samtidigt som den personliga
relationen därigenom byggs upp och förstärks. Samtalsförmåga är också en viktig
beståndsdel i den sociala kompetens som alltmer efterfrågas i arbetslivet (Johannis
son och Madsén, 1997). Enligt Wikström (1992) är det bara den som reflekterar
över sina erfarenheter som kan utveckla en kompetens, en förmåga att handskas
med liknande situationer som han/hon tidigare har mött.
Det reflekterande samtalet går i hög grad ut på att stärka individens självständig
het. Det används för att upptäcka människans egna förutsättningar, möjligheter
och begränsningar. Härigenom kan både personligt mod och rädsla synliggöras.
Kunskap om sig själv och sina reaktioner är en förutsättning för den egna
tryggheten och utgör samtidigt en bas för personlig utveckling (Wennberg och
Hane, 1995).
Ivey (1988) menar att för de flesta människor kan det vara svårt att på egen hand
analysera sina tankar. I stället behöver tankar och idéer, som upplevs vaga och
osäkra, formuleras högt tillsammans med någon annan, i syfte att se om de är
hållbara eller ej. En god lyssnare kan bidra till att perspektiven förstås och
fördjupas och här har mentorn en viktig uppgift.
Strömqvist och Strömqvist (1988) definierar samtal som ”utbyte av talad infor
mation mellan två eller flera personer” (s 9). De betonar möjligheten till
fortlöpande, ömsesidig anpassning som en mycket viktig egenskap hos samtalet.
Genom de uttryck för förståelse, engagemang och skepsis lyssnaren ger, kan de
som samtalar fortlöpande anpassa och modifiera vad som sägs. Samtalets karak
täristiska dynamik utmärks av detta samspel mellan talare och lyssnare. Genom
denna dynamik kan parterna sägas vara delaktiga i en process som utvecklar såväl
deras ömsesidiga kunskap som förståelse.
215

Samtal kan enligt filosofen Heidegger (1981) bidra till att människor lär känna
sig själva och andra och härigenom uppövas förmågan att skapa trygga och stabila
relationer. Dessa tankegångar återfinns även hos Ivey (1988) som menar att samtal
bidrar till att utveckla förmågan att kunna diskutera värderingar och hantera
konflikter på ett sakligt sätt. För att vara framåtsyftande måste dock samtalen ha
en tydlig struktur. Ett utvecklande samtal bör därför inledas med en opartisk
analys av det aktuella problemet eller situationen, följas av en identifikation av vad
som eftersträvas och därefter ska olika handlingsalternativ prövas.
En faktor som gör mentorskap unikt bland andra personalutvecklande metoder
är just möjligheten att kunna föra samtal av mer personlig karaktär. Mentor och
adept träffas för att samtala och den avsatta tiden, om den används rätt, torde inte
räcka till ytligt konverserande. En väl fungerande mentorskapsrelation utmärks
vanligtvis av goda samtal som har förutsättningar att kunna bidra till att stärka
självförtroendet och därigenom eliminera känslor av osäkerhet och otillräcklighet
(se t ex Cullen 6c Luna, 1993; Whitely & Coetsier, 1993). Eftersom samtalen
vanligtvis har en mycket personlig karaktär, betonas alltid vikten av ömsesidigt
förtroende. Det som framkommer i samtalen mellan mentorn och adepten far
inte delges andra personer. O m någon av parterna upplever att det som sägs i de
enskilda samtalen på något vis förs vidare, är det ett skäl till att avbryta
mentorskapsrelationen (se t ex Ahrén, 1991; Boethius, 1995).
För att fördjupa samtalen med mentorn ombeds vanligtvis adepterna att i förväg
skriva ned frågor som ska behandlas i det kommande mötet med mentorn (se t ex
Ahrén, 1997). Syftet med detta är dels att tiden med mentorn ska användas
effektivt dels att samtalen ska ha möjlighet att fördjupas genom reflektioner och
följdfrågor. Adepterna uppmanas också att föra dagbok i form av reflektioner över
samtalen med mentorn, sig själv och sina upplevelser. Härigenom ges möjlighet
att analysera och reflektera, inte i syfte att hitta de absoluta sanningarna utan för
att närma sig dem. Genom att komma under ytan, gå bortom orden och försöka
upptäcka det underförstådda, de antaganden som kan ligga till grund för ett
uttalande, fördjupas som regel den egna förståelsen (Strömqvist, 1991).
En mentor förväntas, för att kunna utgöra ett bra stöd för sin adept, enligt
samstämmiga författare (se t ex Kram, 1988 och Jacobi, 1991) vara lyhörd och ha
förmåga att lyssna aktivt och tolka även det som inte klart uttalas. Då en av
mentorns mer framträdande uppgifter är att lyfta samtalen från här- och
nusituationen, så att adepten kan distansera sig och hitta framkomliga handlings
alternativ, är konstruktivt lyssnande en viktig faktor i en mentorskapsrelation.
Men torn har möjlighet att, som uppmärksam och intresserad lyssnare, upptäcka
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de gånger det icke-verbala budskapet inte överensstämmer med det adepten säger.
Det kan leda till uppföljande samtal, där adepten ges möjlighet att tydliggöra
underliggande faktorer både för sig själv och för mentorn. Eftersom förmågan att
kunna lyssna, enligt till exempel Their (1995), ingår i social kompetens är det
också värdefullt att även adepten, med mentorn som förebild, ges möjligheter att
utveckla sin egen lyhördhet.
Projektet
Ett mentorskapsprojekt med tolv mentor/adeptpar har genomförts vid Umeå
universitet från januari 1997 till juni 1998. Adepterna var kvinnliga doktorander
eller nyligen disputerade kvinnor. Elva av dem kom från Matematisk/Naturveten
skaplig fakultet och en adept kom från Institutionen för informatik, som ingår i
Samhällsvetenskaplig fakultet. Samtliga mentorer, nio män och tre kvinnor kom
från näringslivet/offentlig sektor.
Projektets mål var att skapa möjligheter för kvinnliga doktorander och nyligen
disputerade kvinnor att dels få stöd i sin personliga utveckling dels få ökade
kunskaper inför sitt kommande yrkesliv. Projektet var ett led i universitetets tredje
uppgift, samverkan med det omgivande samhället. Utöver de individuella men
tor/adeptträffarna förekom regelbundna adeptträffar, mentorsträffar samt ge
mensamma träffar. Under dessa träffar diskuterades frågor av allmän karaktär som
till exempel ledarskap, vikten av personliga mål, utvärdering samt anställnings
intervjuer.1
Vid projektets avslutning intervjuades samtliga deltagare. Intervjuerna genom
fördes i lugn och avskild miljö. Samtliga intervjuer har spelats in på band och
sedan transkriberats i sin helhet. Ett av intervjuområdena syftade till att belysa vad
som samtalats om under de individuella men tor/adeptträffarna. Nedan redovisas
vad som framkom under denna intervjudel.2
Resultat
Eftersom adepter och mentorer intervjuats oberoende av varandra och inte heller
haft möjlighet att tänka igenom eller samtala om frågorna i förväg, är det rimligt
1För beskrivning av projektets uppläggning och innehåll hänvisas till Lindgren, U.
(1999), Växa med mentor — Developing with a mentor. Umeå: Umeå universitet,
Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen.
2 För övriga intervjudelar hänvisas till Lindgren, U. (2000), En empirisk studie av
mentorskap nom högre utbildning i Sverige. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för
svenska och samhällsvetenskapliga ämnen.
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att förvänta sig att de samtalsämnen som angivits inte är de enda som förekommit.
Troligt är dock att samtalen i hög utsträckning utgått från de olika teman som
aktualiserats under de gemensamma träffarna samtidigt som samtalen även berört
andra områden. Utsagorna torde dels spegla det som respektive deltagare spontant
kom att tänka på, när de ställdes inför frågan dels vilken betydelse de tillskrev de
nämnda samtalsämnena.
Gemensamt för såväl adepter som mentorer var att de oberoende av varandra sade
att samtalen varit öppna och otvungna. Samtliga mentorer uppgav att samtalen
har utgått från adepten och adeptens behov att diskutera speciella saker. Denna
uppfattning delades också av så gott som alla adepter, även om tre av dem menade
att en viss anpassning till mentorns intresseområden också gjorts. Detta kan bero
på en subjektiv tolkning av adepterna likaväl som det kan tyda på att mentorerna
inte varit lyhörda nog för adeptens situation och aktuella önskemål.
Under projektets gång framkom det också att universitetet och näringslivet/
offentlig sektor skiljer sig väsentligt åt vad gäller bland annat ledarskap, personal
rekrytering och synen på manliga respektive kvinnliga medarbetare. Detta
synliggörande har troligen varit en bidragande faktor till att just dessa ämnen varit
angelägna att diskutera.
Av deltagarnas utsagor framgår att många olika saker har hunnit behandlas under
de enskilda mentor/adeptträffarna och utifrån vad som uppgavs kan tre kategorier
bildas: Arbetsrelaterade ämnen, Könsrelaterade ämnen samt Övriga samtalsämnen.
Under kategorin Övriga samtalsämnen inryms samtalsämnen som undervisning,
tidsplanering samt personliga och aktuella frågor. Nedan presenteras de olika
samtalskategorierna Arbetsrelaterade ämnen, Könsrelaterade ämnen samt Övriga
samtalsämnen mer detaljerat.
Arbetsrelaterade ämnen
Av Tabell 1 framgår vilka samtalsämnen som ingår i den första kategorin, hur
många adepter och mentorer som uppgivit de olika samtalsämnena samt hur
många kvinnliga respektive manliga mentorer som angivit samma ämne.
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Tabell 1. Samtalsämnen inom kategorin ”Arbetsrelaterade ämnen”
Ämne

Adepter
Kv (n)
9
8
5
3
4
2
1

Arbetssituationen
Anställningsintervjuer
Ledarskap
Målinriktning
Relationsproblem
Söka arbete
Löneförhandlingar

Mentorer
M (n)
Totalt
9
9
6
7
3
4
1
1
1
2
2
2
0
0

Kv (n)
0
1
1
0
1
0

Som tabellen visar har både adepter och mentorer uppgivit att de vanligaste
samtalsämnena rörde arbetssituationen, såväl den egna som motpartens samt
kommande anställningsintervjuer. Ingen av de kvinnliga mentorerna hade dock
angivit arbetssituationen, medan samtliga manliga mentorer sade sig ha pratat om
den. Bara en av kvinnorna uppgav att samtalen berört anställningsintervjuer och
en annan nämnde ledarskap. De kvinnliga mentorerna har inte i någon nämnvärd
omfattning uppgett att de samtalat om de arbetsrelaterade områdena. Två av de
adepter som haft kvinnlig mentor uppgav dock att de pratat om såväl
arbetssituationen som anställningsintervjuer med sina respektive mentorer.
För att kunna se vilken adept respektive mentor som uppgivit de olika samtals
ämnena presenteras de mest frekventa ämnena i separata tabeller. Mentorerna
benämns med bokstäver och deras respektive adepter med siffror.
Arbetssituationen
Av Tabell 2 framgår vilka adepter och mentorer som uppgivit arbetssituationen
som samtalsämne. De kvinnliga mentorerna är markerade med en stjärna.
Tabell 2. Deltagare som uppgivit arbetssituationen som samtalsämne
Mentor

A * B C D E F G H * I J * K L
X

X

X

X

X

____________ X

X

X

X

X

X

Adept

9

3

10 11

12

X

3

-

X

-

-

X X

1

2

4

-

X X

6

8

X -

7

Nio mentorer och nio adepter uppgav att de på olika vis samtalat om
arbetssituationen. Samstämmighet fanns mellan sju av paren. Eftersom det vid
andra frågor i intervjun framkommit att mentor H och hennes adept besökt
219

varandras arbetsplatser finns anledning att tro att även de samtalat om sina
respektive arbetssituationer. Detta ämnesområde skulle således ha varit aktuellt
för samtliga mentor/adeptpar.
Av adepternas utsagor framgår att de har berättat för sin mentor om upplevelser
på den egna arbetsplatsen. Kanske har de gjort detta i syfte att dels informera dels
fa stöd i situationer som kan ha känts besvärliga.
Intervjuutdragen från mentorerna visar hur de har försökt tala om arbete i ett
större och eventuellt framtida perspektiv och ge olika infallsvinklar, vilket kan
sägas mycket väl ingår i en mentors uppgifter.
Anställningsintervjuer
Ett annat område som många angett som samtalsämne var anställningsintervjuer.
Tabell 3 visar vilka personer som uppgivit detta.
Tabell 3. Deltagare som uppgivit anställningsintervjuer som samtalsämne
Mentor

A

B

C

D

X

-

X

-

X

____________X

X

Adept

9

5

10 11

E

F

G

H

I

J

K

L

-

-

X

X

X

-

-

X

-

-

X

X X X _______ X

3

1

2

12

4

6

8

7

Som tabellen visar har anställningsintervjuer uppgivits av sju mentorer och åtta
adepter som ett av samtalsämnena. En gemensam mentor/adeptträff hade anställ
ningsintervju som tema och en fingerad anställningsintervju, som genomfördes
där, gav förmodligen upphov till många olika tankar och reflektioner. Det kan
därför tyckas något märkligt att detta område inte uppgavs som samtalsämne av
någon deltagare i tre av paren. Samstämmighet fanns, förutom hos dessa tre par,
även hos sex andra par där båda parter uppgav att de samtalat om anställnings
intervjuer.
Utmärkande för adepternas utsagor när det gäller anställningsintervjuer var att de
bara omnämnde att de samtalat om detta område, medan mentorerna var mer
utförliga och beskrev på vilket vis de hade diskuterat anställningsintervjuer. Av
vissa mentorers utsagor framgår att de försökt underlätta för sina adepter inför
kommande arbetssökningstillfällen genom att visa på viktiga faktorer att tänka på
i en anställningssituation.
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Ledarskap
Ledarskap är en viktig faktor när det gäller mentorskap för såväl kvinnor som män
(se t ex Gilbert & Rossman, 1992; Hulbert, 1994). Eftersom samtliga adepter var
kvinnor och alla mentorer var i ledarposition samt att ledarskap var ett ständigt
återkommande ämne vid alla studiebesök, fanns anledning att förvänta sig att
såväl manligt som kvinnligt ledarskap skulle ha varit ett ytterst frekvent samtals
ämne. Så visade sig dock inte vara fallet, då varken mentorer eller adepter angivit
detta tema i någon större omfattning. Av Tabell 4 framgår vilka som uppgivit att
de samtalat om ledarskap.
Tabell 4. Deltagare som uppgivit ledarskap som samtalsämne
Mentor

A

B

X

-

C

D

X X

____________

Adept

5

9

10 11

E

F
-

J

K

-

-

-

-

- -

X

X

X

-

-

12 3

G

H

1 2

I

4 6

L
X
X

X

8 7

Av tabellen framgår att samstämmighet fanns hos fem par, men i bara ett av de
paren angav såväl mentor som adept att de samtalat om ledarskap. Ingen av
parterna i de fyra andra paren uppgav detta ämne. I de övriga paren uppgav endast
tre mentorer och fyra adepter att de samtalat om ledarskap. Men eftersom
åtminstone en part angett detta samtalsämne har ledarskap dock behandlats hos
åtta av paren. En förklaring till att inte fler deltagare nämnde ledarskap kan vara
att ledarskapet varit så självklart utifrån mentorns position att samtalen på ett
underförstått sätt utgått från ett ledarperspektiv.
Av såväl adepters som mentorers utsagor framgår att mentorn, utifrån aktuella
händelser och situationer i hans/hennes verklighet, har försökt att dela med sig av
sin erfarenhet som ledare och velat visa på aktuella områden som berör ledarska
pet.

Relationsproblem
Det är inte ovanligt att relationsproblem uppstår på arbetsplatser, där människor
med olika bakgrund, erfarenheter och förväntningar möts (se t ex Steers, 1984).
Inom universitetsvärlden tillkommer dessutom de konkurrenssituationer som
kan uppstå vad gäller till exempel presentationer och publikationer av forsknings
resultat samt vid ansökan och tilldelning av forskningsmedel. Kvinnliga doktorander
kan också ha en särskilt utsatt position (se t ex Elwin-Nowak & Dahlberg, 1992).
Dock har inte relationer och/eller relationsproblem uppgivits som speciellt
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frekvent samtalsämne i denna studie. Tabell 5 visar vilka adepter och mentorer
som angivit detta ämne.
Tabell 5. Deltagare som uppgivit relationsproblem som samtalsämne
Mentor

A

B

C

D

X

:

:

X

5

9

10 11 12

____________

Adept

X X

E

F

G

1

:

X

-

3

H
:

-

I
-

X

1

J

-

2

K

-

4

L

:

:

-

6

-

8

7

Här var samstämmigheten störst när det gällde att relationsproblem inte förekom
mit som samtalsämne, då sju av paren inte uppgav detta ämne. Endast ett par samt
en mentor och tre adepter uppgav att de pratat om relationsproblem. Detta kan
till en del bero på att denna typ av svårigheter kan inrymmas i de andra
kategorierna utan att det blivit explicit uttalat.
I utsagorna framkommer att adepterna ville ha stöd från sin mentor att bearbeta
situationer som uppstått på institutionen och sätta in dem i sitt sammanhang. För
att hjälpa adepterna att fa större förståelse för vad som händer omkring dem tycks
mentorerna både ha delat med sig av sina erfarenheter och försökt skapa en
medvetenhet om olika grupprocesser.
Könsrelaterade ämnen
Av Tabell 6 framgår vilka samtalsämnen som ingår i ovanstående kategori, hur
många adepter och mentorer som uppgivit de olika samtalsämnena samt hur
många kvinnliga respektive manliga mentorer som angivit samma ämne.
Tabell 6. Samtalsämnen inom kategorin Könsrelaterade ämnen
Ämne

Adepter
Kv (n)
Manligt/kvinnligt
6
Kvinnligt ledarskap
1
Arbetsliv och familj
2

Kv (n)
2
0
2

Mentorer
M (n)
Totalt
7
9
1
1
1
3

Utifrån att det i litteraturen oftast nämns att det är kvinnor som upplever sin
situation på arbetsplatsen som problematisk (se t ex Franzén, 1994; Wendt Höjer
& Åse, 1996) kunde förväntas att adepterna och de kvinnliga mentorerna i hög
utsträckning borde ha uppgivit temat manligt/kvinnligt som samtalsämne. Så
visade sig dock inte vara fallet och något förvånande angav ingen av de kvinnliga
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mentorerna och bara en av adepterna att de samtalat om kvinnligt ledarskap. Av
vad som framgått tidigare av Tabell 1 var inte heller ledarskap i allmänhet något
särskilt frekvent samtalsämne bland dem.
Vilka adepter och mentorer som uppgivit att de samtalat om ämnet manligt/
kvinnligt visas i Tabell 7.
Tabell 7. Deltagare som uppgivit manligt/kvinnligt som samtalsämne
Mentor

A

B
X

X

Adept

5

C
X

D
X

X

X

X

9

10 11

E

F

X

-

-

-

12 3

G

H
x

x

T~2

I

J

x

K
x

L

-

x

X

-

X

-

4

6

8

7

Som tabellen visar har nio mentorer och sex adepter uppgivit att de samtalat om
frågor inom temat manligt/kvinnligt. Det var bara mentor F och hans adept som
inte uppgav detta samtalsämne. Det innebär att detta ämne på olika vis berörts hos
samtliga par utom ett. Detta var också vad som kunde förväntas, eftersom detta
tema aktualiserats på olika vis vid flera gemensamma träffar och studiebesök.
Många samtal torde därför ha utgått från de samtal och diskussioner som förts där.
En skillnad i adepternas och mentorernas utsagor är att medan adepterna bara
nämner att de pratat om det aktuella ämnet försöker mentorerna motivera varför
och hur samtal förts inom just detta område.
Övriga samtalsämnen
Av vad som framkommit under intervjuerna har en stor del av den tid som
mentor/adept-paren mötts använts till samtal om personliga och aktuella saker
som undervisning och tidsplanering. Av Tabell 8 framgår vilka samtalsämnen som
ingår i kategorin Övrigt, hur många adepter och mentorer som uppgivit de olika
samtalsämnena samt hur många kvinnliga respektive manliga mentorer som
angivit samma ämne.
Tabell 8. Samtalsämnen inom kategorin Övriga samtalsämnen
Amne
Adepter
___________________________ Kv (n)
Personliga och aktuella saker
11
Litteratur och artiklar
2
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Mentorer
Kv (n)_____ M (n)____ Totalt
3
7
10
0
2
2

Som tabellen visar har så gott som alla adepter och tio av mentorerna uppgivit att
de talat om personliga och aktuella saker. Av Tabell 9 framgår vilka adepter och
mentorer som uppgivit att de samtalat om personliga och aktuella saker.
Tabell 9. Deltagare som uppgivit personliga och aktuella saker som samtalsämne
Mentor

A

B

X X

5

D

-

____________ X X

Adept

C
X

9

E
-

X

F

G

H

I

X X

X

X

X

X

10 11 12

X

-

3 1

X X

2 4

J

K

X

L
X X

X

6

X

X

8

7

Av tabellen framgår att där mentorerna inte angivit just detta område som
samtalsämne har adepterna gjort det och likartat förhållande råder mellan mentor
G och hans adept. Det innebär således att samtliga mentor/adeptpar i sina samtal
torde ha berört frågor av personlig och aktuell karaktär. Eftersom samtalen, enligt
rekommendationer vid projektstarten, skulle utgå från adeptens behov, önskemål
och frågor skiljer sig dock helt naturligt de ämnen som avhandlats åt mellan de
olika paren.
Diskussion
Basen i en mentorskapsrelation är de samtal som förs mellan mentor och adept och
det är enligt samstämmiga författare adeptens frågor som bör utgöra grunden för
samtalen ( se t ex Kram, 1988; Cullen & Luna, 1993; Whitley & Coetsier, 1993).
Men då mentorskapets mål är personlig utveckling kan samtalsämnena mellan
olika mentor/adeptpar i ett och samma projekt variera i hög utsträckning. Det
visade sig också vara fallet i föreliggande studie.
De samtalsämnena som uppgavs av flest deltagare var personliga och aktuella saker,
arbetssituationen, anställningsintervjuer samt genusrelateradefrågor. Att närma sig
slutet av sin forskarutbildningstid innebär som regel för de allra flesta doktorander
stora förändringar i form av exempelvis byte av arbetsplats och förändrade
arbetsuppgifter. Många av doktoranderna i projektet stod också för första gången
inför uppgiften att söka arbete och att bli kallad till anställningsintervjuer. Det kan
därför anses rimligt att just frågor av ovanstående karaktär blev aktuella. Eftersom
projektet framför allt syftade till personlig utveckling är det inte heller förvånande
att just personliga och aktuella saker angivits av flest deltagare. Däremot kan det
vara svårare att generalisera eller dra alltför vittgående slutsatser utifrån deltagar
nas utsagor. Huruvida samtalsämnena är typiska i ett kvinnligt perspektiv och om
de skulle ha sett annorlunda ut med manliga doktorander är svårt att ha någon
säker uppfattning om.
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Några tydliga skillnader mellan vad de manliga och kvinnliga mentorerna
uppgivit som samtalsämnen utkristalliserades inte. Detta kan till stor del tillskri
vas skillnaderna i gruppstorlek, tre kvinnor och nio män. De samtalsområden som
hade någon grad av samstämmighet utifrån gruppstorlekarna var Manligt/kvinn
ligt som uppgavs av två kvinnor och sju män och området Personliga och aktuella
saker som uppgavs av tre kvinnor och sju män.
För att kunna dra några slutsatser av vad de kvinnliga respektive manliga
mentorerna uppgav att de samtalat med sina adepter om, borde grupperna ha varit
lika stora. Den brist på kvinnor på ledande poster, som bland annat beskrivs i SOU
1998:6, bidrog dock till svårigheterna att hitta tillräckligt många kvinnliga
mentorer till denna studie, där ett av urvalskriterierna var att mentorerna skulle
tjänstgöra på hög nivå. Då det saknas forskning om vad som skiljer manligt och
kvinnligt mentorskap åt (se t ex Stalker, 1994; McIntyre & Lykes, 1998) kan en
intressant aspekt för framtida forskning vara att fokusera just mot vad kvinnliga
respektive manliga mentorer samtalar med sina adepter om.
Att samstämmigheten mellan vad som angivits som samtalsämnen inte var
speciellt stor bland mentor/adeptparen kan bero på olika faktorer. Tänkbara
orsaker kan vara att parterna talat om olika saker utan att uppmärksamma det,
d v s delvis talat förbi varandra, att en part dominerat och styrt innehållet utan att
vara medveten om den andres behov och/eller att parterna inte riktigt kom ihåg
vad som samtalats om utan minns olika saker. Det kan dock inte uteslutas att om
adepterna haft med sina anteckningar från mentorssamtalen vid det andra
intervjutillfället, i den mån de fört sådana, kunde utfallet ha blivit ett annat. Såväl
vikten av att föra dagbok som att ta med den vid intervjutillfället, kan därför vara
viktiga aspekter att beakta vid kommande studier av mentorskap.
Även den anpassning till respektive mentors intresseområden, som tre adepter
upplevt att de gjort, är intressant att fundera över i framtida studier, då en av
huvudtankarna med mentorskap är att det är adepten och dennes frågeställningar
som ska vara i fokus. Samtidigt betonas i litteraturen att båda parter har ett
gemensamt ansvar för resultatet av samtalen (se t ex DeMarco, 1993).
Denna delstudie har syftat till att försöka belysa vad som kan vara aktuellt och
angeläget att samtala om i en mentorskapsprojekt och ska ses som ett bidrag till
den pågående forskningen om mentorskap både inom och utom universitetets
värld. Trots en alltmer växande empirisk forskning om mentorskap råder fortfa
rande oklarhet om karaktäristik och resultat för denna typ av verksamhet och
enligt till exempel Jacobi (1991) och Stalker (1994) tycks effekterna av mentor223

skap inånga gånger vara mer förmodade än bevisade. Fokus har enligt dem hittills
framför allt varit inriktat mot att diskutera komplexiteten i mentorskap, mentorns
uppgifter och vilka grupper som kan tänkas behöva mentorer.
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Biblioteksguide för distansstuderande
Gunni Öberg och Helen Hed, U niversitetsbiblioteket
Abstract
Att vara distansstudent kan innebära att man har betydligt svarare än
campusstudenter att få tag i all den litteratur som man behöver för sina
studier. Biblioteksguiden ingår i ett nationellt biblioteksprojekt, BILL —
Biblioteket i det livslånga lärandet. Den har skapats utifrån våra kunskaper
om studenters behov av stöd och hjälp med både att hitta information och
att skriva uppsatser. Biblioteksguiden riktar sig till distansstudenter som
behöver snabb och användarvänlig information om vilka bibliotek de kan
använda och vilken service dessa kan ge. Guiden är skapad för att alla
bibliotek - både folk- och forskningsbibliotek - ska få möjligheter att på ett
samlat sätt kunna erbjuda distansstuderande en liknande service som
campusstuderande får. I Biblioteksguiden får användaren information om
hur man söker efter information. De får veta vilka folkbibliotek som finns
i deras närhet och vilka de närmaste universitets- eller högskolebiblioteken
är. De hittar också information om vilka bibliotekarier som är deras kon
taktpersoner. Dessa har ansvar för att hjälpa distansstuderande. Guiden inne
håller också regler om upphovsrätt och etik, samt råd om uppsatsskrivning.
Inledning
I takt med att distansstudier blir allt vanligare har de kommunala biblioteken fått
fler målgrupper som ställer nya och annorlunda krav på tjänster. Studenter på
campus har flera källor i sin närhet, flera källor att hämta information från.
Distansstudenten har däremot ett fåtal möjligheter att få hjälp med litteratur- och
informationssökning i sin närhet.
Universitetsbiblioteken i Umeå och Örebro har med ekonomiskt stöd fran
DISTUM (distansutbildningsmyndigheten i Härnösand) utvecklat en elektro
nisk biblioteksguide. Guiden ingår i ett nationellt biblioteksprojekt, BILL,
Bibliotekens roll i det livslånga lärandet.
Biblioteksguiden är tänkt att fungera som en hjälp till hur man söker information
och hur man värderar information. Etik och upphovsrätt samt rad och tips inför
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uppsatsskrivning inkluderas även i guiden. Målgrupper är, förutom distans
studenter, även andra studerande, lärare inom högskolan och bibliotekarier som
kommer i kontakt med studenter. Samtliga bibliotek, både folk- och forsknings
bibliotek i Sverige, erbjuds att hämta, lokalanpassa och använda guiden som ett
verktyg att hjälpa studenten hitta den information han/hon behöver för att
framgångsrikt kunna bedriva sina studier på distans.
Syfte
Guiden är ett generellt elektroniskt hjälpmedel för distansstuderande att använ
das på bibliotek. Den är skapad med syftet att alla bibliotek - både folk- och
forskningsbibliotek —som så önskar skall fa möjligheter att på ett samlat sätt
kunna erbjuda distansstuderande en liknande service som campusstuderande får.
Bakgrund
Umeå universitetsbibliotek har i nära samarbete med folkbiblioteken i Väster
bottens län verkat för att ge distansstuderande bra och kompetent service. 1996
initierades en modell för samarbete mellan universitetsbiblioteket, Länsbiblioteket
och de kommunala biblioteken i Västerbottens län i ett DUKOM-projekt
(KUBEN - kommun- och universitetsbibliotek i nätverk). Varje kommun
bibliotek fick då en adekvat datorutrustning placerad i biblioteket för distans
studerande. Bibliotekspersonal erbjöds i samband med detta utbildning i form av
seminarier och en distanskurs på nätet motsvarande 5 poäng,
http :/ /www. ub.umu. se/ ubhtm / proj/ kuben/kuben.htm
Våren 1999 genomförde Umeå universitetsbibliotek en förstudie, Genomgång av
svenska biblioteks utbud av guider, kurser och andra modeller för utbildning av
bibliotekens användare i informationssökning. Syftet var att kartlägga vad som
fanns på nätet vad gäller webbaserade biblioteksguider. Särskild hänsyn skulle tas
till de pedagogiska och användarvänliga aspekterna och om olika ambitionsnivåer
fanns. Förstudien skulle användas som grund för en vidare utveckling av ett
studiemedel/en guide som var och en, som ville använda universitetsbibliotekets
informationsresurser, skulle kunna använda på egen hand. I förstudien ingick
också litteraturstudier av vad som skrivits om webbaserade guider. Det vi kom
fram till var att det inte fanns någon generell guide ännu och att det var svårt att
hitta information som riktade sig till distansstuderande,
http://www.ub.umu.se/ ubhtm/proj/bibsam/forstudie99.htm#syf
Sedan början av 90-talet har satsningar gjorts för distansstuderande knutna till
högskoleutbildningar i Örebro. Inom dåvarande Vårdhögskolan fanns ett nätverk
av lärare och bibliotekarier som var involverade i distansutbildning. Förutom
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specialservice för de studerande fanns också litteraturservice för lärare med
bevakningsprofil i relevanta databaser samt en specialsamling med relevanta
artiklar om distansutbildning med månadsvis uppdatering. Under 1998-99
genomförde Örebro universitetsbibliotek med medel från BIBSAM ett distans
utbildningsprojekt där såväl kommunbibliotek som lärcentra inom Örebro län
medverkade. Örebro universitetsbibliotek är organiserat så att varje ämne har en
egen kontaktbibliotekarie som ansvarar för samarbete med såväl campusutbildning
som distansutbildning. Kontaktbibliotekarien skriver studieguide i informations
sökning som implementeras i ämnets studieguide. Den elektroniska guide i
informationssökning som tidigare funnits vid Örebro universitetsbibliotek har
uppdaterats varje termin i syfte att erbjuda utbildningen och studenterna ett stöd
vid informationssökning och biblioteksanvändning. Guiden som varit obligato
risk kurslitteratur i många utbildningar var tidskrävande att uppdatera. Möjlig
heten att i samverkan med Umeå UB framställa en guide tillgänglig för hela den
svenska biblioteksvärlden var ett lockande alternativ.
Det var nu dags att förnya och förbättra samarbetet ytterligare med hänsyn till de
nya tankar och idéer som finns inom distansområdet. BILL, Bibliotekens roll i det
livslånga lärandet - sett ur den studerandes perspektiv, är ett nationellt biblioteksprojekt som med stöd av DISTUM, Distansutbildningsmyndigheten, initierades
hösten 1999 och innehåller ett flertal delprojekt där avsikten är att ge landets
distansstudenter fullgod och bättre service genom:
• IT-seminarier VITS riktade till bibliotekspersonal i Västerbotten. Ansvarig:
Umeå universitetsbibliotek
http://www.ub.umu.se/ubhtm/proj/vits/vitsstart.htm
• Elektronisk biblioteksguide. Utveckling av ett generellt elektroniskt hjälp
medel för distansstuderande att användas på bibliotek. Utvecklingsarbetet på
börjades under hösten 1999. Ansvariga: Umeå universitetsbibliotek, Örebro
universitetsbibliotek
http://www.ub.umu.se/ ubhtm/ distans__guide/ startsida.htm
• Kurs for bibliotekarier—pedagogik. Planeringsarbetet startade våren 1999 och
följs av en utveckling av kursen under våren 2000. Ansvarig: Borås högskola,
http://www.hb.se/ miaochmimmi/bill
• Mediafbrsörjning på folkbibliotek. Ett tiotal bibliotek i västra Götaland
medverkar. Ansvarig: Bibliotek Västsverige.
http://www.bibl.vgregion.se/bill/
• Kontaktbibliotekarieverksamhet KontACt för distansstuderande etableras
ute på de lokala kommunbiblioteken. Ansvariga: Länsbiblioteket i Västerbotten
och Umeå universitetsbibliotek.
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http://w w w . kom m un, v ilh elm ina.com /biblioteket/kontact/kontact. htm
Se projektet i dess helhet: http://www.BILL.hb.se/
Universitetsbiblioteken i Umeåoch Örebro har utvecklat en elektronisk biblioteksguide, kallad Biblioteksguide för distansstuderande. Biblioteksguiden har skapats
utifrån våra kunskaper om studenters behov av stöd och hjälp med både att hitta
information och att skriva uppsatser. Guiden riktar sig främst till dem som
studerar pa distans och som vill ha en snabb och användarvänlig information, den
tipsar ocksa om vilka bibliotek de kan använda och om vilken service dessa kan
ge. Guiden är också utmärkt att använda för läraren eftersom den ger praktiska
upplysningar om bibliotekets samlingar, om kontaktpersoner, etik, upphovsrätt,
råd och tips inför uppsatsskrivandet m m, som läraren kan hänvisa till. Bibliote
karien kan också använda guiden som ett hjälpmedel i biblioteksundervisningen
då den ger en pedagogisk modell att arbeta efter.
I Biblioteksguiden far användaren hjälp med hur man söker efter information;
både i biblioteken och på Internet. De får veta vilka folkbibliotek som finns i deras
närhet och vilka de närmaste universitets- och högskolebiblioteken är. De hittar
ocksa information om vilka kontaktbibliotekarier som är deras kontaktpersoner
och som har ansvar för att hjälpa distansstuderande.
Målgrupp
De tänkta användarna av guiden är i första hand studerande, både på distans och
pa campus, men även lärare och bibliotekarier kan använda guiden som ett
hjälpmedel och framförallt känna till den för att tipsa studenterna om detta
hjälpmedel.
Genomförande
Biblioteksguiden har utarbetats i samarbete mellan Umeå universitetsbibliotek
(projektansvarigt), Örebro universitetsbibliotek och Vilhelmina folkbibliotek.
Örebro har aktivt deltagit i utformningen av innehållet i några av modulerna och
Umeå har ansvarat för projektledning och innehållet i de övriga modulerna.
Vilhelmina och Örebro har lokalanpassat guiden till sina respektive bibliotek och
de har ocksa varit testbibliotek för hämtning, uppackning och lokal utformning
av guiden. De har också deltagit i utvärderingen av guiden.
Styrgrupp
Projektet har följts av en styrgrupp bestående av Hans Holmqvist och Mimmi
Kylemark, Boras högskola, Bengt Källgren, Bibliotek Västra Götaland samt
Gunni Öberg och Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek. Gruppen har träffats
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vid projektstarten och därefter har kontakterna skett via ett flertal videomöten
under projektets gång. Kontakterna via videomöten har varit konstruktiva och
effektiva och fullt tillräckliga för att genomföra projektet.
Arbetsgrupp
En arbetsgrupp har deltagit i initalskedet av projektet med råd och stöd för de
projektansvariga. I gruppen har ingått en representant fran Centrum för
utbildningsteknik, CUT, och en studeranderepresentant från bibliotekarie
utbildningen vid Umeå universitet. De har gett synpunkter på utformning,
navigering, teknik och innehåll. Speciell tonvikt har lagts på att göra layouten
handikappanpassad och fungerande för studerande som använder läshjälpmedel.
H är har vi följt hjälpmedelsinstitutets rekommendationer vid val av teknik,
design m m.
http://www.hi.se/ tillgänglig/webbsidor/default.htm
Guidens innehåll och uppbyggnad
Guiden är uppbyggd i moduler. Varje modul är fristående och avslutas med ett
mindre antal testfrågor som användaren kan använda för att direkt testa sina
nyvunna kunskaper. Svaren rättas automatiskt och de korrekta svaren presenteras.
Två av modulerna kan och bör anpassas till det egna biblioteket. Här kan man
lägga in lokal information som gäller det egna biblioteket, eller välja att använda
det närmaste högskolebibliotekets version.
H är finns också möjligheter till interaktivitet, bl a kan man kontakta biblioteket
via e-post, man kan göra övningar med självrättande svar på innehållet i
modulerna och man har möjligheter att beställa litteratur, d v s koppling till den
lokala bibliotekskatalogen.
Som utgångspunkt för att välja lämpligt innehåll har vi tänkt oss en användare som
är distansstuderande med begränsande möjligheter att besöka sitt högskole-/universitetsbibliotek.
Guiden avser inte att vara heltäckande i så måtto att den klarar av att täcka in precis
alla behov av stöd och hjälp som en student kan behöva. Målet är att ge en god
grund för studenten; en grund som det går att bygga vidare på. Till en del utgör
lästipsen i form av böcker eller länkat material en ’överkurs, medan andra lästips
är länkar till aktuell information.
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Modulerna har följande innehåll:
1 Orientering i ditt bibliotek
Detta är en lokal modul. Här finns namn på kontaktbibliotekarier och informa
tion om vart studenten kan vända sig för att få mer hjälp. Här kan biblioteket lägga
in en klickbar karta över det egna biblioteket, och på så sätt ge användaren möjlig
het att navigera igenom biblioteket i en bildsvit och få beskrivningar av den service
som det lokala biblioteket erbjuder. Denna modul avses motsvara den informa
tion som en campusstudent får om han eller hon deltar i en biblioteksvisning.
Fördelen med denna guide är självklart att den alltid finns tillgänglig precis när
användaren behöver den.
2 Varfinns informationen?
Denna modul beskriver arbetsgång vid systematisk informationssökning och ger
tips på olika sökstrategier. Här förklaras också skillnader mellan olika typer av
informationskällor och hur man kan använda dessa. Syftet är att ge användaren
en förståelse av dels hur strukturen i ett bibliotek kan utnyttjas för att hitta
information, dels vilka olika informationskällor som kan användas för att hitta
information samt dessutom vikten av att välja rätt typ av informationskälla för
varje uppgift.
Innehållet i modul två bygger till stora delar på det kompendium i informations
sökning som under 80-talet använts i utbildningarna inom Örebro universitet.
Utgångspunkten för innehållet i denna modul har varit de frågor studenter ställer
samt de krav utbildningen ställer på studenten.
3 A tt söka i databaser
Tipsar om olika typer av databaser och ger råd om databassökning steg för steg.
Här ges handfasta råd av generell typ. I denna typ av guide är det inte lämpligt att
inkludera exakta handledningar för varje enskild databas som studenten kan
komma i kontakt med. Dels förändras dessa för ofta - vilket skulle leda till
orimliga krav på uppdatering; dels är antalet databaser så stort att bara det skulle
göra det orimligt. Men, den kanske viktigaste orsaken är att studenten/använda
ren har mest nytta av att lära sig en generell metod som sedan kan tillämpas på varje
enskild databas i kombination med respektive databasmanual.
4 Resurser och samlingar i ditt bibliotek
Detta är en lokal modul. Här finns länkar till den egna och andra biblioteks
kataloger, länkar till fulltexttidskrifter (dock med de begränsningar som de olika
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avtalen innehåller) och databaser, beställningsmöjligheter via webben. Denna
modul är i princip en samling kommenterade länkar. Utifrån ett basinnehall är det
fritt fram för varje bibliotek att välja om man nöjer sig med detta basinnehåll eller
om man vill modifiera denna modul att mer exakt passa de lokala behoven.
5 Internet som källa
Denna modul innehåller tips på lämpliga sökverktyg och länkar till Internet samt
lästips. Några representativa sök- och informationstjänster beskrivs, men huvud
delen av modulen syftar till att öka förståelsen för denna typ av informationssök
ning och hur den skiljer sig från sökning i bibliografiska databaser.
6 Källkritik
Ger råd i nio punkter om vad man bör tänka på innan man använder information
på Internet. Även om tyngdpunkten ligger på just källkritik av material funnet på
Internet så är avsikten att göra studenten uppmärksam på källkritik som ett viktigt
inslag i all informationsanvändning. Länkar ger möjlighet till fördjupning för den
som så önskar.
7 Upphovsrätt och etik
Ger en kortfattad vägledning i upphovsrättsfrågor som rör framförallt material pa
Internet. Innehåller också ett kortare avsnitt om etik. Avsikten är här att göra
användaren uppmärksam på dessa viktiga frågor.
8 Rad och tips inför uppsatsskrivning
Ger en vägledning om hur man skriver sin rapport eller uppsats med hänvisningar
till litteratur i ämnet. Även denna modul måste av nödvändighet göras rätt
generell eftersom det finns så många olika mallar för de olika typer av skriftlig
redovisning som studenter kan behöva skriva.
9 Utvärdering —tillfällig modulför att utvärdera guiden
Innehåller ett antal utvärderingsfrågor som studenter, lärare och bibliotekarier
uppmanas att besvara för att guiden skall bli så levande och adekvat som möjligt.
De studenter, lärare och bibliotekarier som deltog i utvärdering av guiden fick som
tack en linnekasse med biblioteksguidens logga samt Distums, Umeå och Örebro
universitetsbiblioteks logga.
Navigering och innehåll
Till skillnad från tryckt material ger webbsidor fler möjligheter till navigering.
Denna guide skall kunna fungera som en uppslagsbok och som en kursbok - det
måste därför vara enkelt att kunna hitta det man för tillfället mest behöver.
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Samtidigt får inte navigeringen göra det svårt att få överblick över materialet.
Vi har valt att underlätta navigeringen genom att ha en innehållsförteckning i
vänstra kanten av alla sidor. Den består dels av siffror som hänvisar till varje modul
och dels av en mer detaljerad innehållsförteckning till varje enskild modul. Ställer
man musen på en siffra visas dessutom kapitlets titel i klartext.
Dessutom finns nederst på varje sida klickbara pilar. Dessa pilar är dels försedda
med klartext som syns hela tiden, dels med text som syns när man pekar på dem
med musen.
Lokalanpassning
Umeå
Lokalanpassningen ur ett regionalt perspektiv har varit relativt enkel att göra då
vi sedan 1996 har ett nära samarbete mellan de olika bibliotekstyperna inom länet
(KUBEN). De folkbibliotek inom länet som vill använda sig av umeåversionen
av guiden kan antingen göra det genom att på sin egen hemsida länka direkt till
oss eller genom att ta hem guiden, modifiera den efter lokala förhållanden och
sedan publicera den från egen eller kommunens server. I övrigt är personalen vid
kommunbiblioteken och även andra viktiga personer medvetna om att de distans
studenter som är bosatta i respektive kommun inte alls behöver vara inskrivna vid
Umeå universitet utan lika gärna kan vara inskrivna vid något annat universitet.
Örebro
Örebro har gjort en bildtur med nytagna foton och nyskriven text som ger
övergripande information om universitetsbiblioteket och dess service. De kartor
som Örebro UB har lagt in framställdes ursprungligen till en multimedia
presentation av biblioteket. Information om ämnesuppdelning av bibliotekets
monografier samt placering av tidskrifter, mikrofilm etc finns med i modul 1. I
denna modul finns även nyskriven information om bibliotekets service till
distansstuderande avseende såväl kontaktpersoner som låneservice och elektro
niska informationsresurser.
I Modul 4 har Örebro här länkat till en nystrukturerad sida kallad ”Informations
resurser och sökhjälp”. Här återfinns såväl bibliotekskataloger som fulltextdatabaser
och ämnesguider som hjälper studenten hitta information inom ämnet.
Vilhelmina
Kommunbiblioteket i Vilhelmina har bidragit med att lokalanpassa guiden till sitt
bibliotek. I arbetet har en bibliotekarie och en tekniker medverkat. De har
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framförallt fungerat som ”bollplank” för den tekniska delen av hämtning av skal
och lokalanpassning av modulerna 1 och 4.
Den information som de har valt att lägga ut skiljer sig från den traditionella
informationen som forskningsbiblioteken erbjuder, de har bl a fler förslag till
databaser och resurser som riktar sig till allmänheten. De har också använt sig av
möjligheten att marknadsföra sitt bibliotek till användarna på ett professionellt
sätt.
Hämtning av skal till guiden
Den version av Biblioteksguiden som varje bibliotek kan hämta från en server på
Umeå UB kallar vi för skalet. Detta innehåller all formatering och alla texter som
behövs för att kunna publicera en komplett guide från egen server. Skalet skiljer
sig från Umeåversionen enbart genom att själva faktainnehållet i modulerna 1 och
4 saknas.
Manualen
I manualen ingår instruktioner för den lokala anpassningen av modulerna 1 och
4, här finns också en programförklaring, en teknisk beskrivning och underhållsmanual.
Webbdesign och kodning
För kodning och hjälp med webbdesign har vi har anlitat extern hjälp. Samarbetet
har här fungerat mycket bra och vi har fatt tillgång till kvalificerat tekniskt
kunnande.
Tekniken
En viktig utgångspunkt har varit att guiden skall kunna nås av studerande oavsett
om de använder modem eller har fast uppkoppling och guiden skall också kunna
läsas med enklare webbläsare. Det har visat sig att webbsidorna laddas ner snabbt
även om man använder modem för att komma åt dem - vilket givetvis är en för
del.
Användarna behöver en persondator och internetuppkoppling. Webbläsare bör
vara motsvarande Netscape 4.0 eller Internet Explorer 4.0. Webbsidorna är gjorda
med Dreamweaver. Layouten är skapad också med hänsyn till dem som har
svagare syn och därför har vi valt en färgskala som skall vara behaglig för ögonen
och ett format - cascading style-sheets (ess) som fungerar även för dem som
använder läsprogrammet Internet Explorer 5 för Internet som till exempel Jaws.
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Den enkla tekniken gör också att det är enkelt att uppdatera eller ändra
webbsidorna utan att man behöver ba dyra program eller stora kunskaper i hur
man gör webbsidor. Det räcker faktiskt med en enkel editor, exempelvis Notepad/
Anteckningar för att göra ändringar.
Marknadsföring
Under hela projekttiden har vi deltagit i konferenser och seminarier runt om i
landet och berättat om projektarbetet. Intresset för guiden har varit stort och vi
har fatt många frågor och synpunkter på dess innehåll. En allmän information om
att guiden finns och får användas kostnadsfritt av bibliotek i Sverige har distribu
erats via e-postlistor.
Biblioteksguiden har marknadsförts inom Örebro universitetsbibliotek via olika
typer av informationskanaler t ex vid konferens om distansutbildning, i univer
sitetets interna personaltidning, via direktkontakter med distanslärare m m. Inom
Örebro län har biblioteksguiden under hösten 2000 marknadsförts i samtliga
kommunbibliotek. Tillsammans med konsulent från länsbiblioteket har bibliotek
arier från universitetsbiblioteket gjort besök hos alla 11 kommunbiblioteken för
att informera om och presentera biblioteksguiden.
Utvärdering
Under en testperiod på 6 månader har Örebro universitetsbibliotek, Vilhelmina
Folkbibliotek och Umeå universitetsbibliotek dels lokalanpassat guiden och dels
gått ut med några utvärderingsfrågor, modul 9, till studenter, lärare och bibliotek
arier där de fått lämna synpunkter på guidens innehåll, användbarhet, navigering
m m. Här har vi fått in ett mindre antal svar än vi hade hoppats på men de
synpunkter som har kommit in har vi tagit till oss och vi har gjort en del ändringar
under utvärderings tiden.
De studenter, lärare och bibliotekarier som deltog i utvärdering av guiden ficksom
tack en linnekasse med biblioteksguidens logotype samt Distums, Umeå och
Örebro universitetsbiblioteks logotyper.
Slutsatser
Att skapa ett generellt hjälpmedel för distansstuderande har varit mycket stimu
lerande och lärorikt för oss, men också mycket mer arbetsamt och tidskrävande
än vi någonsin har kunnat ana. Det har också varit svårt att skapa ett innehåll så
att det i princip är ständigt aktuellt utan att behöva uppdateras var eller varannan
månad. Dels måste det vara informativt, dels måste all information vara så generell
att den bibehåller sin aktualitet under en rimlig tidsperiod.
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Framtiden
Vi kommer att uppgradera guiden kontinuerligt och vi har inkluderat material
och hänvisningar som vi vet har ”lång” livslängd och undvikit material som har
alltför kort livslängd. Uppgraderingen av enstaka moduler sker fortlöpande och
nya versioner kan hämtas från webbplatsen. Umeå och Örebro ansvarar för
uppgraderingar av sina respektive moduler.
Det blir också varje enskilt biblioteks ansvar att uppgradera sina lokala moduler
och de arbetsinsatser som krävs ute på biblioteken kommer att vara störst i
initialskedet för att sedan kunna ingå i det ordinarie arbetet med att uppgradera
bibliotekets övriga webbinformation.
De utvärderingsfrågor som nu finns i modul 9 kommer successivt att bytas ut och
ersättas med en frågebank från våra användare - en FAQ (frequently asked
questions).
Ett namnbyte kommer troligen också att ske inom kort, en allmän begäran från
biblioteken om att kalla guiden för Biblioteksguide för studerande, eftersom den
också är användbar för studerande på campus och inte endast för distans
studerande.

P.S. den 12 a p ril2001
En uppdaterad version av Biblioteksguiden är i det närmaste färdig. Uppdate
ringen innebär dels en mindre namnändring —från Biblioteksguide för distansstuderande till Biblioteksguideför studerande for att markera att målgruppen är alla
med behov av hjälp med informationssökning. En betaversion av den upp
daterade guiden finns redan på Umeå UB:s webbsidor,
http:/7www.ub.umu.se/ ubhtm/ distans_guide/ startsida.htm
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W ebbplattform ar for IT-baserat lärande:
En vision om fram tidens klassrum vid Umeå universitet
M ikael Sjöberg, Centrum fo r utbildningsteknik
Inledning
Internet har inte ännu uppnått den enkelhet som är en förutsättning för att
flertalet utbildare och pedagoger ska kunna utnyttja det effektivt. Ofta fastnar
läraren i de teknologiska utmaningarna istället för de pedagogiska. En utveck
lingslinje för att försöka förenkla och underlätta lärarens roll som IT-pedagog är
webbplattformar, där utbildningsansvariga lärare på ett förhållandevis enkelt sätt
kan skapa kurser som utnyttjar Internets flexibilitet.
Vad är en webbplattform för IT-baserat lärande?
Webbplattformar för lärande är i enkel bemärkelse ett klassrum på webben.
Webbplattformen kan nås med hjälp av en webbläsare och fungerar som en
webbserver som hanterar kursmaterial, rättigheter etc. Förutom verktyg för
publicering av kursmaterial kan t ex anslagstavla, deltagar- och handledarlistor,
filarkiv, sökfunktioner, programvara för distribution av ljud och bild etc finnas
inbyggda. I webbplattformen finns ofta också möjligheter till både asynkrona
(tidsmässigt oberoende t ex diskussionsforum, e-post etc) och synkrona (tidsmäs
sigt beroende t ex netmeeting, chat etc) kommunikationer mellan lärare och
student eller mellan student och student.
”Pedagogik” och plattformar?
Många debatter har förts inom universitet och högskolor med utgångspunkt i att
finna en ”IT-pedagogik”. Enligt det nu gängse sättet att se är ”IT-pedagogik” oftast
definierad som en metodologisk frågeställning snarare än ett pedagogiskt synsätt.
Det är därför mera givande att istället ställa frågan hur vi kan utnyttja IT för att
förstärka eller förbättra den pedagogiska inriktningen som vi behärskar eller som
vi finner optimal för just vårt moment i kursen.
Vi bör därför utvärdera webbplattformar beroende av vilken pedagogisk grundsyn
som man tänker använda i just sin undervisning. Vi kan t.ex. utvärdera en
webbplattform utifrån behaviourismens kunskapssyn, där kraven troligen inte
behöver vara höga på de asynkrona eller synkrona kommunikationsdelarna,
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medan snabbhet och exakthet på responsen från datorn kan vara en viktig faktor.
Många tidiga program inom IT och lärandet bygger på idéer grundade på
behaviorismen. Detta ar i och för sig inte dåligt men begränsar programmet till
speciella inlärningssituationer.
Ett annat och i grund nu mera accepterat pedagogiskt synsätt är en konstruktivistisk
kunskapssyn (eg Vygotsky). Med konstruktivistisk kunskapssyn menar jag, starkt
förenklat, att kunskap konstrueras istället för att reproduceras och att detta sker
i samspel med andra människor. Ett exempel på hur den kunskapssynen har
använts för att utvärdera webbplattformar ger Lars-Erik Nilsson, vid Högskolan
i Kristianstad som identifierade fyra områden —autencitet, kontext, kommunika
tion och utvärdering/reflektion - som essentiella för konstruktivismen. Utifrån
dessa områden ställde han frågor som kunde hjälpa till att utvärdera plattformar
i detta pedagogiska perspektiv.
I ett system som ska användas av ett flertal lärare bör vi därför utvärdera
plattformar med åtanke att ett flertal olika pedagogiska synsätt kan appliceras på
samma plattformsmiljö. Den ultimata plattformen borde alltså ha hög flexibilitet
för att stödja den enskilde lärarens pedagogiska synsätt.
Hur ser den framtida utvecklingen ut för IT-baserad webbplattform?
Förutom att en webbplattform måste vara flexibel för att olika pedagogiska synsätt
ska kunna användas på den bör den också följa gemensamma riktlinjer för lärande
över Internet, d v s vara standardiserad. En enkel återanvändning av material som
skapats för olika kurser bör vara ett grundkriterium men man bör också kräva att
material som skapats i en plattform ska gå att flytta till andra plattformar och/eller
operativsystem.
IMS - SCORM
Utvecklingen av webbplattformar har också under senare år gått mot en ökad
standardisering. I mångt och mycket är det samma krafter som drev på Internets
utveckling, d v s USA:s försvarsdepartement, som driver standardiseringen av
webbplattformar. Den snabba utvecklingen inom området har gjort att man från
Learning Technology Standards Committee (LTSC) försökt inkludera nu aktu
ella standarder som t ex Instructional Management Systems (IMS) Project,
Aviation Industry CBT, Committee (AICC), Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) etc i en gemensam standard som kallas Initiatives Sharable
Courseware Object Reference Model (SCORM). Standarden är dock inte hel
täckande men är ett försök att förenkla både återanvändning och förflyttning av
data mellan och inom plattformar.
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Personligt anpassade inform ationsportaler
Magnus Andersson, IT-enheten
Abstract
En informationsportal är en webbaserad förmedlingsnod där information
från både publika webbplatser, intranät, lokala och externa system finns
tillgänglig oberoende av tid och plats. I de flesta portalsystem finns det också
tillgång till olika typer av verktyg och tjänster för t ex kommunikation och
samarbete mellan individer och grupper.
Att en informationsportal är personligt anpassad innebär att den informa
tion och de tjänster som finns tillgängliga är organiserade och anpassade
utifrån den roll och funktion användaren har i organisationen. I de flesta fall
finns det också möjlighet för användaren att profilera och personifiera
utseende och innehåll i vissa delar av portalen.

Portalhistorik
De första portalerna utvecklades hos några av de stora sökmotorerna, t ex Yahoo
och Excite, som började katalogisera och strukturera informationen de samlat i
sina databaser. En portal var alltså ursprungligen en webbplats som bestod av en
samling länkar till användbara informationskällor. Dessa portaler benämns ofta
horisontella portaler på grund av sin breda men grunda informationsstruktur.
Eftersom portalernas användare hade olika intressen erbjöds det så småningom
möjligheter att göra personliga anpassningar av portalernas utseende. Detta
gjorde användaren genom att välja och synliggöra endast de informationskällor i
portalen som var personligt intressanta.
Nästa typ av portaler som dök upp var fokuserade på ett särskilt område, ämne
eller en specifik företeelse. De innehöll aggregerad information som hade redige
rats och organiserats. Till skillnad mot de horisontella portalerna var informations
strukturen smal men djup och de kom på grund av detta att benämnas vertikala
portaler.
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Företag och organisationer började därefter bygga upp portaler kring sin verksam
het och dessa kom att kallas för Enterprise Portais —företagsportaler. Denna typ av
portal har idag ofta kopplingar till olika bakomliggande system och databaser och
fungerar som ett ansikte för dessa mot användaren. Ett bra exempel som många
redan har kommit i kontakt med är bankernas webbtjänster.
I företagsportalerna finns det också ofta tillgång till olika typer av verktyg och
tjänster för t ex kommunikation och samarbete mellan individer och grupper samt
möjlighet för den anställde att anpassa vissa delar av portalen med information av
privat karaktär som externa nyheter, börslistor, vädertjänster m m. Avsikten med
detta är att förstärka känslan av att portalen personligt är anpassad samt att skapa
ett mervärde för den anställde.
Varför införa portaler på universiteteti
Tillväxten av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i kombination
med en ökande globalisering har medfört nya förutsättningar för både individer
och organisationer. Vi är på väg mot ett samhälle där tillgång till kunskap och
information är den värdefullaste tillgången för en organisation.
I takt med att informationssamhället växer fram kommer behovet av utbildning
och kontinuerlig fortbildning att bli allt större. Det kommer också att ställas högre
krav på flexibilitet med avseende på när, var och hur vi utbildar oss. För att möta
och uppfylla dessa krav krävs det en flexibel lärmiljö. En miljö som är tillgänglig
oavsett var man befinner sig eller när man vill ha tillgång till den.
Nya aktörer kommer i allt större utsträckning att dyka upp på utbildnings
marknaden och konkurrera med redan etablerade utbildningsorganisationer.
Traditionellt sett har studenten alltid kommit till organisationen för att utbilda
sig. I takt med att användningen av modern IKT ökar kommer förmodligen detta
förhållande att förändras så att organisationen istället måste komma till studen
ten. För att knyta studenter till sig kommer det att bli viktigt för organisationen
att tidigt skapa en relation till individen.
Personligt anpassade informationsportaler kan vara ett verktyg för att etablera
denna relation och samtidigt erhålla en flexibel lärmiljö. Ett digitalt campus, som
individen loggar in i då arbetsdagen börjar, oavsett var hon eller han befinner sig
i tid eller rum. Via en enda ingång - portalen - möter användaren då en personligt
anpassad miljö där denne kan erhålla och delge andra information. Beroende på
vilken funktion, roll och behov användaren har finns det ett varierat utbud av
tjänster och funktioner som e-post, portfölj/filserver, kalender, chat, diskussions
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grupper, konferenser, studiemeriter, budget, tidredovisning, planering, lager
m m. Precis som i många företagsportaler bör det finnas möjligheter att anpassa
vissa delar av portalen med information av privat karaktär som externa nyheter,
börslistor, vädertjänster m m för att skapa ett mervärde för användaren.
Ett införande av ett personligt anpassat portalsystem skulle kunna medföra att en
presumtiv student via en enda ingång kan erhålla personligt anpassad studieväg
ledning. Ansökan till program och/eller kurser görs i portalen och därefter finns
det möjligheter att följa antagningsproceduren. Via virtuella vandringar och
möjligheter att delta i föreläsningar och seminarier erbjuds en inblick i högskole
världen.
När man antagits som student utökas portalens funktioner och tjänster. Studen
ten erhåller personligt anpassad information från lärare, studentorganisationer
m fl. I kalenderdelen finns aktuellt schema och i studiedelen arbetar man med
studierna i något av de integrerade kurshanteringsprogrammen. Diskussioner
med lärare och studiekamrater sker i diskussionsgrupper och konferenser. Det
finns också möjlighet att kontrollera sina studiemeriter, söka litteratur i biblioteks
systemen samt anmäla sig till tentamen m m. Externa tjänster från CSN,
bostadsbolag, banker m fl kommer förmodligen också att vara tillgängliga i ett
portalsystem.
När studierna är avklarade finns det i alumnidelen möjlighet att hålla kontakten
med både universitetet och tidigare studiekamrater. Återkommer man för att fort
bilda eller vidareutbilda sig visar sig studiedelen åter i portalen. En bekant miljö
där man känner sig hemma!
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Utveckling av kursen M edicinsk bildbehandling
Fredrik Georgsson, Institutionen fö r datavetenskap
Abstract
Kursen medicinsk bildbehandling har upprepade gånger fått mycket bra
kursvärderingar av studenterna, men genomströmningen är mycket låg. Vad
är det som får intresserade studenter att inte ens försöka sig på att göra
laborationer och tentamina men samtidigt vara mycket nöjda med kursen?
Genom att försöka studera studentgruppens sammansättning, kursens roll
i helheten, hur kursens innehåll relaterar till dess mål samt slutligen vilken
kunskapssyn kursens lärare har, hoppas vi k unna förstå varför
genomströmningen är så pass 1% som den är och framförallt föreslå
förbättringar av kursen. Materialet för dessa studier är kursvärderingar från
tidigare år, statistik över sökande till kursen, kursmaterialet och kursplane
ringar från tidigare år. Slutsatserna är att den främsta orsaken till att
studenterna inte slutför kursen är att den ligger som en isolerad ö i
kursutbudet vid institutionen samt att kursen i tiden ligger parallellt med
andra obligatoriska kurser. Kursen i sig kan dock göras mer intressant genom
att mer anknyta till problemområdet, kanske genom case-metodik. Vidare
kan studenternas ytinlärning minskas genom att minska kursmaterialet och
ägna mer tid åt varje teorimoment.

Kursen medicinsk bildbehandling upplevs av studenterna som rolig och intres
sant, men ändå är genomströmningen långt under 50 procent. Syftet med denna
skrift är att försöka besvara frågan varför det är på detta vis samt hitta åtgärder för
att förbättra genomströmningen.
Först presenteras en kort bakgrund till kursen, därefter beskrivs den nuvarande
situationen varefter problemen med kursen belyses. Rapporten avslutas med
förslag till förändringar och en sammanfattning. Rapporten är skriven av den
lärare som ansvarade för kursen 1998 och 1999 samt skall hålla den 2001.
Kursen medicinsk bildbehandling (MBB) är en kurs på C-nivå i ämnet data
vetenskap. Kursen har tidigare givits två gånger, 1998 och 1999. MBB utvecklades
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ursprungligen för att visa på aktuella problemområden inom ämnet data
vetenskap och gick under första året under benämningen: Datalogiför en aktuell
tillämpning. Kursen var när den utvecklades unik för institutionen för data
vetenskap i att den uttryckligen fokuserade sig på medicinska applikationsområden. Under läsåret 2000/2001 har ytterligare en kurs medicinsk informatikinom
det medicinska applikationsområdet utvecklats.
Kursen omfattar 5 poäng och ges för närvarande på halvfart under den första
halvan av vårterminen. På institutionen för datavetenskap indelas kurserna i
allmänhet i fyra läsperioder per år. Under varje läsperiod läser studenterna normalt
två kurser parallellt, men många studenter ’dubbelläser’ kurser, d v s de läser tre
eller fler kurser. Att dubbelläsa kurser är vanligare på senare delar av utbildningen,
d v s C och D-nivåerna.
Första året MBB gavs var det en samproduktion av tre olika institutioner;
datavetenskap, radiofysik och vårdhögskolan. Andra året gavs den enbart av
datavetenskap. Anledningen till detta var att minska den ökade administration
som följer av att ha olika institutioner inblandade.
1.
Nuvarande situation
Kursen har som sagt givits två gånger och skall, efter ett års vila, ges igen våren
2001. Anledningen till att kursen vilat ett år är bristande undervisningsresurser
(dvs personal) på institutionen. Syftet med följande stycken är att ge en bakgrund
till de problem som skall åtgärdas.
1.1. Kursen
Kursens mål och innehåll
”Kursens mål är att ge en introduktion till och insikt i medicinsk bildbehandling.
Detta genom att ge förståelse för specifika problem och lösningar associerade med
bildbehandling i allmänhet och medicinsk bildbehandling i synnerhet. Vidare
skall man efter genomgången kurs kunna kommunicera med medicinsk expertis
vid formuleringen och lösningen av bildbehandlingsproblem.”
Kursplan för TDBC21 fastställd 1997-12-15
1.2. Studenter
Eftersom MBB är en kurs på C-nivå har studenterna läst ett tag vid institutionen
och har skaffat sig en bild av vad datavetenskap är. Antalet studenter har varierat
under de år som kursen givits, från att varit 11 år 1998,43 år 1999 och 29 antagna
år 2001.
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Studenter som går kursen är allmänt intresserade av kurser som artificiell
intelligens I och II, komputationell intelligens och kognitionsvetenskap, som alla
ges av institutionen för datavetenskap. Studenterna väljer i allmänhet kursen för
att den förefaller vara applikationsinriktad, och de är ofta lockade av de medicin
ska aspekterna som ’följer med’ applikationsområdet. De flesta studenter som går
kursen läser antingen civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, magister
programmet i datavetenskap eller fristående kurser. Majoriteten kommer från
magisterprogrammet i datavetenskap.
Med tanke på att kursen har den inriktning den har och att bildbehandling i
mångt och mycket bygger på signalbehandling som av tradition tillhör elektronik
området är det närmast till nackdel att studenterna har läst så pass mycket
datavetenskap som de har. Datavetenskapen bygger till stor del på den del av
matematiken som kallas diskret matematik. Så även om de har läst matematik har
de kommit alltför långt bort ifrån den matematik som mycket av signal
behandlingen bygger på, nämligen analys. Utifrån detta perspektiv är fysiker mer
lämpade att läsa kursen än datavetare.
1.3. Kursens roll i helheten
MBB är speciell i det att det inte finns några D-kurser som har kursen som
förkunskapskrav. Bildbehandling och bildanalys är problemområden som tradi
tionellt behandlas av ett flertal olika discipliner: datavetenskap, signalbehandling,
matematik och statistik. Bildbehandling ses som applikationsområde vid ett
flertal institutioner; datavetenskap, matematisk statistik, diagnostisk radiologi,
medicinsk teknik, skoglig resurshushållning och rymdfysik. Även om den bild
behandling som tas upp under kursen fokuserar på medicinska applikationer så
är teknikerna och metoderna generella. Detta gör att studenter som genomgått
kursen kan jobba inom ett flertal olika applikationsområden.
1.4. Lärarpersonal
Med undantag för första året kursen gavs har endast en lärare varit inblandad i
kursens genomförande. Denne lärare har kursansvar och har hand om föreläs
ningar, laborationshandledning och laborationsrättning, kursutveckling samt
examinationer. Detta gäller även för den version av kursen som ges 2001. Kursen
ligger mycket nära denne lärares forskningsområden.
2. Problemidentifikation
Med denna bakgrund kan vi identifiera och beskriva problemen med kursen.
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2.1. Kursvärderingarfrån tidigare år
Varje gång MBB givits har studenterna fyllt i en kursvärdering som sammanställts
av den kursansvarige. Kursvärderingarna har bestått av två delar: en del där
studenterna i fritextform far skriva vad de anser bör förändras vad gäller material,
upplägg, lärare, kursens placering i tid, nivån på kursen samt om tyngdpunkten
skall förläggas på teori eller praktik. Den andra delen är ett kryssformulär där
studenterna anger alternativ för hur de upplever att syftet var, hur tillgängligt
innehållet var, hur engagerande upplevelsen var, hur mycket de lärde sig samt vad
de tror att den nya kunskapen kommer att leda till.
Genomgående var de studenter som svarat på värderingen 1998 (5 av 11) nöjda
med kursen. Vissa förslag till förändringar av kursen fanns. Studenterna ansåg att
fördelning mellan teori och praktik var bra, att kursen var intressant och att
huvudläraren varit bra. Kryssformuläret visade att innehållets tillgänglighet
(intressanta föreläsningar o s v ) var mycket bra men att upplevelsen var något
mindre engagerande (aktiv medverkan osv).
Även 1999 var de svarande studenterna ( 16 av 43) nöjda eller mycket nöjda med
kursen. Elva svarande anser att kursen skall ges igen utan några förändringar.
Förslag till förändringar från övriga svarande var att materialomfanget borde
minskas och att tyngdpunkten borde förskjutas mot mer praktik. Kryssenkäten
visar att studenterna upplever att syftet med kursen klargjorts något sämre 1999
än 1998. Innehållet upplevs ha blivit mer tillgängligt och upplevelsen mer
engagerande, men den borde kunna bli bättre.
Överlag är studenterna (de som svarat på kursvärderingarna) mycket positiva till
kursen och lärarens insatser. En del kommentarer är av typen ”kursen var
intressant, men jag hade så många andra kurser parallellt”, men det finns inte så
många konkreta kommentarer att ta fasta på vid fortsatt utveckling av kursen. De
konkreta synpunkterna är fa eller till och med motstridiga (En student uttrycker
t ex asikten att kursen i fortsättningen skall vara en C-kurs, medan en annan anser
att kursen skall utvecklas till en D-kurs).
2.2. Genomströmning
Problemet med kursen är utan tvekan genomströmningen. År 1998 var
genomströmningen 1 av 11 medan den 1999 var 22 av 43. Frågan är varför
genomströmningen är så dålig? I stycket om kursvärderingar ser vi en antydan till
svar på denna fråga; studenterna är nöjda med kursen, i alla fall de som svarat på
värderingen, men många läser kursen som tredjekurs’. Den mest troliga förkla
ringen till den låga genomströmningen är alltså att inga andra kurser har denna
247

kurs som förkunskapskrav, och den ingår inte heller klart uttalat i någon
profilering på någon utbildning vid institutionen. Studenterna måste ha
fördjupningskurser på D-nivå för att kunna ta ut magister- eller civilingenjörsexa
men vilket gör att de sällan släpper’ en D-kurs.
Sammantaget gör detta, vilket man också kan hitta stöd för i enskilda kursvärde
ringar, att när det börjar gå tungt är medicinsk bildbehandling den första kurs man
släpper. Den första gång kursen gavs, gick den under sista halvan av vårterminen,
där de flesta D-kurser ligger. Detta kan vara förklaringen till att genomströmningen
var exceptionellt låg 1998. Detta bekräftas av att genomströmningen förbättrades
när kursen flyttades till första halvan av vårterminen 1999.
2.3. Lärarens kunskapssyn
Eftersom kursen till stor del är knuten till en specifik lärare kommer kursen att
starkt präglas av denne lärares syn på kunskap och inlärning. Lärarens kunskaps
syn behöver inte nödvändigtvis vara en källa till problem, men det är definitivt en
viktig parameter att ta hänsyn till vid utvecklandet av en kurs.
Läraren anser att bildbehandling är lite av ett hantverk, där det sällan finns svar
som är rätt eller fel. Det gäller i mångt och mycket att lära sig en uppsättning
verktyg och sedan öva upp sin färdighet med dessa verktyg. Den bästa förutsätt
ningen för inlärning sker, enligt läraren, genom att materialet presenteras i
föreläsningsform och att studenterna därefter bearbetar detta i form av laborationer. Detta för att studenterna inte har den begreppsapparat som erfordras för att
själva tillgodogöra sig materialet i kursböckerna. Detta i sin tur kommer av att
bildbehandling i mångt och mycket bygger på en typ av matematik som
studenterna inte nödvändigtvis har läst i någon större utsträckning. Studenterna
upplever härledningar och bevis som ’krångliga’ och svåra’. Under föreläsningar
kan läraren omformulera och förklara centrala begrepp vilket ger studenterna
möjlighet att efter föreläsningarna själva angripa läroboken. Föreläsningarna ger
studenterna det språk de behöver för att kunna läsa boken.
Lärarens subjektiva uppfattning är att studenterna tenderar att lära på ett allt för
ytligt sätt. En förändring är önskvärd. Ytligheten visar sig i att studenterna kan lära
sig definitioner men de finner det krångligt att applicera tekniker och lösningar
på nya problem. Ytligheten kan härledas till följande (Gibbs 1992):
1. Materialet är mycket omfattande. Kursen spänner över tre områden: bild
behandling, medicinsk teknik och medicinsk terminologi, där vart och ett av dessa
områden mycket väl skulle kunna omfatta flera kurser.
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2. En stor del av den tillgängliga tiden är uppbunden i föreläsningar. Att införa
grupptimmar där studenter och lärare tillsammans löser uppgifter och diskuterar
svårigheter kan förefalla som en bra ide. Men tyvärr är det mycket vanligt att fa
eller inga studenter utnyttjar grupp timmarna, åtminstone på C-nivå.
3. Anknytningen mellan teori och praktik har kanske inte alltid varit kristallklar,
vilket är lärarens subjektiva uppfattning men det har också framkommit i
kommentarer på kursvärderingarna.
3. Förändringar
I tidigare stycke tittade vi på problemen med kursen från olika perspektiv. I denna
avdelning av rapporten föreslås förändringar med syfte att åtgärda problemen.
3 .1. Kursens Interaktion med omgivande kurser
Det har tidigare i rapporten konstaterats att ett av de större problemen med
medicinsk bildbehandling, vad gäller genomströmning, är att studenterna foku
serar hårdare på de D-kurser som de i allmänhet läser samtidigt som MBB. Detta
kan lösas på två sätt: antingen flyttas MBB till höstterminen eller så görs den om
till en kurs på D-nivå.
Att flytta den till höstterminen är av uppenbara skäl ej möjligt för läsåret 2000/
2001 eftersom den redan är planerad att ges i januari 2001.1 ett längre perspektiv
kan detta dock vara en möjlig lösning, förutsatt att det går att lösa med avseende
på resurser ( d v s datorlab och lärarpersonal).
Att göra om kursen till en D-kurs är inte helt lätt eftersom det är den första och
enda kurs inom området som studenterna stöter på. Mycket av materialet är därför
av orienterande karaktär och inte fördjupande. En möjlig lösning på detta
problem är att utveckla ytterligare en kurs som är en fördjupningskurs till den
första kursen. Detta skulle leda till att det finns ett starkt incitament för
studenterna att läsa hela bildbehandlingsblocket, det leder fram till en rejäl
fördjupning i ämnet medicinsk bildbehandling som kan räknas in i examen på ett
mer betydande sätt än vad MBB kan göra i dess nuvarande form. Denna
utveckling är ej möjlig i nuläget på grund av resursbrist på institutionen ( d v s
lärarpersonal).
Slutsatserna av detta är att den mest rimliga lösningen är att flytta kursen till
höstterminen till läsåret 2001/2002.

249

3.2. Kursmaterial
Sedan tidigare är det bestämt att kursboken skall bytas ut. Detta har flera orsaker,
dels är den till åren kommen, det är inte trovärdigt att ha en lärobok från 1993,
men framförallt är den alltför ojämn i sin framställning. En del områden
behandlas mycket bra medan andra sveps över på ett mycket summariskt sätt.
Mycken möda har lagts ner på att hitta en kursbok som täcker kursens alla
områden, men det verkar inte finnas någon lämplig. Den nya läroboken maste
alltså kompletteras med ytterligare material. Detta material är främst medicinsk
tekniska och anatomisk-fysiologiska texter kopierade från böcker. Viss komplet
tering av bildbehandlingsmaterialet kan komma ifråga, men sådan komplettering
bör begränsas till ett minimum för att inte materialomfanget skali svälla.
3.3. Kursgenomförande
Under läsåret 2000/2001 görs många kurser på institutionen om till att omfatta
ett teoriblock och ett praktikblock. Syftet med detta är att blocken kan poängsät
tas vart och ett för sig och följaktligen registreras i LADOK, vilket minskar det
administrativa arbetet med att hålla reda på vilka studenter som har klarat vilka
laborationer.
Kursen skall alltså delas upp i två moment och detta kan användas för att förbättra
kursen. Det första momentet blir ett teoriblock om 3 p där grundläggande
bildbehandlingsverktyg introduceras. Andra moment som behandlas under
denna del av kursen är fysikaliska principer för medicinsk bildgenerering samt en
kort introduktion till anatomi, fysiologi samt medicinsk terminologi. Sammantaget ger detta studenterna den bakgrundskunskap de behöver för att tillgodogöra
sig litteraturen och fortsätta att lära sig de erforderliga verktygen på egen hand.
I det andra momentet skall studenterna öva sina färdigheter genom att lösa
realistiska problem. Läraren presenterar ett scenario som studenterna själva skall
analysera för att identifiera ett konkret problem som de sedan skall lösa. Lös
ningen av problemet innebär att studenterna måste läsa in sig på nya tekniker,
både vad gäller bildbehandling och medicinsk-tekniska tekniker. Problemlösandet
skulle kunna göras i grupper om 2-3 personer. Varje grupp erbjuds schemalagda
handledningsstunder varje vecka då det skall finnas utrymme för att ställa frågor
och diskutera oklarheter. Med tanke på det relativt låga antalet studenter är det
möjligt att ge rätt mycket handledning. Om många studentgrupper har liknande
frågor kan det finnas skäl att lägga in en extraföreläsning vars uppgift det är att
belysa den oklarhet som föranleder frågorna.
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Nedan följer ett exempel på ett scenario (någorlunda verkligt fall):
Kristina jobbar som överläkare på mammografienheten. Hennes jobb är bland
annat att granska screeningsmammogram för att hitta tidiga tecken på bröstcancer.
Västerbottens läns landsting har beslutat att alla kvinnor mellan 45 och 70 år skall
screenas med 18 månaders intervall. I dagens läge screenas alla kvinnor i ålders
gruppen 50-70 år vilket redan det är en stor arbetsbörda för Kristina och hennes
kollega Bertil. Det är nämligen så att varje screeningsbild måste dubbelgranskas av
två radiologer oberoende av varandra. Vid avdelningens planeringsdagar diskute
ras livligt hur man skall hantera problemet. Vad anser ni att man kan göra?
I detta scenario finns en rad olika problem som kan lösas och det finns definitivt
ingen standardlösning på problemet. För att kunna förstå problemen måste
gruppen ta reda på rätt mycket om mammografi som teknik, hur en radiolog
jobbar, hur en screening fungerar, vad bröstcancer är o s v. För att ytterligare
förhöja realismen skulle man kunna ordna så att ’Kristina kom och svarade på
studenternas frågor. Ett konkret problem är hur mycket man skall styra studen
terna i sina problemformuleringar. En analys av ovanstående scenario kan leda till
slutsatsen att det är screeningen i sig som kan ifrågasättas, vilket leder till
definitionen av problemet: hur kan vi förändra screeningen? Detta är i och för sig
en relevant fråga, men den ligger definitivt utanför vad som är tänkt att
studenterna skall ägna sig åt inom ramen för kursen medicinsk bildbehandling.
Studenternas arbete skall resultera i en rapport där de definierar problem och ger
lösningen samt analyser av hur väl de löst det identifierade problemet. Dessa
rapporter skall sedan granskas av både lärare och studenter från andra grupper, och
gruppmedlemmarnas betyg är en sammanvägning av dessa bedömningar (betyg
godkänd/underkänd) och deras prestation på en skriftlig tentamen (betyg underkänd/3/4/5). Rapporterna skall diskuteras i seminarieform där studenterna skall
öva sig att argumentera för sina lösningar och inte bara presentera lösningen.
Försvaret av arbetet ligger även det till grund för bedömning.
En förutsättning för att projektarbetena skall fungera är att studenterna är väl
införstådda med kursens upplägg redan innan de börjar kursen. Eftersom denna
typ av upplägg är relativt ovanligt på institutionen för datavetenskap så är det inte
otroligt att studenterna känner en viss skepsis och på den första föreläsningen bör
uPplägget förklaras grundligt så att studenterna far chans att fråga om de inte
förstår. Det måste också poängteras att de skall bedöma varandras arbeten.
Innehållsmässigt bör kursen inledas med tyngdpunkten på teoriblocket, men så
snart det är klarlagt vilka som är aktiva på kursen skall gruppindelning göras och
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scenariona presenteras. Detta innebär att studenterna kan komma igång med sina
grupparbeten i ett tidigt stadium. Gruppindelning bör ske slumpmässigt, men det
måste finnas en viss flexibilitet för att hantera grupper som inte fungerar, personer
som väljer att inte följa kursen etc. Denna flexibilitet består i att grupper som
decimeras slås ihop med andra, numerärt svaga, grupper.
Möjligheten att själv sovra i materialet och själv välja lämpliga arbetsformer, bör,
tillsammans med minskningen av den schemalagda tiden, stimulera studenterna
till ett mer djupinriktat lärande. Målet med tentamen är att testa om så verkligen
har skett. Därför skall tentamensfrågorna vara medvetet riktade mot de ’djupare’
lagren i Bloom’s taxonomi. Detta skall också uttryckligen förklaras för studenterna
på första föreläsningen, detta för att de inte skall spendera mycken tid på att lära
sig svaren på gamla tentamina.
Det är även viktigt att poängtera att de föreslagna förändringarna stämmer
överens med lärarens syn på kunskap.
4. Sammanfattning
Problemen på kursen medicinsk bildbehandling är inte direkt knutna till kursen
som sådan utan snarare kopplade till omvärldsfaktorer som t ex arbetsbelastningen
från andra kurser. Givetvis är det så att om studenterna tyckte att kursen var
’kanonbra’ så skulle de inte släppa den bara för att det går tungt i andra kurser. Att
flytta kursen till höstterminen skulle minska detta problem.
De föreslagna ändringarna vad gäller kursmaterial och kursupplägg bör ge en ökad
styrning från ytinlärning till djupinlärning samt möjligheter för studenterna att
jobba mycket nära problemområdet. Förhoppningen är att studenterna skall
uppleva det så positivt att jobba i grupp att de väljer att inte släppa kursen om det
börjar gå tungt på andra kurser. Trycket från gruppen kan också leda till att man
hänger kvar vid kursen längre än om man inte jobbar i grupp.
Dessa åtgärder kan utföras med rimliga resurser, speciellt med tanke på att
kursboken hur som helst skall bytas ut. Kursplanen måste ändras för att återspegla
uppdelningen av kursen i teoridel och laborations-/praktikdel.
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A tt öka tillgängligheten via Internet och förenkla
produktion av studiehandledning med ström m ad video
Jan B M Karlsson, Centrum Jbr utbildningsteknik
Vi genomför en kemilaboration i Volumetri och producerar i tre grupper en
studiehandledning på video, samt producerar en enkel textpresentation
(Powerpoint) som synkroniseras med videon ut på webben. Varje grupp far
handledning. Inga speciella förkunskaper krävs. Tidigare genomförda laborationer i kemi och arbete med Microsoft Powerpoint en fördel.
Antal deltagare maximalt 20.
Längd: 75 minuter.
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