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Förord 
 

Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz 
Universitetspedagogiskt centrum 

 
 

Mohammad.Fazlhashemi@upc.umu.se 
Thomas.Fritz@upc.umu.se 

 
 
Den 8:e universitetspedagogiska konferensen bestod av ett drygt 
trettiotal presentationer och lockade en i våra ögon liten, men 
entusiastisk skara av pedagogiskt intresserade. Totalt sett registrerade vi 
drygt 350 besök på de olika presentationerna. Den här rapporten 
innehåller artiklar från närmare tjugo bidrag samt några 
sammanfattningar som du nu kan läsa och låta dig inspireras av.  
 
Konferensens tema var Insikter, Avsikter, Utsikter och vi höll på nytt 
till i Beteendevetarhusets entréplan, där ljusgården fungerar utmärkt 
som samlings- och mingelplats mellan de olika sessionerna. Vi vill här 
passa på att tacka Husservice och Cafépersonalen för utmärkt service 
under de båda dagarna. 
 
Det är en svår, om inte omöjlig, uppgift att i ett förord fånga in och 
sammanfatta alla konferensbidrag. Gemensamt för dessa är dock att 
alla ansluter på ett eller annat sätt till det gemensamma temat för 
konferensen. artiklarna presenterar de avsikter som lärare och forskare 
haft med att driva olika projekt, genomföra workshops eller seminarier 
för att engagera studenterna, föra in nya perspektiv, öka 
genomströmningen i kurser osv. Det är en mångfald av avsikter som 
alla på sitt sätt ansluter till ambitionen att föra det pedagogiska 
utvecklingsarbetet vidare. Konferensdeltagarna presenterar och 
sammanfattar insikter som de hämtat från stora som små projekt, 
verksamheter och förändringsprocesser som de varit med och initierat 
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eller genomfört. Här presenteras både sådant som fungerade väl och 
sådant som inte blev så som man hade tänkt eller förväntat sig.  
 
Varje erfarenhet visar sig dock vara en värdefull insikt som 
konferensdeltagarna vill dela med sig till kollegorna på lärosätet. En av 
de insikter som lyfts fram särskilt berör en av de stora förändringar som 
svenska lärosäten har varit med och genomgått under de senaste åren, 
det vill säga Bolognaprocessen.  Erfarenheterna från arbetet med detta 
projekt är varierande och institutionerna visar sig ha haft olika 
beredskap för att genomdriva såväl innehållsmässiga som pedagogiska 
förändringar av utbildningarna utifrån Bolognaprocessen. En sak 
framkommer dock på ett tydligt sätt, nämligen att flera av 
konferensdeltagarna understryker vikten av att kunna medverka i 
sådana forum där de får tillfälle att utbyta erfarenheter, dela med sig 
bekymmer, problem, fallgropar men också ljuspunkter och goda 
exempel som de stött på.  
 
Det framkommer att utsikterna för att utveckla det pedagogiska 
utvecklingsarbetet ökar när lärare och forskare kan träffas över ämnes- 
och fakultetsgränser. Denna uppfattning ligger i linje med syftet bakom 
de återkommande universitetspedagogiska konferenserna, det vill säga 
att skapa ett forum där lärare och forskare vid Umeå universitet träffas 
över ämnes- och fakultetsgränserna för att berika varandra med sina 
insikter, avsikter och utsikter. 
 
Tack alla ni som bidrog och delade med er av era erfarenheter. 
Välkommen tillbaka 2009! 
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”Vårt ämne handlar om så mycket mer än bara 
genus”: Om motstånd mot genusperspektiv i 

grundutbildningen. 
 

Åsa Andersson & Maria Göransdotter 
Institutionen för historiska studier 

 
aasa.andersson@histstud.umu.se 

maria.goransdotter@histstud.umu.se 
 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2005 genomfördes vid Institutionen för Historiska 
studier ett projekt med syfte att prova nya sätt att implementera 
genusperspektiv i grundutbildningen i historia/idéhistoria. På 
institutionen fanns en önskan att vidareutveckla didaktiska 
arbetsformer som både integrerar genusperspektivet och samtidigt 
genererar studerandeaktivitet. Projektet finansierades av medel för 
pedagogiskt utvecklingsarbete från Humanistiska fakulteten och 
bedrevs inom ramen för en programutbildning där tidigare års 
studenter hade efterlyst mer och tydligare genusperspektiv i 
undervisningen. I fyra workshops fick studenterna lösa olika 
arbetsuppgifter med olika arbetssätt, och olika typer av material. 
Projektet utvärderades kontinuerligt genom regelbundna träffar med en 
fokusgrupp, men även naturligtvis i en avslutande utvärdering där alla 
deltog. Under projektets gång upptäckte vi ganska snart att det i 
gruppen fanns en skeptisk inställning eller till och med ett motstånd 
mot projektets arbetsformer i allmänhet och mot genusperspektiv i 
synnerhet. Detta motstånd uttrycktes dock på ett annorlunda sätt än vi 
tidigare stött på i andra undervisningssammanhang. Erfarenheterna av 
studenternas motstånd under genomförandet av detta projekt, väckte 
många frågor hos oss. Det är dessa frågor vi diskuterar och reflekterar 
kring i artikeln. 
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Projektets ramar  
Projektet genomfördes på en 20-poängskurs i historia som gavs av vår 
institution som en del av en samhällsvetenskaplig programutbildning. 
Vårt val av kurs baserade sig på två olika faktorer. För det första ville vi 
av kontinuitetsskäl arbeta med en grupp studenter som redan kände 
varandra och som redan fungerade som en grupp, då vi tänkte oss att 
diskussionsklimatet skulle gynnas av detta. För det andra var detta en 
kurs där vi under tidigare år arbetat mycket med att anpassa 
historieterminen till programutbildningen. I det arbetet togs stor 
hänsyn till studerandesynpunkter på undervisningens innehåll och 
upplägg. En återkommande synpunkt i tidigare utvärderingar hade varit 
att studenterna ansåg att genusperspektivet behövde förstärkas på olika 
sätt. I det sammanhanget uttryckte en del studenter även skepticism 
inför historieinslagets relevans och nytta i sin programutbildning. Valet 
av kurs att genomföra projektet i var därför ganska enkelt men vi vill 
understryka att huvudsyftet inte vara att ”hantera” den aktuella 
programutbildningen utan att testa oprövade sätt att arbeta med 
genusperspektiv i historieundervisningen i allmänhet.  
 
Vi var två lärare som planerade och genomförde projektet. Ingen av oss 
var ordinarie lärare på kursen, vår roll var endast att genomföra 
projektet. I samband med terminsplaneringen samarbetade vi med de 
momentansvariga lärarna och diskuterade i samråd med dem fram de 
olika temana vi skulle ta upp under projektet. Alla teman hade 
anknytning till den ordinarie undervisningen och schemalades. En 
viktig grundtanke var att projektinslagen inte skulle innebära merarbete 
i form av extra läsning för studenterna, utan fördjupa de ämnen som 
togs upp i den ordinarie undervisningen.  
 
Under höstterminen 2005 genomfördes sammanlagt fem träffar med 
hela studentgruppen, i form av workshops. Övergripande kan sägas att 
studenterna arbetade med olika material: text förstås men även bilder 
och rollspel. Varje träff avslutades med muntlig utvärdering samt med 
att studenterna uppmanades anteckna sina intryck och reflektioner i 
loggböcker som vi hade tillhandahållit. Efter varje workshopstillfälle 
skrev även vi lärare i loggböcker och avsatte tid för reflektioner kring 
den aktuella workshopen. I anslutning till varje workshop hölls också 
träffar med en fokusgrupp. Fokusgruppen bestod av sju studenter och 
fungerade som vårt bollplank. De lämnade dels skriftliga utvärderingar 
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till oss, dels samtalade vi mer förutsättningslöst för att fånga upp 
synpunkter kring de olika projektträffarna.    
 
Ganska snart uppfattade vi ett motstånd från studenternas sida. Detta 
var i och för sig inte oväntat – att lyfta in genusperspektiv kan 
fortfarande vara laddat men möjligen var motståndet särskilt kraftfullt i 
den här gruppen. Det är detta motstånd vi vill diskutera i denna artikel.  
 
Genomförandet  
Under höstterminens första vecka presenterade vi oss och projektet för 
studentgruppen. Vi informerade om projektets syfte och former samt 
om hur det skulle dokumenteras och följas upp. I anslutning till 
projektpresentationen hade vi en kort introduktion på temat ”Vad är 
genus?”, där vi använde oss av genusforskaren Anna Wahls modell, 
”Molnet”, för introduktion av genusperspektiv (Wahl, 1996). Vid detta 
tillfälle bjöds också frivilliga in till den ovan nämnda fokusgruppen. 
Efter detta hölls fyra workshopar, en på varje kursmoment.    
 
 
Workshop ett: Ideologi och kön 
Den första workshopen hölls i mitten av det första momentet på 
terminen och den knöt an till ett centralt kunskapsområde under 
momentet som behandlade 1800-talets politiska ideologier. Som en del 
av examinationen på momentet skulle studenterna vid ett rollspel 
gestalta och debattera olika politiska ideologier. Vår workshop skulle 
fungera som en förberedelse till detta. Vid workshopen fick 
studenterna i uppdrag att, gruppvis, utifrån kurslitteraturen och med 
hjälp av referenslitteratur på UB undersöka genusrelaterade frågor 
inom respektive ideologi. En av frågorna de fick med sig var vilka 
konsekvenser de olika ideologierna kunde få för kvinnor och män. 
Inför återsamlingen två timmar senare skulle de dessutom ha skapat en 
fiktiv ”idealperson” som symboliserade ideologin, och redovisa kort 
inför hela gruppen.  
 
I samband med den här workshopen märktes motståndet när 
grupperna redovisade sina idealpersoner. Några grupper hade gjort ett 
bra jobb, och presenterade dem med inlevelse. I andra grupper anades 
att man inte tagit uppgiften på allvar, utan antingen försökt skämta till 
det eller inte lagt ner någon större energi på att skapa en person. I en av 
grupperna hade man helt bortsett från instruktionerna och istället 
skapat en fiktiv ”kollektiv könsneutral kropp”, och i princip vägrat att 
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utföra det uppdrag man fått. Den här oviljan att utföra uppgiften och 
istället försöka skämta till det hela, ge småknasiga svar och skoja bort 
genusaspekterna på ideologin var det första motståndet vi stötte på 
under projektet. Detta var inte helt oväntat, vi hade förväntat oss ett 
visst initialt motstånd men kunde ännu inte se om motståndet handlade 
om arbetsformerna eller genusperspektivet.   
 
I utvärderingen med fokusgruppen tyckte studenterna att 
diskussionsklimatet varit gott, men att det varit svårt att diskutera 
ideologierna utifrån genusperspektiv när de ännu inte haft en ordinarie 
föreläsning om de politiska ideologierna. Dessutom noterade de att 
genusperspektiv saknades i läroböckerna. De påpekade att workshopen 
framstod som ointegrerad i kursen i övrigt. Vi tog till oss en hel del av 
deras synpunkter, och förändrade en del av upplägg och 
informationssätt framgent.  
 
 
Workshop 2: Bilden av kriget 
Syftet med denna workshop var att studera hur genus framställts och 
skapats i bildmaterial från något av 1900-talets krig. Detta anknöt till 
den starka betoning momentet – 1900-talets historia – har på krig, och 
även till en metodövning som bestod i att analysera krigaren som 
mansideal. Detta var den workshop som fungerade allra bäst. 
 
Under workshopen fick studenterna i grupper välja ett krig, leta rätt på 
bilder av människor och händelser och analysera bilderna ur ett 
genusperspektiv. De skulle uttyda hur män/manligt och 
kvinnor/kvinnligt framställdes utifrån olika aspekter och försöka 
synliggöra andra sätt att se på krig än de som ges i den ”gängse 
historieskrivningen”. Inför hela gruppen fick de sedan välja ut en 
särskilt representativ bild och presentera sin analys.   
 
Denna gång visade sig motståndet mot workshopen i form av frånvaro: 
av 35 studenter kom bara 18 till workshopen, och inte ens alla 
studenter från fokusgruppen deltog. De studenter som deltog var 
troligast de som var mest positiva till genusaspekter, och utförde 
uppgiften med stort engagemang. I slutdiskussionen gick det att lyfta 
genusaspekter på kriget utifrån de bilder de valt och problematisera 
”krigets kön”. De flesta hade valt att lyfta fram bilder på kvinnor i olika 
situationer, de tycktes alltså främst associera ”genus” med ”kvinnor”. 
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Endast en grupp hade svårt att använda genusperspektivet i sin 
tolkning.  
 
Fokusgruppen var positiv till denna workshop både vad gällde innehåll 
och arbetsformer. Man påpekade dock att det ute i grupperna inte blivit 
så mycket diskussion utan mer bara bildväljande. En grupp hade 
försökt analysera vad vi lärare var ute efter och ”styra ditåt”. Det 
märktes också när vi frågade efter hur de valt bilder, när en grupp 
svarade ”vi tog det vi trodde ni ville att vi skulle ta upp”. I diskussionen 
med fokusgruppen kom det också fram att de flesta associerar ”genus” 
med kvinnor. Man påpekade också att i den ordinarie undervisningen 
problematiserades manlighet nästan inte alls utifrån ett 
genusperspektiv. Studenterna uppfattade det som att genusperspektiv 
var mycket väl integrerat i deras eget ämne, men nästan inte alls i 
historieämnet. Fokusgruppen berättade också att många i klassen 
uttryckt att det vi gjort på workshoparna var sådant de redan kunde, 
och att genus fick för stort utrymme i och med att man lagt in ett 
separat projekt om det. Fokusgruppen framhöll detta som en av 
anledningarna till att så få studenter var med vid denna workshop och 
önskade att vi skulle lägga in ett obligatoriekrav för att workshoparna 
skulle fungera. En annan anledning kunde, enligt fokusgruppen, ha 
varit att workshopen låg i anslutning till ett inlämningsdatum för en 
hemtentamen.  
 
 
Workshop 3: Texten om ”den andre” 
I enlighet med fokusgruppens önskan var det obligatorisk närvaro vid 
denna workshop som låg i slutet av momentet ”Bilden av den andre”. 
Momentet behandlade rastänkande, homofobi, antisemitism, rasism 
och orientalism i historien. Syftet med vår workshop var att analysera 
och diskutera hur bilden av ”den andre” framställts och förändrats i 
olika uppslagsverk från sekelskiftet 1900 och fram till idag. Studenterna 
fick i grupper följa uppslagsord som arab, jude, lapp, neger, zigenare, 
homosexuell. Uppgiften var att spåra hur olika grupper under perioden 
kopplats till föreställningar om genus diskutera sina upptäckter i 
grupperna och sedan redovisa detta i helgruppen. För att förtydliga: vi 
ville se om de kunde identifiera hur olika begrepp som traditionellt 
associeras som feminint eller maskulint, till exempel, ”vekhet”, 
”känslosamhet”, ”irrationalitet”, ”förnuft”, använts för att karaktärisera 
olika folkgrupper.   
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De flesta grupper löste uppgiften genom att ordagrant skriva av och 
läsa upp definitionerna av uppslagsorden från böckerna. Av analys och 
diskussion såg vi i princip ingenting – ingen grupp tyckte sig ha hittat 
några genusaspekter över huvud taget. Studenterna såg helt frågande ut 
när vi försökte ställa förtydligande uppföljningsfrågor för att lyfta 
genusperspektivet men de förstod uppenbarligen inte vad vi menade. 
Ett flertal kunde se stickord och föreställningar som exempelvis knöt 
an till rashygieniska tankegångar, förintelsen och annat som diskuterats 
under momentets gång. I slutdiskussionen som följde på 
redovisningarna försökte vi än en gång styra in på genusfrågor, men 
även under vår varsamma ledning var det svårt för studenterna. 
 
Vid den här workshopen uppfattade vi motståndet som mer allmänt. Vi 
tolkade det som en ovilja att försöka förstå uppgiften snarare än som 
en oförmåga att genomföra den.   
 
Fokusgruppen framhöll att det varit för kort om tid att i grupperna 
diskutera vad man läst i uppslagsverken och att analyserna därför 
uteblivit. Under den tid som gått mellan workshopen och 
fokusgruppsträffen hade de emellertid reflekterat mer över dolda 
genusaspekter och sett nya samband. Fokusgruppen kunde också 
rapportera att i minst en av grupperna under workshopen hade 
stämningen varit mycket negativ, och workshopen ansågs generellt av 
hela studentgruppen ha varit slöseri med tid.  
 
 
Workshop 4: Välfärdssamhällets genus 
Den sista workshopen hölls alldeles i slutet av sista momentet på 
kursen. Syftet var att göra kopplingar mellan momentets ordinarie 
undervisning och de teman vi tagit upp under föregående workshopar. 
Workshopen bestod av två deluppgifter. Först fick studenterna sitta i 
smågrupper och diskutera det aktuella momentet ur ett 
genusperspektiv. Därefter fick de göra en individuell utvärdering av 
hela projektet.  
 
De inledande gruppdiskussionerna fick dock snarare karaktären av 
momentutvärdering än av syntes av genusperspektiv och arbetsformer 
under terminen. De flesta studenterna var kritiska mot att, som de 
uppfattat det, genus under det avslutande momentet på kursen främst 
varit synonymt med kvinnor. Andra genusaspekter hade, menade de, 
inte alls berörts. Många nämnde brist på manlighetsperspektiv, 
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etnicitetsperspektiv samt bristande återkoppling mellan föreläsningar, 
kurslitteratur och hemtentamen.  
 
Efter gruppdiskussionen fick studenterna sätta sig och var och en 
skriva ner sina reflektioner kring genus som analytiskt instrument och 
kring de sätt vi arbetat på i projektet. De utgick från sina loggböcker, 
och lämnade in skriftliga kommentarer till oss. När vi läste 
kommentarerna slogs vi av hur väldigt många studenter som dels var 
negativa, dels absolut inte verkade ha förstått syftet vare sig med 
genusprojektet eller med övningarna. Här märktes motståndet mot 
genus väldigt tydligt. Intressant nog menade ingen student att 
genusperspektiv som sådant skulle vara oviktigt eller ointressant. 
Tvärtom var alla ense om att det är nyttigt och viktigt. Men inte desto 
mindre hittade de många brister i såväl innehåll som inriktning och 
utförande på vårt projekt.   
 
 
Studenternas synpunkter på projektet 
Det som omedelbart slog oss när vi läste kommentarerna var att 
studenterna inte verkade ha förstått att det handlade om ett 
engångsprojekt för att prova hur man skulle kunna integrera genus i 
grundutbildningen. En del hade heller inte förstått att vi projektledare 
tillhörde samma institution som deras andra lärare på kursen. 
Ett par framträdande kritikpunkter från studenterna berörde 
arbetsformerna och genusperspektivet. Vi tematiserar synpunkterna här 
nedan i punktform.  
 
 
Kritik mot arbetsformerna: 
För fristående (från kursen) 
Hela projektet sågs som alltför fristående från övrig undervisning. En 
återkommande studentsynpunkt var att genus borde integreras bättre i 
historieämnet generellt. 
 
Workshopar fel placerade (på momentet) 
De olika synpunkterna handlade här om de specifika workshoparna låg 
för sent på momentet för att utgöra fördjupning till ordinarie 
undervisning, för tidigt på momentet så att grundkunskaper saknades, 
eller att de krockade med tentaläsning eller skriftliga examinationer. 
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Fel längd (i tid)  
En del studenter ansåg att workshoparna var för långa: två timmar hade 
räckt gott och väl. Andra menade istället att workshopar var alldeles för 
korta för att givande diskussioner skulle komma till stånd: tre timmar 
var för kort. Det senare framhölls särskilt av de studenter som var 
positiva till genusperspektiv, arbetsformer eller bådadera. 
 
Ostrukturerade  
Flera studenter ansåg att instruktioner och upplägg av workshoparna 
var ostrukturerat. Någon menade till exempel att syftet med uppgiften 
var oklar, samt att det var för lite fokus och lärarstyrning av 
diskussionerna. Flera efterlyste vägledande instuderingsfrågor. 
Ytterligare en student tyckte istället diskussionerna och uppgifterna var 
alltför styrda och att man ”borde få diskutera mer fritt” och ”använda 
de kunskaper vi har”.  
 
Låg nivå  
Ett par studenter menade att arbetsformerna varit ”banala” och inte 
givit något över huvud taget. Denna låga nivå gjorde, menade en 
student, att man kände sig ”sparkad tillbaka till grundskolan”. 
 
 
Kritik mot genusperspektivet: 
För låg nivå  
Flera studenter menade att de redan hade goda kunskaper om genus 
som analytiskt verktyg, och att workshoparna för deras del höll för låg 
teoretisk nivå.  
 
För fristående 
En återkommande synpunkt var att det är fel att särbehandla 
genusperspektivet i relation till andra perspektiv: särskilt sexualitet, 
klass, etnicitet nämns. En del ansåg att genus var ”uttjatat”. Genom att 
lyfta fram genus särskilt på det sätt som gjordes i projektet, hamnar de 
andra aspekterna i skymundan: ”vårt ämne handlar om så mycket mer 
än bara genus”. 
 
För provocerade? 
Ett fåtal studenter uttryckte att de framlyftande av genusperspektivet 
var provocerande för dem, vare sig de i grunden var positiva eller 
negativa till perspektivet som sådant. Någon menade att det var för 
”feministiskt”, en annan blev provocerad av att den teoretiska nivån var 
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för låg. Positiva studenter lyfte även fram att de uppfattade en del 
medstudenter som uttalat genusnegativa.  
 
 
Att förstå motståndet 
Våra egna reflektioner kring studenternas synpunkter utmynnade i ett 
antal tänkbara tolkningar kring motståndet vi stött på i såväl 
workshopsituationerna som i studenternas kommentarer:  
 
Relevansstrukturer 
En fråga vi ställde oss var om vi inte tillräckligt väl hade satt in 
studenterna i det projekt vi fått i uppdrag att genomföra? Hade vi 
skapat sammanhang och ett rum för förståelse, d.v.s. tillräckliga 
”relevansstrukturer”, för projektet (Marton & Booth, 2000). Hade vi 
varit för otydliga i förmedlingen av projektet, borde vi t.ex. ha påmint 
om projektets syfte i anslutning till varje workshop? Studenternas 
kommentarer tydde på att de inte hade förstått syftet med projektet. 
Vissa hade inte heller förstått att vi tillhörde samma institution som 
deras ordinarie lärare, och försökte i utvärderingarna förklara 
kursinnehållet för oss. Eller var det det separata upplägget som gjorde 
att projektet inte uppfattades som intressant, viktigt, nödvändigt – 
alternativt gjorde det för provocerande? Vi hade redan från början varit 
medvetna om den risken, och det var av den anledningen vi lagt upp 
workshopuppgifterna så att de skulle ansluta mycket nära till ordinarie 
kursinnehåll. På så sätt, antog vi, skulle projektet ändå upplevas som 
integrerat med kursen i övrigt.  
 
Kunskap om genus 
Vi funderade också över om vi överskattat studenternas förståelse av 
genus. Hade studenterna verkligen tillräckligt med kunskap om 
genusperspektiv? De framhöll gärna själva att de läst mycket om genus 
på sitt program innan den termin de läste historia hos oss. Detta var en 
synpunkt vi fått höra även av tidigare års studenter, och vi hade därför 
valt att utgå ifrån att det i gruppen redan fanns en god kunskapsgrund 
om genus. Under projektets gång blev det emellertid mer och mer 
tydligt för oss att det fanns många luckor i studenternas 
genuskunskaper. Detta märktes till exempel i att flera av dem inte 
tycktes förstå de uppgifter vi gav dem. De kunde ibland komma 
tillbaka, efter gruppdiskussioner, till återsamlingen med ”god dag-
yxskaftsvar”, vilket kan tolkas som att deras kunskaper om genus och 
tillämpandet av ett genusperspektiv inte var tillräckliga. Särskilt 
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problematisk var, som tidigare nämnts, workshopen ”Texten om den 
andre”. Många studenter missade de symboliska genusassociationer 
som exempelvis förekommer i ”rastänkandets” undertext.  
 
Kunskapssyn 
Hade studenternas oförmåga att se olika dimensioner i texter att göra 
med kunskapssyn inom olika ämnestraditioner? Vi lärare var från 
humaniora, studenterna från ett samhällsvetenskapligt ämne. Inom 
ämnena historia och idéhistoria finns en tradition av att söka efter och 
analysera symboliska nivåer och undertexter i olika typer av skriftliga 
källor. Även sådant som inte är direkt uttalat, utan mer kan ”läsas 
mellan raderna”, sådant som handlar om ordval, textens ton och stil. 
Möjligen hade inte studenterna tillräckliga färdigheter att se och hantera 
de här symboliska dimensionerna i texter eller bilder, utan sökte i dessa 
efter uttalade svar på de frågor och uppgifter vi formulerat. I efterhand 
har vi frågat oss om vi kanske inte var tillräckligt tydliga med att 
studenterna inte förväntades söka efter ”rätt svar”, utan att vi 
efterfrågade tolkande resonemang. Ett tecken som kunde tyda på detta, 
var att en del studenter efterfrågade att vi lärare borde ”motivera dem” 
genom att ”ge användbar kunskap”. De studenter som uttryckte detta, 
såg alltså på kunskap som ett specifikt stoff eller en faktamängd som vi 
lärare skulle tillhandahålla och inte som ett synsätt att tillägna sig eller 
analysmetoder som ingår i en större lärandeprocess. För att använda 
Blooms taxonomi: studenterna förväntade sig faktakunskaper och 
arbetade på en förståelsenivå medan vi lärare efterfrågade tillämpning 
och analys (Bloom, 1984). En annan aspekt av de skilda kunskapssyner 
som vi ibland anade var att studenterna inte tycktes se någon direkt 
”nytta” med genusprojektet eftersom det var inte direkt kopplat till 
någon tentamen eller annan examination. 
 
Gruppdynamik 
Kunde motståndet bland studenterna handla om gruppdynamik? I 
direkt anslutning till ett par av workshoptillfällena tyckte vi att vi såg en 
utveckling i lärandet om genus i form av ett slags ”aha-upplevelser” i 
gruppen. I efterhand, när de skrev sina avslutande reflektioner kring 
projektet, kunde dock studenterna ta avstånd från tanken att de fått 
mer kunskap om genus i historien. Detta fick oss att undra över 
gruppen. Vem eller vilka skapade ramarna för gruppklimatet? Vad var 
tillåtet att säga – tycka om respektive ogilla – i gruppen?  Möjligen 
utvecklades det en attityd som spreds och blev mer eller mindre 
normerande för vad man ”skulle tycka” om genusworkshoparna. Vi 
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uppfattade det som att det blev mindre och mindre tillåtet inom 
studentgruppen att ha en positiv inställning till projektet, och att 
konsensus höll på att skapas kring uppfattningen att det var irrelevant, 
onödigt och tog tid från viktigare saker. Gruppdynamik och 
diskussionsklimat kan ju ha stora konsekvenser för lärande (Hammar 
Chiriac, 2003).  
 
Relationen till kursens och terminens övriga genusinnehåll 
Som tidigare har nämnts, hade stora delar av historieterminen på 
programmet genomgått omfattande förändringar utifrån synpunkter 
från studenter och programledning. Man hade särskilt arbetat med att 
integrera genusperspektivet. Trots att de ordinarie lärarna på kursen 
jobbat med att få in genusperspektivet uppfattades fortfarande en del 
moment på kursen av studenterna som ”genussvaga”. Enligt den 
fokusgrupp vi träffade gavs genusperspektivet generellt väldigt lite 
utrymme, och när det togs upp var det ofta kopplat till kvinnor. Vi som 
lärare var också medvetna om att vissa inslag under terminen sannolikt 
inte var optimala när det gällde genus, men vi visste samtidigt att ett par 
seminarier explicit var kopplade till ett maskulinitetsperspektiv, vilket 
studenterna vid upprepade tillfällen efterlyst mer specifikt. Detta fick 
oss att fundera över om de genusrelaterade inslag som inte direkt 
handlade om kvinnor passerade obemärkt förbi en del studenter. 
Eftersom genusperspektivet var integrerat, uppfattades det helt enkelt 
inte alls.  
 
Kunde projektsammanhanget skapa problem?  
Den här sista punkten knyter på sätt och vis an till den första – 
nämligen projektsammanhanget och handlar om frågor om kontroll 
och makt över lärandesituationen. Vi ville testa olika didaktiska 
modeller tillsammans med studenterna men vi hade så att säga 
bestämmanderätten över vad som skulle prövas. Studenterna blev 
därmed inbegripna i ett projektsammanhang de inte bett om att få vara 
med om, vilket väcker frågor om maktrelationer mellan ”undersökare” 
och det som undersöks (Aléx, 2007). Kanske skulle man kunna se 
studenternas motstånd som ett uttryck för en form av motmakt. 
(Foucault, 1980) Å andra sidan var det just för att ge studenterna 
möjligheter att direkt påverka och bidra till projektets innehåll och 
upplägg som vi valt att arbeta tätt tillsammans med en fokusgrupp. Vi 
efterlyste hela tiden också studenternas individuella synpunkter och 
kommentarer i helgrupp. Om det nu var så, att det var känslan av att 
inte ha makt eller inflytande över lärandesituationen som i huvudsak 
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skapade motståndet – varför använde inte studenterna de möjligheter 
att påverka som erbjöds?  
 
 
Slutdiskussion 
När detta skrivs, har nästan två år förflutit sedan vi planerade och 
genomförde projektet, vilket gör att vår förståelse av mekanismer och 
motstånd i viss mån har nyanserats och förändrats sedan själva 
genomförandet. En del av tolkningarna av motståndet gjorde vi under 
det att projektet pågick. Andra tolkningar har tillkommit efterhand, 
under det att vi diskuterat tillsammans och skrivit denna artikel. En del 
av de frågor vi ställt oss, och de tolkningar vi gjort, har handlat om det 
specifika projektets genomförande. Andra frågor kan lyftas till en mer 
allmän nivå. Det har till exempel diskuterats om det är funktionellt att 
lyfta fram genusperspektivet specifikt i kurser och 
undervisningssammanhang, med risken för att det upplevs som 
dominerande på bekostnad av andra perspektiv. Bör man istället sträva 
efter att integrera genusperspektiv så ”omärkligt” som möjligt, med 
risken att det då blir osynligt för studenterna och att den teoretiska 
nivån hamnar i skymundan (Nordborg, Ågren & Burman, 2002)? På de 
frågorna finns inga enkla svar. Det som dock blivit tydligt för oss under 
projektets gång är att båda metoderna har sina för- och nackdelar. Det 
viktiga är kanske att som lärare vara medveten om dessa, för att kunna 
förutse och hantera den dynamik och de processer som kan uppstå 
kring detta perspektiv.  
 
En annan angelägen fråga är hur vi som lärare kan stimulera studenter 
att engagera sig kring undervisningens arbetsformer och innehåll. Hur 
kan vi skapa situationer där studenters inflytande över sitt lärande 
stärks och utvecklas? Ett av syftena med vårt projekt var just att prova 
på studerandeaktiva arbetsformer. Vi noterade dock under projektet att 
studenterna snarare efterfrågade de ”traditionella” 
undervisningsformerna: många av studenterna ville ha fakta, inte 
diskussioner och tolkningar. Överraskande för oss var också att så 
många studenter inte tog chansen att utöva inflytande över 
arbetsformerna under projektet, trots att vi inbjöd aktivt till det. 
Studenterna tog inte den makt de erbjöds – ska vi som lärare då 
framhärda i att bjuda in till diskussioner om lärande och 
undervisningens innehåll?    
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Slutligen vill vi framhålla att vi i denna artikel fokuserat på 
svårigheterna och motståndet vi stötte på i vårt projekt. Ungefär en 
tredjedel av studentgruppen uppfattade vi som negativ, och kanske fick 
deras uppfattningar störst uppmärksamhet i gruppen och hos oss. 
Därför är det viktigt att framhålla att vi också mötte entusiasm och 
starkt engagemang hos studenter. Det fanns även en lika stor grupp 
positivt inställda studenter som tyckte att projektet och de arbetsformer 
och perspektiv det erbjöd var mycket stimulerande och roliga.  
 
 
Litteraturförteckning 
Aléx, Lena & Hammarström, Anne. (2006). Shift in Power During an 
Interview Situation: Methodological Reflections Inspired by Foucault 
and Bourdieu. Äldre människors berättelser om att bli och vara gammal tolkade 
utifrån genus- och etnicitetsperspektiv. Diss. Umeå: Institutionen för 
omvårdnad. 
 
Bloom, Benjamin S. (1984). Taxonomy of educational objectives. Boston: 
Allyn & Bacon.  
 
Foucault, Michel. (1980). Sexualitetens historia, 1. Viljan att veta. 
Stockholm: Gidlund.  
 
Hammar Chiriac, Eva. (2003). Grupprocesser i utbildning: En studie av 
gruppers dynamik vid problembaserat lärande. Diss. Linköpings universitet. 
Landskrona: Parajett. 
  
Marton, Ference & Booth, Shirley. (2000). Om lärande. Lund: 
Studentlitteratur.    
 
Nordborg, Gudrun, Ågren, Karin & Burman, Monica. (2002). 
Jämställdhets- och genusperspektiv i juristutbildningen. Umeå: Juridiska 
institutionen, Umeå universitet.    
 
Wahl, Anna. (1996). Att föreläsa om feministisk forskning. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, (3/4), 31-44.   
 
 
  
 
 



 24



 25

 
 
 
 
 
 

Raising intercultural awareness – how can we do it? 
 

Dorothy Armitstead-Åström 
Irene Sedlacek 
Pat Shrimpton 

Institutionen för moderna språk 
 

dorothy.astrom@engelska.umu.se 
irene.sedlacek@tyska.umu.se 

pat.shrimpton@engelska.umu.se 
 

 
Abstract 
Umeå University wants to increase the number of students who do part 
of their degree course at a foreign university, as part of a general drive 
to increase internationalization in all fields (Verksamhetsuppdrag & 
resursfördelning 2007 Fastställd av universitetsstyrelsen 2006-11-13). 
. However, students going abroad need preparation – not just in the 
specific formalities of behaviour etc. in the country they will visit but in 
developing an understanding that will help them to function wherever 
they go outside Sweden. As there was no course of this kind available 
for Umeå’s outgoing students the Department of Modern Languages 
decided to make use of its expertise in the field and put together a 5-
credit course in raising intercultural awareness. The department 
received financial support for the planning and delivery of a pilot 
course, Spring 2007, from the International Committees of the 
University and the Faculty of Arts. 
 
The ultimate aim of internationalization must be the increased 
understanding that comes from working with others, which demands 
intercultural awareness. Intercultural awareness comes from reflecting 
on one’s own values and beliefs vis-à-vis those of others and achieving 
an attitude of acceptance. This is not achieved through textbooks or 
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lectures about gestures etc. but through participation in structured 
activities. 
 
 
Intercultural awareness 
How would you feel if you went to a formal lecture in a strange place 
and as you entered the room the lecturer greeted you with a kiss on 
both cheeks? You would probably be very startled and feel 
uncomfortable and uncertain about how to respond. This is 
metaphorically what happens when you enter a new culture. You are 
insecure, nervous and feel that you are bound to do the wrong thing. 
You may respond by entering into what might be called a vicious spiral 
as described by Khan-Panni and Swallow. An event occurs – such as 
being kissed when going in to a lecture – the response is “That’s not 
what I do!” You then respond as you would in your own culture 
perhaps by retreating from the kiss. The person greeting you thinks 
that you are not polite and withdraws from the contact. Both parties 
now have negative views of each other, which may well be 
compounded by, for example, linguistic misunderstanding and the 
situation hardens. There is a breakdown in understanding , withdrawal 
and even a refusal to make the effort to understand each other at all 
and ultimately the determination not to repeat any such encounters in 
the future. This is what can happen if you lack intercultural awareness. 
 
On the other hand there might be a virtuous spiral. An event occurs – 
being unexpectedly greeted with a kiss – you are insecure but think 
“That’s not what I do – but perhaps I had better do the same thing!”. 
You modify your own behaviour and test out a response – return the 
kiss. The person greeting you is pleased to receive the “right” response 
and is positively inclined towards you. Your response is confirmed as 
being the correct one. You have accepted that people behave 
differently in the new culture and respect their way of doing things. 
You have achieved cultural sensitivity and the encouragement to go on 
to other encounters. 
 
It is not possible – at least not in the time at our disposal – to teach 
students how to behave in every situation they might meet abroad but 
what we hope we can do is raise awareness of their own, culturally 
determined, values, outlooks, behaviour etc. so that they can approach 
a new culture with more understanding and acceptance – avoiding any 
vicious spirals. In a previous EU project the three authors have worked 
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on (Teaching Culture) an attempt was made to devise a framework for 
intercultural competence, reflecting the Common European 
Framework of Reference for Languages. The attempt was not 
completely successful but, as can be seen from the examples in Figures 
1 and 2 below, corresponding attainment levels were worked out, with 
the first stage being Awareness and the final stage Reflection. We hope 
our course will help everyone to reach the first attainment level – A -  
and then hopefully progress to level C. 
 
 
A  
Awareness 

B1 
Identification 

B2 
Action 

C 
Reflection 

I am aware of 
stereotypes 

I can identify 
stereotypic- 
al attitudes 

I can manage to deal with 
stereotypes in an appropriate 
way 

I can 
communicate 
about and reflect 
on my own 
stereotypes and 
am able to change 
my point of view

 
Figure 1 Attainment levels for intercultural competence with reference to 
the recognition of stereotypes. 
 
 
A  
Awareness 

B1 
Identification 

B2 
Action 

C 
Reflection 

I am aware that 
values are 
different in 
different cultures. 

I can identify, 
describe 
different sets of 
values; discuss 
different 
cultures and 
beliefs. 

I can have an 
open and 
tolerant 
attitude to 
values of 
other 
cultures. 

I can reflect on 
and communic-
ate my own 
values. 

 
Figure 2 Attainment levels for intercultural competence with reference to 
the recognition of different values in different cultures. 
 
 
 



 28

The Department of Modern Languages 
The Department of Modern Languages has the skills needed to teach a 
course in intercultural awareness as this constitutes an integral part of 
modern language teaching. Furthermore, the department had been, and 
still is, involved in a number of EU projects on the same theme. 
 
 
Modern Languages/English + German were involved in the following EU-funded 
projects 2005 -6: 
EU Teaching Staff Mobility with 6 different universities  
EU Intensive Seminars – ISIS and   IBS with 9 European partners 
EU EDU-ELEARN project  Media(net)works 
LIPS – Leonardo project - 18 partners from 8 countries 
Teaching Culture!   a three-year Grundtvig project 2003-6 which brought 
 together 13 partners from 9 European countries.  
Thematic Network Project in the area of languages 
Altogether English has done 16 EU projects since 1996. 
 
Figure 3 Recent EU projects in the Department of Modern Languages 
 
In addition to projects the department also has long experience of 
sending students abroad for varying periods of study. We have been 
faced with such situations as students arriving very late for a formal 
meeting with the mayor of a German city or complaining about their 
hosts’ houses in Manchester, England, because they were not decorated 
in the Swedish style, as supplied by IKEA. Obviously something needs 
to be done to ensure that students get the most out of their foreign 
experiences and do not alienate their hosts. They need to be more 
culturally aware. 
 
The course 
We decided that the new course would concentrate on raising the 
students’ awareness of their own culture, their values and behaviour 
and that we would do this in a blended learning format. The course 
would consist of 4 face-to-face workshops interspersed with online 
learning using Moodle as the platform http://mos.umu.se/moodle/, 
over a period of 2 months. We realized that all the students involved 
would be busy with other courses and most were planning to study 
abroad next semester, so we had to plan accordingly. We decided to 
concentrate on raising awareness of their own cultural identities, 
stereotypes etc. through activities in  workshops. They would then read 
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the theory behind these activities on the Moodle and contribute 
examples and reflections from their own experiences. 
 
 
Plan for pilot course in intercultural awareness for outgoing 
undergraduate students fromUMU 
 
• Finance: HST/HPR(5credits) + money from Faculty of Arts and 
the University’s Internationalization Committees 
• Target group: undergraduates planning to study or take up an 
internship abroad 
• Duration: 14 hours of f2f teaching over c. 2 months + online 
work 
• Organization : 4 half-day workshops + work on online platform 
– Moodle 
• Expected learning outcomes: increased intercultural awareness 
allowing students to meet and function in a foreign culture 
 
Figure 4 Plan for pilot course March – May 2007 
 
Our aim in the workshops is that the students should be active and 
learn through doing rather than passively listening to other people’s 
views. We started with a simple word association exercise where 
students were asked to write down the first word that came into their 
heads when they heard a prompt word such as “breakfast”. The 
students were then divided into groups of 3/4 to discuss whether their 
responses could be classified as cultural (i.e. shared by many others in 
the culture),  personal (i.e. limited only to themselves) or general (i.e. 
shared by most humans). This prompted a debate on what was 
culturally determined and how their responses fitted into a cultural 
pattern which led many of them to reflect on other cultural values. As 
we were using English as the medium of communication some 
associated breakfast with bacon and eggs which led to a discussion 
about stereotypes which was then taken up in another activity. 
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Face-to-face meetings - themes 

  Meeting 1 – Introduction : Culture is something other people have! 
Learning to look at my own culture, my cultural identity. 
Cultural/personal/ universal. 
What constitutes cultural identity? 
Meeting 2 – Stereotypes about others. Stereotypes about Swedes. 
Where do these ideas come from? How can I accommodate these 
stereotypical views during my time abroad? How far can I get in my 
society? 
Meeting 3 – Communicative competence – understanding non-verbal 
messages etc. Critical incidents. 
Socio-cultural awareness 
Preparing to study abroad – mentally. 

Meeting 4 – Presentation of group field work assignments.  
Barnga – a game where the rules change without the players being 
aware of it. Final evaluation 
 
Figure 5  Themes for the face-to-face meetings 
 
The online work consisted of reading and reflection on the themes and 
the production of a cultural reading of a public place, for example a 
shopping precinct, based on the ideas of John Fiske. 
 
We hope that at the end of the course the students will have a greater 
awareness of their own culture and be able to reflect on various cultural 
phenomenon within it and also that they will have documented their 
learning process on the learning platform. We will have to wait to know 
whether we can teach intercultural awareness until this course finishes 
at the end of May, 2007, but we would like to finish with this reflection: 
“To know another’s languages and not his culture is a very good way to 
make a fluent fool of oneself” Winston Brembeck. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats beskriver ett projekt i syfte att försöka förbättra 
genomströmningen och antalet studenter som får betyget VG på ett av 
momenten inom kursen Historia A, samt resultaten av en första 
testomgång. Bakgrunden till projektet är att studenterna på detta 
moment generellt för det första uppvisat vissa problem med att få en 
bra överblick över det momentet omfattar och för det andra inte riktigt 
kunnat behandla kurslitteraturen på ett självständigt sätt, vilket gjort att 
antalet VG varit lågt. I syfte att få fler studenter att skriva VG har 
momentet förstärkts med en workshop om vetenskapligt skrivande 
med hemskrivningen i fokus, samt ett antal litteraturseminarier där 
studenterna dels har arbetat med momentets instuderingsfrågor, dels 
framställt geografiska och tematiska ”kartor” som har ordnats längs en 
tidslinje. 
 
I skrivande stund har förändringarna bara testats fullt ut en gång vilket 
gör att de resultat som kan uppvisas mycket väl kan vara fullständigt 
slumpartade. En jämförelse mellan HT 2005 och HT 2006 ger dock vid 
handen, att såväl examinationsfrekvensen som andelen studenter som 
fått VG ökat signifikant. De enda förändringar som gjorts mellan de två 
kurstillfällena är tilläggen av workshop och litteraturseminarier, i övrigt 
är momentet detsamma. 
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Presentation av den aktuella kursen 
Den kurs där nedan beskrivna förändringar har genomförts är det 
tredje delmomentet på A-kursen i historia, vilket behandlar perioden 
1789-1914 och omfattar 5 poäng (7,5 högskolepoäng). A-kursen i 
historia ges som fristående kurs och merparten av studenterna läser 
hela A-kursen sammanhängande under en termin, men vi har också 
studenter som bara läser enstaka moment. Studentgruppen brukar vara 
ganska heterogen både vad gäller ålder och tidigare studieerfarenheter, 
och könsfördelningen brukar vara ganska jämn. 
 
Jag har ansvarat för detta moment sedan HT 2005, vilket innebär att jag 
dels har arbetat upp en viss rutin på detta moment, dels har några 
kurstillfällen innan förändringarna infördes att jämföra med.  
 
Examinationen på kursen består av tre delar. Den första delen är av 
prövande karaktär och består av tre olika typer av seminarier, ett 
källtextseminarium där halva seminariet äger rum i tvärgrupper 
(studenterna har läst delvis olika texter), ett filmseminarium och en 
metodövning som behandlar de källkritiska beroende- och 
tendenskriterierna applicerade på tidningsmaterial. Den andra delen är 
en fördjupningsuppgift inom utomeuropeisk historia som genomförs i 
grupp och där studenterna har i uppgift att själva leta fram relevant 
fördjupningslitteratur. Den tredje delen är en hemtentamen som består 
av tre essäfrågor som skall besvaras med 3-4 sidor text vardera. Tentan 
består av tre av de instuderingsfrågor som studenterna får ut vid 
momentets start, vilket innebär att den student som arbetat 
kontinuerligt med instuderingsfrågorna under momentets gång inte 
borde ha några större problem att hinna med och klara 
hemskrivningen.  
 
Examinationens första två delar bedöms bara med betygen underkänd 
eller godkänd, och i praktiken förekommer det nästan aldrig att någon 
blir underkänd på dessa uppgifter. Detta innebär att hemskrivningen 
blir en form av spetstenta i och med att det bara är här som 
studenterna kan få betyget väl godkänd.  
 
Över lag har momentet fungerat väl, och studentutvärderingarna har 
generellt varit mycket positiva. De förändringar som har genomförts 
syftar alltså inte till att komma tillrätta med problem som finns inom 
momentet utan snarare till att göra det ännu bättre, vilket också 
kommer att framgå i målsättningarna.  



 35

 
Problemformulering 
Trots att genomströmningen är rätt normal för ämnet är det mycket få 
studenter som får väl godkänt på hemtentamen, och det är främst två 
saker som brister. För det första har studenterna svårt att relatera till 
och använda sig av kurslitteraturen på ett självständigt sätt i sina svar. I 
sin enklaste form handlar detta om att kunna använda enklare 
referatteknik, att förstå att citat måste beläggas osv. På den något mer 
avancerade nivån handlar det om att exempelvis kunna uppmärksamma 
om kursens båda huvudböcker är samstämmiga, överlappande eller 
kompletterande vad gäller olika historiska förlopp och deras orsaker. 
En slags högsta nivå för A-kursstudenter utgörs av förmågan att inte 
bara kunna uppmärksamma samstämmighet, överlappning eller 
komplimentering utan även självständigt kunna kommentera, alltså göra 
en poäng av, detta.  
 
För det andra brister det generellt i överblicken. Det är inte helt 
ovanligt att studenterna gör kronologifel, dvs. placerar händelser och 
företeelser fel i tiden och därmed drar slutsatser och gör kopplingar 
som är kronologiskt omöjliga. Det är också vanligt att studenterna 
missar kopplingar mellan olika fält eller teman inom momentet, till 
exempel samspelet mellan krigs- och kolonialpolitik och 
industrialiseringens förlopp, eller att den internationella historien glöms 
bort när svensk historia skall beskrivas och förklaras. 
 
Dessa brister är tydligast i den individuella hemskrivningen, men 
kommer också fram i den fördjupningsuppgift som ska utföras i grupp. 
Gruppuppgiften kan visserligen inte ge väl godkänt och jag har inte 
ökat kraven för att bli godkänd på denna uppgift, men om det är 
möjligt att stimulera till höjd standard även på dessa arbeten får 
studenterna i förlängningen ut mer av momentet. De åtgärder som 
kommer att beskrivas utförligt längre fram i texten syftar därför till 
förbättrade prestationer och ökat kunnande inom ramen för både 
fördjupningsuppgiften i grupp och den individuella hemtentan. 
Seminarierna kommer dock att ligga kvar utan förändringar. 
 
 
Målsättning 
Målsättningen med projektet har varit att försöka stimulera studenterna 
att bli bättre inom ovan beskrivna områden. Det rör sig alltså dels om 
att försöka förstärka en färdighet hos studenterna, förmågan att aktivt 
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referera till och sammanfatta huvuddragen i större textmängder 
sekundärlitteratur, dels om att försöka förstärka studenternas förmåga 
till överblick samt förmåga att förhålla sig självständigt till ett inläst 
stoff, vilket omfattar högre trappsteg i Blooms taxonomi än att bara 
kunna återge vissa grundläggande fakta och samband.  
 
Oftast räcker det att studenten visar att man tillägnat sig och kan 
redogöra för baskunskaper av faktatyp för att få godkänt på A-nivå, 
men detta känns inte speciellt tillfredsställande ur ett lärarperspektiv. 
Genom att göra vissa förändringar i momentets upplägg har 
förhoppningen varit att kunna bidra till bättre prestationer och en mer 
problematiserande kunskapstillägning över lag utan att ändra 
examinationsformerna som sådana. Detta ryms också inom kursens 
övergripande målformulering:  
 
Kursens mål är att ge de studerande kunskap om väsentliga historiska 
sammanhang genom ett studium av politiska, kulturella, ekonomiska 
och sociala tillstånd och förändringar. De studerande skall också lära sig 
grunderna i historieteori och få en orientering om olika 
historieuppfattningar, att träna sig i att se historien ur olika perspektiv, t 
ex ett genusperspektiv. Övningar i vetenskaplig metodik syftar till att 
utveckla de studerandes kritiska tänkande samt utveckla förmågan att 
problematisera det inlästa stoffet, att tolka och förstå 
orsakssammanhang. 
 
En mer konkret målformulering för projektet har varit att ingen av de 
studenter som examinerar kursen ska bli underkänd och att minst 
hälften skall få väl godkänt på hemtentan och därmed på hela 
momentet. Detta mål har också tydligt kommunicerats till studenterna 
vid momentets start. Jag har också varit tydlig med att det har varit och 
är frivilligt att delta i de extra inslag i kursen som syftar till att 
målsättningen uppfylls. 
 
 
Genomförande 
För att uppnå dessa mål har momentet utökats med en tretimmars 
lärarledd workshop med frivillig närvaro där jag har gått igenom hur 
man praktiskt går tillväga när man refererar litteratur, var gränserna 
mellan referat och citat går och hur man hanterar regelrätta citat i 
texten, vad som kännetecknar vetenskapliga arbeten till skillnad från 
exempelvis journalistiska arbeten samt några grundläggande principer 
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för hur man gör litteratururval. De tidigare punkterna gäller både 
fördjupning och hemtenta, de senare framför allt 
fördjupningsuppgiften. Vidare har studenterna i mindre grupper fått 
fundera över vad som egentligen efterfrågas i momentets 
examinationsfrågor genom att peka ut de speciella ”frågeord” (ex. 
”beskriv”, ”skissa”, ”jämför”, ”diskutera”, osv.) som används. I 
helgrupp har dessa ”frågeord” sedan ordnats i en enklare form av 
kunskapstrappa i syfte att studenterna skall få syn på att kunskaper kan 
tillägnas och tillämpas på olika nivåer. I realiteten har jag här följt 
Blooms taxonomi, men utan att krångla till det för mycket. 
 
Workshopen har sedan avslutats med en genomgång av mina 
bedömningskriterier samt genomgång av en konkret provfråga från en 
annan kurs där jag försöker ge så konkreta exempel som möjligt på 
vanliga misstag som förekommer. Allra sist har jag gett studenterna 
följande tre enkla råd: 
 
Läs igenom frågan/problemformuleringen noga och gör gärna en skiss 
över vad du ska ta med innan du börjar skriva. 
Besvara hela frågan. 
Besvara bara den fråga som ställs, ta alltså inte med sådant som inte 
behövs eller är irrelevant. 
 
Utöver workshopen har momentet sedan utökats med två (från VT 
2007 tre) likaledes frivilliga litteraturseminarier där studenterna i mindre 
grupper har fått diskutera igenom momentets instuderingsfrågor. 
Litteraturseminarierna lades i schemat så att det första kom efter att 
den internationella storpolitiken hade avhandlats i föreläsningsform och 
fokuserade på detta problemområde, och det andra litteraturseminariet 
berörde de frågor som behandlar social, demografisk och ekonomisk 
förändring samt svensk och nordisk historia. 
 
Vid sidan av arbetet med instuderingsfrågorna fick studenterna även 
arbeta med en tidslinje under dessa litteraturseminarier. Rent konkret 
innebar detta att varje liten diskussionsgrupp fick ut ett A3-ark med en 
tidslinje högst upp som gruppen sedan under diskussionens gång fyllde 
i som ett slags historiskt schema. Syftet med denna övning har varit att 
tydliggöra kronologin för studenterna, men också hjälpa dem att se 
samband mellan olika historiska fält och händelseförlopp i olika 
geografiska regioner. Dessa tidsscheman samlades sedan in, kopierades 
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upp och delades ut till de studenter som varit närvarande under 
seminariet i syfte att fungera som stöd för den individuella inlärningen. 
 
 
Utvärdering 
Utvärderingen av momentet har tidigare skett både skriftligt och 
muntligt i samband med de avslutande muntliga redovisningarna av 
fördjupningsuppgifterna, vilket har inneburit att studenterna ännu inte 
har skrivit den individuella hemtentan (men de har fått ut tentan och 
vet vilka frågor de skall besvara) när utvärderingen genomförs. Detta 
var tänkt att justeras inför HT 2007 enligt följande. Huvuddelen av 
utvärderingen var fortfarande tänkt att ske i samband med de muntliga 
redovisningarna, men med vissa extra moment. Dels var det meningen 
att de studenter som följt de extra inslagen under momentet skulle 
tillfrågas om de upplevde att de haft nytta av dessa inslag när de arbetat 
med fördjupningsuppgiften, dels om de kände sig väl förberedda inför 
hemskrivningen, samt om de upplevde någon skillnad jämfört med 
tidigare moment under kursen. 
 
När tentorna var bedömda var det tänkt att ytterligare ett 
utvärderingstillfälle skulle läggas till där huvudfrågan skulle vara om 
studenterna, efter att ha fått veta sitt betyg, förstod varför de fått just 
det betyget, och om de i efterhand ansåg sig ha haft nytta av de extra 
inslagen i kursen. En annan fråga vid detta sena utvärderingstillfälle 
skulle ha rört studenternas egen arbetsinsats och om de upplevde att 
workshop och litteraturseminarier ledde till mer arbete, lika mycket 
eller kanske till och med (vilket är förhoppningen) hjälpte till att 
effektivisera inläsningen och examinationen av momentet.  
 
På grund av tidsbrist och momentets placering i tid hanns emellertid 
inte denna ambitiösa utvärdering med under HT 2006. Under VT 2007 
har dock specifika frågor om workshop och litteraturseminarier lagts till 
i den allmänna utvärderingen, men eftersom momentet i skrivande 
stund inte har avslutats, har ännu ingen fullständig studentutvärdering 
gjorts. Preliminärt är dock studenterna under innevarande termin (VT 
2007) mycket nöjda med dessa inslag. 
 
 
Resultat 
Eftersom de förändringar som har beskrivits i denna uppsats bara har 
prövats en enda gång, måste de resultat som kan konstateras betraktas 
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med ganska stor skepsis. De förändringar som har skett av 
examinationsfrekvens och andel VG kan mycket väl vara slumpartade 
och bero på att den studentgrupp som läste momentet under 
höstterminen 2006 var ovanligt begåvade.  
 
Under HT 2006 kan det emellertid konstateras att såväl 
examinationsfrekvensen som andelen VG på momentet har ökat 
avsevärt jämfört med tidigare två terminer. En jämförelse mellan läsåret 
05/06 och höstterminen 2006 ser ut som följer: 
 
 Antal 

examinerade 
Examinations-
frekvens, % 

Antal 
VG 

VG, % av 
examinerade 

 HT05 33 61% 7 21% 
 VT06  18 62% 2 11% 
 HT06 28 74% 13 46% 
 
Tabell 1: Genomströmning och andel VG HT05-HT06 
 
 
För att med säkerhet kunna säga något om huruvida tilläggen av 
workshop och litteraturseminarier verkligen har haft någon effekt krävs 
naturligtvis en jämförelse över betydligt fler terminer, men resultatet 
från höstterminen 2006 pekar i alla fall i positiv riktning, och det skall 
bli mycket intressant och se om tendensen håller i sig och om projektet 
alltså kan betraktas som framgångsrikt. 
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Attityder och förmåga! 
Utbildning också för den högra hjärnhalvan. 

Erfarenheter från en inledande kurs på ett 
ingenjörsprogram 

 
Agneta Bränberg och Ulf Holmgren 

Tillämpad Fysik och Elektronik 
 

agneta.branberg@tfe.umu.se 
ulf.holmgen@tfe.umu.se 

 
 
 
Sammanfattning 
Undervisningssituationen är ett samspel mellan lärare och student. 
Studentens framgång i studierna är i hög grad beroende av hur denna 
relation etableras och hur den utvecklas under studietiden. Inte minst 
viktigt är att vara uppmärksam på hur relationen etableras och där är 
lärarens attityd till studenten av betydelse.  
Att i någon mån släppa de ämnesstyrande kraven och redan tidigt i 
utbildningen skapa situationer där kreativiteten och de yrkesmässiga 
målen för utbildningen får dominera ökar studenternas vilja att arbeta 
aktivt i och med sin utbildning. Det ger utrymme för lärstilar som inte 
enbart bygger på teoretiskt kunskapsinhämtande och framförallt får vi 
som lärare en mycket roligare, mer utvecklande och mer spännande 
arbetssituation. Med denna artikel vill vi visa på möjligheter att med 
framgång och mycket tidigt i utbildningen arbeta projektorienterat och 
yrkesnära. Rapporten redovisar ett försök att mycket tidigt i 
utbildningen arbeta med ingenjörsmässiga frågeställningar utifrån 
studenternas erfarenheter och värderingar  
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Det blir roligare om hela hjärnan får vara med 
Ofta betraktas förstaårsstudenten som ett vitt blad som skall fyllas med 
kunskap, enligt den logik som styrs av det ämne som studeras. Inom 
naturvetenskap och teknik är det vanligt att de inledande terminerna 
ägnas åt matematik, statistik, fysik, kemi och andra grundläggande 
ämnen för att först under senare delen av utbildningen utvidgas till 
tillämpningar inom den aktuella teknikinriktningen. Ämnets 
kunskapsstruktur får gestalta utbildningen. Ämnet har sin egen logik 
och studenten kan inte påverka kursinnehåll och undervisningsformer 
helt enkelt därför att han/hon inte har kunskaper i ämnet.  I 
fikarummet bekymrar man sig för allt som studenterna inte kan eller 
det bristen på teoretiskt djup 
 
Några av oss ser istället studenten som en medarbetare i 
kunskapsprocessen, rik på erfarenheter, ambitioner och förmågor. 
Ansvarstagande, medskapande och kreativ. Lärarens uppgift blir med 
denna syn på studenten att handleda studenten i sökande av kunskap 
och förvärvande av färdigheter. Att bedriva undervisning med denna 
inställning är givetvis ett risktagande. En och annan gång kan man bli 
besviken på studenter som faktiskt inte har en ansvarsfull attityd, men 
oftare blir arbetet en källa till glädje, förväntan och positiva 
överraskningar. Med denna inställning är det studentens utveckling som 
står i centrum. 
 
Givetvis handlar det inte om att jobba enbart med den logiska, 
rationella, analytiska, numeriska och sekventiella vänstra sidan eller 

enbart med den syntesiska, intuitiva, 
spatiella, passionerade, relationsskapande, 
igenkännande högra hjärnhalvan. Målet är 
att skapa en undervisningssituation där 
hela hjärnan får arbeta och där hela 
människan utvecklas. 
 
När hela hjärnan deltar blir jobbet roligt 
för både studenten och läraren. Och vår 
grundfilosofi är att man ska ha roligt på 

jobbet. Att ha roligt är inte samma sak som att man alltid ska gå 
omkring och skratta. Det kan i många fall handla om att man samlar på 
goda erfarenheter som man också delar med sig så att andra får njuta av 
dem och även får en chans att göra samma goda erfarenhet. När vi då 
fick erbjudandet om att vara med i årets pedagogiska konferens dök 
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naturligtvis frågan upp vad vi skulle bidra med.  En snabb titt i 
”gladboken” gav direkt ett uppslag. Vi skulle berätta om ett inslag på en 
kurs som föll väldigt väl ut och som spred leenden bland oss i flera 
dagar.  
 
Under ett antal år har vi jobbat mycket med att förbättra 
undervisningen så att den ska ge en förutsättning för våra studenter att 
tidigt känna att dom är det dom ska bli. Vi utbildar flera olika slags 
studenter och den kurs vi ska berätta om är en inledande kurs på 
Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik/elektroteknik.  
 
Hösten 2006 infördes ett PBI-moment som första uppgift på kursen 
”Elektroniska verktyg och metoder” på programmet. Syftet med det 
momentet var att låta studenterna jobba i ett tänkt utvecklingsteam som 
skulle få i uppgift att ta fram ett förslag på en ny produkt. I ett verkligt 
team på ett företag måste en sådan grupp ta hänsyn till även andra 
faktorer än de rent konstruktionsmässiga. Och det som var så roligt 
med denna uppgift var att precis det hände. Studenterna uppförde sig 
precis som ett riktigt team och kom med förslag som var väl 
genomtänka både när det gällde funktionalitet, utseende, användbarhet, 
ekonomi och andra aspekter som är viktiga för att en produkt ska gå att 
realisera. Anledningen till att vi införde momentet var att vi ville 
uppmuntra och förstärka studenternas ingenjörsmässighet, helt enkelt 
för att låta studenterna plocka fram och utveckla sin attityd redan från 
dag ett. 
 
 
Hur gjorde vi då? 
Studenterna fick jobba med ett scenario där syftet var att illustrera 
ingenjörsmässigt arbete i en nybörjargrupp på ett ingenjörsprogram. 
Utmaningen för oss var att initiera ett meningsfullt ingenjörsarbete 
första dagen på programmet.  
Det scenario som valdes handlade om produktspecificering inom ett 
område som förhoppningsvis skulle vara intressant för gruppen. 
 
En linjär modell för produktutveckling kan se ut så här:  
Produktidé och produktspecificering samt eventuell 
marknadsundersökning och patentöversyn 
Utveckling av produktprototyp 
Produktionsanpassning  
Produktion, livscykelanalys, serviceprogram, underhåll, återvinning 
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Prototyputveckling och produktionsanpassning kräver ämneskunskaper 
och branschkännedom och är knappast lämpligt tidigt i utbildningen. 
Däremot finns det inga hinder att arbeta med att utveckla produktidéer, 
att specificera funktion och utseende hos produkten. Detta bygger i 
första hand på ett konsumentperspektiv som är välbekant också för 
personer som saknar ämnesteoretiska kunskaper. Man skulle också 
kunna tänka sig att jobba med produkter i ett livscykelperspektiv – 
exempelvis att diskutera produkten i ett resurs- och miljöperspektiv, 
men som sagt här valde vi produktspecificering som tema. 
 
Scenariot var formulerat på följande sätt 
”Du arbetar på ett företag som utvecklar och tillverkar utrustning för 
tidtagning på idrottstävlingar. Ni arbetar även med programvara för att 
hantera anmälningslistor, deltagarlistor och resultatpresentation. 
Vid företagsstyrelsens senaste möte kom det upp en idé om att bredda 
sortimentet mot utrustning för amatörer och motionärer.  
Man beslöt att som ett första steg tillsätta en grupp som funderar på 
utrustning som hjälper till att hålla reda på motionsaktiviteternas 
omfattning - av typ tillryggalagd distans, nedlagd tid etc. Produkten 
skall vara: 
 

• Billig  
• Lättanvänd  
• Noggrann  
• Robust ” 

 
Scenariot skulle i och för sig kunna fungera utan vidare uppstyrning, 
men då detta var en grupp där deltagarna inte tidigare kände varandra 
och där man troligen inte tidigare arbetat med projektbaserat lärande 
gavs ytterligare instruktioner om vad skulle redovisas 
 
”I gruppens uppgift ingår att senast fredag eftermiddag 

• Presentera en lista över tänkbara kundönskemål  
• Presentera en lista över önskbara tekniska egenskaper hos 

produkten  
• Presentera konkurrerande produkter  
• Testa eller beskriva ett antal konkurrerande produkter  
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Gruppen presenterar internt hur långt man kommit på onsdag 
eftermiddag. 
Varje gruppmedlem redovisar individuellt en kortfattad rapport som 
beskriver resultatet av gruppens arbete samt hur arbetet genomförts. 
Rapporten inlämnas på ”Elektrowebb”. 
En muntlig tvärgruppsredovisning genomförs på fredag (med 
tvärgruppsredovisning menas att 2 till 3 personer i varje grupp 
redovisar för övriga grupper samt att men kommenterar övriga 
gruppers förslag).” 
Slutligen gavs instruktioner om hur gruppen skulle jobba 
”Gruppens möten har följande dagordning (vissa punkter kan utgå) 
 

• Arbetet sedan förra mötet redovisas (utgår på första mötet)  
• Problemsituationen diskuteras - oklarheter reds ut  
• "Brainstorming"  
• Idéerna sovras och struktureras  
• Mål för arbetet fram till nästa möte sätts upp  
• Arbetsuppgifter fördelas  
• Mötet utvärderas ” 

 
Här handlar det alltså om att i en ny studiemiljö, med nya 
studiekamrater på en knapp vecka skriftligt och muntligt komma 
överens om produktens funktionella egenskaper, skissa hur produkten 
handhas, göra en marknadsöversikt samt att testa ett antal 
konkurrerande produkter utan någon egentlig ledning från lärarna. 
Lärargruppens uppgift i projektet är att introducera projektet samt att 
bevaka gruppens arbete och i katastrofsituationer försiktigt styra 
gruppen mot lugnare vatten.  
 
 
Hur gick det då? 
Studenterna jobbade på bra och tog fram både intressanta och 
välformulerade förslag på produktspecifikationer. Exempel på vad man 
skrev i sina rapporter: 
 
Produkten 
”Lösningen på detta är en avancerad pulsklocka med inbyggd GPS. 
Den färdiga produkten kommer att bli ett ca 6 cm brett armband med 
en vikt på några hektogram. På detta armband sitter en enhet ungefär 
lika stor som två vanliga armbandsur på bredden och med en enklare 
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display för att visa de viktigaste funktionerna. På displayen ser man ett 
tydligt menysystem och under den finns knappar för bläddring mellan 
de olika funktionerna så att man lätt kan navigera.” (utdrag ur 
temaredovisning) 
 
Funktioner 
”Klockan har en pulsmätare för att mäta arbets-, max-, medel- och 
vilopuls. Den har även några pulslarm och en kalorimätare. GPS-
mottagaren ska kunna bestämma hastighet, koordinat, riktning, olika 
rutter samt höjdprofil. ” 
”Vi har kollat upp möjligheten till GPS eftersom den har många 
funktioner och gör ganska precisa mätningar. Den tar inte någon större 
plats och gör därför inte klockan märkbart otymplig. Klockan har dock 
hög energiförbrukning så möjlighet finns att stänga av funktionen för 
dem som vill. …” 
 
Kommunikation och strömkälla 
”Pulsklockan ska ha realtidsloggning och USB-anslutning för 
överföring till dator och ett inbyggt lithiumbatteri som går att ladda 
både genom USB-anslutningen till datorn samt en USB-adapter för 
220V. Batteriet beräknas hålla 5-15 timmar mellan laddningarna.” 
 
Målgrupp 
”Målgruppen för denna produkt är medvetna motionärer. Priset ska 
hållas till en rimlig nivå så att även amatörer som vill utnyttja 
funktionerna inte behöver lägga ner alltför stor summa. Vi tror att 
omkostnaderna blir så låga att produkten kan säljas för 1500:- och även 
gå med vinst.” 
 
Marknad 
”Våra konkurrenter är främst Garmin och Timex som har liknande 
produkter fast till ett betydligt högre pris. Deras produkter kan dock 
kännas obekväma då det medföljer ett band som ska spännas runt 
överkroppen för att mäta pulsen. Vi tror att vår produkt kommer att få 
höga försäljningssiffror när den släpps på marknaden, eftersom den har 
de flesta funktioner som finns hos motsvarande produkter. Den är 
också betydligt billigare och bekvämare att ta med sig under 
motionspasset.” 
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Våra slutsatser 
Det som var bra med momentet var att studenterna på en gång fick 
chansen att vara ingenjörer. 
 
Vi kan se från deras rapporter att studenterna tänkt på vitt skilda 
aspekter som vikt, hur produkten ser ut och hur lätt den är att använda. 
Man har också kommenterat energiförbrukning, hur länge batteriet 
beräknas hålla laddningen, priset på produkten och vilka 
konkurrenterna är. Allt detta visar på en hög grad av 
ingenjörsmässighet i hur man tänker kring produktutveckling. Och 
detta utan att vi explicit har krävt dessa uppgifter. 
 
Till skillnad mot traditionella uppgifter på elektronikkurser där man 
fokuserar väldig på funktionen och där studenterna i stort sett bara 
använder sin vänstra hjärnhalva har man här fått en chans att fundera 
även på mer känslomässig påverkan som ifall användaren kommer att 
tycka att produkten är trevlig att bära. Vilket ger en utmaning även för 
den högra delen av hjärnan. Studenterna får också en chans att sätta 
ihop många olika infallsvinklar till en helhet.  
 
Ett realistiskt och vardagsnära projekt ger träning för båda 
hjärnhalvorna. Att arbeta i grupp med realistiska projekt skapar ett 
engagemang som knappast kan uppnås i traditionell 
katederundervisning.  
 
 
Studenternas bild av framtiden och attityd till studierna 
I samband med projektet frågade vi också hur studenterna ser på sin 
utbildning, vilken attityd man har till utbildningen, hur bilden av 
framtiden ser ut – exempel på kommentarer 
 
Bild av framtiden 
”Att vara en dataingenjör betyder att man ha en viss möjlighet att vara 
en modern uppfinnare, en visionär som kan se ett glapp i marknaden 
och uppfinna något som kan fylla detta glapp och nöja ett kundmål.” 
 
Bild av framtiden 
”Efter utbildningen vill jag jobba med utveckling i någon form. 
Styrsystem till industrin och framförallt inbyggda system är vad jag vill 
hålla på med. Jag vill vara med i hela processen, analys, design, 
programmering och testning. ” 
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Bild av framtiden 
”Efter jag avslutat min utbildning så skulle jag helst av allt vilja jobba 
som utvecklare på ett företag. Om inte jag lyckas få ett sånt jobb så 
skulle jag också vilja starta eget företag, då skulle jag nog mest utveckla 
elektroniska apparater för bilar eller datorer, exempelvis en avancerad 
färddator för bil eller kanske en mycket strömsnål Processor.” 
 
Förväntningar på utbildningen 
”Det är intressant att lära sig nya teorier och veta hur saker fungerar, 
men jag kan tänka mig att motivationen ökar när man själv får 
konstruera elektroniska apparater och får dom att fungera. Det ser jag 
fram emot.” 
 
Attityd 
”Det handlar för mig om att lära mig så mycket jag kan om ett område 
som jag är intresserad av och som jag kommer att ha nytta av att kunna 
i mitt framtida arbetsliv. Min personliga reflexion är alltså att man 
måste ta till sig att man studerar här för sin egen skull.” 
 
Ytterligare en frågeställning var vilka kunskaper och färdigheter som är 
viktiga för en ingenjör. För att få en uppfattning om hur studenterna 
ser på dessa frågor valde vi att utforma en enkät (se bilaga 1 för 
fullständiga frågor/svar). Enkäten är tänkt att återkomma under år 2 
och år 3 på programmet så att vi ska kunna se om studenternas 
uppfattningar ändras med tiden. Vad man redan nu kan se är till 
exempel att 12 av 13 svarande tycker att är mycket viktigt med 
Initiativförmåga, Kreativt tänkande, Kritsikt tänkande, Självkännedom 
och Nyfikenhet för en ingenjör. Precis sådana egenskaper som vi vill 
försöka låta dom utveckla. 
 
Några funderingar kring PBL och aktivt lärande på 
ingenjörsutbildningarna 
 
Under flera års tid har vi jobbat aktivt för att utveckla vår undervisning 
mot att bli mer och mer studerandeaktiv. 
 
Några exempel på vad vi gjort är att vi har jobbat med så kallade 
LOTS-grupper under första året på data- och 
elektroingenjörsprogrammen. Det innebär i korthet att de flesta kurser 
var organiserade så att studenterna var indelade i grupper om 7 
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personer med en handledare/grupp som följt dom under en kurs. Detta 
oavsett hur kursen i övrigt varit organiserad. Anledningen till det 
upplägget har varit at vi velat få korta avstånd mellan studenter och 
lärare och att vi velat främja ett samarbete mellan studenterna. 
 
Vi har också infört PBL-moment på kurser under senare delen av 
programmen för att studenterna ska få jobba mot mer verklighetsnära 
projekt. 
 
Vi är alltid minst 2 lärare/kurs. Tanken är att skapa ett klimat där alla 
lärare är ansvariga för kursernas uppbyggnad och innehåll. På så sätt vill 
vi undvika att det utvecklas en känsla av att en kollega medverkar i 
”min kurs”.  
 
Många jobbar också aktivt med pedagogiskt utvecklingsarbete, vi har 
läsecirklar och seminarier där vi utbyter erfarenheter med varandra. 
En grupp av lärare har bildat eget företag för att själva få hands on 
erfarenhet av hur det är att jobba som ingenjör. Och numera är vi 
också involverade i CDIO-arbetet. 
 
Alltid när man inför nya pedagogiska grepp måste man vara mycket 
noga med att se till att både lärare och studenter förstår varför man gör 
som man gör, samt vad som förväntas av respektive grupp och hur 
man rent praktiskt genomför momentet.  
 
Vi tycker också att man med friskt mod kan blanda PBL-kurser och 
andra typer av kurser på ett program.  Vad man alltid bör sträva efter är 
att utforma pedagogiken på kursen utifrån vad kursen går ut på och vad 
studenterna förväntas lära sig. Eftersom att målen varierar på ett 
program från kurs till kurs ska man också se till att variera pedagogiken 
och inte fastna i ett sätt att jobba. 
 
 
Så här uppfattar vi att ett PBL-moment bör/kan 
utformas: 
Man bör ha ett scenario som är verklighetsanknutet och som appellerar 
till den studentgrupp man har och till som naturligtvis passar till det 
mål man har med kursen. Det bör också vara av typen ”open ended-
problems” ”challenging students to make and justify estimations and 
assupmtions” som Wilkerson L och Gijselaers W H (1996) så vacker 
uttrycker det. 
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Man bör dela in studenterna i grupper om 6-8 studenter med en 
handledare/grupp. Exeley K and Dennick R (2004) säger”There is a 
consensus that the optimum size for small group teaching, in general,  
is between five and eight per group”. Dessutom har vi sett att det är 
bättre om handledaren bara har en grupp i kursen. Anledningen till det 
är att det väldigt lätt utvecklas en känsla av att en av grupperna är 
bättre/sämre än den andra (kan också röra sig om trevligare/jobbigare) 
vilket kan leda till att man som handledare inte behandlar alla studenter 
på bästa möjliga sätt. 
 
Momentet inleds med fördel med en föreläsning av mer övergripande 
natur där studenterna får en chans att se i vilket sammanhang 
problemet som de kommer att jobba med kan påträffas. Det vill säga 
föreläsningen ska inte vara utformad som ett utlärningstillfälle utan mer 
som ett tillfälle för att man ska kunna förstå de stora sammanhangen 
för att senare kunna själva jobba med att ta till sig lämplig kunskap. 
 
Man bör ha gruppmöten som ska vara organiserade enligt 7-
stegsformen och där handledaren alltid är närvarande men ej är lärare 
utan jobbar som just handledare (se Hård af Segerstad m.fl. (1998)). 
Man kan ha resursmöten där studentgrupperna får önska sig vad de vill 
veta från en expert. 
 
Och man avslutar med att ge studenterna möjlighet att visa fram sina 
nyvunna kunskaper både skriftligt och muntligt. 
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Bilaga 1 
Resultat av enkätundersökning om förstaårsstudenternas inställning till 
vad som är viktigt att kunna som ingenjör  
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Sammanfattning 
Seminarier har gamla rötter och en självklar plats inom Sveriges 
akademiska värld. Denna artikel diskuterar problem och möjligheter 
med forskningsseminarier som arbetsform. Ett försök att beskriva vad 
som kan sägas känneteckna ett väl fungerande seminarium görs och 
några potentiella problem ringas in. Avslutningsvis behandlas frågan 
vem som bär ansvaret för att ett forskningsseminarium fungerar på ett 
tillfredsställande sätt.   
 
 
Seminarietraditioner  
Seminarium är en undervisningsform som har använts vid svenska 
lärosäten sedan 1800. Vid ingången av 2000-talet står sig 
seminarieformen alltjämt stark men av tradition har seminarier olika 
form inom skilda fakulteter och discipliner. Seminarier kan ha formen 
av läxförhör, enskild presentation, uppgörelse mellan två parter, eller 
prestigelös dialog där många röster hörs. 
 
Vid min egen institution, Institutionen för historiska studier vid Umeå 
universitet, förekommer seminarium på samtliga nivåer inom 
grundutbildningen. Den miljö som byggs upp kring seminarium har sin 
fortsättning i forskarutbildningen. Upplägget på seminarierna för C- 
och D-studenterna påminner också om forskningsseminariernas 
upplägg. Vid institutionen finns en idé om att ett seminarium ska vara 
ett inkluderande intellektuellt samtal. Våra studenter förutsätts 
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reflektera över de kunskaper de har tillägnat sig. 
Examinationsmomentet finns närvarande under dessa 
diskussionsträffar men seminariet skiljer sig från andra 
examinationsformer genom att träningen i muntlig vetenskaplig 
argumentering ställs i förgrunden. På A-nivå styr seminarieledaren mer 
aktivt samtalets innehåll och former medan C- och D-studenterna 
själva väljer vilka frågor som ska diskuteras.  
 
Idén bakom den ordning som finns på institutionen tycks vara att 
seminarier bör vara så ”fria” som möjligt. På forskarnivå finns tämligen 
liten styrning från seminarieledarens sida vilket i praktiken innebär att 
seminariedeltagarna själva i stor utsträckning styr över samtalets 
innehåll och former. Vid högre seminarierna utses som regel en eller 
två opponenter men seminariets övriga deltagare tillåts bryta in när de 
vill, och många gånger också byta diskussionsämne.  
 
Institutionens tre forskningsseminarier kallas inte doktorandseminarier 
utan högre seminarier, detta för att markera att såväl seniora forskare 
som doktorander förväntas delta. Även om närvarofrekvensen varierar 
finns en uttalad tanke om att alla har något att bidra med och att 
seniora forskare och doktorander har ett gemensamt ansvar för att våra 
seminarier ska bli besökta och fungera på ett tillfredsställande sätt. 
Institutionens doktorander som har allt att vinna på att ta del av seniora 
forskares idéer och synpunkter är särskilt angelägna om att den policy 
som har formulerats också efterlevs. Såväl doktorander som 
disputerade forskare lägger fram texter och får kritiska synpunkter. För 
de seniora forskarnas del kan seminariet fungera som ett sätt få 
forskningsansökningar eller artiklar i tillblivelse belysta.  
 
 
Varför forskningsseminarier? 
Två frågeställningar som kan vara värda att reflektera över för personer 
som verkar i en miljö där forskarseminarier förekommer är varför 
diskussionsträffar av detta slag överhuvudtaget anordnas och vad dessa 
bör tjäna till. Givet seminarieformens traditionellt starka ställning på 
Sveriges universitet och högskolor finns det skäl att ifrågasätta om det 
alltid ägnas så stor tankemöda åt att begrunda pedagogiska aspekter av 
de seminariekulturer som utvecklas och reproduceras. En tanke som 
förefaller rimlig är att det på sina håll inom akademin förekommer 
seminariekulturer som går på autopilot så till vida att traditionella 
mönster följs på ett tämligen oreflekterat sätt.  
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För egen del vill jag argumentera för att forskningsseminarier kan och 
bör fylla viktiga funktioner och att det av denna anledning är en 
angelägen uppgift att verka för väl fungerande seminarier. Endast 
genom att lyfta upp frågan hur en god seminarieverksamhet bör vara 
beskaffad till diskussion, kan frågeställningen ges ett tillfredsställande 
svar. ”Man måste veta vad man önskar sig för att få det man vill ha”, 
för att tala med Mikael Wiehe.  
 
Forskningsseminarier bör enligt min mening för det första fylla en 
kvalitetssäkrande funktion genom att vara ett tillfälle för kritisk 
granskning av den forskning som bedrivs vid institutionen. För det 
andra bör den seminarieverksamhet som bedrivs främja intellektuell 
utveckling hos deltagarna genom att dessa ges möjlighet att vinna nya 
kunskaper och bryta uppfattningar mot varandra. Forskningsseminariet 
bör för det tredje ge en överblick över den forskning som bedrivs vid 
institutionen och, för det fjärde, fungera som samlande faktor i en 
forskningsmiljö som många gånger spretar ut åt olika håll rent 
inriktningsmässigt.  
 
Om ovan presenterade översikt över huvudfunktioner som ett 
forskarseminarium bör fylla är uttömmande återstår att konstatera att 
ett forskarseminarium fungerar väl om och endast om det förmår fylla 
dessa funktioner.  
 
 
Väl fungerande forskningsseminarier 
Vad är det då som krävs av ett forskarseminarium för att vi ska ha fog 
att påstå att det fyller de funktioner som här har ställt upp som 
kriterium för väl fungerande seminarier? Utan anspråk på fullständighet 
kan några av de särdrag som kan antas utgöra indikatorer på att kriteriet 
helt eller delvis är uppfyllt räknas upp. 
 
Ett seminarium som fungerar på ett tillfredsställande sätt är målinriktat. 
Med detta menas att de deltagande ser som sin primära uppgift att 
främja forskningens framsteg och att denna hållning präglar seminariet 
på ett påtagligt vis. Att seminariet i fråga är välbesökt upplevs ofta som 
något positivt i sig, men denna känsla kan vara ogrundad. Ett 
seminarium kan vara hur välbesökt som helst men om det inte är 
målinriktat spelar antalet deltagare mindre roll. Vid ett seminarium som 
är målinriktat är samtliga deltagare, inte bara den person som har 
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utsetts till opponent, väl förberedda. Målfokuseringen yttrar sig även i 
att diskussionens deltagare tar sina egna och andras insatser på allvar 
och att de samtal som förs håller sig på en saklig konstruktiv nivå.  
 
Resonemanget om målinriktning för oss in på ytterligare ett av det väl 
fungerande forskningsseminariets särdrag, dess prägling av egalitär 
anda. Akademin är ett i grunden konkurrenspräglat hierarkiskt system 
och personer som vill arbeta inom dess institutioner har att rätta sig 
efter denna förutsättning. Det gäller dock att inte låta denna systemets 
konstruktion inverka menligt på de diskussioner om pågående 
forskningen som förs. Grundprincipen bör vara att seminariedeltagare 
yttrar sig om och endast om de har gjort seminarietexten och 
respondenten i fråga rättvisa genom att läsa det skriftliga underlaget för 
diskussionen och har något substantiellt att säga, i annat fall bör tand 
hållas för tunga. Lockelsen att som karriärsugen doktorand utmärka sig 
på andras bekostnad, att som forskare ge utlopp för personliga 
antipatier mot rivaler på saklighetens bekostnad, eller att som docent 
eller professor yttra sig ”i kraft av sin titel” (av gammal vana eller för att 
man upplever att detta förväntas av en) trots att man inte läst  på 
ordentligt och/eller i realiteten har något att tillföra den diskussion som 
förs, bör motstås. Seminarier där argument värderas utifrån deras 
bärkraft och inte utifrån vem som framför dem är onekligen att 
eftersträva. Ett seminarium där denna princip råder är sannolikt även 
stimulerande, vilket kan antas vara ytterligare ett särdrag som återfinns 
hos väl fungerande forskningsseminarier. 
 
Ett forskningsseminarium bör även vara inkluderande för att fungera 
väl. Om alla upplever att deras inlägg tas på allvar och är av betydelse 
torde chansen vara god att den samlade kompetens som finns i lokalen 
tas tillvara på bästa sätt. För att detta ska vara fallet krävs av seminariet 
att det även är jämlikt. Ett antal studier har vittnat seminariemiljöer 
som kännetecknas av manlig dominans och ett antal strategier för att 
komma till rätta med denna problematik har föreslagits. En enkönat 
dominerad ordning är olycklig, inte minst ur ett 
vetenskapligt/pedagogiskt perspektiv. Den person som alltid sitter tyst 
och således inte deltar fullt ut i seminarieverksamheten kan antas få 
mindre vetenskaplig träning än den som argumenterar med liv och lust 
för sina ståndpunkter och idéer. När personer som skulle ha kunnat 
bidra med frågor och kommentarer väljer att sitta tysta når samtalets 
intellektuella nivå inte de höjder som annars skulle ha kunnat vara 
möjliga. 
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Ansvarsfrågan 
Avslutningsvis bör frågan vem som bär ansvaret för att ett 
forskningsseminarium fyller de positiva funktioner vi har anledning att 
förvänta oss, besvaras. Personlig är jag av den uppfattningen att 
samtliga forskare och doktorander har del i detta ansvar. 
Seminarieledaren har självfallet något av en särställning i kraft av sina 
befogenheter att sätta gränser, men som deltagare i seminarier har vi 
alla ett ansvar som vi bör axla på ett så medvetet sätt som möjligt.     
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Sammanfattning 
Under våren 2006 genomfördes ett drygt tiotal endagars verkstäder för 
att utveckla förväntade studieresultat i kursplaner. Över 200 av 
universitetets lärare deltog i verkstäderna. Under varje verkstad fördes 
dokumentation och vid slutet av dagen genomfördes en utvärdering. 
Resultatet av detta har sammanställts med en kvalitativ ansats där det 
blir uppenbart att det har haft stor betydelse att i detta skede få mötas 
över ämnesgränserna i det omfattande kursplanearbetet. Dessa möten 
har bl.a. gett nya perspektiv på den egna verksamheten. Såväl 
förväntade som oväntade resultat uppnåddes under dagen och detta ger 
vid handen en reflektion över betydelsen av att i kursplanerings- och 
undervisningssammanhang även beakta det som inte kunnat förutses.  
 
 
Ny värld – ny högskola? 
Svenska lärosäten står idag inför ett betydande kursplanearbete i och 
med antagandet av propositionen en Ny värld – ny högskola (2004) 
vilken syftar till att skapa tydlighet och nationell/internationell 
jämförbarhet allt i syfte att öka utbildningens internationalisering och 
attraktivitet. Därmed kommer detta, enligt propositionen, även att 
bidra till höjd kvalitet, breddad rekrytering samt ökad tydlighet i 
tillträdesreglerna. För att möjliggöra jämförbarhet har Sverige anslutit 
sig till Bolognaprocessen och den reform som har för avsikt att 
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harmoniera och samordna högre utbildning inom Europa. Det 
underliggande syftet är även här att öka mobiliteten hos såväl studenter 
som lärare/forskare. Distinktionen mellan harmonisering och 
uniformering kan dock vara hårfin. Spiro (2003) menar att 
harmonisering förutsätter förenliga syften men behöver nödvändigtvis 
inte förutsätta likartade regler. Inom Europa finns en mångfald av 
kulturer och det är värdefullt att behålla denna mångfald och att värna 
om akademins och lärosätenas autonomi.  
 
Kanske i än högre grad än tidigare är det av betydelse att hålla samtalet 
och diskussionerna om olikheternas och kulturernas betydelse levande 
när direktiv som Bolognaprocessen ska implementeras. Finns det risk 
att utbildnings- och kursplaner anpassas instrumentellt till Bolognas 
intentioner? Vad händer om Bologna införs och ”kläms in” i ett 
befintligt undervisningssystem där den enda förändringen blir en 
formuleringsfråga i kursplanerna? I A Framework for Qualifications of 
the European Higher Education Area (2005) beskrivs ett av 
Bolognaprocessens syfte vara att göra kursers och utbildningars syften 
och mål explicita genom att artikulera studenternas förväntade 
studieresultat. En förändring från tankesättet ”vad kursen ska ge” till 
”vad studenterna ska kunna, kunna uppvisa” är alltså inte bara en 
formuleringsfråga utan också en fråga om perspektiv på lärande och 
undervisning.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kommer Bolognaprocessens 
införande även att få pedagogiska konsekvenser där institutionernas 
och utbildningarnas undervisningskultur har betydelse. Framför allt 
kommer behovet av översyn av grundutbildningarna att göra sig 
gällande. Kanske är det i detta läge än mer betydelsefullt att synliggöra 
den egna kulturen och att få den reflekterad i andras sätt att ”göra 
undervisning”. Rowland (2002) menar att genom interdisciplinära 
samtal upptäcker lärare att deras syn på undervisning och lärande är 
rotat i ämnet och att det finns såväl likheter som skillnader i deras syn. 
Det för givet tagna kan bli föremål för granskning och övervägande 
och ställningstaganden blir därigenom mer medvetna.  
 
I Umeå universitets utvecklingsprogram 2010 (2003) framhålls 
betydelsen av ”möten över ämnesgränser för att skapa ett 
tvärvetenskaplig tänkande och få nya perspektiv på forskningsproblem 
och skapa nya stimulerande utbildningar”. Utifrån det 
universitetspedagogiska perspektivet har visionen betydelse både för 
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universitetspedagogikens praktik och forskning. UPC:s vision och 
verksamhetsidé formulerades som ett kollegialt gemensamt projekt 
under året 2005 och har lydelsen ”Universitetspedagogiskt centrum ska 
understödja och aktivt bidra till att det universitetspedagogiska arbetet 
präglas av hög kvalitet, professionalitet, mångfald och utveckling vid 
Umeå universitet.” För att möta denna vision skapades även en 
verksamhetsidé för UPC.  
 
Verksamhetsidén formulerades i följande tre punkter:  

• Att skapa tillfällen där det finns tid och rum för är 
gränsöverskridande samtal mellan kollegor i syfte att tänka efter, 
tänka nytt och tänka om 

• Att skapa handlingsberedskap för universitetspedagogisk 
utveckling 

• Att verka för en meriterande, kreativ och lustfylld lärandemiljö 
vid Umeå universitet 

 
Gränsöverskridande möten tillskapas bl.a. genom att uttag till de 
universitetspedagogiska kurserna sker utifrån principen om 
heterogenitet, där antalet platser tilldelas proportionerligt utifrån antal 
sökande från varje fakultet.  Att mötena har betydelse framgår i de 
utvärderingar som genomförs i kurserna. Det lyfts ofta fram att det är 
såväl inspirerande som utvecklande att få träffa och ha utbyte med 
kollegor från andra fakulteter än den egna. Det är, enligt kursdeltagarna, 
värdefullt att få upptäcka och erfara att förutsättningar och processer 
för lärande och undervisning är såväl lika som olika över 
institutionsgränserna.  
 
I rektorsbeslut 2005-10-11 fick UPC i uppdrag att ”under 
hösten/vintern 2005-06 genomföra utbildningar kring målformulering 
och bedömning av måluppfyllelse för utbildnings- och kursansvariga 
respektive studierektorer”. Inför denna utbildningsinsats diskuterades 
internt hur det skulle genomföras. Vi kom fram till att även i detta 
sammanhang prova den modell för kursintag som tillämpas i övriga 
universitetspedagogiska kurser. Detta trots att målgruppen var en 
annan än de som vanligtvis går universitetspedagogiska kurser och trots 
vetskapen om att kursplanearbete och kursplaneutveckling är något 
som vanligtvis bedrivs internt inom den egna institutionen. Den 
strategiska tanken var alltså att mångfalden även i detta fall skulle kunna 
berika de olika kulturernas möte.  
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I de intentioner som framskrivs i propositionen ska framtida kursplaner 
vara ett instrument för kommunikation och tydligt beskriva vad 
studenten ska kunna efter avslutad kurs. Dessutom ska kursplanerna 
skrivas med ett språk som ska förstås av såväl presumtiva studenter, 
kollegor inom akademin samt presumtiva arbetsgivare. I dagens 
kursplaner används ofta komplicerade ämnesbegrepp och 
kursbeskrivningarna är många gånger otydliga och varken vägledande 
för studenten eller den undervisande läraren.   
 
Vad medför en sådan strategi för deltagarna i utbildningen och vad 
upplever man att det innebär att mötas över ämnesgränser i aktiviteten 
att granska och utveckla kursplaner. Syftet blir alltså att beskriva 
kulturmötenas innebörd och utfall.  
 
 
Bolognaverkstäder som studieobjekt 
Utbildningarna för den i rektorsbeslutet beskrivna målgruppen 
genomfördes under första kvartalet 2006 med ett drygt tiotal endagars 
verkstäder. Vid varje verkstad deltog 20-25 personer. Inbjudan gick ut 
till samtliga fakulteter och institutioner och urval till varje verkstad 
gjordes utifrån att få en så stor institutions- och fakultetsspridning som 
möjligt. Planering och genomförande skedde i samarbete mellan UPC 
och Kent Löfgren, Beteendevetenskapliga mätningar. 
 
 
Bolognaverkstädernas upplägg och innehåll 
Inför verkstäderna formulerades vad vi förväntade att 
verkstadsdeltagarna skulle kunna efter en dags deltagande i kursen. De 
förväntade studieresultaten kom att lyda: 
 
Efter deltagandet i verkstaden ska deltagarna kunna: 

• förklara för kollegor vad som menas med ”learning 
outcomes”/förväntade studieresultat 

• formulera förväntade studieresultat i institutionens utbildnings- 
och kursplaner 

• förklara för såväl kollegor som studenter vad de förväntade 
studieresultaten innebär 

• formulera exempel på examinationsformer som mäter att 
studenterna har uppnått de förväntade studieresultaten 
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• ge exempel på undervisningsinsatser som stödjer studenternas 
uppnående av de förväntade studieresultaten 

 
Verkstäderna genomfördes som heldagsverkstad. Med utgångspunkt 
från befintliga kursplaner (en från grund och en från avancerad nivå) 
från deltagarnas institutioner bearbetades i fakultetsövergripande 
grupper om 5-6 personer frågorna ”vad ska studenten kunna” (att 
formulera förväntade studieresultat), ”hur vet vi att dom kan det” (att 
beskriva examination som möter det förväntade studieresultatet) samt 
”hur stöttar vi studentens lärande” (undervisning i relation till det 
förväntade studieresultatet och examinationen).  
 
 
Metod – angreppssätt  
För att kunna använda verkstäderna som studieobjekt samlades data in 
under dagen. Dels gjorde kursdeltagarna en individuell utvärdering av 
dagen och dessutom skedde ett antal uppsamlingstillfällen under dagens 
gång vars syfte var att grupperna skulle delge varandra vad man erfarit 
och kommit fram till. Detta fångades upp som ”tips” och ”fallgropar” 
på whiteboard. Dessa tips och fallgropar tecknades ner och har i denna 
skrift sammanställts till en tematiserad text som kom att rubriceras 
Blanda, dela och ge. De individuella utvärderingarna genomfördes 
genom att deltagarna i slutet av dagen fick teckna ner intryck från 
dagen på ett A5 papper utifrån frågan ”vad tar du med dig från denna 
dag”. Utskrift och sammanställning har gjorts av drygt 170 
utvärderingar. Dessa utskrifter har analyserats med en kvalitativ ansats 
där utsagorna har kategoriserats och sammanställts till en text. Denna 
text har fått de båda rubrikerna Kulturmöten samt Verkstadskultur och 
verkstadseffekt. Hela avsnittet benämns Kulturmöten i verkstadskultur. 
Citat från utvärderingarna är markerade med ” ”. 
 
 
Kulturmöten i verkstadskultur 
Exemplifieringen av vad det innebär och hur det upplevs att mötas i 
fakultetsövergripande grupper belyses i detta avsnitt utifrån rubrikerna 
Blanda, dela och ge, Kulturmöten samt Verkstadskultur och 
verkstadseffekt. 
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Blanda, dela och ge 
Att upptäcka kursplaner 
Verkstadsdeltagarna skulle inför verkstaden ta med sig två kursplaner, 
en för grundnivån och en för avancerad nivå. Vid flera tillfällen 
uttrycktes förvåning över hur många kursplaner man hade hittat och 
som man inte visste fanns vid institutionen. Vid översyn av vad som 
stod i de befintliga kursplanerna konstaterades vid flera tillfällen att 
”kurserna är bättre än kursplanerna”. Det uttrycktes som en 
nödvändighet att se över kursplanerna och att Bolognaprocessen satt 
lampan på ett befintligt problem. Tidigare har syftet med kursplanerna 
inte varit tydligt, en grupp uttryckte att det var värdefullt att ställa sig 
frågan ”vad ska kursplanen vara till för?” för att på så sätt synliggöra 
och förtydliga syftet med kursplanen. 
 
Att vända perspektiv 
Det konkreta arbetet med att formulera förväntade studieresultat ger 
insikten om att detta medför ett nytt sätt att tänka och att ”vända” på 
dagens befintliga perspektiv. Vanan att formulera vad kursen ska ge ska 
vändas till att formulera vad studenten ska kunna och 
verkstadsdeltagarna uttrycker att det är en möjlighet att ”bli mer 
konkret”. Detta uttrycks också som att ”vända på lärarperspektivet”.  
 
Att formulera förväntade studieresultat 
Verkstadsdeltagarna utvecklade egna strategier för hur man kan tänka 
när de förväntade studieresultaten ska formuleras. Att använda någon 
form av kunskapstaxonomi anses nödvändigt för att få ord och insikt 
om hur man kan uttrycka och verbalisera kunskap. Dessutom tydliggör 
taxonomierna vad som avses att studenterna ska kunna. Genom att 
använda ”kunskapsverb” kan även nivåerna synliggöras men detta 
kräver ett medvetet användande av verben. Samtidigt upptäcks 
svårigheten med att aningslöst använda taxonomier. Risker uttrycks 
vara att formuleringar kan bli allt för komplicerade vilket leder till att 
ingen förstår vad som avses. ’Keep it simpel’ ges som råd för att 
undvika detta och nödvändigheten att vara realistisk i sina 
formuleringar lyfts fram. Dock kontrasteras förenklingen med risken 
att förenkla vilket kan få som konsekvens att studenterna förhindras att 
utveckla förmågan att tolka och kritiskt granska vad som står. 
Diskussionerna kom att handla om den svåra balansakten att vara 
tydlig, otydlig eller onödigt övertydlig. 
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Ytterligare en frågeställning som diskuterades kan benämnas ”ska vi 
skrädda om eller sy nytt?”. Detta kom sig av att arbetet med att 
formulera förväntade studieresultat utgick från befintliga kursplaner 
och hur kurserna presenterades i dessa. Att utgå från befintliga 
kursplaner lyftes fram som en eventuell nackdel. En alternativ väg 
uttrycks vara att ”börja med rena ögon” vilket kan vara en mer 
förutsättningslös utgångspunkt. I trevandena efter att hitta ingångar till 
hur man kan tänka för att formulera förväntade studieresultat utan att 
det blir allt för komplicerade formuleringar angavs som knep att 
försöka ”verbalisera magkänslan”. En av grupperna upptäckte att det 
var enklare att utgå från befintlig examination för att formulera 
förväntade studieresultat. Ytterligare ett råd i processen är att ställa sig 
frågan ”hur vet vi att studenterna t.ex. förstår, hur vet vi att dom kan – 
vad ska uppvisas?”. Det vill säga en kontrollerande fråga som 
poängterar betydelsen av samstämmighet mellan förväntade 
studieresultat och examination där en grupp upptäckte att ”vi lägger oss 
väldigt högt i FSR och examinationen stämmer inte överens när vi 
granskar hur vi gör”. Den för höga ambitionen uttrycks också i ”försök 
inte göra ’allt’ på varje nivå”.  
 
I gruppernas diskussioner synliggjordes svårigheterna med många av de 
begrepp som vi använder oss av och där innebörden tas för given. Som 
ett exempel diskuterades begreppet att ”problematisera” där det visade 
sig att begreppet tolkades olika beroende av vilket ämne och tradition 
man representerade. Även innebörden av uttrycket ”aktivt deltagande” 
avtäcktes som ett luddigt begrepp. Begreppet används ofta i samband 
med muntlig examination i grupp men det finns inte formulerat vad 
studenten förväntas uppvisa med ett aktivt deltagande. När ett 
begrepps innebörd var oklart fanns det risk att ”man backar och tar ett 
annat begrepp i stället”. För att undvika att man oreflekterat byter ut 
begrepp framhölls betydelsen av att få tillfälle att diskutera begrepps 
betydelse med kollegor. Denna diskussion sågs även som en nyttig 
övning för att bli mer tydlig i sin kommunikation med studenter.  
 
Det framkom också att det var väsentligt att skapa en helhetsbild över 
utbildningarna och att det kan vara en fördel att ”börja med slutet av en 
utbildning”, genom att utgå från examensbeskrivningar och 
utbildningsplaner. Utifrån dessa kan man formulera förväntade 
studieresultat för olika kurser och moment.  
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Allt hänger ihop! 
Under arbetet att utveckla examinationsformer och svara på frågan 
”hur vet vi att studenten kan det vi har sagt att han/hon ska kunna” 
uttrycktes den spontana heuristiska reaktionen ”allt hänger ihop!”. Det 
uppfattas vara strategiskt att arbeta parallellt med frågorna ”vad ska 
studenten kunna” och ”hur vet vi det”. I reflektionen över att allt 
hänger ihop framkom det även en del självkritiska inslag där man 
uttrycker att ”vi talar om studenternas lärande men vi bryter inte vårt 
eget mönster”. ”Vi ser kurserna som ’min’ kurs och inte kursen i dess 
totala sammanhang.” Det framkommer även att det är av betydelse för 
undervisningen vad som uttrycks i de förväntade studieresultaten och 
att det idag finns en stor mängd beprövade erfarenheter som aldrig 
uttrycks för studenterna. Dessutom poängteras behovet av mer 
undervisning till de utländska studenterna och betydelsen av att, för alla 
studenter, vara tydlig i vad det innebär att studera vid universitet. 
 
Att gå vidare 
Klimatet i verkstäderna var genomgående mycket positivt, generöst och 
arbetsintensivt vilket även framgår av sammanställningen av de 
individuella utvärderingarna. Det prestigelösa klimatet gjorde att många 
frågor och farhågor om hur detta skulle tas emot hos kollegorna på den 
egna institutionen lyftes upp till ytan. Förhoppningar fanns om att få 
utrymme och möjlighet att fortsätta arbetet vid den egna institutionen i 
samma ”anda” som under verkstadsdagen.  
 
En del insikter som gjordes under dagen upplevdes problematiska att ta 
upp vid den egna institutionen. Det är ”svårt att tänka fritt och att 
tänka nya examinationsformer”, ”traditionen påverkar” vilket ofta får 
som konsekvens att den befintliga examinationen behålls. Förutom 
traditionens påverkan ser man likväl en risk i att examinationsformerna 
kan bli statiska på grund av att de utgår från de förväntade 
studieresultaten. Dessutom framkommer det att ”vi examinerar mer än 
vad som framgår i de förväntade studieresultaten” och att det finns en 
risk för att examinationen blir för instrumentellt beskriven i kursplanen. 
Ett råd för att utveckla nya examinationsformer inom den egna 
institutionen var att efterfråga och få exempel av andra institutioner.  
 
Bedömning av studentens prestation är svår och det uttrycks att det 
idag ofta görs utifrån beprövad erfarenhet och med en 
fingertoppskänsla av den erfarne läraren. Men eftersom det idag är 
”ganska flytande kriterier för bedömning” ser man i det fortsatta 
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arbetet att det är av betydelse att utveckla bedömningskriterier och att 
dessa även kan framstå som viktigare än examinationsformen. 
 
Nedanstående listade frågor upplevdes väsentliga att fortsätta diskutera 
såväl inom som utanför den egna institutionen.  

• Hur utvecklar vi bedömningskriterier? 
• Kan undervisningsformerna påverka examinationen? 
• Fördjupning – bredd i ett ämne? Vad är vad och kan bredd vara 

djup och vise versa? 
• Förväntade studieresultat beskriver nivån för godkänd – kan det 

bli svårt att motivera till väl godkänd? 
• När examinerar vi och när stödjer vi lärandet? 
• Vad är ’grundläggande kunskap’. Vi har uttryckt oss så tidigare 

men nu behöver vi definiera det.  
• Hur hög preciseringsgrad behövs i det förväntade 

studieresultatet? 
• Vad betyder alla ord? 
• Får något vara grundläggande på avancerad nivå? 
• Hur mäter man det ”omätbara”? T.ex. genus, etnicitet 
• Bildningsidealet – vad händer med det?  
• Progression – hur explicit ska man vara? 
• Balansen mellan att uttrycka progression i de förväntade 

studieresultaten och vad som uttrycks som förkunskapskrav. 
 
Kulturmöten 
Att möta kollegor från andra fakulteter har upplevts mycket värdefullt. 
Det har dels inneburit att man har kunna jämföra den egna 
institutionen med andra och det har dessutom inneburit att man har 
fått nya perspektiv på sin egen verksamhet.   
 
Jämförelsen med andra är betydelsefull ur två perspektiv, dels för att få 
se likheter och skillnader men också för att identifiera sitt eget läge i 
förhållande till de andra. Att se likheter och skillnader uttrycks ofta som 
ett positivt konstaterande av att det är värdefullt med igenkänning av 
det egna men även att olikheterna har ett värde i sig. Ett vanligt 
uttalande är ”Det är alltid intressant att jobba tillsammans med andra 
lärare från andra delar av vårt universitet, att få se likheter och olikheter 
är bra”.  Att identifiera sitt eget läge beskrivs i betydelsen av att se hur 
långt eller hur väl man ligger till i förhållande till andra institutioner. 
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Det handlar också om att se att andra institutioner har samma 
bekymmer som man själv har, vilket har en lugnande effekt samtidigt 
som det skapar en gemenskap ”i eländet”. En deltagare skriver ”jag tar 
med mig att problem kring förväntade studieresultat, examination och 
uppläggning inte är fakultetsspecifika. Alla har liknande bekymmer”. 
 
Nya perspektiv handlar om att ha upptäckt något nytt i mötet med 
andra. Genom att under verkstadsdagen arbeta i fakultetsblandade 
grupper får man som en deltagare uttrycker det ”möjlighet att se sitt 
eget med andras ögon”. Det upplevs mycket givande att få ”diskutera 
med andra som inte har en förförståelse inom det egna ämnet” med 
motiveringen att det är lätt att inom sin egen institution använda 
begrepp och förklaringar som för utomstående blir obegripliga. Trots 
att det vidgade perspektivet leder till en ökad komplexitet upplevs det 
ändå positivt att få fler perspektiv. En deltagare menar att det är 
”mycket positivt att diskutera över fakultetsgränserna. Inser att arbetet 
är betydligt mer komplext än det från början syntes vara”. En annan 
person uttrycker det nya perspektivet genom en utvidgning av det 
tidigare tänkta ”tycker att jag lärt mig mycket och då framförallt att allt 
går att se på olika sätt (förutsättningar, traditioner etc. varierar ju ganska 
mycket)”. 
 
Nya perspektiv visar också på upptäckten av värdefulla olikheter. Man 
värnar om det unika samtidigt som det egna kan ifrågasättas i en icke 
hotfull miljö. En deltagare skriver ”Fick också tänka efter hur vi gör 
och både argumentera för det men även kanske backa och få in andra 
perspektiv på det man gör på sin egen institution.” En annan deltagare 
anger på samma tema att ”man fick tillfälle att opretentiöst prata med 
kollegor utanför den egna fakulteten och ämnet”. Trots att 
övervägande antalet utvärderingar lyfter fram betydelsen av den 
generösa stämningen i grupperna anger en person att 
”gruppindelningen fungerar ej så bra. Bör vara lite jämnare 
(institutionslik) vid första ’cirkeln’. Det skulle kanske gett mer än 
försvar av sina redan skrivna kursplaner. Kanske har det att göra med 
den rädsla för att ’blotta sig’ som jag tycker så många lärare lider av”. 
Ifrågasättande av kursplaner som redan har reviderats kan upplevas 
hotfullt och särskilt om syftet med presentationen av kursplanen var att 
få en bekräftelse och inte en granskning. 
 
I mötet mellan olikheterna har det blivit möjligt att få insikt om det 
egna och att få nya perspektiv på det som annars är självskrivet.  I 
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denna insikt blir det också möjligt att värdera det egna, se vad det 
består av och bedöma om det duger eller inte. Insikt om det egna 
handlar om en jämförelse men upptäckten av det egna blir nytt när det 
speglas utifrån andra, ”man förstår behovet av översyn när man får 
andras ögon på kursplanearbetet” skriver en deltagare. En annan 
person uttrycker ungefär samma sak i uttalandet ”Att tillsammans med 
andra gå igenom förväntade studieresultat för olika kurser visar att det i 
många fall är så att kursplaner och deras mål är väldigt vagt 
formulerade för andra än de som skrivit dessa”.  
 
Att få andras ögon på det egna och att få inblick i andra ämnesområden 
och hur dessa hanterar olika undervisningssituationer medförde också 
att man fick nya idéer till den egna verksamheten. En deltagare skriver 
”Bra att sitta i grupper där vi hade olika erfarenheter. Jag kommer att ta 
med mig flera nya idéer om hur jag kan bedriva undervisningen 
framöver.” och en annan person skriver ”lärt mig nya 
undervisningsformer genom att ta del av andras erfarenheter.” 
 
Verkstadskultur och verkstadseffekt 
Detta avsnitt har fått sin rubrik för att belysa vad verkstäderna som 
fenomen har medfört för deltagarna. Verkstadskulturen har 
genomsyrats av prestigelöshet och ett givande och tagande. Dagen har 
också medfört olika sorters effekter eller resultat som deltagarna bär 
med sig ’hem’. 
 
Det som här benämns verkstadskultur definieras av den känsla 
verkstäderna har medfört. De känslor som lyfts fram är att det har varit 
roligt, givande och gett energi till vardagen. Det har varit roligt att delta 
i verkstaden, roligt att arbeta med kursplaner, roligt att möta och 
samarbeta med kollegor från andra ämnesområden än det egna. En 
person skriver ”jag gillar att arbeta med kursplaner ännu mer efter 
denna dag”. Någon skriver att ”det har varit roligt och arbetet har 
genomförts med anarkistisk stämning i gruppen”. Det har dessutom 
haft en lugnande effekt dels för att man har arbetat konkret med 
befintliga kursplaner och dels för att man fått möta kollegor från andra 
ämnesområden som ”sitter i samma båt”.  ”Bologna framställs som ett 
spöke som ska hemsöka varje studierektor under året. Dagen har visat 
att kåren nog kommer att överleva. Psykologiskt mycket viktigt att på 
detta sätt avdramatisera arbetet och göra det mer lustfyllt”. Det talas 
också om en känsla av ökat självförtroende att initiera kursplanearbetet 
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inom den egna arbetsplatsen ”tar med mig reflektioner för att med gott 
självförtroende börja reformarbetet på min egen institution”.  
 
Verkstaden har också tjänstgjort som en väckarklocka att det är dags att 
påbörja kursplanearbetet. Uppvaknandet inger en nyvaken känsla och 
även oro inför det som kommer. Några uttrycker detta som att ”jag är 
både lugnad och oroad”, ”jag tar med mig en avdramatisering av 
kursplaneförändringen och ganska konkreta tankar om hur det kan 
fortskrida på institutionen och jag inser att det borde ha inletts för 
länge, länge sedan” samt ”vi har startat men behöver öka farten”.  
 
Flera uttalanden belyser både känsla och effekt vilket innebär att 
kursdagen har ingett en känsla men att det samtidigt kommer att få 
konsekvenser i det fortsatta arbetet. Uttalanden från två deltagare 
belyser detta där de skriver ”Inspiration och pushning att utveckla 
tydlighet i sambanden mellan mål – examination – kriterier – 
undervisning, fortsatt behov av att omfördela tiden från schemalagd tid 
till examinationstid och att utveckla studentsamverkan i kursplanering 
+ ökad studentaktivitet och ansvar.” och ”en nyfikenhet för hur 
kursplaner, kriterier etc. skall utformas. Mindre motstånd än tidigare till 
Bolognatexter etc. Mindre ’rädsla’ för diskussioner med andra runt 
ämnet”. 
 
Verkstadseffekten eller resultatet av kursdagen handlar om att man tar 
med sig något från verkstaden som kan komma till nytta i det fortsatta 
arbetet. Det uttrycks t.ex. som en nyvunnen insikt om att det finns en 
struktur och en intention med kursplaner och kursplanearbetet ”det har 
varit nyttigt att erinra sig hur allt hänger ihop! Mål, genomförande, 
examinationer etc. samt hur viktigt det är hur man formulerar sig kring 
detta” och ”vi måste bli mer medveten om kursplanens betydelse, hur 
de olika delarna skall hänga ihop och att det skall vara ett levande 
dokument”. Struktur kan också innebära att man får en bekräftelse på 
det man redan vet men att det blir förstärkt när det presenteras på ett 
annat sätt, som en deltagare uttrycker det ”som vanligt är det inte något 
helt nytt MEN det presenteras och serveras i logisk strukturerad form 
och blir till en hjälp att få ordning i tänket kring VAD vi gör när vi 
håller våra kurser”.  
 
Deltagarna går även hem med en strategi som har utvecklats under 
dagen i grupperna eller att man tar med sig strategier som använts i 
verkstaden för att applicera det i kollegiet vid kursplanearbetet. ”Bra 
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med blandade grupper – det är lätt att man blir hemmablind. Kanske 
man även ska samarbeta när man skriver sina kursplaner med andra än 
sina ’egna medarbetare’”. En annan person har utvecklat ett eget 
’mantra’ som lyder ”var bestämd, fall inte i gamla hjulspår när 
förväntade studieresultat formuleras, det är roligt att formulera 
lärandemål, måste anstränga sig och tänka igenom vad jag vill och 
menar”.  
 
Man uttrycker också en ökad medvetenhet och ändrad inställning till 
Bolognaprocessen. Den ändrade inställningen kan tolkas som en 
strategi eller en omformulering, för att klara ett stort förändringsarbete 
inom begränsad tid och begränsade ekonomiska ramar men det kan 
också spegla hur man förhåller sig till direktiv. Två citat belyser de båda 
ståndpunkterna ”Bra att inse att denna påbjudna byråkratiska 
Bolognaprocess går att vända till vår fördel, genom att tydligare 
formulera varför man vill ge en kurs (FSR) och hur det i sin tur kan 
kopplas till examination och pedagogik” samt ”Det är både nyttigt och 
roligt att vi i lärargruppen nu ’tvingas’ diskutera pedagogiska frågor. Att 
sådan här utbildning anordnas av Umu är ett exempel på gott 
ledarskap”. 
 
Även pedagogiska effekter lyfts fram och deltagarna tar med sig olika 
förslag och nya sätt att både bedriva undervisning och genomföra 
examination. Vikten av att variera sig belyses och detta i syfte att 
utmana såväl sig själv som lärare och studenterna. Några uttrycker 
också betydelsen av att ha två pedagoger i rummet under dagen vilket 
har gett diskussioner med fler infallsvinklar. 
 
 
Kulturmötenas förväntade och oväntade resultat 
Det förväntade studieresultat som formulerades för verkstäderna kom 
att uppfyllas genom att samtliga deltagare arbetade med sina befintliga 
kursplaner. Deltagarna gick från sin verkstad med en eller flera 
formuleringar av förväntade studieresultat och hade såväl diskuterat 
som utvecklat tankar och strategier för examination och undervisning. 
Eftersom det under dagen fördes så intensiva diskussioner kan man 
också förvänta sig att deltagarna klarade av att förklara idéer och 
principer för sina kollegor vid institutionen.  
 
Vilken betydelse har det att en kurs är upplagd med verkstad som 
form? I det studerade fallet har det haft stor betydelse att ge kursen i 
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verkstadsform där man både fick teoretisk input för att därefter arbeta 
praktiskt med befintliga kursplaner. Innehållet och uppgiftens art 
bidrog till att verkstadsformen upplevdes värdefull. Nyttoeffekten ökar 
när arbetet utgår från konkreta verksamhetsanknutna dokument eller 
uppgifter. Denna form kan även bidra till insikt om egna styrkor och 
svagheter och till att utveckla handlingsberedskap för pedagogiskt 
förändringsarbete (Rust, 1998). I såväl Rust:s studie om effekten av att 
delta i verkstad som i de här studerade verkstäderna upplevdes det 
givande att arbeta tillsammans i ämnesövergripande grupper och att 
prestera konkreta resultat under tidspress. Inom akademin finns en 
tradition att ha utrymme för långa diskussioner som inte med 
nödvändighet måste resultera i ett konkret resultat men där 
diskussionen i sig har ett stort värde. Att bryta den traditionen kan 
alltså upplevas givande och utvecklande. Det kan vara värdefullt att i 
högre grad använda verkstadsformen vid universitetspedagogisk 
kursverksamhet. Det pedagogiska upplägget och innehållet skulle då 
kunna utgå från forskningsprocessens metodik (Hult, 2003) med 
problemlösning utifrån tematiska verksamhetsanknutna projekt.  
 
I kursplaneringssammanhang kommer fokus att riktas mot de 
förväntade studieresultaten och man kan då ställa sig frågan finns det 
även oväntade studieresultat och vad skulle det i så fall vara? Det 
oväntade skulle kunna vara effekter av undervisning och utbildning 
som inte har kunnat förutses och därmed inte heller planerats att bli 
bedömda. Lena Adamsson (2005) menar att man kanske kan tänka sig 
att bland de förväntade studieresultaten ge utrymme till det oväntade 
och ospecificerade. I studentsammanhang skulle då det oväntade 
utgöras av den prestation som går utöver det förväntade och kanske är 
detta den prestation som kan ge resultatet väl godkänd.  
 
I denna studies sammanhang består det oväntade av de upplevelser 
som deltagarna bar med sig och som kanske även satte sin prägel på det 
efterföljande kursplanearbetet. Eftersom det så genomgående fanns 
kommentarer om att verkstaden hade varit rolig, givande och gett 
energi kan man inte låta bli att stanna upp och reflektera över hur det 
kommer sig och om det fått någon effekt på det fortsatta arbetet på 
institutionerna. Kanske har det haft effekt under en viss tid och i 
inledningsfasen av det omfattande revideringsarbetet av kursplanerna. 
 
Det har haft betydelse för kursdeltagarna att få det egna belyst utifrån 
andras ögon vilket har gett dem nya perspektiv och idéer till den egna 
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verksamheten. Det har också varit viktigt att få jämföra sig med andra, 
mäta styrkor, definiera sin egen position i förhållande till andra 
institutioner. Universitetslärarens dagliga arbete erbjuder aldrig eller 
sällan tillfällen för tematiska diskussioner med kollegor från andra 
ämnesområden. Effekten av dessa möten blir dels ett synliggörande av 
det egna och även en uppfattning om att vara en del i en helhet. Det 
framkommer också att det inte upplevs hotfullt att diskutera kursplaner 
med personer som står utanför det egna kunskapsområdet. Det skulle 
dock i ett sammanhang som detta kunna utvecklas prestige, 
ämneskamp och revir men så var inte fallet i verkstäderna. Det fanns 
bland de drygt 170 utvärderingarna endast en kommentar om detta. 
Detta kan förstås och förklaras på olika sätt. Dels kan det vara mindre 
hotfullt att diskutera med personer som inte har ämneskunskapen på 
grund av att det då är svårare att ifrågasätta ämnesområdet och dess 
specifika kunskapssyn. Dessutom är själva företeelsen att formulera 
förväntade studieresultat ett nytt sätt att tänka där ingen kan hävda sin 
expertkunskap på området. I tider av förändring och utveckling är det 
betydelsefullt att det tillskapas ”rum och atmosfär” för prestigelösa 
diskussioner där kreativa tankar kan få vandra fritt och blandas med 
intryck från det som tidigare varit såväl känt som okänt. 
 
Riktlinjer och tidsplaner utarbetades parallellt med verkstädernas 
genomförande vilket medförde att det var nödvändigt att betrakta och 
hantera kursplanerevideringarna som tillfälliga och att se 
kursplaneutvecklingen som en process över tid. Detta skulle ha kunnat 
innebära frustration över otydliga direktiv men vändes till en 
framgångsfaktor där det ansågs positivt att påbörja ett revideringsarbete 
som hade sin fortsättning framåt i tiden. På så vis kan verkstäderna ha 
kommit i ”rätt tid” där personer med kursplaneansvar just börjat inse 
att det var nödvändigt att påbörja ett revideringsarbete trots avsaknad 
av direktiv. Eftersom det infann sig en känsla av att alla ”satt i samma 
båt” var det lättare att hantera den osäkerheten. Verkstäderna 
uppfattades istället som en startsignal som man outtalat väntat på och 
som en orsak att ta itu med kursplanearbetet. För att referera till 
Ellströms (2001) perspektiv på lärande i yrkeslivet fanns det såväl en 
personlig beredskap som ett behov av att lära vilket gjorde 
förutsättningarna gynnsamma för ett lärande och en positiv syn på 
uppgiften. Personlig beredskap och upplevelsen av ett behov att lära är 
betydelsefulla faktorer när det gäller lärande generellt men har kanske 
inte i så hög grad uttryckts som förutsättnings- och framgångsfaktorer 
för universitetspedagogisk kompetensutveckling. 
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Att begrunda och ta i beaktande det oväntade kan ha stor betydelse för 
hur vi verkar som pedagoger och lägger upp vår undervisning. Om 
undervisning betraktas som en stelbent kausal verksamhet där de 
förväntade studieresultaten helt styr undervisningsverksamheten finns 
risken att det utvecklas undervisningsteknologi. Givet ett visst förväntat 
studieresultat bedrivs undervisning och examination på ett förbestämt 
sätt. Men handlar inte undervisning om att anpassa sin egen roll och sitt 
undervisningsmaterial till en målgrupp vid en viss tidpunkt? Kan man i 
så fall tala om att utveckla undervisningskonsten? Att utvecklas i den 
professionella lärarrollen och att bedriva och utveckla undervisning 
bygger såväl på vetenskapens kunskaper som på erfarenhetens 
reflektion. Genom att ”vara i” undervisningssituationer och reflektera 
över dessa med de verktyg som finns ges större förutsättningar för att 
utveckla undervisningskonsten, ”the art of teaching”.  
 
 
Umeå universitet som ett Europa i miniatyr 
Direktiv som tex. Bolognaprocessen kan betraktas på olika sätt. Det 
kan betraktas som en reform där implementering sker med en top-
down strategi med hårt styrda tids- och aktivitetsramar och med krav 
på stora omstruktureringar inom snäva tids- och ekonomiska ramar. 
Konsekvenserna av en sådan strategi bli ofta motstånd på grund av att 
kraven blir för stora i förhållande till resurserna. Med en bottom-up 
strategi däremot där kursplanearbete får gå hand i hand med 
pedagogisk utveckling och reformarbetet ses som en process över tid 
kan genomförandet få större genomslagskraft med bredare och mer 
långsiktiga mål.  
 
Trowler (2004) använder metaforen Spagetti Bolognese för att måla 
bilden av Bolognas införande. För att avgöra om spagetti är färdigkokt 
kan man slänga en spagetti mot väggen. Fastnar den är spagettin 
färdigkokt, ramlar den ner behöver den mer tid att koka. Koktid måste 
anpassas till den typ av spagetti det handlar om. Med en bottom-up 
strategi finns det utrymme att ta hänsyn till ”olika koktider” och målet 
blir att oavsett koktid ska alla spagetti var klara innan de serveras. 
Institutionerna har olika beredskap att möta dessa förändringar och det 
kommer att finnas de som inom den närmaste framtiden inte mäktar 
med att genomföra någon större förändring. Det finns också de som 
står vid startlinjen för att ta tillfället i akt att genomdriva såväl 
innehållsmässiga som pedagogiska förändringar av utbildningarna. 
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Dessa ser Bologna som en möjlighet att utveckla en internationell 
profilering för att locka såväl studenter som forskare.  En allmän 
uppfattning som genomsyrade verkstäderna var att det nu fanns 
möjlighet att arbeta med pedagogisk utveckling utan att ha känslan av 
att tidigare ha gjort fel. 
 
Vad kommer att hända? Kommer det Europeiska utbildningssystemet 
att harmoniseras? Säkert är det en startpunkt för förändring och 
utveckling hos många länder och lärosäten. Knappast kommer det att 
råda total harmoni mellan utbildningar i olika länder, inte ens inom ett 
land och säkert kommer mångfalden av universitetspedagogiska 
strategier att bestå. Säkert kommer dessa strategier att vara lika 
oreflekterade och mer bunden i tradition än som ett aktivt val utifrån 
vad som är lämpligt i förhållande till vad studenten ska kunna. Säkert 
kommer också morgondagens examinationer att missa målet, inte vara i 
harmoni med att utvärdera om studenten nått den kunskap, den 
färdighet som utgavs i resultatbeskrivningen. Säkert kommer vi även i 
fortsättningen att skapa utbildnings- och kursplaner som inte blir det 
”levande” dokument som avsågs. Däremot kan det vara så att vi inom 
Europa får en struktur att samlas kring. En struktur som kan verka som 
utgångspunkt för att synliggöra kvalitetsaspekter och 
universitetspedagogiska frågor.  
 
På samma sätt kan Umeå universitet betraktas som ett Europa i 
miniatyr där varje fakultet representerar ett land och varje institution 
representerar ett lärosäte. Då skulle vi förstå och även uppskatta 
mångfalden av uttryck för lärande och undervisning. Men samtidigt 
skulle vi ha en gemensam utgångspunkt i ett processinriktat framtida 
utvecklingsarbete där vi ställer oss frågorna, vad ska studenten kunna, 
hur vet vi att han/hon kan det och hur ska vi stötta detta och i vilket 
sammanhang/i vilken kultur sker lärandet. Enkla frågor som i sin 
enkelhet kan skapa oreda, reflektion och förhoppningsvis reda och 
utveckling inom universitetspedagogiken. Rowland (2002) menar att för 
att skapa reda och överensstämmelse behöver universitetspedagogisk 
verksamhet synliggöra och överbrygga de klyftor som idag finns mellan 
lärare och studenter, lärare och ledare, undervisning och forskning och 
kunskapens fragmentariska natur. För att klara den uppgiften behövs 
de ämnesövergripande mötena och samtalen.  
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Sammanfattning 
Att som universitetslärare/forskare uppmanas till eller för övrigt 
reflektera över den fysiska miljöns betydelse för undervisning och 
lärande är inte något vanligt inslag i universitetspedagogiska 
sammanhang. Som ett led i ett påbörjat utvecklingsprojekt ville vi 
undersöka hur lärarstudenter ser på den fysiska miljöns betydelse i 
undervisning vid lärarutbildning. Vi ville även få ta del av studenters 
erfarenheter av hur undervisande lärare i lärarutbildningen använder sig 
av den fysiska miljön i pedagogiskt syfte. Hur skulle miljön kunna 
utformas för att bidra till studenters utveckling och lärande? Vid en 
verkstad arbetade studenterna med att skapa en i deras ögon önskvärd 
fysisk miljö och presenterade intresseväckande tankar och idéer på 
utformning av ett rum för lärande. Studenternas presentation visar att 
de finner den fysiska miljön betydelsefull i relation till deras eget 
lärande och att det kan berika om lärare vid lärarutbildningen 
reflekterar över och lägger vikt vid det fysiska rummet i pedagogiskt 
syfte i sin undervisning. Att öka medvetenheten bland såväl studenter 
som lärare kan bidra till att utveckla undervisning och lärande vid 
Umeå universitet.   
   

* * * 
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Sammanfattning 
Våren 2004 tog Universitetspedagogiskt centrum initiativ till ett 
kollegium för pedagogiskt ansvariga som kallades för ”Seminarieserien 
för pedagogiskt ansvariga”, SPA. Personer med ett högt deltagande 
under de år som SPA arrangerats bjöds hösten 2006 in till en lunch och 
ett kollegialt samtal kring frågan om varför de deltar i SPA-seminarier 
och 12 personer kom att delta i dessa samtal. Resultatet av samtalen 
visar att SPA ger en social funktion som inte återfinns någon 
annanstans; SPA genererar nätverk över både institutions- och 
fakultetsgränser; SPA utvecklar den egna, något diffusa professionen 
genom erfarenhetsutbyte och identitetsförstärkning; SPA fungerar som 
inspiratör vid diskussioner kring pedagogisk utveckling vid hem-
mainstitutionen. Samtalen visar också att vissa villkor i organiseringen 
av SPA-seminarier är viktiga för att uppfylla ovanstående kvaliteter. 
 

Inledning 
En universitetslärare kan ha många roller i sin funktion som lärare. 
Dessa roller kräver olika saker av sin utövare och det uppstår också 
ofta ett behov av att få tillfälle att träffa andra personer som har 
motsvarande roller. För att kunna uppfylla kraven krävs också många 
gånger utbildning i rollen.  
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I och med det pedagogiska handlingsprogrammet som antogs i 
november 2002 infördes en ny roll, nämligen den pedagogiskt 
ansvariga. I det pedagogiska handlingsprogrammet sägs under rubriken 
”Pedagogiskt arbete” och ambitionen ”Det pedagogiska arbetet vid 
universitetet präglas av hög kvalitet, professionalitet, mångfald och 
utveckling” bland annat följande under underrubriken ”Riktlinjer”:  
  

På varje fakultet och institution finns ett tydligt pedagogiskt 
ledarskap med uppgift att initiera, stimulera och genomföra 
pedagogisk utveckling. För detta avsätter fakultetsnämnderna och 
institutionerna särskilda medel. 

 
Under rubriken ”Treårsplan” förtydligas vad detta innebär och här 
hittar vi också den pedagogiskt ansvariga för första gången.  
 

Varje institution eller annan enhet med utbildningsansvar utser en 
pedagogiskt ansvarig person eller grupp med uppgift att initiera 
och stimulera den pedagogiska utvecklingen inom institutionen 
eller enheten. 

 
Vid en del institutioner inkluderades den nya rollen som pedagogiskt 
ansvarig i den studierektorsroll som man tidigare haft medan andra 
införde en ny funktion som pedagogiskt ansvarig. Vid många 
institutioner var man osäker på vad den pedagogiskt ansvariga 
egentligen skulle göra och vilket förhållandet mellan denna och övriga 
funktioner vid institutionen skulle vara vilket ibland också medförde att 
det inte utsågs någon med beteckningen pedagogiskt ansvarig. Den 
vanligaste lösningen var att låta den som var studierektor också vara 
pedagogiskt ansvarig. 
 
Även bland de personer som hade fått det nya uppdraget som 
pedagogiskt ansvarig fanns en osäkerhet om vad funktionen egentligen 
skulle omfatta och hur den var relaterad till andra funktioner, 
framförallt studierektorsfunktionen. Det fanns ingen speciell utbildning 
för studierektorer och inte heller för den pedagogiskt ansvariga. Vid 
varje fakultet fanns det speciella sammankomster till vilka 
studierektorer/motsvarande kallades men det var inte självklart att den 
som var pedagogiskt ansvarig också skulle närvara vid dessa. 
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Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga – SPA 
Våren 2004 tog Universitetspedagogiskt centrum, UPC, genom Sven B 
Eriksson och Per-Olof Ågren initiativ till ett kollegium för pedagogiskt 
ansvariga som vi kallade för ”Seminarieserien för pedagogiskt 
ansvariga”. Vi arrangerade seminarierna i form av lunchseminarier 
mellan 11.30 och 13.00 och vi har sedan starten arrangerat cirka tre 
seminarier per termin. Vid ett tillfälle har seminariet inte arrangerats i 
samband med en lunch utan som ett ”vanligt” seminarium. Efter en tid 
kom titeln till seminarieserien att också få en något förkortat form, 
SPA, vilket också ledde till att vi fick ett motto för lunchseminarierna: 
Huvudsakligen genom sitt klimat utöva en gynnsam inverkan på de pedagogiskt 
ansvariga.  
 
Varje seminarium har ett eget tema som ofta de pedagogiskt ansvariga 
själva har bestämt (se tabell 1). Inför seminariet skickar vi ut en 
inbjudan, dels i skriftlig form till den ”pedagogiskt ansvariga” på 
respektive institution, dels via e-brev till samtliga personer som tidigare 
varit med vid en SPA-lunch. 
 
När den pedagogiskt ansvariga kommer till seminariet har vi placerat 
honom/henne tillsammans med ett antal andra deltagare, vanligtvis 5-6 
personer per bord. Vid borden eftersträvar vi för det mesta en 
blandning av fakultetstillhörighet och kön. Den första halvtimmen 
ägnas åt att äta en lunch som UPC bekostar. Under denna tid finns det 
ingen styrning av samtalsämnena. Timmen mellan 12 och 13 kan i 
princip sägas vara indelad i tre delar. Den första tredjedelen ägnas åt en 
inledning till temat, antingen av någon av deltagarna eller av en 
inbjuden gäst. Under den andra tredjedelen diskuteras temat kring 
respektive bord av deltagarna. Den avslutande tredjedelen ägnas åt att 
fånga upp synpunkter och tankar från borden som kan vara av allmänt 
intresse för deltagarna.  
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Tabell 1: Teman på genomförda seminarier 
2004 2005 2006 2007 (planerade 

våren 07) 
Att leda pedagoger Att hantera plagiat Bolognaprocessen I - 

allmänt 
 

Verktygslådan över 
olika 
examinationsformer 
– hur ser den ut? 

Vad innebär det 
pedagogiska 
ledarskapet – mot 
en 
arbetsbeskrivning? 

Studentperspektiv 
på pedagogiskt 
ledarskap 

Bolognaprocessen II – 
Hur bestämmer vi 
betyg? 

Att coacha lärare – 
hur gör man? 

Vad bör det 
pedagogiska 
utvecklingssamtale
t innehålla? 

Ledarskapsperspekti
v på rollen som 
pedagogiskt ansvarig

Bolognaprocessen III 
– Studenters ökade 
heterogenitet 

Hur organiserar vi 
för pedagogiskt 
erfarenhetsutbyte på 
institutionerna? 

Att påverka lärare 
i en viss 
pedagogisk 
riktning – hur gör 
man? 

Målrelaterade betyg 
och formulering av 
kunskapsmål 

Hur fångar och möter 
vi studentkrav? 

 

Vilka möjligheter 
finns för 
pedagogisk 
ledning – och hur 
utnyttjas det? 

Konsekvenser av 
Bolognaprocessen 

Hur främjar bildning 
anställningsbarhet? 

 

  Kursvärdering ♥ 
pedagogisk utveckling 
= sant? 

 

 

Varför går du på SPA? 
För att få så kvalificerade svar som möjligt på frågan för denna studie – 
Varför går du på SPA? – formulerade vi kriteriet ”högt deltagande 
under de år som SPA arrangerats”. Bland alla som någon gång deltagit 
vid ett SPA uppfyllde 24 personer detta kriterium. Dessa kan ses som 
SPA:s stamdeltagare. Av dessa kom 12 personer att delta i samtalen 
kring SPA. 
 
Vi valde att fånga svar på vår fråga genom att tillämpa samma 
samtalsform som de ordinarie SPA-seminarierna. Vi bjöd in studiens 
deltagare till en lunch och ett kollegialt samtal kring frågan om varför 
de deltar i SPA-seminarier. Fyra lunchsamtal arrangerades där två 
samtal kom att bli könshomogena (det ena enbart kvinnor och det 
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andra enbart män) och de övriga var könsheterogena. Med SPA:s 
kollegiala lunchsamtal som modell skapades ett samtalsklimat snarare 
än en intervjusituation. Vi ställde väldigt få frågor till respondenterna 
och de som ställdes utgjorde mestadels följdfrågor för att hålla igång 
samtalet.   
 
Följande avsnitt utgör en redovisning av dessa samtal. Avsnittet inleds 
med några av deltagarnas övergripande intryck av seminarierna. Sedan 
följer ett koncentrat av samtalen, indelat i följande svarskategorier:  
 

1. SPA ger en social funktion för studierektorer/pedagogiskt 
ansvariga som inte återfinns någon annanstans,  

2. SPA genererar nätverk; kontakter över både institutions- och 
fakultetsgränser som utnyttjas i olika utsträckning,  

3. SPA utvecklar den egna, något diffusa professionen, genom 
erfarenhetsutbyte och identitetsförstärkning,  

4. SPA fungerar som inspiratör vid diskussioner kring pedagogisk 
utveckling vid hemmainstitutionen, 

5. Hur är SPA möjligt? Vissa förutsättningar och villkor i 
organiseringen av SPA-seminarier är viktiga att de uppfylls för att 
ovanstående kvaliteter ska upplevas. 

 
Deltagarnas övergripande intryck är att man alltid har med sig något 
från SPA, alltid en känsla av näring från dessa seminarier. Det viktiga 
på SPA är inte att komma fram till något särskilt, utan att få ventilera 
olika frågor och att få dela med sig av egna arbetsformer och andra 
erfarenheter. Det är de förutsättningslösa diskussionerna som gör SPA 
så värdefullt. Informella samtal ger mycket mer än man tror. Deltagarna 
har svårt att sätta fingret på vad som är betydelsefullt med just infor-
mella samtal, men känslan är stark att dessa ger väldigt mycket. Ett skäl 
till detta är att SPA-deltagarna ofta uppvisar en nyfikenhet och en vilja 
att utveckla sig. 
 
En övergripande effekt av seminarierna är att deltagarna upplever sig få 
många olika tips i många olika frågor. Ett exempel som betonas extra 
var att de SPA-seminarier med temat Bolognaprocessen under 2005 
upplevdes särskilt värdefulla för det egna arbetet med Bologna-
processen vid institutionerna. 
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SPA som social funktion 
Att SPA fyller en social funktion som deltagarna inte finner någon 
annanstans framgår tydligt från samtalen i denna studie. Deltagarna 
betonar att en grupp som studierektorer/pedagogiskt ansvariga är en 
utsatt grupp, som befinner sig mellan studenter och lärare – och mellan 
lärare och prefekt. Därför är det, som en deltagare uttryckte sig, en 
sorts terapi att gå på SPA – att få höra hur andra institutioner har det, 
hur andra gör, att man inte är ensam om sina problem, att andra är i 
samma eller liknande sits. Eller som en annan deltagare uttryckte det: 
Jag förstod inte vilket stort behov jag hade av SPA, förrän jag gick på mitt första 
SPA-seminarium. 
 
Att möta studierektorer från fler fakulteter än den egna är särskilt 
berikande, betonades under samtalen. Man kan vara mycket mer ärlig 
när man talar om olika problem med deltagare på SPA, än med kollegor 
vid den egna institutionen. Det samma gäller vid träffar med stu-
dierektorskollegor vid samma fakultet. Deltagarna upplever inte några 
bindningar när det är fakultetsblandat. Inom fakulteterna kan det finnas 
konflikter eller bindningar institutioner emellan som hindrar viss typ av 
samtal.  
 
Det upplevs därför lättare att ta upp problem på SPA-seminarier än på 
fakultetsträffarna för studierektorer. Ett viktigt skäl till detta är att 
deltagarna uppger att de känner en stark trygghet med gruppen – en 
kollegialitet – vilket innebär att man kan prata om problem. Det är 
också många frågor som diskuteras på SPA som inte kan diskuteras på 
den egna institutionen därför att det saknas självklara forum att ta upp 
dessa frågor. På SPA kan man prata om vad som helst utan att någon 
känner sig hotad.  
 
Som ett resultat av att denna sociala funktion finns, ger SPA-
seminarierna också en värdefull möjlighet att lufta olika former av 
klagomål kring villkoren för grundutbildningen, att ibland få lätta på 
trycket, att få raljera lite lätt om olika problem, att skoja om all den 
stress som finns hos studierektorer. Det finns alltid någon annan 
studierektor på SPA i samma känsloläge som en själv – arg, glad, lättad, 
förbannad, ledsen eller vilket känsloläge som är aktuellt. Det är 
värdefullt att känna igen sig själv i andra. Att få spegla sig i andras 
irritation eller glädje i en viss fråga kan upplevas som renande; ett 
katharsis. 
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SPA som nätverksbyggande 
Att ett forum för människor som har samma funktion över hela 
universitetet leder till tankar om nätverksbyggande är ganska självklart. 
Men hur upplevs nätverksbyggandet? Bland flera olika svar påpekas 
framför allt att deltagarna i olika avseenden får utökade referensramar 
av att gå på SPA.  
 
Här får man en inblick i andra ämnens och fakulteters 
undervisningskultur, vilket kan vara viktigt när fakultetsöverskridande 
kurser eller program planeras. Även om vissa utbildningsprogram har 
samarbete över fakultetsgränserna, är det sällsynt att man har möten 
och träffas över fakultetsgränserna. En deltagare uttryckte detta på 
följande sätt: Fakultetsöverskridandet gör också att man kan spegla sig i andra 
studierektorer, i andra institutionstraditioner, man får perspektiv på sin egen 
verksamhet, man får syn på sig själv och man inser att man inte själv är normen. 
Fakultetsöverskridandet ger också kunskap om Umeå universitet, dess 
räckvidd och dess olikheter. Dessutom ger det inblick i olikheter på 
studentnivå; att det finns olika studentkulturer. 
 
SPA breddar kontaktnätet, menar deltagarna. Inom fakulteterna känner 
studierektorerna vanligtvis varandra, men nu känner man igen fler 
studierektorer från andra fakulteter. Det är positivt, exempelvis när 
man känner igen SPA-deltagare i andra sammanhang. Även om vissa 
deltagare inte så frekvent utnyttjar det kontaktnät som SPA genererar, 
upplevs det värdefullt att veta att möjligheten till att ta kontakt finns. 
Att ha fått ett ansikte på ett namn vid en annan institution bidrar till ett 
informellare förhållningssätt till andra studierektorer/pedagogiskt 
ansvariga, vilket upplevs värdefullt. SPA fungerar även som en nätbryggare, 
som en deltagare uttryckte det, där kontakter kan förmedlas, inte 
nödvändigtvis enbart för studierektorsjobbet, utan även för saker man 
inte visste att man behövde förmedla kontakter kring. 
 
Kontaktnät utnyttjas emellertid relativt olika bland olika deltagare. Vissa 
använder kontaktnätet mycket vid sidan om seminarierna och tack vare 
SPA har även nya personer införlivats i det egna kontaktnätet. 
Dessutom har SPA vid ett par tillfällen bidragit till samarbete mellan 
olika institutioner, såväl vid olika fakulteter som inom samma fakultet, 
vid genomförande av kurser och/eller program genom de personliga 
kontakter som kunnat initierats på SPA. Kontaktnätets betydelse går 
inte att överskatta för dessa deltagare. Andra deltagare uppger att de 
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använder kontaktnätet mest inom den egna fakulteten. De upplever 
dock att det är värdefullt att veta att potential till kontakt finns. 
 
Ett annat forum för studierektorer är de fakultetsvisa träffarna. Dessa 
fyller emellertid en helt annan funktion än SPA. Fakultetsträffarna är 
renodlade informationsträffar, där fakultetsledningen informerar om 
aktuella ärenden. Informationen är oftast enkelriktad, så diskussioner 
förekommer sällan. Bägge forumen är viktiga, men fyller olika 
funktioner. Fakultetsträffarna ersätter inte på något sätt SPA, utan 
dessa forum kompletterar utan att överlappa varandra. 
 
SPA som professionsutveckling 
Många studierektorer/pedagogiskt ansvariga upplever sin funktion och 
roll som relativt diffus och mångfacetterad. Det finns inte någon 
systematisk ledarskapsutbildning vid universitetet för denna kategori 
ledare, trots att dessa utövar ett väsentligt ledarskap. Därför upplevs 
SPA i flera avseenden som ett stöd i utvecklingen av den egna 
professionen. 
 
Det är självklart varför man går på SPA, menar flera deltagare, eftersom 
det finns väldigt få forum för erfarenhetsutbyte för studierektorer. För 
prefekter är denna funktion bättre ordnad. Studierektorer har många 
komplexa ärenden, varför utbyte av erfarenheter studierektorer emellan 
är mycket viktigt. En relativt samstämmig bild är att det görs alldeles 
för lite för studierektorer vid Umeå universitet.  
 
SPA-seminarierna bidrar till att ge studierektorer en sorts position, som 
tydliggörs genom att man samlas på dessa seminarier. Rollen som 
studierektor upplevs som mer betydelsefull på detta sätt. Här ges 
möjlighet att få ett hum om den diffusa och tänjbara rollen som 
studierektor. SPA-seminarierna ger också kunskap om olika uppgifter 
som funktionen studierektor omfattar. Många upplever en känsla av 
otillräcklighet i studierektorsrollen. SPA skapar förutsättningar för att 
mildra den känslan. 
 
Studierektorsrollen förknippas så mycket med ekonomi, administration 
och kursbemanning. Risken är stor att uppgiften pedagogiskt ansvar 
drunknar i dessa uppgifter. SPA upplevs därför som ett stöd för 
studierektorn i rollen som pedagogiskt ansvarig, som ett stöd för att för 
sig själv reda ut vad som döljer sig i lådan med beteckningen 
”pedagogiskt ansvar”. Som en deltagare uttryckte sig: Rollen som 
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studierektor kan man växa in i efter ett tag, få kompetens för, men pedagogiskt an-
svarig, hjälp. Vad förväntas av mig då? Det är inte en roll som studie-
rektorer självklart känner sig trygga i.  
 
Det främsta lärandet för den egna professionsutvecklingen sker när 
andra på SPA delar med sig av sina misstag. Minst lika viktigt, 
emellertid, är att man också får bekräftelse på SPA att man gör rätt, att 
man gör saker bra, även om man är tveksam. En allmän uppfattning 
bland deltagarna är att de fångar alltid upp något värdefullt på SPA-
seminarier för såväl undervisningsarbetet som studierektorsarbetet. Vad 
som fångas upp beror på vilket tema som diskuteras. Men framför allt 
stärks deltagarna i rollen som studierektor; man tar sig själv på större 
allvar som studierektor; känner sig tryggare i sin roll. 
 
SPA som inspiratör vid hemmainstitutionen 
SPA har viss betydelse som inspiratör för studierektorer vid vardagsar-
betet vid hemmainstitutionen. Olika temadiskussioner på SPA ger olika 
former av stöd, säkerhet och inspiration att verka som studierektor. Ett 
skäl, menar flera deltagare, är att det är svårt att hitta samtalspartners 
för studierektorsfrågor och -problem vid den egna institutionen. 
Dessutom upplevs att många frågor som diskuteras på SPA inte på 
samma sätt kan diskuteras på den egna institutionen. På SPA, däremot, 
kan man prata om vad som helst utan att någon känner sig hotad.  
 
Några deltagare nämner att när de går på SPA har de olika lärare vid 
den egna institutionen i åtanke när olika teman diskuteras. En idé som 
man får på SPA kan stödja coachningen av olika lärare. Det kan gälla 
exempelvis hur undervisningens genomförande kan varieras. SPA ger 
ibland väldigt tydlig inspiration till förändringar i undervisningsformer 
eller till och med beträffande kursinnehåll vid hemmainstitutionen. 
Studierektorer upptäcker med växande erfarenhet att de har ett visst 
inflytande på grundutbildningen i stort, liksom på utveckling av pro-
gram och kurser. SPA ger stöd, idéer och inspiration att bättre utöva 
detta inflytande och upphov till nya idéer som kan tas upp bland lärarna 
på institutionen.  
 
Ett exempel: Under ett lunchseminarium om hur vi hanterar olika 
former av studentkrav vid olika institutioner, fick deltagarna inblick i 
hur andra institutioner hanterar sådana frågor, vilka studentkrav som är 
rimliga och hur de fångas upp. På så sätt kunde SPA ge stöd till stu-
dierektorer att tillsammans med lärarkollegiet vid den egna institutionen 
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sätta gränser och avgöra vilka studentkrav som är rimliga respektive 
orimliga. Det ger en känsla av legitimitet vid ärendehanteringen.  
 
En allmän uppfattning är att studierektorernas chefer – i normalfallet 
prefekter – inte uppvisar något särskilt intresse för vad studierektorer 
gör på SPA. De studierektorer som tar upp SPA-deltagande som 
kompetensutveckling vid utvecklingssamtal får naturligtvis ett gillande 
från prefekterna. Möjligen, menade några deltagare, skulle SPA-ar-
rangörerna informera prefekterna vid institutionerna om denna 
verksamhet, så att studierektorsrollen tydliggörs inom institutionen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att deltagarna i denna studie vanligtvis 
känner sig alltid stärkta – eller hjälpta – av diskussioner som förts på 
SPA. De får en bekräftelse på egna tankar i olika ärenden och de får 
självförtroende att pröva nya saker vid hemmainstitutionen. De känner 
också större säkerhet i diskussioner med lärare vid hemmainstitutionen 
när liknande frågor tidigare har varit uppe till diskussion på SPA.  
 
Hur är SPA möjligt? 
En ytterligare anledning till att deltagarna går på SPA är att vissa 
förutsättningar och villkor för verksamheten uppfylls; SPA möjliggörs 
genom dessa förutsättningar och villkor. Här hävdas samstämmigt att 
Universitetspedagogiskt centrum är den perfekta enheten för att ar-
rangera dessa seminarier, eftersom enheten har en fri roll i förhållande 
till såväl universitetsledning som fakulteterna. Deltagarna upplever att 
de personer som arrangerar SPA-seminarierna – Sven B Eriksson och P 
O Ågren – har en god känsla för vilka frågor som är viktiga för 
studierektorer, tack vare deras tidigare bakgrund i denna funktion. Det 
är en bidragande orsak till att seminarierna upplevs värdefulla. 
 
SPA-seminarierna möjliggörs också genom dessas form. De upplevs 
som informella, fria, kollegiala bordssamtal kring ett utvalt tema. Som 
en deltagare uttryckte det: Det är mer värdefullt med kollegiala samtal runt 
borden, än med envägsinformation i form av föredrag eller föreläsningar. En annan 
av kvaliteterna med SPA:s form är att man slipper engagera sig, slipper 
leda seminarier – man kan bara delta och få något. Rollen som 
studierektor innebär ofta att kalla till möten, leda möten, följa upp 
möten. Allt det slipper man på SPA. Detta betonades särskilt starkt av 
flera deltagare. SPA borde förbli oasen i studierektorers tillvaro – absolut inte en 
stressor, som en deltagare formulerade sig. På SPA bör man känna att 
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man får komma som man är, utan särskilda förberedelser – och bara 
vara. 
 
Några deltagare menade dock att det kan vara bra att deltagare i SPA-
kollegiet kan fungera som inledare till seminarier, även om det blir lite 
merarbete. Om man känner att man har en fråga/problem är det bra att 
få tillfälle att inleda med det egenupplevda. Det är dock viktigt att inte 
överutnyttja deltagare, utan inledaren ska vilja göra inledningen 
frivilligt, utan att känna press. För även om det är en viktig princip att 
kollegor kan bidra till inledningar på SPA, finns det stor risk att SPA 
blir ytterligare en stressor om man förväntas bidra med inledningar eller 
annat innehåll och då riskerar intresset för SPA dala. 
 
Lunchtiden är en förutsättning för att SPA ska fungera. Det går inte att 
arrangera SPA på annan. Om SPA skulle arrangeras på annan tid under 
arbetsdagen skulle sannolikt andra saker prioriteras högre. Även om allt 
fler aktiviteter förläggs till lunchtid, vilket är fritid, på grund av 
svårigheter att finna tider som passar alla, är det inte bara legitimt utan 
också nödvändigt att använda lunchtiden till SPA. SPA-luncherna 
upplevs inte som arbetstid på samma sätt som andra möten, utan som 
ett utvidgat och givande lunchsamtal kollegor emellan. Ett avslappnat, 
kravlöst samtal i en behaglig atmosfär. SPA är så roligt, så trevligt, att det 
känns absolut inte som en uppoffring, som ibland andra, mer tvingande möten kan 
kännas, menar en deltagare. En annan positiv aspekt av 
seminarieformen kan uttryckas ”först mat – sedan diskussion”. 
Småpratet under måltiden skapar goda förutsättningar för diskussionen 
efteråt, genom att man hinner lära känna varandra innan diskussionen. 
 
Vilka seminarieteman som väljs är ett annat villkor, en annan 
förutsättning för att kvaliteten på SPA-seminarierna upplevs hög. SPA-
teman är sällan dagsaktuella – men ändå ständigt aktuella, som en deltagare 
uttryckte det. När det gäller akuta problem och ärenden har man 
mindre stöd från SPA-seminarier – av det självklara skälet att 
seminarierna är enbart tre till antalet per termin och att de måste 
planeras i god tid. 
 
En deltagare väcker frågan om det finns risk för kräftgång, tomgång, 
det vill säga att teman återkommer på ett sätt så att deltagarna får en 
känsla av att diskussioner upprepas. Här hänger det på att arrangörerna 
lyckas variera teman och välja för studierektorer både aktuella och 
betydelsefulla ämnen. Men även om något tema skulle återkomma så 
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gör det inget, eftersom SPA är så viktigt, menar en annan deltagare. 
Risken är väldigt liten att SPA-teman upprepar sig på ett sådant sätt att 
det blir ointressant att delta. Även om det kommer ett tema som med 
en annan vinkel har avhandlats tidigare, så är ju personerna vid bordet 
nya, vilket gör samtalet värdefullt. 
 
Det är dock viktigt att SPA-seminarierna är tematiserade, oavsett 
teman, vilket andra studierektorsmöten inte är. Deltagarna vill ha en 
tydlig utgångspunkt för seminarierna. Temana har alltid varit aktuella 
och breda. Temanas kvalitet förutsätter att arrangörerna är vaksamma 
på vad som händer inom grundutbildningen, vilka frågor som är 
aktuella, liksom att upptäcka frågor som är framåtsyftande. Arrangörerna 
blir som ett slags omvärldsbevakare för studierektorer, som en deltagare 
uttryckte sig. Det spelar ingen roll att så kallade eviga teman – 
exempelvis examination och kursutvärdering – återkommer med olika 
perspektiv. Tvärtom, de är precis lika viktiga som de mer dagsaktuella 
temana. Även om teman är viktiga, avviker ibland bordssamtalen från 
seminariets tema, vilket ibland gör att bordssamtalen upplevs än mer 
intressanta – ofta är det då det oväntade och intressanta dyker upp. 
 
 
Därför går vi på SPA 
Titeln på denna skrift är ”Den stärkande SPA-lunchen” och det kan, 
när vi nu sammanfattar vår studie, vara befogat att ha måltiden som 
metafor när vi sammanfattar svaren på frågan ”Varför går du på SPA?”. 
 
En måltid är många gånger en viktig social aktivitet. Vi umgås över en 
bit mat och lära känna varandra utan större krav på ”att vara någon” 
trots att vi är speciellt inbjudna till måltiden. Vi träffar personer som vi 
känner sedan tidigare och kan fördjupa våra relationer med dem men 
där kan också finnas personer som vi träffar för första gången. 
Personer som kommer från helt andra kulturer och som bär med sig 
erfarenheter och kunskaper som är nya för oss. Härigenom kan vi 
komma att se på oss själva och vår egen situation på ett nytt sätt och 
därmed upptäcka saker som vi inte sett tidigare. Vi kan också ta med 
oss inspiration och kunskaper till vår hemmaspis.  
 
Genom att vi vid måltiden träffar andra som är i en likartad situation 
som vi själva men som inte finns i vår direkta dagliga närhet kan vi ta 
upp och diskutera frågor som vi kanske inte skulle vilja eller våga ta 
upp på hemmaplan. Vi får andra att identifiera oss med och som vi kan 
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spegla oss i. Genom dem kan vi få en bättre förståelse för oss själva 
och den roll vi har. Vi får också därigenom en större möjlighet att 
utvecklas i vår roll. 
 
Till denna måltid kan vi komma relativt förutsättningslöst och vi 
behöver inte vara med och laga maten. Vi kan ha uttryckt en önskan 
om vad menyn ska innehålla och, om vi vill, vi kan också ha fått vara 
med och styra en del av tillagningen men för det mesta är det andra 
som har haft ansvaret för denna del av måltiden. Måltiden blir därmed 
en avkopplande stund och vi kan få känna en liten spännande 
förväntan på de rätter som ska serveras. Vi vet inte vad det blir men vår 
erfarenhet säger oss att det blir något som kommer att stärka oss.  
 
De maträtter som vi får ta del av vid måltiden kan många gånger vara 
sådana som vi har ätit av tidigare. Det gör dock ingenting för bra 
tillagad husmanskost kan man äta flera gånger utan att den känns trist 
och upprepande. Små variationer i kryddning eller en och annan tillförd 
ny ingrediens gör att rätten känns litet annorlunda mot förra gången vi 
åt den. Med jämna mellanrum dyker det dock upp rätter som vi aldrig 
eller i alla fall mycket sällan har provat på. I det sammanhang vi 
befinner oss känns detta enbart stimulerande och vi hugger villigt in 
även på denna typ av rätter. Härigenom utvecklar vi smaken såväl 
genom att vi förfinar den som att vi blir mer tillåtande.  
 
Även om det ibland kan hända att vi går ifrån måltiden med en känsla 
av att maten inte var det bästa vi ätit går vi aldrig hungriga från bordet. 
Måltiden har varit stärkande, inte minst beroende på bordssällskapet. 
De personer som har tillagat maten och hjälpt till med serveringen har 
varit kunniga och lyhörda för våra önskemål och det mesta talar för att 
vi kommer att återvända när nästa måltidsinbjudan kommer.  
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Sammanfattning 
Under 2006 genomförde de samhällsvetenskapliga och humanistiska 
fakulteterna vid Umeå universitet den senaste omgången av sina 
återkommande studentenkäter. I samband med detta fick studenterna 
möjlighet att svara på frågor med anknytning till likabehandling, 
trakasserier och diskriminering. Anledningen till att sådana frågor 
inkluderades i studentenkäterna var att Likabehandlingsrådet vid Umeå 
universitet ville, i enlighet med de aktiviteter som fanns med i 
universitetets likabehandlingsplan, skaffa sig en bild av studenternas 
upplevelser med utgångspunkt från nämnda bevekelsegrunder. En 
sammanställning av enkäterna visar att sammanlagt 7 procent, av dem 
som besvarade enkäterna, hade vid enstaka eller upprepade tillfällen 
blivit illa behandlade. En del av informanterna upplever att 
kränkningen hade samband med deras könstillhörighet, etnisk 
tillhörighet eller religiös uppfattning. De flesta uppger dock andra 
grunder. När det gäller typ av kränkning så är det språkbruk som 
utpekas som den främsta grunden för kränkning. Några andra typer av 
kränkningar är ovälkommen beröring, utfrysning, skriftliga 
kommentarer etc. I fråga om aktörerna så är det lärarna som utpekas 
som den främsta gruppen, tätt följd av studenter och annan personal. I 
enkäterna hade studenterna också möjlighet att med egna ord beskriva 
på vilket sätt de kände sig illa behandlade samt vem eller vilka som stod 
för denna behandling. I detta paper avser jag teckna en bild av vad det 
är som studenter uppfattar som kränkande och hur man ska förstå detta.  
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Upplevelsen av att bli kränkt 
I Sveriges förenade studentkårers (SFS) rapport Studentbarometern från 
2007 kan man bl.a. läsa att ungefär var femte student (20 procent av 
kvinnorna och 16 procent av männen) har känt sig illa behandlade 
under sin utbildning. Rapporten visar också att det finns en tydlig trend 
när det gäller vilka studenter som är särskilt utsatta och har känt sig illa 
behandlade. Kvinnor känner sig illa behandlade mer än män, personer 
med annan etnisk bakgrund än svensk mer än personer med svensk 
bakgrund, homosexuella och bisexuella mer än heterosexuella, personer 
med funktionsnedsättning mer än funktionsobehindrade. 
 
SFS skriver i sin analys att det behövs en välfungerande 
diskrimineringslagstiftning som skyddar studenter, men också en 
satsning på informationsinsatser kring redan befintlig lagstiftning som 
skyddar studenterna. 
 
Senast när de samhällevetenskapliga och humanistiska fakulteterna vid 
Umeå universitet genomförde sina återkommande studentenkäter, 
2006, fick studenterna svara på frågor med anknytning till 
likabehandling, trakasserier, diskriminering och kränkande 
särbehandling. Anledningen till att sådana frågor inkluderades i 
studentenkäterna var att Likabehandlingsrådet vid Umeå universitet 
hade i uppdrag att i enlighet med universitetets likabehandlingsplan, 
som fastställs av rektor, undersöka studenternas upplevelser med 
utgångspunkt från likabehandlings- och mångfaldsperspektiv.   
 
Sammanlagt var det 2130 studenter på samhällsvetenskapliga fakulteten 
och 203 på humanistiska fakulteten som besvarade enkäterna. En första 
sammanställning av enkäterna, som gjordes av Helena Lindvall på 
StudentCentrum vid Umeå universitet, visade att andelen studenter 
som känt sig illa behandlade vid de nämnda fakulteterna vid Umeå 
universitet är mycket lägre i jämförelse med siffrorna från SFS:s 
nationella sammanställning. (Se nedan tabell 1) Sammanlagt är det 7 
procent av dem som har besvarat enkäterna som upplever att de vid 
enstaka eller upprepade tillfällen blivit illa behandlade.  
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Tabell 1 
 

 
 
När man tittar på antalet individer så rör det sig om 148 studenter på 
samhällsvetenskaplig fakultet och 19 studenter på humanistisk fakultet. 
Det låga antalet deltagare särskild när det gäller den humanistiska 
fakulteten gör att det är svårt att dra allt för generella slutsatser från 
studentenkäterna. Men trots denna reservation finns tydliga tendenser 
när det gäller grund för eller typ av kränkning bland dem som har 
besvarat enkäterna. Flest antal anger att de har blivit illa behandlade 
eller utsatta för kränkning på grund av sin könstillhörighet. Den näst 
största gruppen anger att kränkningarna hade samband med deras 
etniska tillhörighet. Den tredje stora gruppen anser att kränkningarna 
hade samband med deras religion/trosuppfattning. Det är intressant att 
notera är att flertalet studenter, som anser sig ha blivit utsatta för 
kränkningar alternativt blivit illa behandlade, uppger andra skäl än de 
fem grunder som anges i lagen om likabehandling av studenter i 
högskolan (kön, etnicitet, sexuell läggning, 
religionstillhörighet/trosuppfattning och funktionsnedsättning).    
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Tabell 2 
 

 
 
Om studenterna valde alternativet ”annat” hade de möjlighet att med 
egna ord  
beskriva vad det var som de upplevde som kränkande.  
 
En annan fråga som fanns med i studentenkäterna gällde typ av 
kränkning. Där kunde informanterna välja mellan ett eller flera redan 
ifyllda alternativ eller alternativet ”annat”. (Se tabell 3)  
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Tabell 3 

 
 
 
Två andra frågor gällde vem som ansågs ha stått för kränkningarna 
(tabell 4) och graden av kränkning (tabell 5). Undervisande personal 
och studiekamrater utpekas som de två största grupperna när det gäller 
de som utfört kränkningarna medan de flesta lägger sig på skala 2 när 
det gäller graden av kränkning, på en skala mellan 1 till 5. Skala 1 står 
för låg rad och skala 5 för hög grad. På denna tabell ser vi också en 
någorlunda jämn grupp har valt skalorna 1 och 4.    
 
 
Tabell 4 
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Tabell 5 
 

 
 
Undersökningens kvantitativa karaktär samt antalet deltagare i 
studentenkäterna –den relativ låga andelen som känt sig illa 
behandlande, samt den låga andelen studenter från humanistiska 
fakulteten – gör det svårt att dra allt för generella slutsatser från 
studentenkäterna. En indikation på hur resultaten ska tolkas får man 
däremot när man tittar närmare på studenternas skriftliga kommentarer 
kring vad det är som gjort att de känt sig illa behandlade. Som det 
framgår av tabell 4 utpekas undervisande personal som den största 
gruppen bland dem som stått för kränkningarnas. Samma tendens 
uppenbarar sig i de skriftliga kommentarerna kring vad kränkningarna 
hade samband med. En genomgång av dessa skriftliga kommentarer 
visar att det i många fall handlar om högst subjektiva upplevelser som 
grundar sig på en rad olika företeelser. Den i särklass största gruppen 
upplever lärarnas bemötanden eller deras kommentarer i olika 
sammanhang som kränkande. Om man ska försöka kategorisera 
studentkommentarerna om lärarnas bemötanden finner man en rad 
olika grunder som har gjort att relationen mellan lärare och studenter 
inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.  
 
 
Skiljaktigheter 
En rad kommentarer hamnar under kategorin skiljaktigheter av olika 
slag som gjort att relationen mellan lärare och studenter inte fungerade. 
I denna kategori hamnar kommentarer som tyder på att informanterna, 
enligt egen utsago, haft diametralt motsatta uppfattningar jämfört med 
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lärarens. Bland annat nämner informanterna att de har haft skilda eller 
motsatta politiska uppfattningar eller ideologiska föreställningar än 
lärarna. En annan form av skiljaktighet består av stora åldersskillnader, 
eller generationsklyftor som gjort att läraren uppfattas som alltför 
gammalmodig eller att vederbörande är bärare av normer och 
värderingar som inte står i paritet med den yngre generationens synsätt. 
Eller tvärtom, det vill säga att äldre studenter känt sig marginaliserade 
av yngre studenter och lärare. Ytterligare en form av skiljaktighet är 
social tillhörighet, där lärarens och studentens olika 
socialgruppstillhörigheter skapade problem i kontakterna. Ännu ett 
område är åtskillnader i kulturella/studiekulturella referensramar och 
etniska tillhörighet. De kulturella och framför allt studiekulturella 
skillnaderna tycks ha skapat kommunikationsproblem där 
informanterna inte riktigt förstått lärarens intentioner eller att 
vederbörande anses ha visat bristande respekt/förståelse för 
informanterna Till kategorin skiljaktigheter kan läggas personkemin 
som inte lär ha fungerat mellan en del informanter och deras lärare.  
 
”Dåligt” bemötande 
En annan kategori kommentarer tar sikte på lärarnas bemötande i 
studiesammanhang där studenterna uppfattar enstaka eller 
återkommande bemötanden som problematiskt. Det som uppfattas 
som undermåligt kan komma till uttryck på olika sätt. Här finns ett helt 
batteri av olika anmärkningar. Här är några exempel: läraren visade 
bristande respekt för att studenten hade synpunkter på undervisningens 
uppläggning, läraren hade förutfattade eller stereotypa föreställningar 
om studentens religion, läraren hade ett dåligt temperament, läraren var 
allmänt otrevligt, läraren osynliggjorde eller pekade ut studenten i 
gruppen, läraren bemötte eller avfärdade eller inte lyssnade på studenter 
som hade kritiska/avvikande synpunkter på ett respektlöst sätt, 
studenter fick inte ifrågasätta lärarens personliga åsikter, som 
vederbörande gärna nämnde i studiesammanhang, läraren.  
 
Underkännande 
En av de situationer då det har varit hög risk för att lärarnas agerande 
uppfattats som kränkande har varit de tillfällen läraren gett någon form 
av negativt besked till studenten, som exempelvis när läraren underkänt 
studenten på en tentamen. Särskild känsliga situationer tycks vara när 
läraren kommenterar studenters prestation eller kommenterar 
vederbörandes språkkunskaper, skrivstil eller liknande. En mindre 
andel av informanterna i denna studie tolkar ett underkännande som 
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inte bara ett underkännande av vetenskaplig prestation, utan också som 
ett ifrågasättande av studenten. Några informanter skriver att de känt 
sig kränkta när de blivit underkända av sina lärare därför att de 
uppfattat ett underkänt betyg som ett ifrågasättande av deras 
prestationsförmåga, språkkunskaper, intelligensnivå eller intellektuella 
kapacitet. En informant skriver att vederbörande skrev sin examination 
i enlighet med de instruktioner som läraren hade lämnat men fick ändå 
underkänt. En annan informant skriver att vederbörande känt sig 
vilselett av sin lärare och ytterligare en informant känner sig kränkt när 
läraren påtalar att han/hon måste söka hjälp.  
 
Maktasymmetri 
Ännu ett område som tycks ha skapat problem utgår från 
problematiken att lärarna och studenterna inte bara har olika roller i 
högskolan utan också att de besitter olika maktpositioner. Enligt denna 
uppfattning är det lärarna som har makt i undervisningssituationen, 
eftersom det är dem som bestämmer över studenternas öde. Lärarna är 
inte bara undervisare och pedagoger, utan också bedömare som har till 
uppgift att värdera studenternas prestationer och kunskapsnivå. Detta 
uppfattas som en klar obalans i relationen mellan student och lärare. 
Enligt en del informanter bäddar denna bristande symmetri för 
maktmissbruk. Sett ur detta perspektiv har den bristande maktbalansen 
lett till att en del lärare visat bristande respekt för sina studenter, vilket 
har uppfattats som kränkande.  
 
Bristande ämneskunskap 
En kategori av kommentarerna står i en klass för sig. Enstaka 
informanter uppger att de har haft lärare som hade allt för bristfälliga 
ämneskunskaper i det ämne de undervisade i eller att lärarna varit dåliga 
i sin roll som handledare. Att utsättas för en sådan situation upplevs av 
dessa informanter som en kränkning och som bristande respekt för ett 
viktigt val de gjort när de bestämde sig att studera på universitet.  
  
 
Avslutning 
Många av kommentarerna ger uttryck för studenternas/informanternas 
högst subjektiva upplevelser som inte går att verifiera på något annat 
sätt än att varje enskilt fall utreds närmare. En del kommentarer är 
svåra att gardera sig emot. Jag tänker speciellt på de situationer när man 
som lärare inte har något annat val än att underkänna en student. Det 
är helt naturligt att studenter inte blir glada av detta. Som lärare bör 
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man dock ändå stanna upp och begrunda om det finns pedagogiska 
modeller som kan hjälpa till att minimera risken för att ett 
underkännande av en tentamen inte per definition är ett 
underkännande av en student som person eller medmänniska, så till 
vida det inte handlar om avrådan då studentens personliga egenskaper 
står i centrum. En grundregel i detta sammanhang är att lärarna måste 
motivera ett underkänt betyg på ett sakligt och övertygande sätt för att 
därigenom minimera riskerna för missförstånd. I samband med detta 
kan man lyfta fram de kodade tentornas betydelse som kan vara till stor 
hjälp för läraren att visa att det är innehållet i tentan och inte personen 
som står för bedömning. Ett sätt att förebygga missförstånd kring detta 
område är att tydliggöra vad det är som examineras, samt gränserna 
mellan underkänt, godkänt respektive väl godkänt betyg. I det 
avseendet skall lärarna tillämpa regeln att man hellre bör vara övertydlig 
än otydlig. 
 
Samma princip gäller de informanter som reagerar negativt på att 
lärarna kommentarer deras språkliga kunskaper. Sådana kommentarer 
kan underbyggas med hänvisning till utbildningens mål. Det bör framgå 
av kursplaner för respektive utbildning att de språkliga kunskaperna är 
av vital betydelse för utbildningens kvalitet, exempelvis vid skriftlig 
framställning, uppsatsskrivande, att uttrycka sig muntligt m.m. Eller att 
goda språkkunskaperna är av stor vikt i samband med yrkesutövning, 
exempelvis i kontakter med skolelever, patienter, klienter etc.  
 
Vad gäller övriga kommentarer som klassificeras under kategorierna 
”dåligt bemötande”, ”skiljaktighet”, ”maktasymmetri” och ”lärarnas 
bristande ämneskunskaper” är situationen annorlunda. Kommentarerna 
från dessa kategorier visar att bemötandefrågor och lärarnas 
maktposition är de främsta grunderna för upplevelser av kränkning. 
Även i de här fallen utgår upplevelserna av att ha blivit kränkt från 
studenternas/informanternas subjektiva upplevelser. Detta lägger ett 
stort ansvar på lärarna att de ska se till att deras bemötande och 
kommentarer ligger inom ramen för det utrymme som relevant 
lagstiftning – som t.ex. lagen om likabehandling av studenter och övrig 
lagstiftning mot diskriminering – har skapat. Här gäller det att som 
lärare reflektera över vilka signaler den enskilde lärarens beteenden och 
kommentarer skickar ut till studenterna. Detta med tanke på att läraren 
besitter en maktposition. Samtidigt måste det erkännas att det kan vara 
svårt att veta vad som kan vara kränkande för den enskilde studenten. 
För att kunna hantera denna dimension behöver man en stor portion 
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praktisk klokhet och social kompetens, vilka ska kompletteras med 
möjligheter till fortbildning där universitetslärare kan skaffa större 
insikter och kunskaper. Till detta ska läggas kollegialt stöd och 
möjligheten att kunna träffa lärare från andra fakulteter och 
ämnesområden för utbyte av erfarenheter samt återkommande dialog 
med såväl enskilda studenter, som studentrepresentanter inom 
respektive utbildningsprogram, samt studentorganisationer, vilka av 
hävd har större möjligheter att fånga upp de signaler som skickas ut av 
enskilda studenter och studentkollektivet.   
 
Den här typen av kvantitativa undersökningar är inte det bästa sättet att 
undersöka sådana frågor. En kvantitativ studie är en god början som 
kan hjälpa oss att identifiera områden som kan vara problematiska. 
Från Likabehandlingsrådets sida, som var med och initierade 
frågebatteriet i studentenkäterna, (se bilaga 1), har vi kommit fram till 
att denna studie måste kompletteras med kvalitativa studier där man 
genomför djupintervjuer med studenter som anser sig ha blivit illa 
behandlade och utpekade aktörer innan vi kan gå vidare.  
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Bilaga 1 
 
UMEÅ UNIVERSITET 
Likabehandlingsrådet 
 
 
  

 

 
2005-06-07 
Dnr 102-344-05  

      
 
Till fakultetsnämnder   
 
  
I universitetets plan för likabehandling av studenter för 2005 har rektor fastställt 
åtgärder för att främja lika rättigheter och förebygga trakasserier. En viktig åtgärd är 
att undersöka om studenterna har upplevt diskriminering och trakasserier under 
studietiden. Ansvaret för detta åvilar fakultetsnämnder i samverkan med 
Likabehandlingsrådet.  
 
För att underlätta en sammanställning och jämförelse av sådana undersökningar 
lämnar här Likabehandlingsrådet förslag till frågeställningar som är lämpliga att ta 
med i de studentundersökningar som fakulteterna regelbundet genomför. Resultatet 
ska rapporteras till Likabehandlingsrådets ordförande eller handläggaren vid 
StudentCentrum. Dessa finns även tillgängliga för frågor. (Kontaktuppgifter finns på 
följande hemsida www.umu.se/personal/umu_internt/likabehandling.html ) 
  
  
 
Mohammad Fazlhashemi 
Likabehandlingsrådet  
Ordförande 
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Frågeställningar 
 

a) Har du någon gång under studietiden vid Umeå universitet utsatts för 
kränkande särbehandling/trakasserier (d.v.s. ett uppträdande som kränker din 
värdighet)? 

 
 - Ja, enstaka tillfällen    [  ] 

           - Ja, upprepade tillfällen   [  ] 
             - Nej, aldrig    [  ] 
  

Om du svarat ja på föregående fråga, besvara även b - e. 
  

b) Hade kränkningen/kränkningarna samband med  
 

           - din etniska tillhörighet    [  ] 
          - din religion eller annan trosuppfattning  [  ] 
          - din sexuella läggning   [  ] 
          - ditt funktionshinder   [  ] 
          - din könstillhörighet   [  ] 
         - annat, vad......................... 
  

c) Vilken typ av kränkning/kränkningar var du utsatt för?  
 

         - Språkbruk    [  ] 
         - Skriftliga kommentarer   [  ] 
         - Utfrysning     [  ] 
         - Förföljelse     [  ] 
         - Hot      [  ] 
         - Ovälkommen beröring    [  ] 
         - Annat     [  ] 
 
    d) Vem utsatte dig för kränkningen 
     

- student     [  ] 
- undervisande personal (adjunkt, lektor, etc.)   [  ] 
- annan personal     [  ] 
- okänd     [  ] 

 
   e) Hur vill du själv bedöma graden av kränkning? Markera på skalan. 
   (1 = låg grad, 5 = hög grad)  
 
1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 [  ] 
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Utvärdering som stöd för utveckling  
av högre utbildning. 

Erfarenheter från en intressentutvärdering - 
inventering av intresset för nya samarbetsprojekt. 

 
Mona Fjellström 

Universitetspedagogiskt centrum 
 

mona.fjellstrom@upc.umu.se 
 
 
Sammanfattning 
För att utvärdering skall kunna bidra till förändring av högre utbildning 
måste ett flertal faktorer tas i beaktande. Några av dessa är: 
sammanhanget för den specifika utbildningen, den akademiska friheten 
att ”själv” utforma och bedriva utbildning samt behovet av kontroll 
över såväl utvärdering som tolkning av resultat. Under perioden 2000-
2005 har jag medverkat i en utvärderingsinsats som utformats för att 
stödja dels en pågående programförändring, dels 
programansvarigas/lärares förmåga att arbeta med 
utbildningsutveckling. Utvärderingen som genomfördes som en dialog 
med ett flertal intressenter till utbildningen har bidragit med intressanta 
erfarenheter kring såväl identifieringen av kvalitetskriterier som arbete 
med utvärdering och utbildning inom högre utbildning. 
Utvärderingsinsatsen, som kommer att presenteras i en avhandling i 
pedagogik under hösten 2007, har dock också visat på behovet av 
ytterligare kunskap.  
 
Rundabordssamtalet, som syftar till att fånga upp intresset för 
kommande samarbete kring programutvärdering, inleds med en kort 
presentation av den genomförda utvärderingsinsatsen och dess resultat.  
 

* * *
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Problembaserat lärande i idéhistorisk undervisning 
 

Stefan Gelfgren 
Institutionen för historiska studier 

 
stefan.gelfgren@histstud.umu.se 

 
 
Sammanfattning 
Föreliggande paper baserar sig på mina erfarenheter av att introducera 
ett mer case-orienterat arbetssätt i idéhistorisk undervisning. Avsikten 
var bland annat att pröva om det överhuvudtaget är möjligt. Ofta är det 
på olika former av yrkesinriktade utbildningar och samtidsorienterade 
ämnen som case-metodik används och tycks vara applicerbart. I dessa 
fall handlar det om att sätta sig in i hur man arbetar i sin profession 
efter examen, vilket inte är lika givet inom idéhistoria. 
 
Samtidigt tycks vinsterna med en mer problemorienterad läroprocess 
vara uppenbara. Studenterna involveras i högre utsträckning i själva 
lärandet. De får själva, genom att ta egna initiativ, söka sig fram till 
kunskap, vilket borde uppmuntra kreativitet och därmed även 
engagemang inför sin uppgift. 
 
Att introducera ett case-liknande arbetssätt inom idéhistoria kräver en 
del överväganden eftersom det inte finns några självklara mallar för hur 
det skall se ut. Detta paper handlar om den process som ledde fram till 
att studenterna på idéhistorias a-kurs numera examineras bland annat 
genom ett case-arbete. Paperet tar även upp vägen fram till 
implementation via genomförandet och avslutar med några 
reflektioner. 
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Bakgrund 
För några år sedan gick jag en kurs genom UPC i case och 
problembaserat lärande. De exempel som gavs på kursen hämtades 
bland annat från läkar-, jurist-, arbetsterapeut- eller polisutbildningen. 
Likaså kom vi i kontakt med case och PBL-baserat material från 
exempelvis freds- och konfliktstudier eller företagsekonomi. Det som 
tycktes vara gemensamt med de utbildningar där ett mer 
problemorienterat lärosätt användes var att de hade en tydlig 
”verklighetsförankring” – exempel hämtades från ämnen där det fanns 
klara tillämpningar eller där det fanns en tydlig yrkesroll. I kursen ingick 
även att man själv skulle konstruera ett case eller något annat 
lärohjälpmedel av mer problemorienterad karaktär. Som idéhistoriker 
hade jag vissa problem att tillämpa det jag lärt mig under kursen för att 
applicera det i ett idéhistoriskt sammanhang. Samtidigt var det en 
utmaning. 
 
Inom idéhistoria har det inte varit vanligt att tillämpa case och PBL i 
form av grupparbeten. Vi har dock flera exempel på studentaktiva 
inslag, men de är mer av seminariekaraktär där studenterna förväntas ha 
läst texter och aktivt kunna bidra till en diskussion. Rollspel används 
dessutom för att illustrera olika former av exempelvis ideologiska eller 
vetenskapliga debatter. Därtill är olika former av uppsats- och pm-
skrivande vanliga där ämnena ofta är förhållandevis öppna och 
anpassningsbara efter studenternas önskemål. Hemtentamen är också 
en vanlig examinationsform.  
 
Det är vanligt att man försöker examinera studenterna på en tämligen 
hög nivå i den bloomska taxonomin. Det är viktigt att studenterna 
förstår de stora sammanhangen, kan värdera olika former av 
källmaterial och historiesyn, att studenterna exempelvis kan redogöra 
för olika idéer i komplexa sammanhang, och hur tankeströmningar har 
förändrats över tid. Att examinera faktakunskaper på detaljnivå är inte 
särskilt vanligt, även om man som lärare kan lockas till det i syfte att få 
enkelt rättade examinationer, och för att studenterna efterfrågar tydliga 
frågor och svar.  
 
Att arbeta med ett mer problemorienterat arbetssätt och därmed i 
grupp skulle alltså mycket väl följa den form av lärande som 
uppmuntras inom idéhistoria. Samtidigt var det emellertid svårt, tyckte 
jag, att hitta ett bra ämne och ett bra upplägg för den typen av 
undervisning. På grundnivå handlar undervisningen ofta om att helt 
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enkelt lära sig idéhistorias kanon och grunderna i hur en idéhistoriker 
arbetar. Studenterna görs också medvetna om att historien kan tolkas 
utifrån olika perspektiv, ett inslag som blir mer tydligt ju längre man 
studerar. Att skriva uppsats är egentligen det närmaste man kommer 
”verkligheten” för en idéhistoriker.  
 
Frågan som underhöll mig allt sedan jag gick kursen var alltså om det 
skulle vara möjligt att tillämpa case- och/eller PBL-metodik i 
idéhistorisk undervisning.  
 

Att introducera case-metodik inom idéhistoria 
När jag fick ta över kursansvaret för det fjärde och sista momentet på 
a-kursen kände jag att det fanns en möjlighet att tillämpa vad jag en 
gång lärt på kursen – dessutom hade jag innan dess beklagat mig för en 
kollega att kursen hade ett så traditionellt upplägg och att det föreslogs 
att jag bara skulle överta delar av momentet enligt tidigare schema. Det 
avslutande momentet behandlar för övrigt 1900-talets idéhistoria. 
 
Ytterligare en tanke bakom att använda sig av case i undervisningen 
grundar sig i att jag vet vilket arbete det ligger bakom framtagandet av 
nya föreläsningar. Jag undrade om jag på något bättre sätt kunde 
använda mig av de timmar jag fått mig tilldelad enligt 
bemanningsplanen. Skulle det vara möjligt att bedriva ”tidseffektivare” 
undervisning i jämförelse med traditionell katederundervisning, och 
dessutom samtidigt uppnå goda förutsättningar för lärande? 
 
Det fanns ett antal faktorer att ta hänsyn till när caset konstruerades 
upptäckte jag. Utan att göra anspråk på att detta är en fullständig 
kravspecifikation så är detta några av de faktorer man behöver tänka 
på:  
 

• Ämnet behöver vara tillräckligt komplext och mångfacetterat för 
att var lämpligt. Tanken var att sysselsätta en hel grupp av 
studenter, i det här fallet cirka tjugo stycken.  

• Ämnet bör vara tämligen väl beforskat för att undanröja 
problemet med att finna relevant litteratur. På a-kursen skall man 
inte behöva bedriva egna källstudier.  

• Dessutom skall det vara möjligt att avsluta arbetet inom ramen 
för kursen (cirka en månad). Man vill givetvis helst inte ha några 
eftersläntrare som inte fullföljer kursen.  
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Utöver arbetet med caset examinerades studenterna på momentet 
genom aktivt deltagande i seminarier och genom att lämna in en analys 
av ett klassiskt idéhistoriskt relevant verk från 1900-talet.  
 
Caset skulle alltså pågå parallellt med föreläsningar, seminarier och 
klassikeranalys för att utmynna i ett gemensamt skrivet arbete och en 
slutredovisning inför resten av studentgruppen samt undertecknad och 
ytterligare en erfaren lärare som träffat dem tidigare under terminen vid 
ett flertal tillfällen.  
 

Utförandet 
Jag har själv haft ett intresse för tiden kring det mytomspunna året 
1968 och såg nu att det kanske skulle kunna hamna i fokus för ett mer 
problemorienterat lärande. Caset inleddes med att titta på Dick 
Idestam-Almquists dokumentär ”Det är rätt att göra uppror” från 2005 
som handlar om studentrevolten och kårhusockupationen i Stockholm 
1968. I filmen får man genom autentiska filmklipp och nutida 
intervjuer med inblandade personer följa vad som hände och hur man 
uppfattade revolten och tidsandan. Filmen var tänkt att utgöra en 
trevlig och lättförstålig introduktion till ämnet.  
 
I de inledande instruktionerna som studenterna fick ta del av muntligt 
och skriftligt presenterades idén som följer: 
 
Tanken med det är inslaget är att studera 1900-talets idéhistoriska 
rörelser med utgångspunkt i 1968 års studentrevolt. Revolten kan ses 
som ett destillat av olika men samverkande idéströmningar. 
Bakomliggande faktorer till 1960-talets vänsterorienterade 
ungdomsrörelse kan sökas i både det samtida sammanhanget och i 
idétraditioner som söker sig tillbaka i historien. Det är att undersöka 
dessa faktorer som vi kommer att arbeta med under detta inslag på 
moment 4.  
 
Detta arbete är av mer problemorienterad karaktär än vad ni ännu 
kommit i kontakt med under A-kursen. Att uppgiften är 
problemorienterad innebär bland annat att det är ni själva som i stor 
utsträckning ansvarar för formulerandet av relevanta frågeställningar 
och således även sökandet av svaren på dessa frågor. Givetvis kommer 
handledning att finnas tillgänglig under arbetet. 
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En dylik problemorienterad uppgift liknar det sätt idéhistoriker arbetar 
och ligger nära idéhistorisk metod. Uppgiften påminner också om 
tillvägagångssättet när man skriver uppsatser, artiklar med mera. Det 
vill säga att man formulerar en fråga man vill besvara och som man 
sedan besvarar via tillgängliga medel. 
 
Tanken var att studenterna skulle samlas i grupper om fyra till fem 
studenter i varje, och att de i dessa grupper tillsammans skulle arbeta 
under hela momentet. Se bilaga för ett övergripande schema för case-
inslaget på kursen. Totalt skulle hela studentgruppen delas in i fyra till 
fem olika mindre grupper. Till introduktionen hade jag formulerat sju 
olika teman som studenterna gavs att välja emellan. Jag valde dem 
utifrån de faktorer som nämndes ovan att ta hänsyn till när caset 
konstruerades. De sju ämnesområdena var som följer: 
 

• Skillnader och likheter mellan Sverige och andra länder. 
• Dess rötter i solidaritets- och medborgarrättsrörelsen. 
• Som del av en mer generell ungdomsrörelse. 
• Som ett uttryck för de ”nya” sociala rörelserna 
• Klasskampens förhållande till kvinnokampen. 
• Betydelsen i sin samtid. 
• Historieskrivningen kring 1968. 

 
Arbetet skulle bestå främst av en skriftlig del som enligt de 
instruktioner de fick dels skulle bestå av en generell del om fenomenet 
1968 (cirka fem sidor) dels av en specifik del som tog fasta på någon av 
ovan angivna teman (tio–femton sidor). Dessutom skulle arbetet vara 
examinerande. Till följd därav skall det därför vara möjligt att bedöma 
studenterna individuellt. Av den anledningen ombads studenterna även 
att lämna in en personlig rapport som skulle innehålla egna reflektioner 
om exempelvis arbets- och lärandeprocessen. Syftet var att bättre 
kunna bedöma de individuella prestationerna och även förmå 
studenterna att själva tänka igenom vad och hur de lär sig. 
 
Direkt efter filmen, efter några introducerande ord om tanken bakom 
caset, samlades studenterna i de mindre grupperna för att diskutera 
vilket ämnesområde de skulle välja att arbeta med. Där skulle de prata 
igenom vad man ville och förhoppningsvis uppnå en samsyn för de mål 
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man hade och hur man skulle gå vidare. Studenterna grep sig 
omedelbart an uppgiften på fullaste allvar.  
 
Fem dagar efter introduktionen hade vi det första gruppvisa 
handledningsmötet. Varje grupp fick var sin timme till handledning vid 
detta tillfälle, och även vid de tillfällen som kom att följa. Till 
instruktionerna för den andra träffen ingick att grupperna skriftligen 
skulle ha formulerat tre olika frågeställningar de tänkte följa upp. 
Grupperna skulle också var och en ha en preliminär idé om det 
fortsatta arbetet vad gäller tidplan, litteratur och metod.  
 
Drygt två veckor senare följde nästa handledningstillfället. Tiden 
däremellan fylldes främst med föreläsningar. Tanken var att studenterna 
skulle komma igång med caset tidigt på kursen, men att huvuddelen av 
arbetsinsatsen skulle ligga i slutet av momentet. Inför nästkommande 
möte uppmanades studenterna att ta tillfället i akt att ta kontakt med 
mig för att förbereda mig på vad de skulle vilja prata om. Ett annat 
syfte med att de skulle höra av sig i förväg var att de inför sig själva 
också skulle uppmuntras till att tänka igenom vad de höll på med och 
med vilka saker de behövde guidning.  
 
Efter ytterligare en knapp vecka följde det tredje och sista timslånga 
handledningstillfället. Även då uppmanades studenterna att i förväg 
presentera för mig vad de ville prata om, i hopp om att diskussionen 
skulle kunna bli mer konstruktiv. Till den sista handledningsträffen var 
uppmaningen att de skulle kunna presentera en plan för hur de skulle 
lägga upp arbetet för att kunna vara färdiga till slutredovisningen.  
 
Sammantaget bestod schemat för case-inslaget av en introduktion som 
resulterade i att studenterna valde ämne, tre tillfällen till handledning á 
en timme, och slutligen en redovisning. Som lärare lade jag ned tid 
främst på förberedelsearbetet samt vid handledning och inläsning á 
cirka 2 timmar per grupp. 
 

Handledning 
Handledningstillfällena inleddes med en övergripande fråga om hur det 
gick i gruppen och om arbetet gick framåt. Därefter följde en runda där 
var och en av studenterna fick säga vad de själva hade arbetat med och 
vilka vägskäl och svårigheter denne stod inför i det fortsatta arbetet. 
Sedan blev det mer en öppen diskussion. 
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Det var i förväg svårt att gissa sig till vad handledningsarbetet i 
huvudsak skulle bestå av. Det blev ganska snart tydligt att vad 
studenterna främst efterfrågade, och var i behov av, var guidning vad 
gäller att ställa upp relevanta och hanterbara frågeställningar, samt att 
överhuvudtaget avgränsa och fokusera framställningen. Hur skulle man 
välja fokus i empirin för att besvara de frågor man ställt upp? Hur det 
skriftliga arbetet skulle disponeras och framställas var ytterligare något 
vi pratade en hel del om.  
 
För även om de sju uppställda temana utgör en avgränsning är de så 
pass stora för att var och en skulle kunna vara enskilda 
avhandlingsämnen. Följaktligen kom våra diskussioner i stor 
utsträckning att röra frågeställningar, avgränsningar och disposition. 
Det var, anser jag, också viktigt för att kunna genomföra arbetet inom 
ramen för kursen.  
 
Inom grupperna uppkom ofta diskussionen om i vad mån arbetet 
kunde delas upp och distribueras ut till de enskilda individerna, eller om 
man skulle använda sig av en mer kollaborativ skrivprocess. Hur 
studenterna till sist lade upp sitt arbete varierade, men de fick 
anvisningar om att alla skulle vara insatt i alla delar och att 
slutprodukten skulle utgöra en enhet. Detta blev dock aldrig något 
större problem. 
 
Att finna relevant litteratur att läsa in sig på, eller andra metoder för att 
söka ny kunskap, var inga större problem utan inspirationen tycktes 
flöda fritt hos studenterna. Inte heller blev det några diskussioner av 
typen konflikthantering i de olika grupperna.  
 

Slutredovisning 
I anvisningarna till slutredovisningarna angavs att redovisningen skulle 
få ta cirka 25 minuter. Av dessa skulle fem minuter användas till att 
redogöra för hur man gått till väga under arbetet vad gäller val av 
arbetssätt och källor. Lika lång tid ägnades åt att skildra den generella 
bakgrunden och samtiden i förhållande till studentrevolten 1968. 
Femton minuter förväntades ägnas att den mer specifika delen. I 
ytterligare tjugo minuter hade vi lärare möjlighet att fråga ut 
redovisande studenter och dessutom förväntades övriga studenter att ta 
aktiv del i diskussionen.  
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De flesta studenterna valde en tämligen traditionell redovisningsform 
där de muntligen, med hjälp av främst tavla och OH, redogjorde för sitt 
arbete.  
 

Sammanfattande reflektioner 
Studenterna var på det stora hela positiv till case-inslaget. De 
uppskattade friheten och menade att det stimulerade deras kreativitet 
och lust att arbeta för att lära. De lyfter dock fram några aspekter som 
de menar är nackdelar. Själv tycker jag att de visar på styrkan i ett 
problembaserat lärande.  
 
Några hävdar att de visserligen fått en god inblick i just det ämne som 
de arbetat med, medan andra områden blivit lidande. Där nämns att 
den vanliga undervisningen, utöver caset, marginaliserats i förhållande 
till det som kändes mest angeläget på kursen – det vill säga arbetet med 
caset. Föreläsningar och kurslitteratur blev alltså mindre väl behandlad 
av studenterna mot vad de själva kanske önskade. Andra nämner dock 
att det gruppvisa gemensamma arbetet har bidragit till att mer tid och 
energi har lagts på studier, vilket ökade kunskaperna om hela 
tidsperioden. Därtill verkar själva gruppdiskussionerna ha bidragit till 
en bättre förståelse av tidsperioden.  
 
Personligen är jag övertygad om att studenterna lärde sig historien 
bättre, och även arbetade med litteratur och föreläsningar i faktiskt 
högre grad än vad de skulle ha gjort annars. Detta var dessutom i maj 
när studiemotivationen brukar kunna tryta efter ett långt läsår. 
 
För egen del blev jag imponerad över den klass studenternas arbete 
höll. Alla studenter fick faktiskt VG på case-inslaget. Vi lärare var 
tveksamma om vi kunde göra på det sättet, men beslutade ändå att så 
skulle det bli. Som handledare får man dessutom en god inblick i de 
olika individernas arbetsinsatser. Det fanns givetvis variationer, om än 
förhållandevis små, inom såväl de små grupperna som hela 
studentgruppen. Eftersom vi var två lärare som kunde konferera med 
varandra kändes ändå beslutet välgrundat och rättvist. Alla arbeten höll 
genomgående en klart högre nivå än vad man kan räkna med på en 
tentamen. Dessutom blev ingen student underkänd på grund av 
exempelvis sen inlämning. Det tycks alltså som om det sociala 
grupptrycket på att leverera det man är ålagd att göra fungerar bra.  
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Inslaget som gick ut på att studenterna själva skulle tänka över och 
analysera sin egen läroprocess fungerade dock inte i önskad 
utsträckning. Det var ett bra inslag för just självreflektion, men tanken 
var inledningsvis att även använda detta som underlag för 
betygsättning, men det visade sig inte vara möjligt. Dels blev det inte så 
omfattande analyser, dels visade det sig att det fanns en så pass stor 
samstämmighet i vad de olika studenterna skrev så att de knappt kunde 
åtskiljas, än mindre graderas enligt vedertagen betygsskala. 
 
Arbetsglädjen i grupperna var dessutom påtaglig. När vi träffades till 
handledning var det alltid några som ville berätta att de hade läst något 
intressant, eller att de hade kommit på en genial idé. De drev sig själva 
framåt i stor utsträckning – så till den grad att den övriga 
undervisningen, med studenternas egna ord, blev lidande. Studenterna 
grävde fram litteratur jag inte tidigare kände till, de ägnade sig åt att gå 
igenom stora mängder dagstidningar, gjorde intervjuer och så vidare. 
Inte någon gång fick jag intrycket att studenterna latade sig, eller inte 
gjorde vad de skulle.  
 
En anledning till det lyckade utfallet kan vara att det faktiskt var ett bra 
och engagerande ämne som många på något sätt faktiskt har en relation 
till (genom exempelvis anhöriga eller populärkultur). Dessutom var 
denna metodik ny och därmed lite spännande för studenterna på 
kursen. Har man redan gjort ett stort antal case, och lärt sig metodiken, 
är det säkert lättare att dämpa sin entusiasm och till exempel snabbt 
dela upp arbetet på olika individer för att sedan bara göra en 
slutsammanställning. 
 
Tidsaspekten då? Var det en tidsvinst att bedriva undervisning på det 
här sättet? Helt klart är att det tar en hel del tid. Men att göra nya 
föreläsningar tar också det mycket tid. Då vet man inte heller hur de tas 
emot. Fördelen med det arbete som presenterats här är dock att 
responsen från studenterna är omedelbar. Det är inte heller så mycket 
efterarbete. Det är också uppenbart att det blir roligare, enligt min 
mening, att undervisa i den här formen istället för att stressa fram en 
föreläsning som man inte vet hur den blev förrän man står där och 
håller den. Som lärare kommer man också studenterna betydligt 
närmare, vilket torde vara viktigt för hela lärandemiljön. Så även om 
tidsvinsten kanske inte blev särskilt betydande blev kvalitetsvinsten det.  
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Bilaga 1. Utdelat schema för caseinslaget på kursen 
Tillvägagångssätt och schema: 
 
4/5 13-16 

 
C 206 

• Introduktion till ”caset”.  
• Vi ser en dokumentär om den svenska studentrevolten. 
• Indelning i fem grupper. Varje grupp kommer att få beskriva revolten 
med dels en övergripande del, dels en del med tyngdpunkten på en 
specifik aspekt. Den generella delen skall omfatta ungefär fem sidor och 
den specifika delen runt tio-femton sidor. 
•  Fokus i de olika grupperna ligger på: 
• Skillnader och likheter mellan Sverige och andra länder. 
• Dess rötter i solidaritets- och medborgarrättsrörelsen. 
• Som del av en mer generell ungdomsrörelse. 
• Som ett uttryck för de ”nya” sociala rörelserna 
• Klasskampens förhållande till kvinnokampen. 
• Betydelsen i sin samtid. 
• Historieskrivningen kring 1968. 
• Därefter följer en gruppdiskussion om tänkbara frågeställningar 
utifrån de olika tyngdpunkterna. 
• Hur går man vidare? 

9/5 9-16 
 
D 204 

• Gruppvis handledning. Bokas via mejl till mig, Stefan 
(stefan.gelfgren@histstud.umu.se). En timme per grupp.  
• Varje grupp skall skriftligen ha formulerat tre frågeställningar man 
tänker följa upp.  
• Man skall också ha en preliminär idé om fortsättningen vad gäller 
tidplan, litteratur och metod. 

24/5 9-16  
 
D 204 

• Gruppvis handledning. Bokas via mejl till mig. En timme per grupp.  
• Handledningen läggs upp efter era önskemål och behov. Meddela 
mig gärna ett par dagar i förväg om vad ni önskar tala om så att jag har 
möjlighet att förbereda mig. 

30/5 9-16 
 
D 204 

• Gruppvis handledning. Bokas via mejl till mig. En timme per grupp.  
• Detta är alltså den sista möjligheten till handledning innan den 
muntliga redovisningen.  
• Ni skall kunna presentera en plan för att nå fram till den 
slutgiltiga redovisningen. 

2/6 9-16 
 

Muntlig redovisning och inlämning av en skriftlig rapport bestående dels 
av en del gemensam för hela gruppen, dels en kortare del som analyserar 
den individuella insatsen. 
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När avsikten är att ge insikt om framtidsutsikterna 
 - Rekrytering till universitetet genom mentorskap 

 
Madeleine Hagelberg 

Student vid programmet Teknisk Naturvetenskaplig 
Kemi 

 

Lina Lundberg 
Institutionen för matematik och matematisk statistik 

 

Marcus Rosendahl 
Student vid programmet Teknisk Fysik 

 

Ingrid Svensson 
Institutionen för matematik och matematisk statistik 

 
maehrg04@student.umu.se   lina.lundberg@math.umu.se 

masrol04@student.umu.se   ingrid.svensson@math.umu.se 
 

Sammanfattning 
För sjunde året i rad genomförs vid Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten, Umeå universitet ett rekryteringsprojekt i form av 
mentorskap. En viktig del i projektet är att överbrygga gapet mellan 
universitet och gymnasieskola samt att väcka intresse för 
naturvetenskap och teknik. Målet med projektet är att elever som går 
tredje året på gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska 
program ska få vägledning i valet av studier och en inblick i 
studentlivet. Programstudenter vid fakulteten erbjuds en kurs i 
mentorskap (3p) och får praktik genom att själva vara mentorer åt en 
gymnasieelev. I kursen behandlas ämnen såsom utformning, ledning 
och genomförande av ett mentorskapsprojekt, samt även utvärdering 
och samtalsmetodik. En heldag med populärvetenskapliga föreläsningar 
och studentsittning är också det en omtyckt del av projektet. 
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Avsikten med denna presentation är att berätta om ett lyckat 
rekryteringsprojekt som initierats av en student och som leds av 
anställda och studenter tillsammans. Projektet bygger på mötet mellan 
människor och vår förhoppning är att kunna vara en inspirationskälla i 
det viktiga arbete som rekrytering av nya studenter utgör. 
 

* * * 
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Att handleda forskarhandledare 
En modell för att öka kvaliteten inom 

forskarutbildningen 
 

Tomas Grysell, 
Universitetspedagogiskt centrum 

 
Karin Ågren, 

Universitetspedagogiskt centrum 
 

tomas.grysell@upc.umu.se 
karin.agren@jus.umu.se 

 
    
Sammanfattning 
Enligt högskoleförordningen (2001:211) ska alla universitet och 
högskolor som bedriver forskarutbildning också anordna utbildning för 
forskarhandledarna. Vid Umeå universitet har sådan utbildning funnits 
sedan 1997. Utbildningen som ges av Universitetspedagogiskt centrum, 
Forskarhandledning i praktiken, motsvarar två veckors arbete och omfattar 
6 schemalagda arbetsdagar. I kursen ingår också att kursdeltagarna 
skriver tre problematiserande och reflekterande texter, varav den ena 
texten bygger på erfarenheter från en auskultation från ett 
handledningssamtal. Utbildningen är till sitt innehåll och upplägg 
tämligen unik, såväl nationellt som internationellt, och har allt sedan 
den först utvecklades fått stå som modell för liknande utbildningar runt 
om i landet. Vid Umeå universitet har dock kvalitetsarbetet inom 
forskarutbildningen utvecklats ytterligare inte minst genom det fort- 
och vidareutbildningsprogram som numera erbjuds för universitetets 
forskarhandledare genom HandUm. Vi kommer under vår presentation 
att närmare introducera HandUm - som en modell för att öka 
kvaliteten inom forskarutbildningen, programmets innehåll, samt vilka 
pedagogiska frågeställningar, utmaningar och konsekvenser som vi sett 
och ser i och med ett arbete med att handleda forskarhandledare. 
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Med små steg mot en jämställd grundutbildning 
 

Rikard Harr och Ulrika H Westergren 
Institutionen för Informatik 

 
rikard.harr@informatik.umu.se 

ulrika.westergren@informatik.umu.se 
 
 
Sammanfattning 
Att försöka åstadkomma en jämställd grundutbildning på en institution 
är ett oerhört krävande arbete och i denna artikel beskriver vi hur de 
första stegen i denna strävan togs på institutionen för informatik 
hösten/våren 2006-2007. Att bedriva en utbildning som ger alla 
studentgrupper lika möjligheter till ett framgångsrikt deltagande borde 
vara en självklarhet på dagens universitet, likväl strandar ofta dessa 
strävanden på grund av resursbrist, avsaknad av engagemang eller 
okunskap. Istället för att söka efter den ultimata och kanske mer 
kostsamma lösningen på jämställdhetsfrågan initierades ett 
jämställdhetsarbete på institutionen för informatik där en 
jämställdhetsplan beskrivandes små, realistiska, uppföljningsbara mål 
stod i centrum. Ett av målen var att arrangera en seminarieserie där 
jämställdhetsfrågor skulle behandlas och som ett resultat av denna serie 
skapades en lista med fyra genomförbara åtgärder som också antogs vid 
ett efterföljande personalmöte. Arbetet med att realisera dessa åtgärder 
visade sig trots inledande framgångar vara mer komplicerat än 
förväntat. Den lärdom som man kan dra från detta arbete är att man 
med små steg kan åstadkomma förändring, men det lutar snett uppför 
och vikten av eldsjälar och stöd från ledningen på institutionen kan inte 
nog betonas.        
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Utgångsläget 
Året 2006 var för många institutioner vid samhällsvetenskapliga 
fakulteten inget år som kommer att gå till historien som ett år då 
studenter rusade till uppropen, utan snarare som ett år präglat av en 
kamp för fortsatt överlevnad. Institutionen för informatik var inget 
undantag och otaliga gånger arrangerades interna möten, seminarier 
och samtal där rekryteringsfrågor skulle avhandlas. Från institutionens 
sida hade man under en tid fått påtagliga signaler om att antalet 
sökande studenter var färre än tidigare, men man hade även från 
institutionens sida uppmärksammat att andelen tjejer som infann sig på 
våra upprop och som gick våra utbildningar hade minskat radikalt. Som 
exempel kan nämnas att andelen tjejer som antogs till ett av våra 
utbildningsprogram, Systemvetenskapliga programmet, hade gått från 
att vara 22 % HT 2002 till att inga tjejer alls antogs vare sig HT 2005 
eller HT 2006. Det vikande antalet tjejer som sökte våra utbildningar 
var således ett ekonomiskt problem och vid ett antal tillfällen 
diskuterades det hur detta skulle kunna avhjälpas, men väldigt lite 
hände.   
 
Under denna period var rollen som jämställdhetsföreträdare på 
institutionen knappast något som de anställda hett eftertraktade. 
Jämställdhetsfrågor hade inte högsta prioritet och arbetet bestod enligt 
oss i huvudsak av att revidera den jämställdhetsplan som årligen skulle 
upprättas. Arbetet med planen bestod till stor del av att sammanställa 
statistik kring löneskillnader och antalet representanter för de två könen 
innehavande olika befattningar på institutionen. Det fanns även en 
handlingsplan i denna jämställdhetsplan, men de mål som sattes upp i 
planen var svåra att realisera och hade en tendens att finnas kvar år 
efter år utan att bli genomförda. Som exempel på hur mål, åtgärder och 
tillvägagångssätt beskrevs i planen kan följande läsas: 
 
”Kursansvariga lärare uppmanas verka för att det inom alla utbildningar 
finns möjlighet att analysera kursinnehåll ur ett genusperspektiv.” 
 
”Institutionen ska verka för att minst en kurs på A- eller B-nivå 
införlivar och explicit behandlar jämställdhetsfrågor och 
genusperspektiv.”   
 
Dessa formuleringar kan med god vilja vara väldigt vettiga att sträva 
mot, men de vaga formuleringarna och den ofta bristande 
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uppföljningen anser vi vara en av orsakerna till att det i praktiken hände 
väldigt lite. 
 
Den huvudsakliga orsaken till denna syn på jämställdhetsarbetet som 
något icke prioriterat är inte något som vi vill förklara med hänvisning 
till ointresse eller brist på engagemang primärt. Vi (författarna) är båda 
övertygade om den främsta orsaken till att vi på institutionen för 
informatik inte slet och ansträngde oss hårdare för att bli mer 
jämställda framför allt var att vi ansåg att vi redan var det.   
 
Motiv för förändring och arbetets början 
 
Tankarna om en förändrad strategi för jämställdhetsarbetet föddes 
under och efter ett seminarium med Fredrik Bondestam där han 
föreläste om könsmedveten pedagogik utifrån sin bok Könsmedveten 
pedagogik för universitetslärare: en introduktion och bibliografi (Bondestam 
2003). Vid detta tillfälle var båda jämställdhetsföreträdarna närvarande 
och relativt nytillsatta. Den känsla, eller fråga, som fanns kvar hos oss 
då vi lämnade lokalen var: Bedriver vi utbildning som diskriminerar 
tjejer, utan att veta om det? I tid sammanföll detta tillfälle väldigt väl 
med den interna revisionen av institutionens jämställdhetsplan och vi 
tog tillfället i akt att sätta upp en del nya och förändrade mål för 
jämställdhetsarbetet på institutionen, bland annat dessa:  
 
Åtgärd: En könsmedveten pedagogik ska genomsyra samtliga kurser. 
Genomförande: För att detta ska kunna genomföras kommer all personal 
att inbjudas till att under året deltaga i ett seminarium samt en 
workshop om könsmedveten pedagogik. 
 
Åtgärd: Jämställdhetsombud(en) ska under året organisera minst ett 
seminarium eller motsvarande aktivitet som behandlar 
jämställdhetsarbete. 
Genomförande: Lämplig seminarietid planeras in med seminarieansvarig 
innan vårterminens slut.  
 
 
Även om man så här i efterhand kan konstatera att den första åtgärden 
kanske inte kan liknas vid att ta små steg (med titeln på denna artikel i 
åtanke) så anser vi att dessa rader och den nya aktivitetsplanen som 
helhet signalerade ett trendbrott. Kort därefter började planerna på att 
arrangera en seminarieserie att spinnas och så småningom realiserades 



 126

detta med Ia Kling Sackerud, jämställdhetshandläggare vid fakulteten 
för lärarutbildning, som inbjuden gäst. Dessa seminarier kom sedan att 
bli början på det jämställdhetsarbete som denna artikel framför allt 
ämnar beskriva, ett arbete med målet att skapa en mer jämställd 
grundutbildning och i förlängningen en mer jämställd verksamhet 
överhuvudtaget. Målet med det första seminariet var att göra 
jämställdhetsplanen till ett aktivt dokument och att fokusera på 
könsmedvetenhet. Vid det andra seminariet skulle möjligheterna att 
själva göra något på vår institution tas upp och diskuteras.  
 
För att så många som möjligt skulle närvara vid dessa seminarier bad vi 
den dåvarande prefekten att i ett email uttrycka att ledningen ansåg att 
detta var en prioriterad fråga. Det krävdes dock ett antal påtryckningar 
innan detta skedde och då som en informationspunkt bland många. 
Anledningen till att vi ansåg det viktigt att ett särskilt email skickades ut 
i detta ärende var att seminariekulturen under denna period av olika 
anledningar hyste en tynande tillvaro och att ett stort deltagande vid 
just dessa seminarier var en förutsättning för det förändrade 
jämställdhetsarbetet. Till vår glädje visade det sig att framför allt det 
första seminarietillfället blev tämligen välbesökt och engagemanget från 
Ia Kling Sackerud och från deltagarna får lov att betecknas som väldigt 
gott. En observation som vi gjorde under dessa seminarier var att 
många anställda nästan uteslutande tänkte sig att jämställdhet i 
undervisningen framför allt skulle ske på en innehållslig nivå och hade 
aningen svårt att föreställa sig att även formen på undervisningen kan 
ha betydelse. Vid avslutningen av det sista seminariet lyftes frågan om 
vad som skulle ske härnäst upp i gruppen. Ett preliminärt beslut 
fattades om att en rad åtgärder skulle genomföras och att en 
uppföljning skulle ske hösten 2007.  
  
 
Effekter av seminarieserien 
En omedelbar effekt av seminarieserien var att könsmedveten 
pedagogik gjorde premiär som samtalsämne i fikarummet. De samtal 
som fördes rörde smått och stort, som exempel kan nämnas att någon 
undrade om detta innebar att man skulle undervisa i kjol, någon 
uttryckte en åsikt om att man redan bedrev en jämställd undervisning 
och ytterligare någon efterfrågade konkreta verktyg för 
undervisningssituationen.  
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Baserat på de avslutande diskussionerna som fördes under det sista 
seminariet arbetade vi jämställdhetsföreträdare fram ett antal punkter 
som senare lyftes upp för beslut inför hela kollegiet på ett 
personalmöte. Dessa var de punkter som vi beslutade genomföra och 
som antogs vid detta möte:  
   

• Projekt könsmedveten pedagogik 
• Kursutvärderingsfrågor 
• Kurslitteratur 
• Schemaläggning av tentor och omtentor 

 
Kopplat till den första punkten ”Projekt könsmedveten pedagogik” 
hade en lista bestående av strategier för en mer könsmedveten 
pedagogik sammanställts av jämställdhetsföreträdarna. Dessa var de sju 
strategier som fanns med på denna lista: 
 
1. Variera exempel - Se över de exempel som används på kursen. 
Fundera över hur män och kvinnor framställs och i vilken utsträckning 
respektive kön förekommer. 
 
2. Könsindelade diskussionsgrupper - Dela in exempelvis seminariegrupper 
efter kön. Be grupperna sedan diskutera om/på vilket sätt detta 
påverkade dynamiken i gruppen. Notera även dina egna upplevelser. 
 
3. Variera examinationsformer - Använd dig av minst tre olika 
examinationsformer under kursen och utvärdera dessa utifrån ett 
könsperspektiv. Kan du exempelvis se tecken på att vissa 
examinationsformer gagnar ett visst kön framför det andra? 
 
4. Åskådliggör frågor om teknik och kön - Inkludera detta i undervisningen. 
Diskutera frågornas relevans för ämnet med studenterna. 
 
5. Litteratur - Ta upp kurslitteratur med könsperspektiv i undervisning 
och examination och/eller problematisera kurslitteratur som inte tar 
upp kön i undervisning och examination. 
 
6. Strategier för rummet - Vidtag åtgärder så att kvinnor och män får lika 
stora möjligheter att komma till uttryck på din kurs, genom att till 
exempel vara observant vid fördelning av ordet. Tydliggör även inför 
gruppen att du tillämpar denna strategi. 
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7. Kritisk vän - Be en kollega sitta med under en föreläsning och 
observera ditt agerande i klassrummet utifrån ett könsperspektiv, till 
exempel hur du fördelar ordet/din uppmärksamhet i gruppen. För 
sedan tillsammans en diskussion om detta. 
 
Tanken som vi hade med projektet var att man som lärare på ett 
moment skulle läsa Bondestams bok (Bondestam 2003), tillämpa några 
av dessa strategier på momentet, göra en uppföljning av dessa åtgärder 
och presentera resultatet för kollegiet vid uppföljningsseminariet hösten 
2007. Som ersättning för den tid detta arbete skulle ta i anspråk skulle 
timmar erhållas, detta enligt löfte från studierektor. För att skapa 
valfrihet gällande graden av engagemang från lärarna skapades 
strategier på olika arbetsnivåer, dvs. vissa krävde lite engagemang (t.ex. 
könsuppdelade seminariegrupper) medan andra krävde mer (t.ex. kritisk 
vän). Som vi såg det var huvudsaken att någon faktiskt började och 
kunde dela med sig av sina erfarenheter till sina kollegor snarare än att 
en massiv tillämpning av strategierna skulle ske. 
 
Gällande punkten ”Kursutvärderingsfrågor” skulle ansvarig lärare till 
den utvärdering som genomförs i slutet på varje moment lägga till ett 
antal frågor som vi arbetat fram. Dessa var de frågor som skulle 
inkluderas i utvärderingarna:  
 
Generella frågor för samtliga kurser 
1. Kön - Är du kvinna eller man? 
 
2. Utrymme i gruppen - I vilken utsträckning anser du att du som 
individ fått utrymme i gruppen? (Fått möjlighet att komma till tals, 
blivit sedd av lärare/andra studenter, osv.). Om du upplever att du fått 
för lite utrymme, på vilket sätt skulle detta kunna förändras? 
 
3. Lärandesituation - Vilken lärandesituation har fungerat bäst för dig? 
(Seminarier, gruppdiskussioner, föreläsningar, osv.) Motivera! 
 
4. Examinationsformer - Vilka examinationsformer har fungerat bäst 
för dig? (Tentamen, PM, gruppuppgifter, osv.) Motivera! 
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Om frågor om kön tagits upp under kursen: 
1. På vilket sätt har frågor om teknik och kön behandlats - På 
föreläsningar? I litteraturen? I exempel? I seminarie- och 
klassrumsdiskussioner? På vilket sätt skulle det kunna göras 
annorlunda? 
 
2. På vilket sätt har frågor om kön påverkat ditt perspektiv på 
informatikämnet? 
 
Dessa frågor skulle sedan bearbetas och sammanställas på liknande sätt 
som de andra utvärderingsfrågorna (kursansvarig lärare går igenom och 
sammanfattar utvärderingarna) och lämnar in detta till studievägledaren 
för arkivering. Tanken var att den information som tas in, i ett senare 
led skall sammanställas och generera kunskap om hur olika studenter 
upplever sin utbildning, främst utifrån ett könsperspektiv. 
 
Kopplat till punkten ”kurslitteratur” skulle en lista sammanställas med 
litteratur som behandlar IT och genus/kön. Denna lista skulle 
sammanställas av en av våra dåvarande studierektorer och sedan var det 
upp till de programansvariga att se till att litteraturen införs på lämplig 
kurs. Den bakomliggande tanken var att kollegiet ofta saknar 
information om för ändamålet lämplig litteratur och att man skulle få 
hjälp med detta genom upprättandet av denna lista. 
 
Gällande punkten ”Schemaläggning av tentor och omtentor” fick 
studieadministratören i uppdrag att inte schemalägga tentamen och 
omtentamen på kvällar och helger. Den bakomliggande tanken var att 
då kvinnor ofta har ett större ansvar för barn än vad män har så 
missgynnas de om denna punkt inte uppfylls. 
 
Vid personalmötet uppstod en del frågor kring framför allt den första 
punkten rörande projektet könsmedveten pedagogik. De frågor som 
kom upp rörde framför allt antalet timmar som de frivilliga lärarna 
skulle få. Den studierektor som var ansvarig för detta var bestämd i sin 
åsikt att detta skulle diskuteras i samband med att läraren bestämt vilka 
strategier som skulle tillämpas på den aktuella kursen. Övriga frågor 
som dök upp gällde varför vi pratade om kön och inte genus samt om 
man i kursvärderingen skulle ställa frågor rörande hur genus behandlats 
på kursen om inte genus hade behandlats på kursen. Värt att nämna 
relaterat till dessa frågor är att vår avsikt med att prata om kön istället 
för genus var dels att använda ett språk som alla förstår (vi tror inte att 
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ordet genus är bekant för alla studenter), dels att undvika de 
förvecklingar som det mer komplexa begreppet genus med alla dess 
tolkningar och innebörder kan innebära. Den andra frågan, om man 
skall ställa frågor om hur genus har behandlats ifall genus inte har 
behandlats svarade vi nej på.   
 
 
Resultat: Jämställdhet i grundutbildningen  
Vi kommer nedan att beskriva nuvarande status på samtliga dessa 
punkter (projekt könsmedveten pedagogik, kursutvärderingsfrågor, 
kurslitteratur, samt schemaläggning av tentor och omtentor), och 
fokuserar inledningsvis på den första av de fyra, ”Projekt 
könsmedveten pedagogik”. 
 
Projekt könsmedveten pedagogik 
Som nämndes ovan bestod denna punkt i att läraren skulle läsa 
Bondestam, testa några strategier eller grepp i sin studentgrupp, 
dokumentera och återrapportera resultat och upplevelser av 
genomförandet till kollegorna under hösten 2007. För detta skulle 
ersättning i form av timmar utdelas i relation till omfattningen av det 
arbete man utfört. 
 
Efter ett flertal uppmaningar att delta i projektet var det en duo och en 
ensam lärare som anmälde sitt intresse för att delta. Det fanns även 
lärare som anmälde sig intresserade att ställa upp ifall ingen annan 
gjorde det, men vi valde att satsa på de lärare som anmält sitt intresse 
utan förbehåll och arrangerade ett inledande möte. Anledningen till 
detta möte var att studierektorn var intresserad av att olika strategier 
tillämpades av den ensamme läraren respektive duon för att uppnå 
bredd i projektet. Vid detta möte närvarade en representant för duon, 
den ensamme läraren, en jämställdhetsföreträdare, samt en studierektor. 
Beslut fattades att de intresserade lärarna skulle skapa en lista med de 
grepp som man ville testa och att man sedan i dialog med studierektorn 
skulle komma överens om ett lämpligt antal timmar för detta arbete. 
Dessvärre drog sig sedan den ensamme läraren ur med hänvisning till 
pedagogiska skäl och ensam kvar stod duon.  
 
Den av de två lärarna som var kursansvarig explicitgjorde tydligt vid 
kursintroduktionen att man skulle implementera ett antal pedagogiska 
grepp på kursen för att på det sättet arbete mer könsmedvetet. Hon var 
också noga med att informera om det faktiska syftet med de åtgärder 
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man ämnade vidta under kursen och med projektet i sin helhet. De 
grepp som lärarna genomförde under kursen var könsindelade 
arbetsgrupper (vid ett grupparbete) och variation av 
examinationsformer. Man hade vid kursens början även för avsikt att 
tillämpa greppet med kritisk vän, men på grund av tidsbrist blev det 
aldrig av. De utvärderingar som gjordes vid kursavslutningen har ännu 
ej analyserats, men enligt de två lärarna uttryckte många studenter både 
under kursen och i utvärderingarna gillande kring projektet. T.ex. 
uttryckte några studenter att arbetet i könsindelade grupperna var en 
positiv upplevelse, någon sade ”vad roligt att vara i en grupp med bara 
tjejer, man får ett annat utrymme”. Denna kommentar upplevde man 
från lärarna som intressant då gruppen är väldigt kvinnodominerad (5 
män och 25 kvinnor). Båda lärarna betonar även en annan effekt av att 
delta i detta projekt, nämligen att de båda utsatte sig själva för en 
introspektion. Denna granskning av sig själv ledde till ett kritiskt 
tänkande kring sitt eget agerande på kursen och reflektion kring frågor 
såsom vem ger jag ordet? Vem tar ordet? Vilka exempel använder jag 
mig av? En mer utförlig redogörelse för vad som gjordes under kursen, 
hur det föll ut, lärarnas egna reflektioner och lärdomar är tänkt att ske 
vid det inplanerade seminariet hösten 2007. 
 
Kursutvärderingsfrågor 
Vid det tidigare omnämnda personalmötet beslutades att en serie av oss 
utarbetade utvärderingsfrågor skulle läggas till de av läraren skapade 
frågorna (på informatik är det den kursansvarige läraren på en kurs som 
sätter samman kursutvärderingen). Dessa av oss skapade frågorna 
skulle distribueras till kollegiet av studierektor vid början av terminen. 
På en direkt fråga, som ställdes till prefekten en bit in på vårterminen 
2007, fick vi svaret att det nog behövdes en påminnelse om dessa 
utvärderingsfrågor och studierektorn ombads göra detta så att ”… 
åtminstone återstående moment kan ta med någon av de utarbetade 
frågorna i kursutvärderingar”. Kort efter detta, efter påminnelse från 
jämställdhetsföreträdarna, skickades också frågorna ut till kollegiet och 
tillämpas för närvarande, får vi anta, på kurserna som hålls av 
institutionen. Att dessa frågor skickades ut en bit in på terminen istället 
för i början av den innebar dock att ett antal moment hade hunnit 
avslutas vid tidpunkten för utskicket. Vad gäller de kurser som 
institutionen håller tillsammans med andra institutioner har det visat sig 
att införandet av dessa frågor inte alls varit lika enkelt.  
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Kurslitteratur 
Gällande denna punkt skulle en litteraturlista upprättas med texter som 
behandlar frågor kring IT och kön/genus. En av de dåvarande 
studierektorerna tog på sig att utföra detta och då vi begärde att få 
information från denne om status på detta åtagande fick vi följande 
svar “Är nog ett arbete som jag kan initiera, även om den inte finns 
kompilerad har jag en lista med förslag om någon är intresserad… 
[Införandet: egen anmärkning] bör delegeras till respektive [program: 
egen anmärkning] ordförande”. Arbetet med denna lista pågår för 
närvarande och den kommer enligt uppgift att presenteras innan 
sommaren 2007. 
 
Schemaläggning av tentor och omtentor 
Denna punkt handlade om att undvika att schemalägga tentamen och 
omtentamen på kvällar och helger då detta antas missgynna kvinnor. 
Då vi bad om att få status på denna åtgärd fick vi följande svar: “Punkt 
4 [den aktuella punkten: egen anmärkning] kan även den kräva en 
påminnelse [studierektors namn: egen anmärkning]. [Administratörens 
namn: egen anmärkning] är medveten, men även kursansvariga och 
övriga kan behöva påminnas.” Denna påminnelse har dock ännu inte 
skickats ut. 
 
 
Summering av jämställdhetsarbetet 
När vi fick klart för oss hur arbetet med de fastslagna punkterna 
fortskred blev vår första reaktion uppgivenhet. Den ambition vi hade 
var att dessa fyra punkter skulle genomföras inför vårterminen 2007, att 
vi skulle kunna utvärdera utfallet av insatserna under följande höst, för 
att på så vis skulle kunna utvärdera och fatta beslut om nya åtgärder 
inför det nästkommande året. Om man tittar på de fyra punkterna som 
mål som sattes upp för jämställdhetsarbetet på vår grundutbildning 
känns det i dagsläget väldigt svårt att säga att vi lyckades med att 
uppfylla något av dessa, i alla fall inte till den grad som vi hade 
förväntat oss. Med facit i hand skulle man kunna säga att vi hade alltför 
högt ställda förväntningar. Om man däremot väljer att fokusera på vad 
som faktiskt har hänt, istället för vad som inte har hänt, så framstår det 
ganska tydligt att det faktiskt har skett en hel del. Den seminarieserie 
som genomfördes väckte många nya tankar hos många individer och 
hos kollegiet i stort. Även om detta nu inte ledde till fullständigt 
genomförande av de uppsatta punkterna, ledde arbetet till ökade 
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kunskaper hos de anställda på informatik. Det skapade också 
möjligheter till individuella initiativ. 
 
Projektet där olika strategier för könsmedvetenhet skulle tillämpas 
lyckades tyvärr inte väcka det breda intresset som vi hade hoppats på. 
Detta får till följd att vi kommer att utvärdera projektet baserat på 
väldigt lite information. En aspekt som man dock inte skall glömma är 
att när dessa två lärare vid det inplanerade seminariet ht 2007 berättar 
om sina erfarenheter så bör det framgå med tydlighet att insatsen inte 
är alltför omfattande och att ersättningen i form av timmar för nedlagt 
arbete är rimlig. Detta kan leda till att andra blir intresserade av att 
försöka och de exemplar av Bondestams bok (Bondestam 2003) som 
trots allt köptes in till detta projekt och det material som arbetades fram 
finns då som stöd.   
 
Trots att de kursutvärderingsfrågor som komponerades inte infördes 
från terminsstart så infördes de (får vi anta) av de lärare som ansvarade 
för utvärderingar av senare moment under terminen, detta efter 
påtryckningar från jämställdhetsföreträdarna. Dessa kursutvärderingar 
kommer att skapa möjlighet för en ökad förståelse för hur våra 
studenter faktiskt upplever sin utbildning vilket är en förutsättning för 
att kunna veta i vilken riktning framtida förändringar bör ske. En av 
våra två studierektorer meddelade att han lyckats införa en av de av oss 
konstruerade frågorna på ett utbildningsprogram som vi driver 
tillsammans med ett flertal andra institutioner.  
 
Trots att litteraturlistan ännu inte finns tillgänglig för institutionens 
personal så fortskrider arbetet med den och listan kommer att 
presenteras innan slutet på denna termin. Det är visserligen en 
försening mot för vad vi initialt hade önskat, men en lista kommer det 
att bli.   
 
 
Diskussion 
Baserat på det arbete som vi faktiskt försökte genomföra finns det 
dessutom en rad viktiga lärdomar som bör betraktas som väldigt 
värdefulla inför det fortsatta arbetet med jämställdhet på vår institution 
och som sannolikt även kan vara av värde för andra institutioners 
jämställdhetsarbete.  
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För det första, beslut som tas skall tas i styrelsen och inte enbart på ett 
personalmöte som skedde i detta fall. Om beslut tas i styrelsen finns 
dessa dokumenterade vilket skapar förutsättningar för en bättre 
uppföljning och det flyttar även över ansvaret för genomförandet, från 
jämställdhetsföreträdarna till styrelsen. Detta är önskvärt av flera 
anledningar, framför allt då detta innebär att frågan hanteras som en 
fråga som rör hela institutionen och inte bara som en fråga som bara 
jämställdhetsföreträdarna månar om. Beslut som tas på personalmöten 
får helt enkelt inte samma tyngd som beslut som tas på styrelsenivå, 
oavsett vilka frågor det gäller. 
 
För det andra, engagemang kring jämställdhetsfrågor väcks inte vid en 
punktinsats utan det krävs att frågan kontinuerligt lyfts upp under en 
längre tid. Detta kräver i sin tur att posten eller posterna som 
jämställdhetsföreträdare tillsätts med personer som har ett genuint 
intresse för dessa frågor och som orkar vara drivande i 
förändringsprocessen. Detta skapar i sin tur förutsättningar för ett mer 
dynamiskt jämställdhetsarbete.  
 
Under denna period av förändring kring jämställdhetsarbetet på 
institutionen bedrevs även ett omfattande arbete med stora 
förändringar av de utbildningsprogram som institutionen tillhandahåller 
(pga. Bolognaprocessen), samt att stora ansträngningar ägnades åt 
rekryteringsarbete och allt vad det innebär. Detta fick till följd att 
institutionsledningen och övrig personal under denna period hade en 
väldigt hög arbetsbelastning vilket tyvärr innebar att arbetet med 
jämställdhetsarbetet blev nedprioriterat. Som jämställdhetsföreträdare 
är detta inget som man får låta sig nedslås av, ta hänsyn till eller 
acceptera. Denna nedprioritering belyser dock den ofta dominerande 
synen på jämställdhetsarbete som något som sker på sidan om allt det 
andra arbete som sker på en institution och här ligger vad vi anser vara 
en av de största utmaningarna med jämställdhetsarbete. Att visa på hur 
jämställdhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten som om den 
sköts väl kan bidra till och inte ta energi från andra delar av en 
institutions verksamhet.     
 
Avslutningsvis vill vi dock poängtera att ledningen på en institution 
spelar en viktig roll för det engagemang som väcks hos de anställda 
kring jämställdhetsfrågor. Det finns anledning att tro att de signaler 
som ledningen skickar ut till de anställda har stor betydelse för det 
engagemang som man lyckas väcka hos personalen. Nu var det lite si 
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och så med detta i det här fallet, men i vissa avseenden var dock 
ledningens stöd bra, t.ex. när man tidigt erbjöd timmar till de som 
deltog i projektet med könsmedveten pedagogik och när man tidigt 
köpte in ett antal exemplar av Bondestams bok. Ledningen på vår 
institution byttes ut under detta arbete vilket kan förklara vissa 
förseningar med t.ex. litteraturlistan och utskicket av och uppmaningen 
om utvärderingsfrågorna, men det är trots allt bara en förmildrande 
omständighet.  
 
 
Litteraturförteckning 
Bondestam, Fredrik. (2003). Könsmedveten pedagogik för universitetslärare: en 
introduktion och bibliografi. Uppsala: Enheten för utveckling av pedagogik 
och interaktivt lärande (UPI). 
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Sammanfattning 
Tekniska högskolan vid Umeå universitet vill genom Kulingprojektet 
verka för ett förstärkt kvalitetsarbete, ökad anställningsbarhet och ge 
förutsättningar för ett systematiskt utvecklingsarbete av kurser och 
program. I denna rapport beskrivs ett pågående arbete med att 
integrera personliga och professionella färdigheter med 
ämneskunskaper i högskoleingenjörsprogrammen i Data- och 
Elektroteknik.  
 
 
Bakgrund 
Ingenjörsprogrammens utformning styrs av en examensbeskrivning 
som dels innehåller målen för utbildningen och dels de krav som ställs 
för att den enskilda studenten skall få ut sin examen.  
 
Utbildningsmålen består av generella nationella mål för 
högskoleutbildning och nationella mål för högskoleingenjörsexamen. 
Citaten kommer från den examensbeskrivning som gäller fram till 1 juli 
2007 
 
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,  
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
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Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver 
kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att 

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
• följa kunskapsutvecklingen, och 
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom 

området. 
 
För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten 

• ha tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga 
ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och 
kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna 
för det valda teknikområdet, 

• ha förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha 
produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende 
sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi, 

• ha förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års 
yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling 
av och svara för utnyttjande av känd teknik i produktion och 
konstruktion. 

 
Därtill kommer lokala mål vid Umeå Universitet –  

•    För att erhålla högskoleingenjörsexamen, 120 poäng, i elektronik 
skall studenten  

• ha grundläggande kunskaper och färdigheter inom elektronik och 
programmeringsteknik, 

• ha grundläggande ingenjörsmässiga kunskaper och färdigheter 
för en yrkesverksamhet inom elektronikområdet, 

• ha fördjupade kunskaper inom något av områdena digitalteknik, 
analogiteknik eller datorteknik. 

 
Slutligen finns ett antal inriktningar inom elektronikområdet och även 
dessa finns det mål för – exempelvis gäller för datorteknikinriktningen 
 
För att erhålla högskoleingenjörsexamen, 120 poäng, i elektronik med 
inriktning mot datorteknik skall studenten 
 

• ha grundläggande kunskaper och färdigheter inom elektronik, 
hårdvarunära programmering och programmeringsteknik, 
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• ha grundläggande ingenjörsmässiga kunskaper och färdigheter 
för en yrkesverksamhet inom elektronikområdet, 

• ha fördjupade kunskaper inom digitalteknik, datorteknik och 
realtidssystem. 

 
I examensbeskrivningen finns ytterligare en beskrivning av vilka krav 
som ställs på en student som vill erhålla högskoleingenjörsexamen: 
 
I examen ska ingå kurser från vart och ett av nedan angivna 
ämnesområden/ämnesgrupper. Poängantalet för kurserna inom de 
respektive områdena skall minst uppgå till de nedan angivna 
minimigränserna: 
 

• Matematik 10 poäng 
• Elektronik 50 poäng 
• Tekniskt eller naturvetenskapligt ämne 20 poäng 
• Allmänna ingenjörskurser 10 poäng 
• Examensarbete (inom huvudämne på kandidatnivå) 10 poäng 
• Med Tekniskt eller naturvetenskapligt ämne avses kurser inom 

hela det teknisk-naturvetenskapliga ämnesområdet vilket då 
också inkluderar huvudämnet elektronik. 

 
Med Allmänna ingenjörskurser avses här kurser inom områdena språk, 
ekonomi, statistik, juridik, projektledning, entreprenörskap, 
kvalitetsteknik, design och miljö. Andra ämnesområden kan i 
särskilda fall godkännas av den programansvarige. 
 
Här har vi alltså två olika beskrivningar av vilka krav som kan ställas på 
den student som vill erhålla en ingenjörsexamen. Den senare 
specificerar poängkrav inom vissa ämnen. Den är välspecificerad och är 
enkel att tillämpa för examensenheten då studenten tar ut examen, men 
den garanterar knappast att studenten har de ingenjörsmässiga 
färdigheter som krävs i arbetslivet. 
 
Den förra beskrivningen ger en relativt uttömmande beskrivning vilka 
krav man kan ställa på en nyutexaminerad ingenjör både vad gäller 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, men den ger knappast 
vägledning vid utfärdande av examen.  
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Ämnesstyrda och målstyrda utbildningsstrukturer 
Här kan vi om vi vill se två olika sätt att bygga en utbildning. Man kan 
utgå från ämnesinnehållet och ställa krav på antal poäng inom vissa 
ämnesområden. Man kan också utgå från de egenskaper som en 
ingenjör bör ha och låta detta vara utgångspunkt i konstruktionen av 
programmet.  
 
I en ämnesstyrd struktur är det ämnets logik som styr utbildningens 
utformning. Man väljer ut det väsentliga ämnesstoffet och presenterar 
detta på ett strukturerat sätt. I dessa strukturer arbetar man med gärna 
ämnesmässigt väl avgränsade kurser. Examinationen av kurser görs 
gärna i skriftliga kunskapstest som avslutar kursen. Hela 
utbildningsprogram examineras genom att man räknar antalet poäng 
inom vissa ämnesområden, där ämnesområden står för klassiska ämnen 
– fysik, matematik, kemi etc. 
 
I målstyrda strukturer står studentens subjektiva och objektiva behov i 
centrum. Här ges studenten en viss möjlighet att påverka kursinnehåll 
och kursutformning. Kanske ger studenten möjlighet att uttrycka sin 
egen lärstil under kursens gång eller att påverka inom vilka speciella 
områden inom ämnets ram som tas upp till särskild fördjupning. Men 
framförallt siktar denna struktur till att tillgodose studentens framtida 
behov av kunskaper, insikter och färdigheter i ett yrkesliv. Här är 
studentens utveckling central – examinationen görs gärna fortlöpande 
under kursen och ges ingen standardiserad form. Skriftliga tentamina 
blandas med exempelvis muntliga presentationer, inlämnade 
reflexioner, projektrapporter, muntliga tentor och demonstrationer av 
utförda experiment på labbet. Programmet utvärderas utifrån uppsatta 
programmål. 
 
Naturligtvis bygger ingen kurs och inget utbildningsprogram på enbart 
ämnesstyrning eller enbart målstyrning. Oavsett vilken princip man 
bekänner sig till är kunskapsinhämtande viktigt liksom studentens 
personliga förmåga att praktiskt hantera situationer inom det valda 
kunskapsområdet och i ett framtida yrkesliv. Det s.k. CDIO-initiativet 
(Conceive, Design, Implement, Operate) erbjuder en möjlighet att 
kombinera dessa två synsätt genom att förespråka att en kursstruktur 
med tydlig ämnesstruktur integreras med tydliga mål för utveckling av 
personliga och professionella färdigheter.  
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Inom CDIO-projektets har man satt upp genomtänkta, generella lärmål 
i 17 huvudpunkter liksom 12 principer för hur ingenjörsutbildning bör 
utformas. En av dessa principer är att utveckla integrerade läroplaner 
där ämnesstoff integreras med färdigheter att kunna lösa problem, 
kunna kommunicera, kunna arbeta i projektgrupper samt att ha alla de 
färdigheter som en ingenjör behöver ha.  
 
Denna rapport beskriver ett försök att utveckla sådana integrerade 
läroplaner samt relaterar erfarenheter från detta ännu pågående arbete.  
 
Inom CDIO-projektets har man utvecklat en systematisk beskrivning 
av generella utbildningsmål för ingenjörsutbildningarna, vilken i 
huvudsak överensstämmer med högskoleingenjörsprogrammens 
examensbeskrivning. Här delar men upp målen i 4 kategorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den första kategorin handlar om grundläggande kunskaper inom 
matematik och naturvetenskap samt om grundläggande och fördjupade 
ingenjörskunskaper 
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Andra och tredje nivå handlar om problemlösningsförmåga, personliga 
och professionella ingenjörskunskaper samt om kunskap och förmåga 
till att arbeta i grupper och om att kunna kommunicera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Den fjärde nivån slutligen handlar om ingenjörsfärdigheter i ett 
samhälls- och företagsperspektiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Några steg i arbetet med att utveckla utbildningsplaner 
som integrerar ämnesinnehåll med utveckling av 
personliga och professionella färdigheter 
Jag kommer nu att belysa arbetet med att utveckla styrdokument för 
program och kurser. Texten bygger på erfarenheter av 
programutveckling på data- och elektroingenjörsprogrammet åren 2005 
och 2006 delvis inom ramen för Kulingprojektet. 
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Skapa en vi-känsla för programmet – utveckla konsensus kring 
målen för utbildningen 

Att skapa ett gediget utbildningsprogram som inte bara fokuserar på 
ämnesinnehåll kräver ett lärarlag som diskuterat igenom 
målsättningsfrågor, inriktningar för programmet, pedagogiska principer. 
Det krävs en samsyn i dessa frågor eller åtminstone att skiljelinjer 
klargörs och framförallt att kollegiet känner förtroende för varandra 
och respekterar avvikande arbetsmetoder och synsätt. Inom data- och 
elektronikprogrammen har vi i ett antal internat och i pedagogiska 
studiecirklar diskuterat den här typen av ofta svåra frågor. Detta har 
resulterat i olika typer av dokument – listor från ”brainstorming”, 
tecknade bilder och mer strukturerade målsättningsbeskrivningar. Den 
här typen av övningar tar tid, kan vara jobbiga när diskussionen 
kommer in på känsliga områden, men är helt nödvändiga om man vill 
föra in färdighets och värderingsfrågor i programmet.  
 
När lärmålen som de formulerades i CDIO-syllabus fördes in i 
diskussionen var gruppen väl förberedd och lärmålen accepterades av 
gruppen som en väl strukturerad grund för att bygga programmen på.  
Nedan visas en enkätundersökning kring i vilken grad lärarna 
instämmer i lärmålen för CDIO (blå = vänster staplar). I samma 
diagram finns resultaten från en identisk frågeenkät riktad till första 
årets studenter (röda = högra staplar). Därunder resultatet från en 
undersökning utförd på MIT, Boston, USA (lärmålen 1.1, 1.2 och 1.3 
finns inte med i deras redovisning – kategorierna är från vänster 
kollegiet, industriföreträdare, yngre alumner och äldre alumner) 
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Naturligtvis finns kritik och frågetecken mot enskilda punkter. Man kan 
exempelvis diskutera om inte ”hållbar utveckling” borde ha en tydligare 
plats bland lärmålen. I huvudsak accepterades dock CDIOs lärmål av 
lärargruppen. 
 
Skapa en tydlig struktur i programmet 
Data- och elektroingenjörsprogrammen är två separata program. 
Dataingenjörsprogrammet resulterar i regel i en examen med 
datorteknikinriktning. Elektroingenjörsprogrammet ger en examen med 
inriktning Datakommunikation eller Medicinsk teknik. På grund av 
minskande studentantal har de två programmen tillsammans med 
medieingenjörsprogrammet kommit att flätas samman allt mer genom 
samläsning av kurser.  
 
I utvecklingsarbetet enandes man efter diskussion i ämnesgrupper, 
lärargruppen och programrådet om en struktur bestående av ett tydligt 
basblock om tre terminer och fem tydliga profileringar under 
resterande tre terminer. Samläsning förekommer även under 
profileringsterminerna.      
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Skapa en röd tråd i programmet 
Grundblockets tre terminer 
rymmer 12 kurser och de olika 
profileringarna 12 kurser 
vardera. Vissa kurser i 
profileringsdelen samläses 
vilket leder till att det totala 
antalet kurser blir cirka 45 
stycken. Dessa kurser skall ha 
ett inbördes sammanhang. 
Ämnena bör presenteras i en 
logisk följd där en kurs ger de 
förkunskaper som krävs i 
efterföljande kurser.  
 
Det traditionella sättet att skapa en röd tråd i ett program är att fylla 
kursen med ett ämnesmässigt relevant innehåll samt postulera vilka 
kurser som är förkunskaper till den aktuella kursen.   
 
I utvecklingsarbetet nyttjade vi en lite annan modell. Istället för att 
börja med kursinnehållet – ställde vi oss frågan – ”vad vill vi att 
studenterna skall kunna och vilka färdigheter ska de ha när de kommer 
till kursen” och ”vilka kunskaper och färdigheter bör de ha när dom 
lämnar kursen”. Fördelen med detta arbetssätt är man att ser kursen 
mera ur ett studentperspektiv än ur ett ämnesperspektiv.  
 
Praktiskt gick vi till väga på så 
sätt att kursansvariga i de olika 
kurserna snabbt noterade 
realistiska förväntningar på input 
till och output från kursen. 
Output delades dessutom upp i 
output relaterat till kommande 
yrkesliv och output relaterat till 
fortsatta studier.  
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När overheadbilderna med noteringar om input och output presenteras 
i samma ordning som en tänkt 
kurssekvens presenteras inför kollegiet 
får man en mycket god bild över 
programmet och var det finns möjlighet 
att förbättra programflödet. Att 
diskutera programmets röda tråd i en 
programkonferens ger programmets 
kursansvariga möjlighet att 
• se kursen som en byggsten i ett 
genomtänkt programbygge  
• förstå vad som är målet med programmet 
• förstå vad som menas med en integrerad läroplan 
• diskutera alternativa kursföljder och föreslå förbättringar 
 
 
Att relatera CDIO-lärmål till de enskilda kurserna 
CDIOs lärmål gäller målen för hela programmet. De måste på något 
sätt integreras i de enskilda kurserna. Nästa steg är därför att inventera 
varje kurs avseende CDIO-syllabus. Till att börja med undersöks vilka 
lärmål som finns i kursen och på vilken nivå detta lärmål är aktivt i 
kursen. 
 
Den första nivån är när målet berörs i kursen. Det sker egentligen ingen 
undervisning i området och det görs ingen examination. Ett exempel 
kan vara att ett projektarbete presenteras muntligt inför klassen, utan 
att det sker någon undervisning i hur man genomför en muntlig 
föredragning och det gör ingen bedömning av sättet på vilket 
föredragningen genomfördes. Att kunna redovisa muntligt är inte heller 
angivet som ett kursmål i kursplanen. Däremot kan det vara ett 
examinationskrav att redovisningen genomförs. Denna nivå kallas att 
lärmålet INTRODUCERAS. 
 
I en annan kurs kan det vara 
så att det sker undervisning 
kring exempelvis 
projektstyrning, dessa 
kunskaper och färdigheter finns som lärmål i kursplanen och det ingår i 
examinationen. I detta fall kallar vi det att vi UNDERVISAR. 
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Slutligen kan det vara så att en färdighet ANVÄNDS i en kurs. Det 
finns som förkunskapskrav till kursen och därför sker ingen direkt 
undervisning och examinationen kan innehålla element av dessa 
färdigheter, men endast som verktyg vid examination av någon annan 
färdighet eller kunskap. 
 
Kurser som använder kunskaper och färdigheter ska alltså ha detta som 
förkunskapskrav till kursen. Kurser där man undervisar i områden som 
anknyter till ett visst lärmål skall ha detta som lärmål i kursplanen. 
Introducerande moment syns inte som lärmål i kursplanen, men det 
kan vara bra för efterföljande kurser att veta att detta berörts i tidigare 
kurser 
 
Med denna nomenklatur kan man inventera de individuella kurserna 
avseende CDIO-lärmålen samt redovisa dessa i en ”kursvektor”. I 
samband med kursinventeringen undersöks också förekomsten av 
projektkurser, aktiva lärandeformer, integrerat lärande och 
examinationsformer. Nedan visas ett exempel från den inledande 
kursen på programmen.  
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Att skapa en programmatris 
Kursmatriserna för de olika ämnen kan sammanställas i en matris som 
beskriver programmet. Nedan visas ett exempel som beskriver 
dataingenjörsprogrammet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att bearbeta och förbättra – kursutbud och kursplaner 
Kommen så långt har man en ganska bra bild av vad programmets 
kurser innehåller och hur lärmålen uppfylls. I bästa fall bildar kurserna 
en helhet som (någorlunda) uppfyller CDIO-syllabus, men sannolikt 
behövs justeringar i kursutbud och kursinnehåll. Nästa steg är alltså att 
analysera basmaterialet, identifiera luckor i materialet, komplettera 
sådant som fattas eller stryka kurser. Till detta kommer att komplettera 
”indata” i samråd med kursansvarig eller i enkäter, identifiera de kurser 
som är lämpliga som projektkurser, föreslå justeringar i kursplaner 
m.m.  
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Så här kan det exempelvis se ut på programmets kurswebb 
Angående projektkurser (DBT = Design Build Test) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angående att arbeta i grupp - projektstyrning 
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Angående kommunikation i olika former 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De inslag som finns med i inventeringen samt de idéer som 
programansvarig och kursansvariga enas om förankras därefter i de 
individuella kursernas kursplaner som lärmål och som förkunskapskrav 
eller i beskrivande kursbeskrivningar. 
 
 
Förnyad analys och utvärdering 
Av olika skäl kan ett utbildningsprogram inte ges en total och 
genomgripande förändring vid ett enda tillfälle. Mycket arbete återstår 
naturligtvis att göra innan programmet fullständigt harmonierar med de 
lärmål man antagit. Kanske är det så att man gjort ofullständiga 
analyser, kanske är inte alla kursansvariga lärare så samarbetsvilliga som 
man skulle vilja önska, kanske är det svårt att genomföra vissa 
förändringar på grund av att kurser läses samtidigt av flera olika 
program, med olika önskemål. När en förändringscykel är genomförd 
är det därför lämpligt att analysera vad som uppnåtts. För 
elektroingenjörsprogrammet kan en första sådan utvärdering se ut så 
här: 
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• Finns det programmål som inte uppfylls?  
• Finns det programmål som är alltför diffusa och utsmetade?  
• Finns det en lämplig progression för respektive programmål? 
• Finns det Design-BuildTest kurser i den utsträckning som anges i 

programmålen?  
• Finns det en introduktionskurs i CDIOs mening?  
• Hur sker examinationen?  
• Hur tydlig är integrationen av kunskaps- och färdighetsmålen?  

 
Det kan exempelvis se ut så här: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontinuerligt utvecklingsarbete 
Processen att utveckla programmet måste alltså fortsätta och bli ett 
kontinuerligt inslag i programansvarigas, lärarlagets och programrådets 
uppgifter. Ett redskap är en årlig självvärdering där programmets 
aktuella måluppfyllelse jämförs med situationen under tidigare år. 
 
I arbetet med att utveckla programmet är det också viktigt att komma 
ihåg att styrdokumenten bara är en faktor i kvalitetsarbetet. 
Programkvalitet handlar också bland annat om arbetsmiljön, 
lärarkompetens och utvärderingssystem. Men detta får vi diskutera i ett 
annat sammanhang. 
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BILAGA 1  CDIO–syllabus 
 
1 TECHNICAL KNOWLEDGE 
AND REASONING 
 
1.1 KNOWLEDGE OF 
UNDERLYING SCIENCES  
 
1.2 CORE ENGINEERING 
FUNDAMENTAL 
KNOWLEDGE  
 
1.3 ADVANCED 
ENGINEERING 
FUNDAMENTAL 
KNOWLEDGE  
 
2 PERSONAL AND 
PROFESSIONAL SKILLS AND 
ATTRIBUTES 
 
2.1 ENGINEERING 
REASONING AND PROBLEM 
SOLVING  
2.1.1 Problem Identification and 
Formulation 
2.1.2 Modeling 
2.1.3 Estimation and Qualitative 
Analysis 
2.1.4 Analysis With Uncertainty 
2.1.5 Solution and Recommendation 
2.2 EXPERIMENTATION 
AND KNOWLEDGE 
DISCOVERY 
2.2.1 Hypothesis Formulation 
2.2.2 Survey of Print and Electronic 
Literature 
2.2.3 Experimental Inquiry 
2.2.4 Hypothesis Test, and Defense 
2.3 SYSTEM THINKING 
2.3.1 Thinking Holistically 
2.3.2 Emergence and Interactions in 
Systems 
2.3.3 Prioritization and Focus 
2.3.4 Trade-offs, Judgement and Balance 
in Resolution 
2.4 PERSONAL SKILLS AND 

3.2 COMMUNICATIONS  
3.2.1 Communications Strategy 
3.2.2 Communications Structure 
3.2.3 Written Communication 
3.2.4 Electronic/Multimedia 
Communication 
3.2.5 Graphical Communication 
3.2.6 Oral Presentation and Inter-
Personal Communications 
3.3 COMMUNICATIONS IN 
FOREIGN LANGUAGES 
3.3.1 English 
3.3.2 Languages of Regional 
Industrialized Nations 
3.3.3 Other Languages 
 
4 CONCEIVING, DESIGNING, 
IMPLEMENTING AND 
OPERATING SYSTEMS 
IN THE ENTERPRISE AND 
SOCIETAL CONTEXT 
 
4.1 EXTERNAL AND 
SOCIETAL CONTEXT  
4.1.1 Roles and Responsibility of 
Engineers 
4.1.2 The Impact of Engineering on 
Society 
4.1.3 Society’s Regulation of Engineering 
4.1.4 The Historical and Cultural 
Context 
4.1.5 Contemporary Issues and Values 
4.1.6 Developing a Global Perspective 
4.2 ENTERPRISE AND 
BUSINESS CONTEXT 
4.2.1 Appreciating Different Enterprise 
Cultures 
4.2.2 Enterprise Strategy, Goals, and 
Planning 
4.2.3 Technical Entrepreneurship 
4.2.4 Working Successfully in 
Organizations 
4.3 CONCEIVING AND 
ENGINEERING SYSTEMS  
4.3.1 Setting System Goals and 
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ATTITUDES 
2.4.1 Initiative and Willingness to Take 
Risks 
2.4.2 Perseverance and Flexibility 
2.4.3 Creative Thinking 
2.4.4 Critical Thinking 
2.4.5 Awareness of One’s Personal 
Knowledge, Skills and Attitudes 
2.4.6 Curiosity and Lifelong Learning  
2.4.7 Time and Resource Management 
2.5 PROFESSIONAL SKILLS 
AND ATTITUDES 
2.5.1 Professional Ethics, Integrity, 
Responsibility and Accountability 
2.5.2 Professional Behavior 
2.5.3 Proactively Planning for One’s 
Career 
2.5.4 Staying Current on World of 
Engineer 
 
3 INTERPERSONAL SKILLS: 
TEAMWORK AND 
COMMUNICATION 
 
3.1 TEAMWORK  
3.1.1 Forming Effective Teams 
3.1.2 Team Operation 
3.1.3 Team Growth and Evolution 
3.1.4 Leadership 
3.1.5 Technical Teaming 
 

Requirements 
4.3.2 Defining Function, Concept and 
Architecture 
4.3.3 Modeling of System and Ensuring 
Goals Can Be Met 
4.3.4 Development Project Management 
4.4 DESIGNING  
4.4.1 The Design Process 
4.4.2 The Design Process Phasing and 
Approaches 
4.4.3 Utilization of Knowledge in Design 
4.4.4 Disciplinary Design 
4.4.5 Multidisciplinary Design 
4.4.6 Multi-Objective Design (DFX) 
4.5 IMPLEMENTING  
4.5.1 Designing the Implementation 
Process 
4.5.2 Hardware Manufacturing Process 
4.5.3 Software Implementing Process 
4.5.4 Hardware Software Integration 
4.5.5 Test, Verification, Validation, and 
Certification 
4.5.6 Implementation Management 
4.6 OPERATING  
4.6.2 Training and Operations 
4.6.3 Supporting the System Lifecycle 
4.6.4 System Improvement and Evolution 
4.6.5 Disposal and Life-End Issues 
4.6.6 Operations Management 
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Sammanfattning 
Podcasting eller poddsändningar är en metod för att prenumerera på 
ljud och/eller video över Internet. Poddsändningar utvecklades 
ursprungligen från bloggvärlden för att sedan spridas till de flesta 
former av nyhetsförmedling på Internet. I dag används poddsändningar 
också inom den högre utbildningen. Poddsändningar erbjuder 
studenter nya möjligheter att ladda ned en föreläsning, kommentarer 
eller information i form av en ljud- eller videofil till sin dator och 
automatiskt överföra den till sin bärbara mediaspelare. De kan sedan 
lyssna eller titta på innehållet oberoende av tid och plats. 
Poddsändningar skapar nya möjligheter när det gäller organisering av 
undervisningen; tiden i klassrummet kan användas till andra aktiviteter 
än föreläsningar och studenter kan ta del av innehållet i 
poddsändningarna ett obegränsat antal gånger. Innehållet kan bli 
åtkomlig ”just in time” eller i miljöer där datorer av olika anledningar 
inte lämpar sig eller är tillgängliga. 
 
Intresset för poddsändningar inom högre utbildning kan ses mot 
bakgrund av en förändrad syn på universitetens roll i samhället. Högre 
utbildning har blivit en allt viktigare del av den nationella 
konkurrenskraften och då förutsättningarna för högre utbildning ser 
väldigt olika ut mellan länder har en global utbildningsmarknad 
utvecklats. Andelen människor, över hela världen, som förväntas 
genomgå högre utbildning ökar kraftigt samtidigt som universiteten 
alltmer påverkas av många olika avnämares intressen. Den 
konkurrenssituation som uppkommit inom högre utbildning 
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tillsammans med den allt vanligare synen på studenten som ”kund” har 
lett till ett stort behov av flexibla utbildningsmodeller. Utvecklingen 
inom IKT erbjuder idag en stor mängd tekniska lösningar som stöder 
flexibel utbildning och poddsändningar är en av dem.  
 
De utvärderingar som gjorts av poddsändningar inom högre 
utbildningar har främst intresserat sig för de möjligheter till flexibilitet 
som tekniken ger. Man har fokuserat frågor om teknik, tillgänglighet 
och nyttjandegrad. Få studier har gjorts för att undersöka hur 
användningen av poddsändningar stödjer studenternas lärande, 
påverkar lärarnas undervisning eller vilka effekter poddsändningar har 
på studenternas studieresultat.  
 
Poddsändningarnas roll i undervisningen beror i hög grad på 
sammanhang och tillämpning och är svår att bedöma utan att samtidigt 
närmare studera kvaliteten i undervisningen och lärandet.  
Kritiker har också påpekat lärarnas utsatthet när det gäller oavsiktliga 
brott mot upphovsrätten och att universiteten ignorerar lärarnas 
upphovsrätt till sina egna föreläsningar. 
 
 
Inledning 
Poddsändningar i högre utbildning återfinns främst i USA som av 
tradition har en stark koppling mellan Universitet och näringsliv. Apple 
som är världsledande på mp3-spelare och har en stark ställning som 
ägare av världens största nätbaserade musikaffär iTunes har gjort en 
speciell satsning på universitet kallad iTunes U. iTunes U är en 
integrerad del av iTunes Music Store, där universiteten lägger ut 
kostnadsfria föreläsningar möjliga att ladda ned för allmänheten.  
 
Ett universitet som redan 2005 publicerade föreläsningar på iTunes U 
var Stanford University, som ligger 17 km från Apples högkvarter i 
Cupertino. Intresset från andra universitet har sedan dess spridit sig 
och i dag finns mer än 35 amerikanska universitet anslutna. Uppenbart 
är att både näringsliv och universitet drar nytta av varandra. 
Universiteten når en ny grupp unga presumtiva studenter och Apple 
vinner ”good will” som seriös aktör inom utbildningsområdet. 
 
I SOU 2007:81 – ”Resurser för Kvalitet”, beskrivs hur synen på 
svenska universitetets uppgift och roll i samhället förändrats över tid. 
Den akademiska friheten och obundenheten som beskrivs som det 
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humboltska idealet, har tidigare garanteras av staten men nu pågår en 
förändring där universiteten har olika uppdragsgivare och finansiärer 
och där universiteten förutsätts konkurrera om studenter, lärare och 
forskare på en global utbildningsmarknad. Denna förändring av 
universitetets roll sker både internt och externt, där intressenter är både 
stat, näringsliv och inte minst EU. ”Kunskapssamhället” har blivit ett 
internationellt begrepp där utbildning och forskning ges en allt större 
roll för hela samhällets utveckling. Student- och forskarmobiliteten 
ökar och Sverige blir mer och mer en integrerad del av dessa 
marknader, inte minst genom Bolognaprocessen. Konkurrensen på 
utbildningsmarknaden ökar och lärosätena måste ställa sig frågan hur 
man ska profilera sig i detta nya landskap. Ska rekrytering ske lokalt, 
regionalt eller globalt? Att analysera studenters mobilitet blir en viktig 
fråga för universiteten, lika så att analysera den förändring som sker 
inom studentgrupperna. I dag är den svenska studentgruppen 
åldersheterogen, med en ökande andel distansstudenter och utländska 
studenter. 
 
Umeå universitet beskriver i dokumentet ”Utbildnings- och 
forskningsstrategier vid Umeå universitet avseende perioden 2009–
2012” sin syn på många av dessa utmaningar. I dokumentet beskrivs 
bl.a. att universitetet inte har någon plan på att expandera antalet 
studenter, utan i stället skall fokusera på kvalitet och breddad 
rekrytering. Den breddade rekryteringen ska ske genom att universitetet 
befäster och utvecklar sin position internationellt, samtidigt som man 
behåller ett regionalt ansvar bl.a. genom webbaserade utbildningar. För 
att nå ut till nya studentgrupper så ska arbetet med att utveckla flexibla 
utbildningsformer intensifieras.  
 
Behovet av flexibla utbildningar ökar kraftigt. Umeå universitet 
kommer därför att göra en satsning för att skapa ett högkvalitativt 
universitetsgemensamt utbud av kurser och program baserade på s.k. 
blended learning. Detta innebär nya arbetssätt, verktyg och metoder för 
att organisera, distribuera och visualisera lärande och kunskap. Det 
långsiktiga målet är att alla kurser vid Umeå universitet utnyttjar 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) på ett för ändamålet 
relevant och kvalitetshöjande sätt. (s. 8)  
 
IKT ska användas som hjälpmedel för en breddad rekrytering, både 
genom att överbrygga avstånd, men också genom att tillåta en 
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”flexibel” studiegång som kan attrahera studenter som annars inte valt 
att studera.  
 
Poddsändningar ska alltså bedömas utifrån möjligheten att på ett 
relevant sätt bidra till en höjd kvalitet i högre utbildning, samtidigt som 
det också kan vara en del i en strategi för att nå nya studentgrupper 
både lokalt, regional och globalt.  
 
Låt oss titta på hur poddsändningar fungerar, för att sedan titta på 
några exempel hur tekniken används i högre utbildning. 
 
 
Poddsändningar 
Podcasts eller poddsändningar är ett sätt att publicera video eller 
ljudfiler på Internet så att de blir möjliga att prenumerera på. 
Poddsändningar utvecklades ursprungligen från bloggvärlden för att 
sedan spridas till de flesta former att nyhetsförmedling på Internet. Idag 
finns det stöd för poddsändningar i de flesta webbpubliceringsystem. 
 
Tre aspekter definierar poddsändningar ifrån att länka direkt till en 
mediefil av något slag. Den första aspekten är 
prenumerationsfunktionen. Poddsändningar erbjuder ett bekvämt sätt 
att automatiskt få de senaste avsnitten till sin dator. Tack vare en teknik 
som heter RSS (Really Simple Syndication) får prenumeranten 
information när nya avsnitt finns tillgängliga.  
 
En annan viktig aspekt är att mediafilen ska vara möjligt att ladda ned 
till en bärbar mediaspelare.1 
 
Den tredje aspekten är analogin med radiosändningar; en 
poddsändning kan liknas vid en radiokanal med tillhörande avsnitt. 
Underförstått antas en poddsändning publicera nya avsnitt 
kontinuerligt. 
 
 
Tre P: Produktion, Publicering och Prenumeration. 
Produktionen består i att spela in ljud eller video det vill säga att 
förebreda det material som ska publiceras. Beroende på innehållet väljer 
                                                 
1 Idag är det svårt att enkelt bestämma en grupp enheter med möjlighet att spela upp ljud 
eller video; mp3-spelare, telefoner, PDA, Spelkonsoller o.s.v. 
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läraren om det skall vara en ljudinspelning, en screencast 
(skärmavspelning) eller en videoinspelning. Någon typ av programvara 
behövs för att spela in materialet.  
 
Med hjälp av en mikrofon eller ett headset för att spela in ljudet och en 
webbkamera för att spela in video, kan läraren enkelt producera sin 
poddsändning vid sin dator. Programmet som används för att spela in 
ljud eller video har ofta möjlighet att spara inspelningen i ett format om 
är lämpligt för publicering på Internet. En annan möjlighet är att spela 
in föreläsningar i sin helhet utan att redigera innehållet. 
 
Nästa steg är att publicera inspelningen på Internet. Ljud- eller 
videofilen läggs på en webbserver tillsammans med ett RSS-dokument 
som beskriver filens plats tillsammans med metadata om sändningen 
som t.ex. författare, titel, årtal och eventuell copyright. RSS-
dokumentet är känsligt för fel i texten. Det kan räcka med ett saknat 
tecken för att dokumentet ska sluta att fungera. Därför underlättar det 
om RSS-dokumentet skapas automatiskt vid publicering av nya avsnitt. 
Många webbpubliceringssystem har idag stöd för RSS och kan 
automatiskt generera ett RSS-dokument när användaren publicerar en 
ny poddsändning i systemet. 
 
Länken till RSS-dokumentet kopieras och klistras in i en programvara 
som prenumeranten har installerat på sin dator. Den programvaran 
kontaktar sedan med men jämna intervall serven för att leta efter nya 
avsnitt. Hittar den ett nytt avsnitt laddar programmet automatiskt ned 
mediafilen till datorn. I vissa fall kan programmet även automatiskt 
överföra det nya avsnittet till en bärbar mediaspelare. 
 
 
Nya möjligheter 
Poddsändningar kan erbjuda både lärare och studenter nya möjligheter: 
 
Repetition 
En fördel med poddsändningar är möjligheten att se eller lyssna på 
innehållet flera gånger. Studenterna har olika inlärningstilar och 
möjlighet att få innehållet som ljud, bild eller video kan fungera som ett 
komplement till den ordinarie undervisningen. På samma sätt som man 
kan läsa en text holistiskt och sedan gå djupare ned i detaljer, kan 
tittaren ta del av innehållet på ett översiktligt sätt, för att sedan fokusera 
på enskilda detaljer. 
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Mobilitet  
Studenten behöver inte ta del av poddsändningen vid en dator utan den 
kan i många fall tas med i en bärbar mediaspelare. Detta gör att 
studenten själv kan välja när hon/han tar del av innehållet. Innehållet 
kan bli åtkomlig ”just in time” eller i miljöer där datorer av olika 
anledningar inte lämpar sig eller är tillgängliga. 
 
Kommunikation  
Kommer en student med en intressant frågeställning efter 
föreläsningen, kan läraren på några minuter publicera en kommentar 
som automatiskt skickas ut till studenterna. Läraren kan också publicera 
en poddsändning för att förbereda studenten på innehållet i en 
kommande föreläsning. 
 
En annan funktion kan vara att ge läraren möjlighet att skapa en ”social 
närvaro” i undervisningssituationer där läraren sällan eller aldrig träffar 
sina studenter som vid t.ex. distansundervisning. Genom att spela in 
ljud eller video med allmänna kommentarer om kursen och regelbundet 
publicera dessa avsnitt, ges studenterna möjlighet att få en närmare 
relation till läraren än de skulle om kursen var helt textbaserad.  
 
Tidsbesparande  
Lärare får ofta återkommande frågor. En möjlighet kan vara en 
poddsändning där läraren förklarar (eller visar) ett visst moment. Detta 
moment finns sedan tillgängligt för alla studenter att ta del av vid 
behov.  
 
Många av de uppräknade argumenten gäller även för andra former av 
nedladdningsbara ljud- och videofiler. Det som utmärker 
poddsändningar är just prenumerationen och enkelheten att få 
innehållet automatiskt levererat till den egna datorn eller mediaspelaren.  
 
 
Begränsningar 
Antalet avsnitt måste överstiga en viss gräns för att det skall löna sig att 
ha en speciell programvara som hanterar prenumerationen. Om syftet 
är att publicera några få ljud– eller videofiler vid kursstart så är det 
antagligen enklare att länka direkt till filerna. Är avsnitten många och 
kanske kommer från flera olika kurser kan det motivera användningen 
av den prenumerationsfunktion som poddsändningar erbjuder.  
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Många webbpubliceringssystem erbjuder automatiskt en direktlänkning 
till mediafiler samt en RSS-länk för prenumeration. I dessa fall kan 
studenten själv bedöma om de vill ta del av mediafilen direkt via länken 
eller om de vill använda ett särskilt program för att hämta hem 
mediafilerna via RSS. 
 
Om innehållet ska vara tillgängligt överallt, så är kravet att överföra 
poddsändningar till en mobil enhet med hjälp av datorn ett onödigt 
steg. Moderna 3G-telefoner kan spela upp både video och ljud. Många 
telefoner hanterar RSS och klarar av att ladda ned poddsändningar 
direkt till telefonen. Mobiltelefonen som mediaspelare skulle alltså 
kunna erbjuda en kortare distributionsväg än t.ex. en mp3-spelare. 
 
Ljud och videofiler har många fördelar mot textdokument, men en 
nackdel är att det är svårt att hitta i innehållet. I ett textdokument kan 
läsaren ”skumma” innehållet och snabbt leta sig fram till en viss 
information i texten. Det är svårare att göra i t.ex. en ljudfil. I många 
utvärderingar av poddsändningar har studenterna poängterat vikten av 
att det finns kapitel eller bokmärken som underlättar navigationen i 
ljud- och videofilerna.  
 
En annan begränsning är att de bärbara mediaspelarna ofta har en liten 
skärm, vilket kan göra det svårt att uppfatta t.ex. text. I de utvärderingar 
som gjorts vid University of Michigan och University of Washington 
visar det sig att mer än 70 % av poddsändningarna har spelas upp vid 
en dator och inte i en bärbar mediaspelare (Deal, 2007, s. 6). Det visar 
att mobilitet kanske inte är den viktigaste aspekten av poddsändningar. 
Faktorer som datorns större skärm och den allmänna studiemiljön kan 
vara några orsaker till att studenterna föredrar att ta del av 
poddsändningarna i hemmet eller på campus i stället för på gymmet. 
 
 
Till vilken nytta? 
Det finns relativt få formella studier gjorda om nyttan av 
poddsändningar. De flesta studier som gjorts har fokuserat på 
distribution, tillgänglighet och teknik. Ofta har poddsändningar 
framställts på ett mycket glorifierande sätt av media, som t.ex.  G 
Cambells artikel ”There´s Something in the air -Podcasting in 
education” (2005).   
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Frågeställningar om och i så fall hur poddsändningar bidragit till att 
studenterna uppnått sina studiemål har inte varit i fokus. I de fall det 
har gjorts utvärderingar av 
eventuella effekter på studenternas studieresultat, har metoden varit 
självutvärderande frågor. Vid en studie vid University of Michigan var 
så många som 85 % av studenterna övertygade om att poddsändningar 
hade en positiv effekt på deras studiebetyg (Brittain m.fl, 2006). Många 
kritiker har uttryckt en viss oro över studenternas positiva 
självutvärderingar och avsaknaden av vetenskapliga studier av faktiska 
studieprestationer. Denna kritik är riktad mot inspelade föreläsningar i 
allmänhet och är inte specifik för poddsändningar. Utvärderingar vid 
University of Michigan, School of Dentistry har visat att 
prenumerationsfunktionen hos poddsändningar ökat chansen att 
studenterna faktiskt laddar ned avsnitten (Brittain m fl., 2006, s. 30). 
 
Ett användningsområde som tidigare nämnts är att spela in 
föreläsningar i sin helhet. Det har bl.a. gjorts vid Murdoch University i 
Perth. Ett automatiskt system för att spela in och publicera förläsningar 
i mp3-format infördes. Ledningen av Universitetet gick ut med 
information att studenterna kunde ta del av föreläsningarna var som 
helst tack vare den nya tekniken, vilket skulle underlätta för de 
studenter som inte hade möjlighet att närvara vid föreläsningar. Kritik 
riktades mot denna form av automatisk publicering av bl.a. Tara 
Brabazon (2006), där hon försvarar föreläsningen som 
undervisningsform och uttrycker oro över att speciellt nya studenter 
ska välja felaktiga studiestrategier i början av sin studietid. Hon väckte 
också frågor om lärarnas upphovsrättliga ställning vid universiteten. 
Hon påpekar att läraren är oskyddad om denne oavsiktligt bryter mot 
upphovsrätten då dessa poddsändningar automatiskt publiceras. Hon 
framhåller vidare att universiteten idag ignorerar den undervisande 
lärarens upphovsrätt till sin egen föreläsning. 
 
Det finns intressanta exempel på hur poddsändningar kan erbjuda nya 
möjligheter som förändrar förutsättningarna för undervisningens 
innehåll och upplägg. 
Ett exempel är läraren David Miller som undervisar i Animal behavior 
och General Psychology vid University of Connecticut. Han har spelat 
in pre- och post-föreläsningar, Precasts och Postcasts (Timmer, 2007). 
Innan föreläsningen publicerar han en Precast som går igenom 
innehållet, syfte och struktur för den kommande föreläsningen. Här ges 
en översikt, introduktion men även små ”lockbeten” till den 
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kommande föreläsningen. Postcastavsnitten ger läraren möjlighet att 
förklara eller förtydliga frågor eller ”sidospår” som dyker upp i 
diskussion med studenterna under föreläsningen. Själva föreläsningen 
publiceras aldrig som poddsändning. 
 
En annan variant är att spela in föreläsningar i förväg och ägna 
lektionstiden till labbhandledning eller projektarbeten. Vid Appalachian 
State University genomfördes en kurs i datavetenskap i två versioner. 
Under hösten 2005 gavs lärarledda lektioner med PowerPoint-material. 
Studenterna fick sedan arbeta med ett projekt utanför lektionstid. 
Under våren 2006 gavs samma kurs, men utan föreläsningar. 
Föreläsningsmaterialet lades ut som poddsändningar och lektionstiden 
användes i stället till labbhandledning, projektarbete och planering. 
Experimentet visade ingen skillnad i studenternas kursbetyg, men 
projektbetygen låg nästan 10 % högre för den grupp som hade använt 
poddsändningar. En intressant sak att notera är att studenterna i denna 
grupp uttryckte ett missnöje över att behöva titta på poddsändningar, 
då de upplevde dessa som ett ”extraarbete” utöver det arbete de gjorde 
i klassrummet (Kurtz, 2007). 
 
I ett samarbetsprojekt mellan institutionen för estetiska ämnen och 
institutionen för interaktivt lärande vid Umeå universitet, testade man 
att använda poddsändningar i slöjdlärarutbildningen. Olika praktiska 
moment som studenterna skulle utföra i slöjdsalen spelades in som 
videofilmer. Eftersom miljön var mindre lämpad för datorer använde 
man ett antal ipods för att ta del av instruktionsfilmerna. När studenten 
skulle utföra ett moment, kunde hon/han ta del av det inspelade 
innehållet. Det kunde t.ex. vara instruktioner om hur man ställer in 
gasblandningen på en gassvets. Överlag var studenterna positiva till 
användningen av poddsändningar i sin utbildning och så många som 90 
% kunde tänka sig att använda poddsändningar i sin egen undervisning. 
 
Dessa exempel visar att det finns många tänkbara användningsområden 
för poddsändningar inom högre utbildning, men att det också finns 
anledning att vara kritisk. Det är svårt att uttala sig om poddsändningar 
är något bra eller dåligt i utbildningssammanhang, utan att samtidigt 
närmare studera kvaliteten i undervisningen och lärandet. 
Poddsändningarnas roll i undervisningen beror i hög grad på 
sammanhang och tillämpning.  
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Det finns ett stort behov av pedagogiskt inriktade studier och 
erfarenhetsutbyte mellan lärare om vilka möjligheter poddsändningar 
har att höja kvaliteten på undervisningen i högre utbildning. 
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Sammanfattning 
Marknadssynsättet breder ut sig i stora delar av samhället idag i takt 
med att offentliga verksamheter privatiseras och bolagiseras. Detta 
synsätt, hävdas det här, har även nått universitets- och högskolevärlden, 
vilket visar sig i bland annat ökade utgifter för annonsering. Oavsett om 
marknadssynsättets intåg på universitetsarenan beror på 
resursfördelningssystemet, ökat antal högskolor, eller 
internationalisering, får det konsekvenser för hur studenter och lärare 
ses och definieras av både sig själva och av andra aktörer. Till exempel 
ärvs tankar från marknadssynsättet kring studenter som kunder av 
utbildning (marknadsorienteringssynsättet) eller studenter som 
produkter (produktorienteringssynsättet) som skall erbjudas på en 
(arbets)marknad. Dessa olika synsätt får i sin tur konsekvenser för hur 
relationen fungerar mellan studenter och lärare i vardagen på 
universitetet. Bland annat blir studenter i och med dessa synsätt, 
bedömare av utbildningskvalitet, utbildning blir en handelsvara och 
kursutbuden justeras efter tillfälliga studentpreferenser  istället för av 
långsiktiga lärandemål. Syftet med detta papper är att diskutera 
marknadssynsättet utifrån marknadsorienterings- och 
produktorienteringssynsätten samt de konsekvenser det får för synen 
på, och relationen mellan universitetslärare och studenter. Därutöver 
syftar pappret till att ställa detta synsätt mot ett medproducentsynsätt 
samt diskutera vad ett sådant skulle kunna innebära, samt komma med 
förslag på hur det skulle kunna utvecklas.  
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Introduktion 
Det ekonomiska tänkandet, ekonomiseringen, breder ut sig alltmer idag 
(Bonnedahl et al. 2007). Tidigare offentliga verksamheter såsom Statens 
Järnvägar (SJ), Posten och Televerket, bolagiseras och delar av deras 
verksamheter privatiseras. Med dessa omstruktureringar av tidigare 
offentligt finansierade verksamheter kommer, som ett brev på posten, 
ett marknadsorienteringstänkande som nästan förbehållslöst menar att 
kunden skall stå i centrum. Kunder, oavsett om de kallas klienter,  
studenter, patienter, besökare eller gäster, upphöjs till suveräna aktörer 
och deras val påstås styra vilka företag som överlever och vilka som 
måste lämna marknaden (e. g. Craven 2005). Innan kunden gör sitt val 
måste de dock övertygas om förträffligheten med att välja ett specifikt 
företags varor/tjänster enligt marknadssynsättets logik. Detta sker 
oftast genom betald reklam och andra marknadsföringsåtgärder. 
 
Har denna ekonomisering och detta marknadssynsätt även nått 
universitets- och högskolevärlden? Tittar vi på andra 
’utbildningsmarknader’ såsom Nordamerika och Australien är svaret ett 
rungande ja. Att tillhandahålla universitetsutbildning är business och 
har länge så varit. De senaste åren har vi även i Sverige kunnat se 
tecken på att marknadssynsättet också nått det svenska 
utbildningssystemet. Svenska Dagbladet rapporterar till exempel att 
gymnasieskolorna i Stockholms stad satsar mer än 13 miljoner årligen 
på marknadsföring (Careborg och Malmström 2007) och enligt en 
undersökning av Sifo 2007, köpte svenska universitet och högskolor 
annonsplatser för 46 miljoner 2005 och 73 miljoner 2006 (SR 2007). 
Ett tecken på ökad konkurrens om studenterna enligt Högskoleverkets 
kommentar. Dessa exempel ihop med andra yttringar såsom debatten 
kring konkurrens mellan olika högskolor och universitet tyder alltså på 
att marknadssynsättet nått även högskole- och 
universitetsutbildningarna i Sverige. 
 
Studeras detta marknadssynsätt ur en mer teoretisk utgångspunkt kan 
synsättet brytas ned i åtminstone två perspektiv. Ett perspektiv är att se 
studenter som kunder, kring vilka verksamheterna måste orienteras 
eller fokuseras (e.g. Zell 2001). Detta synsätt kallas ofta 
marknadsorientering inom marknadsföringsforskningen. Ett annat 
synsätt är att se studenter som produkter som skall fyllas med så 
mycket värde som möjligt för att sedan erbjudas på en (arbets)marknad 
(e.g. Obermiller et al. 2005). Detta synsätt brukar benämnas 
produktorientering. Oavsett om utvecklingen mot ett marknadssynsätt 
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beror på resursfördelningssystemet, det ökande antalet högskolor eller 
konkurrens med internationella lärosäten, så får det förändrade 
synsättet konsekvenser på flera olika sätt. Ett sätt att analysera dessa 
konsekvenser kan vara att se dem ur de två perspektiven 
marknadsorientering och produktorientering. 
 
Eftersom en utav de viktigaste relationerna vid en utbildningsinstitution 
kan anses vara den mellan studenter och lärare, kan det vara av intresse 
att studera vilka konsekvenser de två perspektiven får på just denna 
relation. Då de två perspektiven diskuterats och relaterats till relationen 
mellan lärare och studenter kan det även vara relevant att diskutera 
huruvida det finns några alternativa perspektiv samt möjliga vägar för 
att uppnå ett sådant. Det alternativa perspektiv som lyfts fram i detta 
papper kallas medproducentperspektivet, vilket övergripande innebär 
att studenter och lärare ses som medproducenter i lärandesituationen. 
 
Syftet med detta papper är således att diskutera marknadssynsättet 
utifrån de två perspektiven marknads- och produktorientering, samt 
undersöka vilka konsekvenser de får för synen på och relationen mellan 
universitetslärare och studenter. Därutöver syftar pappret till att ställa 
dessa perspektiv mot ett tredje perspektiv, kallat 
medproducentsynsättet, samt diskutera vad ett sådant skulle kunna 
innebära samt komma med förslag på hur det skulle kunna utvecklas. 
 
För att kunna diskutera relationen mellan lärare och studenter då ett 
marknadssynsätt når universitetsmiljön introduceras först de två 
perspektiven marknads- och produktorientering. Därefter beskrivs 
konsekvenserna av dessa synsätt på relationen och slutligen lyfts det 
alternativa, medproducentperspektivet, fram. 
 
 
Marknadsorienteringssynsättet 
Ett företag eller en organisation sägs ofta ha flera intressenter. Dessa 
har ett intresse i eller av organisationens verksamhet. Beroende på vem 
som läses brukar olika intressenter nämnas, men de vanligaste brukar 
vara företagets kunder, dess anställda, leverantörer, konkurrenter och 
samhället i övrigt (Freeman 1984). I grundläggande böcker inom 
marknadsföring såsom Kotler et al. (2005) och Jobber (2001) menas det 
ofta att ett företag eller en organisation kan välja att inrikta eller 
orientera sig mot någon eller några av dessa intressenter. En vanlig 
modell för olika inriktningar visas figur 1 nedan. 
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I modellen antas organisationen kunna välja att orientera, eller ej 
orientera, sig mot kunder och konkurrenter. Beroende på inriktning kan 
företagets huvudsakliga orientering bestämmas enligt modellen. De fyra 
inriktningarna har givits namnen produktorientering, kundorientering, 
konkurrentorientering och marknadsorientering. Enligt de flesta böcker 
och artiklar på området är det främst en marknadsorientering som 
företag bör välja eller åtminstone sträva efter. Denna anses 
standardmässigt leda till ökad lönsamhet, bättre förhållanden för de 
anställda, ökad kundnöjdhet och fler återkommande kunder (Kohli och 
Jaworski 1990; Narver och Slater 1990; Narver et al. 2000). 
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Figur 1: Företagsorienteringar. Källa: Kotler et al. (2005: 525), egen 
översättning 
 
 
Eftersom marknadsorientering till stor del består av kundorientering 
används ofta begreppen som synonymer av både forskare och 
företagsledare (Webster 1994). Detta skapar viss förvirring, och 
ordvalet verkar mer styras av managementtrender än av en vilja att 
forskningsmässigt skilja orienteringarna åt och utifrån detta diskuteras 
det i viss forskning huruvida kund- och marknadsorientering gått från 
att vara orienteringar och handlingsmönster inom företag till att ha 
blivit kulturer innehållande mer eller mindre ideologiska inslag. (Shapiro 
1988; Grönroos 1989; Henderson 1998; Slater 2001) 
 
Forskningen kring marknadsorientering har varit omfattande. Den har 
fokuserat på vad som leder till en marknadsorientering, hur ett 
marknadsorienterat företag agerar, samt vilka konsekvenser en 
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marknadsorientering har, främst på företaget (Rodriguez Cano et al. 
2004; Isberg 2006). Ytterst sällan diskuteras de grundläggande 
antagandena bakom modellen ovan, huruvida en organisation kan välja 
vad den vill orientera sig mot, och om det inte finns fler möjliga och 
kanske viktiga orienteringar för olika typer organisationer. Forskning 
som undersöker problem med en marknadsorientering utgör en mycket 
liten del av den forskning som gjorts.  
 
Utifrån dessa utgångspunkter brukar frågan huruvida det finns några 
marknadsorienterade företag dyka upp. Självklart är detta en 
definitionsfråga. Det finns i stort sett inga företag idag som verkar våga 
hävda att de inte sätter kunden i centrum och stävar efter en kund- och 
marknadsorientering. Utan en sådan kommer företaget raskt gå under, 
om man skall tro både företagsledare och forskare. Om vi ser till 
företags årsredovisningar och liknande offentliga dokument sätts 
kunden nästan uteslutande i första rummet. Men om vi väljer ett 
kundperspektiv och mäter missnöjda kunder och ställer detta mot 
företagens påstådda marknadsorientering verkar det vara något som 
disharmonierar i melodin. Utifrån detta kan kanske en falsk 
marknadsorientering anas under diverse reklamslogans och 
pressmeddelanden. Oavsett dessa avigsidor med synsättet verkar själva 
ideologin inte endast nått vinstdrivande företag som vi sett exempel på 
ovan. 
 
Avslutningsvis anses alltså marknadsorientering, som kultur och/eller 
som handlingar inom företaget vara något eftersträvansvärt och något 
som leder till att både kunder och medarbetare blir mer nöjda, samt att 
företaget presterar bättre även ekonomiskt. Utifrån ett 
vinstmaximeringsperspektiv diskuteras sällan problem med 
marknadsorientering som synsätt. Men då marknadsorientering, som en 
del av ett större marknadssynsätt, når även andra organisationer som till 
exempel universitet kommer andra delar av synsättet i ett annat ljus. 
Bland annat blir frågan kring organisationens kunder central eftersom, 
enligt marknadsorienteringslogikgen, verksamheten skall orienteras 
kring just kunderna. Utifrån detta blir även synsättet på kunden centralt 
och hur stor vikt de skall ges i verksamheten.  
 
 
Har kunden alltid rätt? 
Då företag i praktiken väljer (om vi nu antar att de kan det) att bli 
marknadsorienterade kommer kunden i centrum. Synsättet som 
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företaget vill förmedla till sina kunder är att de är det centrala för 
företaget och att deras handlingar styr företagets agerande. Detta 
kommuniceras i all typ av marknadsföring och är intimt förknippat med 
den konsumtionskultur som idag är en självklarhet för de flesta i 
världen (Princen et al. 2002). Kundens fria vilja och val kommer i 
centrum och hon blir upphöjd till den suveräna spelaren på planen. 
Hennes val kan ’make or break’ företag. Åtminstone är det detta, de så 
kallat marknadsorienterade företagen, vill få kunderna att tro. 
 
Eftersom kunden, i marknadsföringen åtminstone erhållit denna 
framskjutna position blir det svårt för företag att hävda att kunder 
agerar irrationellt, att de gör val som är dåliga både för dem och för till 
exempel miljön och att de inte alltid har rätt då de väljer en vara/tjänst 
framför en annan på marknaden. Ett företag som upphöjt kunden till 
den högsta positionen får svårt att samtidigt hävda att kunden faktiskt 
inte alltid har rätt (Grönroos 2000). 
 
I en tjänsteverksamhet vilken förlitar sig på expertkunskap som 
kvalitetsmärke, blir det problematiskt att hävda att kunden alltid har 
rätt. Detta eftersom hög kvalitet inte alltid innebär att ge kunderna det 
de vill ha, utan det som bedömts som lämpligast för dem. Många 
gånger kan inte expertkunskapen bedömas av kunden förrän efter det 
att tjänsteprocessen är genomlevd. Då servitören bestämt avråder från 
det vita vinet till steken, mot kundens uttryckliga önskan, förlitar han 
sig på expertkunskap som kommer att göra kundens upplevelse av 
maten, och därmed restaurangen, bättre, än om kunden fått sin vilja 
igenom. Kunden har alltså inte alltid rätt. 
 
Denna insikt, att kunden inte alltid har rätt, påverkar i sin tur hur en 
organisation relaterar till sina avnämare eller kunder. Utifrån detta blir 
det viktigt, inte bara för tjänsteverksamheter som till exempel 
universitet, att definiera vilka deras avnämare är och hur de ser på dem. 
För ett universitet är frågan huruvida studenter kan eller bör ses som 
kunder central. 
 
 
Är studenter kunder? 
Marknadssynsättet har nått en sådan spridning att den inte längre 
endast håller till bland vinstmaximerande företag. Inte heller skolor och 
universitet är undantagna som vi sett ovan. Privatiseringen och 
friskolereformen i Sverige har till exempel lett till att kommunala 
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gymnasieskolor konkurrerar med vinstdrivande företag. Eftersom de 
kommunala skolorna bland annat får verksamhetsfinansiering beroende 
på elevantal sneglar och kopierar de friskolornas marknadsorientering. 
De tar till allt mer sofistikerade marknadsföringsmetoder för att locka 
till sig elever. Att lotta ut mp3-spelare, bjuda på biobiljetter, förse elever 
med gratis bärbara datorer och göra reklam i dagstidningar, på internet 
och i busskurer är idag inga okända fenomen (Wiberg 2007). 
Universiteten ägnar sig inte endast åt att publicera kurskataloger, utan 
gör storslagna kampanjer på internet, både i Sverige och utomlands och 
har även börjat med varumärkesbyggande reklam (se bilaga 1). Allt för 
pengar som svenska skattebetalare bidrar med för att finansiera ett utav 
världens mest beundrade utbildningssystem (Alvesson 2006). 
 
Oavsett om dessa marknadsföringsåtgärder är nödvändiga eller ej, 
utifrån olika perspektiv, leder de till en kundifiering av elever och 
studenter. När eleven eller studenten väl valt att bli ”kund” hos ett 
”utbildningsföretag” blir det svårt för företaget att hävda att dess 
anställda har rätt att ställa krav på motprestationer. När studenten är en 
kund/konsument får läraren en producentroll och lärarrollen kan 
därmed antas bli förändrad i grunden. Detta sker som ett resultat av att 
den externa annonseringen mot nya potentiella studenter inpräntar en 
förväntan hos studenterna att bli behandlade som kunder och därmed 
alltid ha rätt gentemot säljaren. Lärarens förväntade producentroll 
medför konsekvenser som är både problematiska och som kan hämma 
det lärande som är universitetets åtagande mot samhället.  
 
Utifrån dessa problem med marknadsorienteringsperspektivet på 
universitet och studenter är det idag många inom universitetsvärlden 
som hävdar att studenter ej skall jämställas med kunder på universitet; 
inte ens då de faktiskt betalar undervisningsavgifter såsom i 
Nordamerika (Carlson och Fleisher 2002; Ferris 2002; Obermiller et al. 
2005). Ett annat sätt att se studenter på är att hävda att de inte är de 
enda kunderna till ett universitet. Förutom dem finns avnämare i form 
av andra intressenter såsom framtida arbetsgivare, föräldrar, samhället i 
stort, statsmakten och forskarsamhället (Scott 1999).  
 
Men om idén att studenter är kunder hos universiteten inte accepteras, 
vad är studenterna då? Kanske borde vi se på dem som produkter 
istället, som formas i utbildningsfabrikerna? Är detta ett perspektiv som 
passar bättre i dagens marknadssystem? 
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Produktorienteringssynsättet 
Enligt modellen som presenterats ovan (figur 1) är en organisation 
produktorienterad om den varken fokuserar på kunder eller 
konkurrenter. Produktorienteringen innebär att företaget agerar utifrån 
synsättet att så länge en produkt är tillräckligt bra kommer företaget 
bakom denna produkt att bli en vinnare på marknaden. 
 
En fördel med en produktorientering är att företaget ofta kan finna 
innovativa lösningar på komplicerade tekniska problem. 
Produktorientering kan därmed i viss utsträckning förknippas med 
forskningsintensiva företag och organisationer som inte alltid strävar 
efter att maximera kortsiktig kundnytta eller vinst. Nasa påstås till 
exempel ha uppfunnit teknologin bakom mikrovågsugnar mer eller 
mindre av en olyckshändelse i arbetet med att färdigställa en utav 
Apollofarkosterna (Strannegård 2003). 
 
Dock är problemen ofta större än fördelarna med en ensidig 
produktorientering. Det främsta problemet är att den tekniska lösning 
som väljs för ett problem ofta snabbt blir föråldrad, ibland innan den 
färdiga produkten ens når marknaden. Ibland används musfällor som 
ett exempel på problem med denna orientering (Kotler 2000). Det 
antas att det företag som utvecklar den effektivaste musfällan kommer 
för alltid att vara en vinnare. Det företaget kanske glömmer bort i 
sammanhanget är att det kan finnas helt andra sätt att lösa 
musproblemet än genom en musfälla (t. ex. råttgift). Dessutom 
förutsätter företaget att då en tillräckligt bra produkt utvecklats 
kommer ryktet om denna produkt sprida sig närmast automatiskt och 
utan dyra marknadsförings- och reklamkostnader. Ett annat problem är 
att kunder och konkurrenter ständigt förändrar sig i takt med generell 
teknisk och samhällelig utvecklig och därmed är det svårt som företag 
att ständigt utveckla de bästa produkterna och finna en marknad för 
dem. Begreppet närsynthet används för att beskriva hur företag ’stirrar 
sig blinda’ på sina egna produkter utan att se på kunder och 
konkurrenter samt hur dessa agerar och förändras. Utifrån dessa 
problem hävdas ofta att en produktorientering är ett föråldrat synsätt. 
 
Trots detta verkar det finnas tecken som tyder på att denna orientering 
finns kvar i viss mån. Inte minst gäller detta då universitet och 
studenter diskuteras och debatteras. Därav följer frågan huruvida 
studenter kan ses som produkter av ett universitet som skall erbjudas 
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på en marknad, med det underliggande antagandet att ju bättre de är, 
desto bättre är universitet ifråga. 
 
 
Är studenter produkter? 
I den debatt kring akademikerarbetslöshet som förs idag verkar 
produktorienteringen som synsätt vara ständigt närvarande. Lite 
hårddraget verkar arbetsgivare på arbetsmarknaden se studenter som 
produkter vilka har formats i en utbildningsfabrik (se t ex Alvesson 
2006). Om dessa produkter inte blivit korrekt behandlade och 
preparerade kommer arbetsgivarna rynka på näsan och inte välja dem. 
Eftersom arbetslivet, till exempel som en följd av globaliseringen, 
ständigt förändras skiftar arbetsgivarnas uttryckta önskemål om vilka 
produkter/studenter som för tillfället passar bäst, mycket över tiden. 
Den så kallade IT-bubblan kan tas som exempel. 
 
Under åren strax innan 2000 ökade efterfrågan på studenter med olika 
typer av datorkompetens häpnadsväckande. Nyutexaminerade 
studenter kunde få smått fantastiska summor i ingångslöner för att 
skapa enklare hemsidor hos företag och myndigheter som hakade på 
IT-tåget. Konkurrensen om platserna på högskolorna och universiteten 
ökade och snart höjdes röster för utökat antalet platser för att 
förbereda fler studenter för den alltmer upphettade IT-
arbetsmarknaden. Efter en något trög start ökade antalet 
utbildningsplatser också dramatiskt, främst på de mindre högskolorna. 
Detta skedde ungefär samtidigt som IT-bubblan sprack. IT-
arbetsmarknaden gick från att ha varit glödhet till att bli iskall inom 
loppet av ett halvår. Studenter som hade oturen att utexamineras just 
då fick söka sig om efter jobb och i den mån det ens erbjöds något 
kvalificerat jobb var söktrycket enormt. Förenklat kan hävdas att 
arbetsgivarna inte tog något ansvar för att de produkter de beställt 
också skulle köpas. Samtidigt började stolarna gapa tomma på de flesta 
IT-utbildningar och personal sades upp från högskolornas institutioner 
för informatik och datavetenskap. (För vidare diskussion om IT-
bubblan, se Elmbrant 2005) Sedan, under 2005, då läget började ljusna 
på arbetsmarknaden igen, började röster från arbetsgivare åter höjas: 
”Varför produceras inga systemvetare?”. Bergochdalbanefärden verkar 
inte ha nått sitt slut. 
 
Ur ett studentperspektiv verkar också produktsynsättet vara vanligt. 
Med rätt mix av kompetenser (utskrivna på papper i ett examensbevis) 
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kan vilken studentprodukt som helst få drömjobbet, verkar 
tankegången vara. Jag skulle här kunna hänvisa till min erfarenhet som 
lärare sedan 2001 som bevis på att detta synsätt förekommer, eftersom, 
enligt min erfarenhet, studenter ofta uttryckligen verkar se det slutliga 
betyget på kursen som en viktigare produktstämpel, än den faktiska 
lärprocessen som ligger bakom. Jag behöver dock inte endast luta mig 
mot min erfarenhet i detta fall utan kan även hänvisa till en D-uppsats 
från företagsekonomiska institutionen i vid Uppsala universitet 
(Engfeldt och Lundström 2005, s. 5): 
 
”När vi nu i slutskedet av vår utbildning närmar oss arbetslivet har vi kommit att 
fundera över hur olika högskolor och universitet kan betraktas som varumärken, 
[…] Som nyutexaminerad och arbetssökande student kan man tänka att vi som 
studenter är produkter av vår högskola/universitet och därmed representerar detta 
varumärke ute i arbetslivet.” 
 
Precis som i fallet då studenter ses som kunder, finns flera nackdelar 
med att se studenter som produkter. Om en person, oavsett om denna 
är student eller ej, liknas vid en produkt, bortses från de processer som 
formar personen, samt att en person aldrig kan bli färdigproducerad. 
Dessutom beror utkomsten av en utbildning inte endast på 
utbildningen  (produktionen) som sådan, utan även på studentens 
tidigare erfarenheter, engagemang under utbildningen samt 
hans/hennes intressen och även nätverk. Därmed är ’student som 
produkt’ metaforen starkt begränsande och därmed förkastlig, vilket 
flera forskare också påpekat (Franz 1998; Obermiller et al. 2005). 
 
Om vi nöjer oss med ovan angivna exempel på att studenter ses som 
produkter, åtminstone ur ett arbetsgivar- och studentperspektiv, vilka 
konsekvenser får det? Eftersom både marknadsorienterings- och 
produktorienteringssynsätten vuxit ur det bredare marknadssynsättet 
delar de bägge synsätten grundläggande antaganden. Detta gör det här 
mer relevant att studera konsekvenserna av dem tillsammans, då de ofta 
samexisterar mer eller mindre, beroende på vilken intressents 
perspektiv som används som utgångspunkt.  
 
 
Konsekvenser av marknads- och produktorienterings-
synsätten 
Marknadsorienterings- och produktorienteringssynsätten som beskrivits 
ovan får flera negativa konsekvenser på olika sätt om de appliceras i ett 
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universitetssammanhang. Eftersom lärare och studenter står i fokus i 
detta papper fokuseras främst konsekvenserna för relationen mellan 
dessa bägge grupper.  
 
 
Kortsiktig betygshets 
En stor del av de studenter som börjar på universitet är unga och har 
möjligtvis inte utvecklat det perspektivistiska seende som många 
utbildningar har som mål. Detta kan innebära att studenter fokuserar 
mer på bra betyg än det egentliga lärande som ligger bakom bra betyg. 
Forskning visar även att studenter prioriterar ett framtida jobb framför 
egentligt lärande under kurserna (Goulden och Griffin 1997). Därmed 
väljs kurser som bedöms som lätta att få bra betyg i, istället för kurser 
som intresserar och bidrar till ökat lärande, men kräver en större 
arbetsinsats. Detta in sin tur, hävdar Sharrock (2000), leder till att 
studenter tar på sig kundrollen och kräver lättare kurser då kurserna 
kräver mer arbetsinsats än förväntat. Lärare och institutioner som 
tillgodoser detta kundbehov bedöms därmed som ’bättre’ och i och 
med detta undermineras universitetens roll som kvalitetsstämplare och 
bedömare av kunskap. Betygen blir inte en mätare på kunskap, utan en 
konkurrensfaktor som endast har betydelse i relation till andra 
studenters betyg. Detta påverkar relationen mellan studenter och lärare, 
eftersom studenter kan ses som domare av både utbildning och lärare i 
ett marknadssynsätt. 
 
 
Studenter som domare 
Om en kund inte är nöjd med en tjänsteleverantör fyller hon/han i ett 
formulär och klagar. Dessa formulär lämnas i regel in anonymt och 
kunder kan skriva i stort sett vad de vill. Även om majoriteten av 
kursutvärderingarna är positiva och hjälpsamma i att förbättra 
lärandeklimatet finns det undantag som tydligt påvisar förekomsten av 
ett kund- och/eller leverantörsperspektiv på utbildning. Forskning 
kring kursutvärderingar är omfattande och kommer inte att ges rättvisa 
här (för en grundlig genomgång se Johnson 2003). Dock kan 
konstateras att flera studier funnit att studenter utvärderar lärare baserat 
på vad de vill ha ut av en kurs och inte av vad universitet utfäst att 
tillhandahålla. Dessutom har det visat sig vara mycket svårt för 
studenter att skilja på kursinnehåll, kunskapsnivåer och lärares och 
administratörers roller och bidrag till eget lärande. Avslutningsvis 
hävdas det från forskarhåll att kontinuerliga utvärderingsprocesser leder 
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till betygsinflation, något som i längden inte gagnar varken studenter 
eller universitet (Emery et al. 2001). Utifrån detta blir det svårt för 
lärare att ställa krav på studenter som kan uppfattas som för svåra att 
uppnå vilket kan innebära, inte endast att läraren och universitetet får 
sämre utvärderingar, utan även att genomströmningskvoten av 
studenter minskar.  
 
 
Frånvaro av ansvarsskyldighet 
När studenter ses utifrån kundperspektivet kan en konsekvens bli att de 
överför ansvarsskyldighet på läraren och/eller universitetet hellre än att 
ta eget ansvar. Om studenter inte har tid att skriva arbeten eller göra 
laborationer ses detta som att läraren ger studenterna för mycket 
arbete. Felaktiga prioriteringar bland studenter blir därmed lärarens fel 
(Bay och Daniel 2001). Detta kan i sin tur sedan påverka 
utvärderingarna som lämnas om en kurs enligt vad som diskuterats 
ovan. 
 
 
Utbildning som en handelsvara 
Förutom att studenter kan ses som kunder eller som produkter kan det 
även diskuteras huruvida själva utbildningen är en tjänst som kan 
erbjudas som en handelsvara. Utifrån detta perspektiv blir det 
intressant att fokusera på vad utbildning är, hur den kan definieras samt 
vem som definierar den. Dessa frågor tenderar dock att hamna i 
bakgrunden i perspektivet av att utbildning prissätts som vilken tjänst 
som helst, i form av terminsavgifter eller studiemedel. Därmed blir 
nästa steg i tankekedjan, medvetet eller omedvetet, att utbildning är 
något som alla kan och har rätt att köpa med rätt antal kronor eller 
arbetsinsats. Betyget underkänt blir i och med det mycket svårt att 
acceptera för både studenter och för lärare med studenternas 
arbetsinsatser i färskt minne. En examen blir alltså något som kan 
inhandlas på en marknad och som ges en mer praktisk betydelse än mer 
nyanserad och problematiserad kunskap (Emery et al. 2001; Clayson 
och Haley 2005). 
 
 
Drömjobbet som en rättighet efter examen 
Med ett kund- och/eller produktperspektiv kan en students 
misslyckande att skaffa ett passande jobb ses som 
utbildningsinstitutionens fel. Även om betyg och andra faktorer är 
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tillfredställande innebär inte alltid en examen ett automatiskt jobb. I 
tider av lågkonjunktur och skiftande efterfrågan på olika kompetenser 
blir det svårt att göra en balanserad analys av utbildningen och dess 
relevans för ett sökt jobb. Kanske tack vare att en utbildning på tre-fyra 
år ur en 20-25-årings perspektiv ses som relativt lång är dock 
kopplingen lätt att göra. Dock har studier visat att kopplingen mellan 
en examen och framgång i till exempel i marknadsföring inte är 
speciellt stark .(Hunt et al. 1986). Kanske bör utbildningens relevans 
inte utvärderas förrän efter 10-20 år i ett yrkesliv och inte i samband 
med den första anställningsintervjun.  
 
 
Den akademiska friheten 
Vid ett marknadssynsätt riskerar perspektiv som stöter sig med 
etablerade föreställningar, att klassificeras som mindre värdefulla och 
besvärliga. Lärare som uppfattas som ’original’ och har ’fel’ etnisk 
bakgrund, och/eller bryter på ’fel’ dialekt, riskerar därmed att ses som 
onormala och svårförståliga. De skulle därmed kunna uppfattas som 
hinder för studenters möjligheter att skaffa sig höga betyg. Inom detta 
synsätt minskar även utrymmet för lärare att kritisera rådande paradigm 
såsom konsumtionssamhället och tillväxtfokuseringen, och därmed 
riskerar universitetskurser och lärare att bli mer likformiga än vad som 
kanske är önskvärt. Den akademiska friheten, i den mån den avser 
undervisningssituationen, kan därmed ses naggad i kanten till förmån 
för ett mer marknadsanpassat system. 
 
 
Kursutbud och resurstilldelning 
Många studenter har idag relativt bestämda uppfattningar om vad de 
vill studera. Beroende på kurser och svårighetsgrad verkar utbildningar i 
dag väljas i större utsträckning baserat på studenters egna intressen än 
vad samhällets prognoser tyder på att det behövs. Utbildningar inom 
områden såsom spa, media och kommunikation ligger högt på mångas 
önskelista sett till antalet förstahandssökande per plats, trots att 
arbetsmöjligheterna torde vara relativt begränsade för dessa studenter 
(Alvesson 2006). Istället för att lita till studenters nuvarande efterfrågan 
på utbildningsplatser kan det ses som mer långsiktigt att lyssna till andra 
intressenters prognoser och väga flera prognoser mot varandra. Först 
därefter borde antalet platser och resurstilldelning per studieplats vara 
intressant att diskutera. Den ökande splittringen och 
disciplinindelningen i allt smalare program och kurser gör det dock 
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svårare att allokera resurser på ett gynnsamt sätt över tiden. Studenter 
som kunder får därmed till synes allt fler olika utbildningar att välja på 
och det blir därmed svårare att utvärdera dem. Studenter sedda som 
produkter får också allt svårare att förklara för arbetsgivare vad just 
deras unika kompetens är då kursplaner och utbildningsbeskrivningar 
sockras med allt fler nonsensbegrepp som egentligen endast syftar till 
att ge en vanlig ekonomutbildning lite högre status. Det riskerar att bli, 
vad Alvesson benämner, ett grandiost illusionsnummer av hela 
utbildningssystemet (Alvesson 2006).  
 
Utifrån de konsekvenser som beskrivits ovan är det uppenbart att både 
marknadsorienteringssynsättet och produktorienteringssynsättet har 
klara nackdelar i de bägge perspektiven ’studenter som kunder’ samt 
’studenter som produkter’. Utifrån de krav som ställs på universitet, 
lärare och studenter idag ter det sig dock svårt att helt mota bort 
marknadssynsättet från universitets- och högskolevärlden. Istället 
föreslås ett alternativt synsätt. Detta synsätt, som här kallas 
medproducentsynsättet, bygger på teorier och modeller som uppstått 
främst inom tjänstemarknadsföringsforskningen. 
 
 
Medproducentsynsättet – ett alternativt 
I takt med att tjänstesektorn tagit en allt större del av den (mätbara) 
ekonomiska utvecklingen i anspråk har även forskningen inom området 
ökat. Eftersom utbildningsorganisationer ses som tjänsteföretag inom 
denna forskning kan flera utav de perspektiv som fokuseras i 
tjänstemarknadsföringsforskningen bidra med en alternativ modell med 
vilken relationen mellan lärare och studenter kan ses. Ett synsätt att 
utgå från här är det relativt nyligen utvecklade tjänstesynsättet (ofta 
kallat Service-dominant logic) vilket ser kunder (eller klienter, som de 
ofta kallas här) som medproducenter (e.g. Vargo och Lusch 2004; 
Vargo och Morgan 2005). Utöver detta ses även organisationens eller 
tjänsteleverantörens syfte inte enbart  utifrån dess egna behov utan 
både kunders och samhällets nuvarande och framtida intressen bör 
beaktas. Medproducentsynsättet blir därmed något som är mer 
allomfattande och nyanserat än marknads- och 
produktorienteringssynsätten och förutsätter värdeskapande i 
interaktioner istället för levererande av färdigförpackade produkter. 
Relationen mellan lärare och studenter kommer därmed i fokus. 
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Lärare och studenter 
I medproducentmodellen ses studenter, lärare, föräldrar, statsmakten 
och samhället som helhet som lika viktiga intressenter. Ingen parts 
kortsiktiga vinstintresse får prioritet framför någon annans. Det innebär 
att konkurrens mellan universitet/högskolor, mellan studenter, mellan 
lärare, osv, blir mindre fokuserat eftersom alla strävar efter att nå ett 
mål som alla tjänar på om det uppnås. Universitet skapar relationer 
med studenter, alumner, skattebetalare, företag, osv för att uppnå allas 
gemensamma mål. Därmed blir studenter till större del medansvariga i 
sin utbildning, inte bara för sig själva, utan även för övriga intressenter i 
samhället. Lärare blir inte domare eller ’säljare’ av utbildning eller 
examina, utan befrämjare av lärande och kunskap tillsammans med 
studenterna. I och med detta synsätt är det inte i någons intresse att 
betyg devalveras, att studenter ses som kunder eller produkter, även om 
det kortsiktigt kan upplevas så av enskilda aktörer. Utifrån denna 
inledande beskrivning av medproducentsynsättet blir det även relevant 
att komma med några avslutande förslag på hur ett sådant kan uppnås. 
 
 
Förslag för att uppnå ett medproducentsynsätt 
I utvecklandet av ett medproducentsynsätt måste hänsyn tas till vilken 
typ av institution som avses och målen med denna. Trots detta kan 
några mer generella förslag möjligtvis vara hjälpsamma. 
 
Lärarkårens tänkesätt. Ett medproducentsynsätt kan knappast 
genomföras som ett uppifrån- och ner projekt. Istället måste lärarkåren 
komma till insikt om att studenter varken är kunder som skall 
tillfredställas eller produkter som skall formas i en fabrik. De är 
medproducenter i en värld av ökat lärande. Dessutom krävs en 
omvärdering av lärares insatser ihop med dessa medproducenter vilket 
innebär mer flexibla timtilldelningssystem, mer öppenhet för utveckling 
av t ex examinationsformer osv. Framför allt bör gränsdragningen 
mellan forskningstid och utbildningstid ses över så att ett kreativ 
medproducentklimat kan skapas både mellan lärare/forskare 
sinsemellan och mellan lärare/forskare och studenter.  
 
Erfarenhetsbaserat lärande. Med ett medproducentsynsätt blir olika 
intressenters erfarenheter, både praktiska och teoretiska, mer 
intressanta. Denna utveckling bör understödjas då fler intressenter än 
studenter och lärare skall tillgodogöra sig resultatet av ökat lärande. 
Dessutom bör studenter uppmanas att skapa nätverk med andra 
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studenter från olika bakgrunder och kulturer för att därmed dra nytta 
av inte bara andra intressentgruppers erfarenheter, utan även av den 
egnas. Detta kan även frammanas av studenters och lärares kontakter 
med tidigare studenter (alumner) och även lärare. Denna typ av 
erfarenhetsutbyte  möjliggör då att läraren blir en guide vid sidan av 
scenen istället för en ”vis man på scenen”, som Gremler et al (2000) 
uttrycker det. 
 
Ledning. För att kunna ta hänsyn till olika intressenters skiftande krav 
och även prognoser över framtida behov av kompetens och arbetskraft 
krävs att alla intressenter involveras i ledningen av 
utbildningsinstitutioner och verksamheter. Med utbyten av synpunkter 
på kursplaner, erfarenheter från olika näringslivssektorer, omdömen 
och observationer, skulle ett klimat skapas där institutionsledningar och 
enskilda intressenter balanserar varandra i utvecklandet av kurser och 
program. Samarbete kan ske mer koncentrerat än idag vad gäller till 
exempel utvecklandet av lärandemål, både specifika och generiska.  
 
Utvärdering och återkoppling. Kritisk granskning och förmedlande av 
olika intressenters uppfattningar kring en utbildning är viktiga 
ingredienser i ett medproducentsynsätt. Studenters utvärderingar ses 
här inte som slutpunkter för diskussion och ’betyg’ på kurser och lärare 
utan som utgångspunkter för kvalitetsförbättringar som är till gagn för 
alla intressenter. I detta sammanhang blir det viktigt att även lyfta fram 
studenters och lärares utvärderingar av sig själva (både som individer 
och grupper) i undervisningssituationen, för att identifiera och 
korrigera problem som hämmar ökad kvalitet. Alla intressenter bör 
därmed uppmanas att bistå ledningar och lärarkår i utvärderandet med 
både specifika faktorer och metoder.  
 
Marknadsföring och reklam. I ett medproducentperspektiv blir så 
kallad extern marknadsföring såsom annonsering ett underordnat och 
även till stor del onödigt instrument. Istället kommer studenter, lärare 
och övriga intressenter att agera som deltidsmarknadsförare för både 
studenter och utbildningar som sådana. Därmed blir det allas intresse 
att sprida, inte bara positiva signaler om en institution/utbildning, utan 
även ärliga sådana, som lockar till sig intresse från studenter som i sin 
tur kan bidra till ökad kvalitet och ansvarstagande enligt 
medproducentperspektivet. De glättiga annonskampanjer som idag 
föregår sista ansökningsdatum till universitet/högskolor skulle därmed 
bli minnen blott och de pengar de kostar skulle gå till att satsa på ökad 
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kvalitet och därmed komma fler intressenter tillgodo. Något som Umeå 
studentkår redan föreslagit (Berglund och Risslén 2007): 
 
”[…] mer resurser än någonsin tidigare går till pr och marknadsföring av 
utbildningarna. Utifrån Umeå studentkårs synsätt är det vansinnigt att statliga 
lärosäten, som bedriver sin verksamhet på i första hand skattemedel, lägger allt 
större delar av sina begränsade budgetar på att konkurrera med varandra om 
studenterna istället för att satsa på kvalité.” 
 
Utifrån detta uttalande och exempel från Umeå universitets senaste 
kommunikationskampanj kan skäl finnas för visst hopp om en 
förändrad syn på marknadsföring och annonsering. Istället för 
traditionella annonser släppte Umeå universitet istället fram forskare, 
lärare och studenter på hemsidor och i nätcommunities för att delge 
synpunkter och erfarenheter från universitetsvärlden under devisen 
”Umeå universitet beskrivs bäst av våra studenter, lärare och forskare”. 
Detta kan eventuellt vara ett exempel på hur marknadsföring kan 
bedrivas ur ett medproducentperspektiv där ärlighet används i motsats 
till klatschiga oneliners. Ett annat exempel ges av Carlson och Fleisher 
(2002) där de menar att framstående universitet såsom Harvard och 
Stanford får mycket ’gratis’ publicitet för framstående forskning och 
undervisning både av forskare och studenter. Därmed kan den 
traditionella marknadsföringsbudgeten minskas med betydande belopp.  
 
 
Slutsatser 
Att påstå att studenter är kunder på utbildningsmarknaden eller 
produkter av utbildningsfabrikerna är att göra både lärare, studenter 
och andra utbildningsintressenter en otjänst och att nedvärdera det 
utbildningssystem som byggts upp under lång tid. Trots detta pekar 
flera tecken på att dessa marknadssynsätt tagit sig in även på 
universitets- och högskolearenorna. Att fortsätta i denna riktning ses 
här som ofördelaktigt främst ur student och lärarperspektiven. Istället 
föreslås här ett medproducentsynsätt där alla intressenter, inte enbart 
studenter och lärare, tar ett långsiktigt ansvar för den högre 
utbildningens framtid i Sverige. Ett sådan medproducentsynsätt skulle 
kunna vara en del i en strategi för att upprätthålla den framstående 
bildningsposition som i Sverige idag åtnjuter internationellt.  
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Sammanfattning 
Det nätburna ingenjörsprogrammet IngOnline skapades 2002 för att 
tillmötesgå en allt mer ökande efterfrågan på ingenjörer inom 
teknikområdena tele- och datakommunikation, datateknik, elektronik 
samt programmering. Lärare aktiva inom programmet har genomgått 
en kurs för att öka kompetensen inom området pedagogik för nätburna 
kurser. Kursen utvecklades och gavs i samverkan mellan två 
institutioner vid Umeå Universitet, Tillämpad Fysik och Elektronik 
(TFE) samt institutionen för Interaktiva Medier och Lärande (IML). En 
befintlig kurs hos IML anpassades och modifierades för att passa 
IngOnline-lärarna. Kursen inleddes med en med en kontaktskapande 
kursträff  samt genomfördes i flexibelt format under en termin. I 
kursen deltog nio aktiva lärare inom programmet IngOnline.  
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Campuskurser som nätburna kurser? 
Programmet IngOnline vänder sig främst till de som har en situation 
där traditionella högskolestudier på ett campus inte passar. 
Utbildningen bedrivs på distans och är internetbaserad. Kursdeltagare 
kan via sin hemdator eller via ett lokalt lärcentra delta i programmets 
kurser. I vissa kurser kan frivilliga eller obligatoriska fysiska träffar ingå. 
Antalet fysiska träffar har begränsad omfattning. Programmet är ett 
samarbete mellan åtta högskolor i Sverige. Deltagare antas till en 
högskola men samläser kurser som ges av de ingående högskolorna. 
Högskolor som ingår i samarbetet är Blekinge Tekniska Högskola 
(koordinator), Högskolan i Gävle, Högskolan i Kalmar, Luleå tekniska 
universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet, Växjö universitet samt 
Örebro universitet. Nätuniversitetet finansierade  utvecklingen av 
programmet. Tanken är att  studenten söker till en huvudhögskola för 
att  sedan gå alla kurser tillsammans med alla medsökande  via en 
högskola i taget. Hösten 2003 togs de första studenterna  in och 
därefter har det skett  intag varje höst.  
Cirka 70 studenter har antagits varje år. Ett problem har varit det det 
stora bortfallet av studenter vilket till största delen kan förklaras med 
att många antagit att de kunnat sköta ett arbete på heltid och studera 
samtidigt, något som kan fungera under en kortare period men inte 
under hela utbildningen.  
 
Hösten 2004 utfördes den första programutvärderingen. Av de 94 
studenter som  hade  påbörjat programmet svarade 23 vilket gör att det 
inte går att dra några säkra generella slutsatser.  Ett behov som 
framkom vid  utvärderingen samt från den uppföljande 
lärarkonferensen var att de i programmet ingående lärarna uttryckte att 
de behövde mer stöd i sin pedagogiska gärning. 
 
I huvudsak så har de kurser som ingår i IngOnline sitt ursprung ur 
kurser som vanligtvis har getts i campusformat. Efter att ha medverkat 
i ett antal kurser har det visat sig att flera av de i IngOnline ingående  
lärarna har efterfrågat former, tekniker och pedagogiska upplägg som 
passar i en distanssituation. Svårigheter som lärare säger sig ha upplevt 
med distansformen är: 
 

• svårt att organisera kurser så att alla studenter uppfattar struktur, 
kursupplägg, examination etc. 

• hitta en lämplig form för arbetet med att ta in kunskapsinnehållet 
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• finna former för laborativa aktiviteter som utförs utanför campus 
• att examinera utan att studenten finns fysiskt närvarande.  
• att kunna få en uppfattning om studenternas lärprocess under 

kursens gång 
• att kunna ge stödjande återkoppling till studenter som inte är 

fysiskt närvarande.  
 
Som en direkt följd av denna utvärdering så beslöts att anordna en kurs 
för IngOnline-lärarna för att de skulle utveckla sin förmåga att arbeta 
med icke-campus bundna kurser. 
 

Följa en existerande kurs med anpassning 
Under diskussion om vad kursen för IngOnline-lärare skulle omfatta  
så uppkom förslaget att TFE och IML i samverkan skulle utveckla och 
ge kursen. IML har stor erfarenhet av att arbeta med nätbaserade kurser 
för lärare. Efter en inledande träff så konstaterades att en redan 
befintlig IML-kurs med omarbetning skulle kunna gå att använda. Den 
kurs som bäst passade, IT för Utbildning 3p, har genomförts av IML 
under några år. Kursen har som mål 

  
att den studerande skall utveckla kunskaper om och färdigheter i hur 
IT kan vara ett stöd i lärande och undervisning för såväl studerande 
som utbildningsanordnare. Vidare är målet att den studerande efter 
avslutad kurs kommer att använda IT på ett utvecklat sätt i olika 
lärsituationer. 
 

Kursen fick efter anpassning följande innehåll: 
 

• Rollen som distanslärare och distansstudent 
• Flexibelt lärande och IT 
• IT och examination 
• IT-stödd kommunikation 
• erfarenheter och lärdomar från arbetet med nätbaserade 

lärmiljöer 
 
Den ursprungliga IML-kursen riktar sig i första hand till lärare inom 
universitet/högskola och gymnasium och syftar till att den studerande 
ska utveckla förståelse för distansutbildning och distansutbildningens 
problematik. Kursen består av tre moment samt en övergripande 
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processorienterad examinationsform som löper genom de tre 
momenten. I det första momentet får den studerande arbeta med lärar- 
och studentrollen vid flexibel distansutbildning samt en modell för e-
lärande. Genom att använda olika kommunikationsformer får den 
studerande både lära sig att använda synkron (webbaserad 
videokonferens och chatt) och asynkron (textbaserat seminarium) 
kommunikation med hjälp av datorn samtidigt som de tre teoretiska 
avsnitten bearbetas. Deltagarna får även pröva på att arbeta i grupp 
över Internet. I det andra momentet får studenten arbeta med den 
erfarenhet han/hon fick av att använda de tre kommunikationssätten. 
Dessa utvärderas och diskuteras mot de tre begreppen  social-, 
kognitiv- samt lärandenärvaro (social-, cognitive-, och teaching presence, 
Garrison, Anderson, 2003). Detta syftar till att man ska kunna göra väl 
avvägda val av kommunikationsform i sin egen distansutbildning. 
Under det tredje momentet får deltagaren arbeta med olika 
examinationsformer. Han/hon får pröva webbaserade prov samt 
jämföra detta mot den processorienterade examinationsformen som 
löper genom hela kursen. Gemensamt för alla moment är den 
processorienterade examinationsformen. Den har som syfte att 
studenten ska få lära sig förutom ämneskunskaper, också grunderna för 
hur nätbaserad examination kan planeras och genomföras. Deltagarna 
börjar med att beskriva egna personliga mål och jämföra dessa mot 
kursmålen. Fortlöpande under kursen dokumenterar de sitt lärande och 
sitt arbete genom reflektion och analys. I slutet av varje moment sker 
en avslutande reflektion genom att den studerande tittar på vad 
han/hon lärt sig, vilka problem man stött på och hur dessa har blivit 
lösta. Var tredje vecka har lärarna gett åtekoppling till studenterna.  
 
Omarbetningen av IML-kursen för att passa IngOnline-lärarna ledde 
till att momentet om examination utökades så att även en diskussion 
och reflektion om examination ur ett taxionomiskt perspektiv infördes. 
Ett fjärde moment som berör egna erfarenheter av att arbeta i 
nätbaserade lärmiljöer fick avsluta kursen (Ref). 
 

Kursens början – alla samlas för att lära känna varandra 
Under de inledande diskussionerna med kursledarna från TFE och 
IML så framkom vikten av att låta kursdeltagarna lära känna varandra 
och lärarna på kursen vid en fysisk träff  i kursens början. Tidigare 
erfarenheter har visat att om obekanta kursdeltagare placeras i grupp 
för att tillsammans lösa uppgifter enbart hänvisade till kommunikation 
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via nätet så finns det en risk att oproportionerligt mycket tid kan gå åt 
till att lösa interkommunikativa problem. Vår hypotes var att om 
kursdeltagarna får tid att tillsammans skapa en bild av varandra genom 
fysiska möten så skulle samarbetet över nätet gå lättare. Kursdeltagarna 
skulle då också ha en möjlighet att välja grupperingar som skulle kunna 
fungera. Med behovet att skapa kontakt mellan kursdeltagarna själva 
och även kursledarna i åtanke samt att ge deltagarna förståelse för vad 
man kan göra på en nätbaserad kurs och hur den kan introduceras så 
planerades ett antal aktiviteter vid den först kursträffen.  
 

• Presentation av kursdeltagare och kursledare 
• Finns det ett optimalt sätt att lära sig? Vilken är din vision?1  
• Att observera och förstå lärprocesser- att skriva  

processdokument.1  
• Besvärliga undervisningssituationer, besvärliga studenter- en 

möjlighet till utveckling? 1  
• Inför fortsättningen av kursen. 

1 se Bilaga 1 
 
Under den andra punkten fick deltagarna var och en presentera sin syn 
på hur lärande sker och vilken vision man har för ett optimalt lärande. 
Det bakomliggande målet med denna övning var att få deltagarna att se 
att det inte existerar färdiga lösningar på hur man skall agera som lärare 
utan att skapa förståelse för att steget att utvecklas som lärare utgör en 
process där diskussionen och reflektionen om hur lärande sker 
tillsammans med andra är ett viktigt inslag. I det tredje moment så 
introducerades begreppet processdokument som ett sätt att värdera och 
bekräfta kunskap. Deltagarna har en teknisk/naturvetenskaplig 
bakgrund där den skriftliga slutexaminationen är normen så sättet att 
arbeta med processdokument för att bekräfta kunskap var för dem ett 
nytt sätt att examinera. Det fjärde momentet innehöll en diskussion där 
utgångspunkten var mailkorrespondens mellan en student (aktivt 
arbetade lärare på högstadiet) och kursansvarig lärare på en av IML-
kurserna riktade mot lärarkåren. Exemplet speglade ett av problemen 
med att arbeta med studenter på distans, det annorlunda 
förhållningssätt till normer och ramar som distansstudenter kan 
uppvisa jämfört med campusstudenter. Övningen gav också exempel 
på hur man skall förhålla sig när en student avviker från vedertagen 
nätettikett. Träffen avslutades med en genomgång över det fortsatta 
upplägget av kursen och hur arbetsgrupper skapades. 
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Genomförande av kursen för IngOnline-lärarna 
Kursen bestod av fyra större moment, roller vid nätbaserat lärande, IT 
och kommunikation,  examination i nätbaserade kurser samt egna 
erfarenheter och lärdomar från arbetet med en nätbaserad kurs. 
Kursens innehåll och genomförande reglerades genom en 
studiehandledning(Studiehandledning IngOnline). De två första 
momenten leddes av lärare från IML de senare av lärare från 
UPC/TFE. Allt arbete med kursen genomfördes med stöd av 
kommunikationsplattformen first class. Gruppdiskussioner, chatt-träffar, 
videomöten och inlämning av eget arbete och arbetsgruppsarbeten 
organiserades via plattformen. Den genomgripande examinationen 
utgjordes av att diskussion och reflektion över inhämtade kunskaper 
dokumenterades i ett personligt processdokument. Deltagarna 
organiserades i arbetsgrupper om fyra vid kursstart. Efter halva 
kurstiden så omorganiserades arbetsgrupperna så att kursdeltagare med 
liknande arbetstempo samlades i de nya grupperna. Varje kursdeltagare 
fick en lärare som handledare för det processdokument som skrevs. 
Återkoppling till processdokumentet gavs var tredje vecka. Normalt så 
innehöll återkopplingen frågor om hur deltagaren har uppfattat 
momentet och vilken kunskap som erhållits. Detta ledde ofta till en 
diskussion som fördjupade kunskapen och ökade förståelsen. De sista 
momentet redovisades i ett videomöte där varje deltagare fick redovisa 
inför övriga deltagare tankar om hur en kurs som deltagaren själv har 
erfarenhet av kan genomföras nu i ljuset av de nya kunskaper som 
erhållits.  
 

Erfarenheter gjorda under kursen och slutsatser 
En erfarenhet som kursledarna gjorde var att det var berikande att bryta 
olika institutionskulturer mot varann. Diskussionen om lärande och hur 
kunskaper uppkommer gav mycket då man försöker samarbeta inom så 
pass olika områden som naturvetenskap/teknik och lärarutbildning. 
 
Kommentarer från kursdeltagarna visar på:  
”Att använda olika kommunikationssätt och att det inte är så enkelt 
med distansstudier”  
”Att man inte får underskatta god planering”  
”Hur man lägger upp en distanskurs samt all teknik”  
”Hur viktigt det är med bra studiehandledning, handledning av lärare, 
studentkommunikation och hur bra det är att använda de verktyg som 
finns för att skapa interaktion vid en distansutbildning”  
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” hur man tar hand om studenter som hamnar i struliga grupper. Viktig 
kunskap fås genom Garrison & Andersons modell”  
”Utvecklat min pedagogik. Sett nya vinklingar i distansutbildningen”  
 
Det negativa kommentarerna är få. Några har kommenterat 
gruppuppgifterna och påtalat att det är  svårt att synkronisera 
deltagarna. Någon har uttryckt att återkoppling har saknats/kommit 
sent på de uppgifter som genomförts. Någon har menat att 
flexibiliteten har minskat då man måste rätta sig efter de andra deltagare 
för att genomföra diskussionerna. Uppgiften om IT och examination 
har fått blandade omdömen. I kritiken framgår att några inte gillar 
själva formen. 
 
I perspektiv av att jämföra den traditionella kursen som ges av IML 
med den modifierade som IngOnline-lärarna har gått så finns det två 
stora skillnader. Den första är att deltagarna känner varandra genom 
IngOnline projektet och har samarbetat och träffats tidigare. 
IngOnline-deltagarna har läst kursen utifrån att alla undervisar inom 
samma område. Lärarna haft en gemensam förståelse för just de 
pedagogiska frågor som uppkommer inom ingenjörsämnena och hur 
dessa studenter fungerar och agerar. I den vanliga IML-kursen har  
deltagarna inte haft lika många möten via webben som IngOnline har 
haft. Detta har haft betydelse för hur deltagarna delgett varandra olika 
erfarenheter och utvecklat sitt tänkande inom ämnet. 
 
Avslutningsvis ett citat från kursutvärderingen: 
 
 ”I samarbete med BTH, Mitthögskolan, LTU mfl har vi utvecklat nytt material 
åt våra aktuella distanskurser i programmering. Det märktes tydligt att vi som var 
med på kursen i UMEÅ har influerats av tankegångar kring flexibelt lärande. I 
de nya kurserna har vi tex tagit med betydligt fler interaktiva övningar, fler 
föreläsningar med kompletterande röstinspelning samt tydligare studiehandledning.” 
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Bilaga 1. Aktivitet: Pedagogisk grundsyn 
 
Mål: Att efter genomgången aktivitet, ha reflekterat över och synliggjort 
den egna pedagogiska grundsynen. 
 
Utförande: 
* dela in i arbetsgrupper (3 - grp) 
* Varje grupp får tre exempel på ped.grundsyn (pg) att arbeta med 
* Följande frågeställningar skall diskuteras (för varje pg) 
 

1. Var befinner sig denna person (lärare A-B-C) i sin 
egenutveckling till lärare? 

2. På vilket sätt är personen övertygad om hur kunskap 
skapas?  

3. Vilket förhållningssätt signalerar personen till studenter?  
4. Speglar pg en 'skenbar icke-sann' syn för att förbättra 

sina odds vid en tjänstetillsättning tex?  
5. Ni har samlats i en tjänstförslagskommite´ för att förorda 

en av de tre sökande till tjänsten som lärare vid er 
institution, ni har fått i uppdrag att uttala er om den 
pedagogiska lämpligheten hos de sökande, vilken väljer 
ni och varför? Motivera!  
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Aktivitet - att beskriva lärandeprocessen – processdokumentet 
Arbete i grupper med scenario 
 
Mål: Att förstå hur ett processdokument formuleras så att det beskriver 
det lärande som skett. 
 
Redovisa  
Dokumentation av den process som lett fram till det lärandet som skett 
 
Scenario 
Visiotronics är ett företag som specialiserat sig på presentationspaneler 
för i första hand bilmarknaden. Företagets senaste produkt, Ifoil är en 
mycket tunn lamineringsbar folie som kan användas för att presentera 
information direkt på bilens vindruta. Produkten är i slutstadiet för 
testning och nu väntar nästa fas, att lansera Ifoil samt att finna en 
lämplig partner för produktionen av den tunna filmen. 
 
Eftersom du är delaktig i nästa fas så har du på uppdrag från 
företagsledningen fått i uppgift att sondera möjligheterna att finna en 
samarbetspartner. Vid en konferens som Svenska Exportrådet 
arrangerat får du kontakt med Henrik Byström som är villig att fungera 
som mellanhand mellan företag i sydostasien (Hong Kong, Singapore, 
Sydkorea och Taiwan) och Visiotronics. 
 
Henrik ringer efter en månad och meddelar att han har tagit upp er 
önskan om samarbete vid en resa till Taiwan som han just har avslutat. 
Det är speciellt ett företag, 3Display Inc, som visat intresse, och Henrik 
föreslår att kontakt tas. Efter en del inledande diskussioner så finner du 
att det är värt att gå vidare med fördjupade samtal om att låta 3Display 
få ta hand om produktionen av Ifoil. 
 
Nu har arbetet med att få igång produktionen av Ifoil kommit så långt 
att VD:n på 3Display Mr Huang Daphing, kommit till Sverige för att 
skriva på avtalet som garanterar produktionen av Ifoil under de 
närmsta 3 åren. Under en lunch så får du Mr Daphing som 
bordsgranne, och du råkar nämna att du som största fritidsintresse har 
flugfiske. Ganska snart så beskriver du med målande ord hur du väljer 
en fluga som skall likna en insekt som fisken just på den platsen tycker 
om och hur du försiktigt smyger fram och låter flugan driva på 
vattenytan sakta ned mot den plats där du sett en stor öring vaka.... 
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Mr Daphing rycks med av din berättelse och ganska snart så upptäcker 
ni att ni är de enda som sitter kvar vid lunchbordet när de andra gått. 
När sedan Mr Daphing eller som du numera kallar honom Huang, 
säger att det vore 'very interesting' att få vara med någon gång så får du 
ett infall att bjuda Huang över veckoslutet till din stuga i Härjedalen för 
att få prova på. Huang lyser med ögonen när han tackar ja till förslaget 
och ni kommer överens om att påbörja 30-mila bilturen på fredag kväll. 
 
Efter en lättsam färd under vilken ni har bjudit över varann om 
Svenskars resp. Taiwanersers konstiga maträtter, seder m.m så når ni 
stugan sent på kvällen så sängen blir första anhalt. Du vaknar på lördag 
morgon av att din mobil ringer. Det är Karin på jobbet som något 
upphetsat har funnit ut att Mr Daphing måste fylla år just idag!  Tanken 
att överraska med någon form av bakad kaka dyker upp, vad 
behövs...hur gör man....kan kakan ha formen av en fisk....eller har 
fiskformen någon kulturell betydelse..... 
 
 
Aktivitet – att hantera besvärliga undervisningssituationer 
 
Arbeta i grupper med exempel 
 
Mål: Att skapa förståelse för vilka faktorer som leder till destruktiv 
kommunikation samt hur man kan undvika och i bästa fall vända den 
till konstruktiv. 
 
Dela ut exempel på mailkorrespondens mellan lärare och student som 
visar på hur en situation har eskalerat från att vara ett relativt enkelt 
missförstånd till en situation där hot och ovårdat språk förekommer. 
 
Redovisa  
Diskutera i grupper och redovisa: 
 
● Peka på faktorer som har lett till upptrappningen 
● Försök förklara vad bakomliggande drivande faktorer kan vara 
● Hur löser man den uppkomna situationen?  
● Hur skulle man hanterat situationen från början?  
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Agneta Bränberg TFE samt Peter Bergström IML.  Kursen 
genomfördes av Peter Bergström, Eva Mårell-Olsson, Tomas Bergqvist 
alla från IML samt Ulf Jonsson och Agneta Bränberg från TFE.  
 
 



 200



 201

 
 
 
 
 
 

Implementing the ECTS grading scheme  
in Sweden. 

The educational providers’ perspective 
 

Kent Löfgren 
Institutionen för Beteendevetenskapliga mätningar 

 
kent.lofgren@edmeas.umu.se 

 
 
Abstract 
The results show that the educational providers have six major 
concerns. These concerns are about Compliance, Integration, 
Optimization, Acceptance, Learning and Fairness. The educational 
providers address these concerns by two core processes which I call 
Adaptation and Adjustment. The results also show that the educational 
providers use five additional processes to address these concerns. 
These additional processes are Information seeking, Trusting, 
Safeguarding, Problem solving and Evaluation. 
 
 
Background 
I will present empirical data from a study that I conducted in the spring 
of 2005. It was an interview study where I talked to leaders and 
administrators from a selection of Swedish universities. These 
universities had introduced a new grading scheme for all their students, 
domestic or foreign: the ECTS-grading scale, which is a system used by 
the universities that participate in the Bologna Process for the 
assessment of students’ grades. The ECTS grading scale has five 
passing grades: A, B, C, D and E, with A being the highest and best 
grade. It is recommended that student performance is expressed in 
both the local grading system and in the international ECTS grading 
system (Karran, 2005). 
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In 2005, little was known about the Bologna Process and its 
implementation on the practical level in Sweden. Despite this lack of 
information the universities and departments where forced to start 
implementing the components of the Bologna Process. It was during 
this time that I did my study. As a researcher with an interest in 
educational measurement I wanted to know more about the changes 
that were planned and the ECTS grading scheme: What was this new 
grading system – how did it work? Why was it implemented? (Although 
these questions are not primarily in focus in this study.) 
 
In this study I focus on the educational providers, who I define as 
leaders and administrators such as vice-chancellors, faculty deans and 
heads of departments – people that can suggest “Let us start using the 
ECTS grades for all of our students at our university” and have the 
power to initiate and facilitate that reform. 
  
Aims 
The aims of the study were to: 

a) identify the problems that educational providers 
experience when they introduce the European Credit 
Transfer System (ECTS) grading scheme at their 
universities, 

b) analyse how they attempt to solve these problems, and to 
c) derive a substantive theory from this analysis that 

conceptualises and explains both the problems and the 
educational providers’ actions to handle them. 

 
Methodology 
I collected the empirical data for this study through telephone 
interviews with educational providers from two universities. I also 
interviewed teachers and professors as well as students from the same 
institutions. All in all 10 people where interviewed. In addition I talked 
to representatives from the Swedish National Union of Students (SFS) 
and the Swedish National Agency for Higher Education 
(Högskoleverket) to obtain more information regarding the 
implementation of the Bologna reform in Sweden. 
 
I used classic grounded theory methodology, which works well in a 
study of this kind (Glaser & Strauss, 1967, Glaser, 1978 & 1992). The 
main interview questions were: “What problems have you experienced, 
in the process of implementing the ECTS grading scheme, and how did 
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you handle those problems?” These kinds of questions take the 
perspective of the person being interviewed and they are good starting 
points for follow-up questions. (For example: “Why did you decide to 
implement the ECTS grading scheme in the first place?”) The data 
collected was analysed and a number of categories and processes were 
identified and named by the author. 
 
 
Results 
The concerns 
Compliance. The educational providers have concerns regarding how to 
comply with government regulations and legal requirements. With 
reference to this they also state that they experience a lack of accurate 
information and support. 
 
Integration. They have concerns regarding how to make their university 
an accepted part of the Bologna Process. Terms such as cooperation and 
mobility were frequently used during the interviews when this issue was 
discussed. 
 
Optimization. They express concerns about how to optimize the limited 
resources at their university and, with reference to this, they express a 
wish for earmarked government funding for the implementation of the 
Bologna Process. 
 
Acceptance. They are concerned about how to act in the best manner to 
respect the requirements and needs of teachers and students. It is 
important to the educational providers that the reform is received and 
accepted on the teaching-learning level. For this to happen, they secure 
that local traditions are taken into account while implementing the 
reform. 
 
Learning. They are concerned about the implementation of the new 
ECTS-scale having an effect on the students’ learning processes. They 
attribute the effect to, among other things, the fact that the ECTS-scale 
has a higher number of passing grades compared to the previously used 
scales. The ECTS-scale has five passing grades while the previously 
used scales have two or three passing grades. 
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Fairness. They are concerned about the needs of a fair grading of the 
students. They want the new ECTS grading scheme to be as reasonable 
and fair as possible for all involved. 
  
How these concerns are handled 
The educational providers addressed their concerns by using two core 
processes. The core process of adaptation means that they are adapting 
to the Bologna process and that they fit the work at their university to 
the ongoing European higher education reform. The purpose is to 
become a part of the emerging European higher education area. The 
core process of adjusting means that they adjust the components of the 
Bologna Process to fit the local requirement and routines that already 
exist. It means that they for example listen to the teachers’ and 
students’ wishes to implement a criterion-referenced ECTS grading 
system rather than a norm-referenced ECTS grading system. Grading 
in Swedish higher education is criterion-referenced by tradition. 
 
The five additional processes that complement the core processes of 
adaptation and adjustment are described below. 
 
Information seeking. The first complementary process is a process of 
gathering information from the government, the Ministry of Education 
and other sources. The aim is to obtain accurate facts, information and 
valuable insights about the components of the Bologna Process which 
in turn will aid in the decision-making. 
 
Trusting. The second complementary process, trusting, implies that they 
have confidence in the Bologna process per se (that their efforts to 
implement this reform will be fruitful in the long run) and the teachers’ 
ability to implement the new grading scheme, i.e. to develop grading 
criteria and to explain the new grading practice to the students. 
 
Safeguarding. The third complementary process is a process of 
safeguarding. It means that they try to identify on beforehand what 
could possibly create problems during the implementation. 
 
Problem solving. The fourth complementary process, problem solving, 
means that they try to take care of practical problems as soon as they 
surface. 
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Evaluation. The fifth complementary process is a process of evaluation 
which means that they evaluate the work being done at the university 
on a regular basis. They monitor the progress of each new component 
of the Bologna Process that is being introduced at the institution. 
 
 
Comments 
The study shows a number of concerns regarding how to integrate 
policies and practices within the European higher education area 
regarding grading practices. The major finding in this study is that 
educational providers used two core processes to resolve their concerns 
and these core processes are complemented by five additional 
processes.  
 
The substantive theory presented in this paper needs to be further 
developed and strengthened by extending the sampling and by further 
theoretical work. These results can be tied to a number of previous 
studies. Potential problems with grading reforms, content comparability 
and differences in educational cultures have been discussed by Sullivan 
(2002). Concerns over how to integrate policies and assessment 
practices within the European higher education area have been 
discussed by Rauhvargers (2004). The perceived lack of information 
(regarding more detailed government regulations on the operational 
aspects of the national Bologna reform including the regulations 
surrounding the ECTS grading scheme) has been discussed by Reichert 
and Tauch (2005). The fact that universities are evaluated based on the 
institutions’ performance is discussed by Leathwood (2005) and 
Teichler (2004) discusses the increased levels of internationalisation in 
higher education during the last decades. The trend in European higher 
education where the universities are made into market-oriented 
organisations (that establishes management structures, allocates 
resources and attracts students by way of marketing just like any other 
modern corporation) is discussed by Barkholt (2005). The fact that the 
learning environment and the students’ study-work is affected 
whenever the approach to assessment and grading is changed is 
discussed by Ramsden (1984) and Bowden and Marton (1998). 
 
Swedish universities are working under increasing pressure to perform 
while coping with the bureaucracy of higher education and the 
increased levels of internationalisation. The trend has moved away 
from restricted local systems towards a system of moving merits and 
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grades across borders. Further studies are needed to investigate the 
ECTS grading reform  and the trade-in value of the ECTS grading 
system.  
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Sammanfattning 
Sedan ett år tillbaka driver Umeå Tekniska Högskola Kuling-projektet 
där Kuling står för Kvalitet i Utbildning och Lärande för 
Ingenjörsutbildningarna vid Umeå universitet. 
Syftet med projektet är att omdana ingenjörsutbildningarna enligt 
CDIO-konceptet. 
En modell för omdaningen som vi då arbetar efter är: 
 

1. Acceptera CDIO syllabus som riktlinje för utbildningen och 
CDIO principer som hjälpmedel att nå målen 

2. Identifiera det nuvarande programmets styrkor och svagheter 
relativt CDIO syllabus. 

3. Utarbeta en strategi för programmets utveckling och förankra 
denna strategi i lärarlaget, bland studenterna, på institutionen osv. 

4. Förankra CDIO lärandemål i kursplaner, utbildningsplan och 
examensbeskrivning. 

5. Skapa processer som garanterar att omdaningen lever vidare 
under ständig utveckling. 

 
I denna presentation belyses arbetet under några av dessa punkter och 
några viktiga inslag i utbildningen beskrivs utförligare. 
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CDIO-initiativet 
 
Vad kännetecknar en ingenjör? 
Ingenjörsutbildningen och omvärldens krav på ingenjörer har diverger-
at under senare år. 
Under större delen av 1900-talet innehöll ingenjörsutbildningen många 
praktiska moment. Lärarna var många gånger själva praktiserande 
ingenjörer som fokuserade på konkreta problem.  
När den vetenskapliga och tekniska kunskapen snabbt ökade under den 
senare delen av seklet så utvecklades ingenjörsutbildningen i riktning 
mot ingenjörsvetenskap och bort från praktiskt ingenjörskunnande. 
För att  möta dessa krav har Chalmers, KTH, LiU och MIT i samarbete 
utvecklat CDIO – en utbildningsmodell som sätter framtagning av 
produkter och system i centrum. En ingenjör arbetar med  
Conceive – Design – Implement – Operate  
vilka utgör ledorden i den nya modellen för ingenjörsutbildning. 
 
Principerna 
Ett CDIO-program beskrivs och karaktäriseras av tolv principer.  
Dessa har utvecklats i samverkan med programansvariga,  
alumni och industripartners. 
 
De tolv CDIO-principerna berör  
• utbildningsfilosofi (princip ett),  
• utveckling av utbildningsplaner (princip två, tre och fyra),  
• ”design-build-test”-inslag  
• lärandemiljöer (princip fem och sex),  
• nya metoder för undervisning och lärande (princip sju och åtta) 
• kompetensutveckling av lärare (princip nio och tio)  
• examination och utvärdering (princip elva och tolv).  
 
 
Kuling-projektet 
2005-06-22 beslutade UmTH att påbörja ett utvecklingsarbete i enlighet 
med CDIO:s principer. Våren 2006 antogs UmTH som medlem i det 
internationella CDIO-nätverket vilket för närvarande består av 23 
universitet eller högskolor runt om i världen.  
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Syftet med tekniska högskolans deltagande i CDIO-initiativet är att:  
• Skapa utbildningar som är anpassade till 

arbetsmarknadens behov och därigenom utbilda för 
arbetsmarknaden attraktiva studenter. 

• Skapa utbildningar som bättre beskriver kopplingen mellan 
kunskap och praktisk verklighet 

 
och målet är att 

• Stärka det ingenjörsmässiga innehållet såsom teknisk och 
administrativ kompetens, kreativitet, resurshushållning, 
kommunikationsförmåga, ledarskap,utvecklingsbenägenhet o s v  
i utbildningarna. 

• Skapa en ökad samverkan med näringslivet och mellan olika 
utbildningsprogram. 

• Skapa ett bättre kvalitetsarbete genom att CDIO är ett 
genomtänkt verktyg för utveckling av utvärderingsmodeller för 
kurser och program, kompetensutveckling av lärare o s v. 

• Stärka samarbetet mellan institutioner vid Umeå universitet 
 
Deltagande program är 

• Högskoleingenjörsprogrammen Datateknik/Elektroteknik 
• Högskoleingenjörsprogrammet Maskinteknik 
• Civilingenjörsprogrammet Bioteknik och genomik 
• Civilingenjörsprogrammet Teknisk datavetenskap 
• Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik 
 

Integrerade utbildningsplaner 
Vilka kunskaper och färdigheter, förutom de ämnesmässiga, skall en 
ingenjör besitta?  CDIO-initiativet har sammanställt dessa i en syllabus 
indelad i fyra områden. Den fullständiga syllabusen har tre eller fyra 
detaljeringsnivåer nivåer inom de olika områdena..   
 
Syllabus 
1. Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper 
1.1. Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga 
ämnen 
1.2. Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen 
1.3. Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen 
 



 212

2    Individuella och yrkesmässiga färdigheter och 
      förhållningssätt 
2.1.   ingenjörsmässigt tänkande och problemlösande  
2.2.   experimenterande och kunskapsbildning 
2.3.   systemtänkande  
2.4.   individuella färdigheter och förhållningssätt 
2.5.   professionella färdigheter och förhållningssätt 
 
3    Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera  
3.1.   att arbeta i grupp 
3.2.   att kommunicera 
3.3.   att kommunicera på främmande språk  
 
4   Planering, utveckling, realisering och drift av 
     tekniska system med hänsyn till affärsmässiga och 
     samhälleliga behov och krav  
4.1.   samhälleliga villkor  
4.2.   företags- och affärsmässiga villkor  
4.3.   att planera system 
4.4.   att utveckla system  
4.5.   att realisera system 
4.6.   att ta i drift och använda 
 
 
Inventering 
Hur säkerställer vi dessa kunskaper i utbildningen och vilken roll har de 
programansvariga i det arbetet?  
Programdesignmatriser är ett sätt att dokumentera sambanden mellan 
ett programs mål och de kurser som ingår i programmet. På så vis 
säkerställer man att alla programmål beaktats. 
Programdesignmatrisen konstrueras med utgångspunkt från en 
inventering på kursnivå. Kolumnerna utgör i tänkt tidsordning de 
obligatoriska och valbara kurser som ingår i programmet. I detta skede 
uppstår problemet att olika studenter har valt olika valbara kurser 
varför en sådan programdesignmatris inte är entydig. Det betyder att 
man för ett program kanske måste konstruera flera 
programdesignmatriser beroende på inriktningar. 
Cellerna i matrisen utgör kopplingar mellan ett visst lärandemål och en 
viss kurs och är ifyllda med antingen I, U eller A. En beskrivning av 
dessa beteckningar finner ni nedan. Givetvis kan vissa celler vara icke 
ifyllda också. En ”tom” programdesignmatris visas nedan. Studerar 
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man matrisen radvis framgår det tydligt vilka lärandemål för generella 
kompetenser som en viss kurs bidrar till. Studerar man matrisen 
kolumnvis ser man i vilka kurser som en viss kunskap eller färdighet 
utvecklas. 
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1 Matematiska, naturvetenskapliga och 
teknikvetenskapliga kunskaper

1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och 
naturvetenskapliga ämnen

1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen 

1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen

2 Individuella och yrkesmässiga färdigheter och 
förhållningssätt

2.1 Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösande

2.2 Experimenterande och kunskapsbildning

2.3 Systemtänkande

2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt

2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt

3 Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera 

3.1  Att arbeta i grupp

3.2 Att kommunicera

3.3 Att kommunicera på främmande språk 

4 Planering, utveckling, realisering och drift av 
tekniska system med hänsyn till affärsmässiga 
och samhälleliga behov och krav 

4.1 Samhälleliga villkor 

4.2 Företags- och affärsmässiga villkor 

4.3 Att planera system

4.4 Att utveckla system 

4.5 Att realisera system

4.6  Att ta i drift och använda 

5 Övriga lärandemål. För programmet specifika 
lärandemål

5.1

5.2

5.3

Kursmål enligt CDIO:s målförteckning
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Vilken roll har kursansvariga?  
Ett första led i en inventering av vilka lärandemål som nås i ett program 
är att utvärdera varje kurs som ingår i programmet. Det är då lämpligt 
att koncentrera sig på de obligatoriska och de i utbildningsplanen 
namngivna kurserna.  
För att få en bild av undervisningsaktiviteter relativt lärandemål 
används ett förenklat sätt att definiera typ och omfattning av 
undervisningsaktiviteter. Dessa kallas för att Introducera (I), att 
Undervisa (U) och att Använda (A). 
 
Introducera (I) 
Kunskapen eller färdigheten berörs i kursen, men examineras vanligtvis 
inte och nämns normalt inte explicit i kursmålen. 
Kunskapen eller färdigheten är ett kursinnehåll men inte ett lärandemål som skall 
examineras. 
Exempel: 
Driften av ett tekniskt system (CDIO 4.6) tas upp för att motivera en 
frågeställning kring konstruktion, men ingen särskild analys kring 
driftanalys presenteras. 
 En av kursens föreläsningar handlar om etik inom ingenjörsyrket 
(CDIO 2.5). 
 
Undervisa (U) 
Kunskapen eller färdigheten finns med i kursplanen och är ett kursmål. 
Studenten får tillämpa färdigheten och får återkoppling på sina 
prestationer. Den utgör ett väsentligt inslag i undervisningen och 
studenterna examineras på något sätt. 
Kunskapen eller färdigheten är ett lärandemål och skall examineras i kursen 
Exempel: 
Processen och metodiken för produktutveckling (CDIO 4.4) 
presenteras explicit och tillämpas av studenterna i ett projekt. 
Under ett projektarbete i en kurs skriver studenterna självreflektioner 
map grupparbete och gruppdynamik (CDIO 3.1) och får sedan 
återkoppling av läraren/handledare vid gruppseminarier. 
 
Använda (A) 
Kunskapen eller färdigheten används huvudsakligen för att nå andra 
lärandemål och är ett förkunskapskrav för kursen. I normalfallet 
examineras inte kunskapen eller färdigheten explicit, men viss 
återkoppling kan förekomma i samband med annan examination. 
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Kunskapen eller färdigheten är en förkunskap till kursen 
Exempel: 
Studenterna skall presentera ett arbete muntligt och skriftligt (CDIO 
3.2). Studenterna får ingen särskild undervisning i kommunikation, men 
viss återkoppling ges på presentationens kvalitet. 
Studenterna förutsätts ha kunskap om laborativt arbete utan att explicit 
erhålla instruktion om utrustning och experimentella tekniker. 
Föreläsningar/labhandledning/labrapporter är på eller skrives på 
engelska (CDIO 3.3) 
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I U A Motivering Examinationsform
1 Matematiska, naturvetenskapliga 

och teknikvetenskapliga kunskaper
1 Kunskaper i grundläggande 

matematiska och naturvetenskapliga 
ä1 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen 

1 Fördjupade kunskaper i något/några 
tillämpade ämnen

2 Individuella och yrkesmässiga 
färdigheter och förhållningssätt

2 Ingenjörsmässigt tänkande och 
problemlösande

2 Experimenterande och 
kunskapsbildning

2 Systemtänkande

2 Individuella färdigheter och 
förhållningssätt

3 Professionella färdigheter och 
förhållningssätt

3 Förmåga att arbeta i grupp och att 
kommunicera 

3  Att arbeta i grupp

3 Att kommunicera

3 Att kommunicera på främmande språk 

4 Planering, utveckling, realisering 
och drift av tekniska system med 
hä till ffä ä i h4 Samhälleliga villkor 

4 Företags- och affärsmässiga villkor 

4 Att planera system

4 Att utveckla system 

5 Att realisera system

5  Att ta i drift och använda 

5 Övriga lärandemål. För programmet 
specifika lärandemål

5

5

5

Kursmål enligt CDIO:s målförteckning
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Självvärdering 
Ett led i att säkerställa omdaningen av ingenjörsutbildningen enligt 
CDIO:s modell är att göra årligt återkommande självvärderingar. 
Utvecklingen av ett programs utbildningsstruktur är tänkt att ledas av 
CDIO:s principer och ett led i den utvecklingen är en självvärdering 
som tydliggör hur långt utvecklingen kommit. I den självvärderingen 
används en 5-gradig gradering enligt: 
 

*) programplan = ”måldokument/utbildningsplan” 
 
För varje princip (12 st) skall en bedömning av uppnådd nivå göras 
enligt den 5-gradiga skalan, ett belägg för uppfyllnad skall skrivas samt 
ett förslag till åtgärder dokumenteras. I tabellen nedan visas de tre 
första principerna. 
 

Nivå  
0 Ingen påbörjad programplan *) eller pilotimplementering 
1 Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå 
2 Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och 

programnivå 
3 Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och 

programnivåer är på väg 
4 Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- 

och programnivå och med ständig förbättring införd 
 

Samlad självvärdering

Nivå

Bedömare

Program

Datum

3. Integrerade utbildningsplaner*

En utbildningsplan som består av ömsesidigt stödjande 
ämneskurser, och som på ett tydligt sätt integrerar 
personliga och professionella kunskaper och färdigheter 
samt kunskaper och färdigheter i produkt- och 
systemutveckling.

2. Målbeskrivning baserad på CDIO:s syllabus*

Specifika och detaljerade lärandemål för personliga och 
professionella kunskaper och färdigheter samt för 
kunskaper och färdigheter i produkt- och 
systemutveckling. Dessa kunskaper och färdigheter 
överensstämmer med programmens övergripande mål 
och har validerats av programmens intressenter

Kommentarer och åtgärder

Antagning av principen att livscykeln för produkter och 
system - planera, utveckla, implementera och använda 
– CDIO – utgör sammanhanget för en 
ingenjörsutbildning:

1. CDIO som sammanhang*

Principer Belägg för uppfyllnad
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Introduktion till ingenjörsarbete 
Ett viktigt inslag i en ingenjörsutbildning är att studenterna får möta 
riktiga företag och därigenom skaffa sig en uppfattning om vad en 
ingenjör arbetar med. Ett led i det arbetet är s k 
”Fadderföretagsverksamhet” där målsättningen är att alla studenterna 
under någon del av sin utbildning får ett fadderföretag. Ett första steg 
till detta är den valfria kursen Introduktion till ingenjörsarbete A, 7.5 
hp. Några enkla fakta kring den kursen finns listade nedan. 

• 1/8 fart 
• Tre workshops med olika teman 
• Tre företagsbesök 
• Genomförande av projekt inom ett av företagen.  
• Kursen går för första gången 2006-2007. 
• 37 företag deltar på ett eller annat sätt 
• 46 studenter startade 

 
 
DBT-kurs 
Ett annat viktigt inslag i en ingenjörsstudents utbildning är att få 
genomföra ett utvecklingsarbete från start till mål. Detta görs i en 
Design-Build-Test kurs vilken är beskriven i punktform nedan. Kursen 
kommer att ges första gången hösten 2007 och är multidisciplinär på 
det viset att ingenjörsstudenter från olika program bildar 
projektgrupper. 
 
7.5 hp används för att belyser områdena 

• kommunikation  
• gruppdynamik 
• projektstyrning/projektledning  
• budgetplanering  

i syfte att ge insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ingenjörens 
yrkesroll och arbetsmetoder.  
 
7.5 hp används för Design-Build-Test-projekt. 
Studenten skall tillämpa ingenjörmässiga arbetsmetoder genom  

• planering  
• utveckling  
• realisering 
• drift 
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av tekniska system. Projektarbetet skall även ge träning i muntlig och 
skriftlig kommunikation. 
 
 
Kurs för blivande examensarbetare 
Examensarbetet utgör i någon mening en sammanfattning av 
studentens utbildning och kommer att utgöra ett kvitto på studentens 
förmåga, både skriftligt, språkligt och teknologiskt. Därför är det viktigt 
att förbereda sig på bästa sätt inför denna slutkurs varför en kurs för 
blivande examensarbetare är under utveckling. 
Kursdeltagarna ska efter genomförd kurs kunna förstå och vara 
förberedd på ett kommande examensarbete och i dess förlängning den 
arbetssituation som en ingenjör kan tänkas befinna sig i efter examen.  
Planering och strukturering av arbetsuppgifter inom specificerade, 
ekonomiska och miljömässiga ramar tränas i praktiska gruppövningar. 
Mindre rollspel om projektmötet, konfliktsituationer på arbetsplatsen 
och opposition ingår.  
 
Litteraturförteckning 
Information kring materialet beskrivet här återfinns på projektets 
hemsida www.matstat.umu.se/kuling 
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Universitetspedagogik i praktiken – reflektioner 
kring en doktorandkurs 

 
Björn Norlin och Lena Berggren  

Institutionen för historiska studier 
 

bjorn.norlin@histstud.umu.se 
lena.berggren@histstud.umu.se 

 
 
Sammanfattning 
Under höstterminen 2006 inrättades en ny kurs, Universitetspedagogik i 
praktiken, vid Institutionen för historiska studier vid Umeå Universitet. 
Kursen är en fempoängskurs på forskarutbildningen och syftet är att 
erbjuda doktorander en möjlighet att, under handledning av en 
ordinarie lärare, undervisa på grundutbildningen och därmed 
tillgodogöra sig praktisk undervisningserfarenhet. Föreliggande text 
handlar just om denna kurs, om bakgrunden till dess inrättande, om 
dess innehåll samt om hur den i praktiken fortlöpte. Samtidigt 
diskuteras också dess värden betraktat både ur en doktorands och ur en 
lektors perspektiv. 
 
 
Bakgrund 
Vid institutionen för historiska studier finns i nuläget ett tjugotal aktiva 
doktorander, varav de allra flesta är frikopplade från undervisning. 
Presentation av den egna forskningen kan förvisso ge enstaka 
undervisningstillfällen, för dem med lärarutbildning i bagaget kan VFU-
besök innebära lektorstimmar och ibland ges också möjlighet till 
handledning av studenters uppsatsarbeten. Chansen att få delta i mer 
omfattande moment, där fortlöpande undervisning, planering, 
examination och utvärdering ingår, är i det närmaste obefintlig. Det 
finns helt enkelt inget utrymme till detta inom ramarna för 
institutionens budget, och med de ekonomiska åtstramningar som nu 
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görs vid humanistisk fakultet är utsikterna knappast sådana att detta 
kommer att förändras inom en överskådlig framtid. Resultatet blir 
följaktligen att doktorander vid institutionen lämnar 
forskarutbildningen med få lektorstimmar och med mycket begränsad 
erfarenhet av undervisning i praktiken. Detta reducerar i sin tur också 
de framtida chanserna att få arbete. Som en jämförelse kan nämnas att 
det vid samma institution idag krävs omkring 400 lektorstimmar (d.v.s. 
ett helt års undervisning) för att överhuvudtaget vara behörig att 
ansöka om ett lektorat, och som situationen ser ut idag kommer man 
som doktorand inte ens i närheten av att kunna uppfylla detta 
behörighetskrav under forskarutbildningstiden. 
 
Denna problematik, alltså att det i dagsläget är i det närmaste omöjligt 
att som doktorand få undervisa och därmed tillräkna sig viktiga 
lektorstimmar såväl som praktisk undervisningserfarenhet, har också 
varit ett av de mest frekventa diskussionsämnena vid institutionens 
doktorandmöten under senare tid. Det har också varit en källa till ett 
visst missnöje. Samtidigt är det också ett problem med flera sidor. 
Doktorander i undervisningen tycks i allmänhet vara en svårbalanserad 
historia, vilket de flesta som befunnit sig en längre tid i miljön 
förmodligen har erfarenhet av. För hög undervisningsbelastning 
upplevs av många doktorander som stressande och negativt för 
avhandlingsskrivandet; för låg som mer eller mindre poänglöst. I ett 
klimat där erfarenhet av undervisning och lektorstimmar bland 
doktorander börjar betraktas som hårdvaluta kan dessutom de 
undervisningstillfällen som faktiskt ges också bli en källa till bekymmer. 
För det är svårt att fördela strötimmar rättvist och det som inte 
uppfattas som rättvist tenderar också lätt att i slutänden utmynna i 
missbelåtenhet och missämja doktorander emellan.  
 
Det finns också en annan aspekt av detta problem. De ”obligatoriska” 
universitetspedagogiska kurserna har, just p.g.a. att situationen ser ut 
som den gör, betraktats med kluvenhet av många doktorander. Flera av 
dessa kurser är nämligen intimt bundna till den egna undervisningen: de 
egna arbetssätten, lärarrollen och lärandemiljön skall utvärderas och 
diskuteras i grupp, samtidigt som de nya tankar och idéer som väcks 
ska prövas i praktiken. Vissa kurser innehåller till och med 
auskultationsmoment vid föreläsningar som för oss alltså inte existerar, 
men som brukar kunna arrangeras i mån av tid genom inhopp hos 
någon välvillig lektor. Inget ont om UPC-kurserna i sig, dessa har 
givetvis ett stort värde, men detta värde reduceras kraftigt för dem som 
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är hänvisade till att teoretiskt reflektera över sådant de inte själva 
upplevt eller kan relatera till i praktiken.  
 
 
Universitetspedagogik i praktiken 
Det är alltså mot denna fond av doktoranders missnöje, men också av 
en vilja att göra det bästa möjliga av den nuvarande situationen från 
institutionen och framför allt från lärarkollegiets sida, som tanken om 
kursen Universitetspedagogik i praktiken växt fram. Denna kurs är, 
som tidigare nämnts, utformad som en fempoängskurs på 
forskarutbildningen och ska fungera som ett sätt för doktorander att, 
vid sidan av en redan undervisande lärare, introduceras i såväl 
lektorsrollen som i institutionens undervisning. Det är alltså inte tänkt 
att doktoranden skall undervisa helt ensam eller fungera som avlastning 
för den berörda lektorn, utan en viktig förutsättning för denna kurs har 
just varit upprättandet av ”pedagogiska” arbetssätt. Här ingår det t.ex. 
att man som doktorand ges tid att förbereda sig och läsa in sig på kurs- 
och ämnesmaterialet, att tänka ut pedagogiska hjälpmedel, och framför 
allt att man ges tid att reflektera över och diskutera de egna insatserna 
tillsammans med mentorn eller handledaren. 
 
Det bestämdes att kursen skulle hållas för första gången höstterminen 
2006 och i detta läge fick jag, som var först till kvarn, möjlighet att vara 
delaktig såväl i genomförandet som i utformandet av densamma. Den 
första uppgift jag fick var att skriva ner mina förväntningar på kursen, 
och det jag kom fram till kan summeras i följande fem punkter: 
 

• Att få inblick i institutionens undervisning på A-nivå och få 
kännedom om vad lektorsrollen innebär. 

• Att vara delaktig i såväl planering och genomförande av 
momentet som i examinering och utvärdering av detsamma.  

• Att få möjlighet att auskultera eller ”sitta med” vid lektorns 
ordinarie föreläsningar för att kunna utveckla och få idéer till den 
egna undervisningen.  

• Att få tillfälle att själv undervisa (både genom föreläsningar och 
vid seminarier). 

• Att erhålla fortlöpande handledning och konstruktiv kritik på det 
egna arbetet under momentets gång. 
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Som examinationsform bestämdes att jag skulle föra loggbok och där 
nedteckna egna reflektioner och intryck under kursens gång. Detta 
skulle senare sammanställas i ett kortare paper, vilket både kunde 
fungera som ett diskussionsunderlag mellan mig och mentorn och som 
ett underlag för examination. Slutligen bestämdes också att mina 
arbetsinsatser under momentet tydligt skulle utvärderas och 
dokumenteras, för att senare kunna användas i en pedagogisk portfolio. 
På så vis fick kursen – för min egen del – också ett mer bestående eller 
formaliserat värde, utöver de inrapporterade poängen på 
forskarutbildningen. 
 
 
Innehållet 
Om vi ser till innehållet i kursen i praktiken – alltså hur det egentligen 
blev – kan jag i efterhand konstatera att alla ovanstående förväntningar 
också införlivades. Jag skall nedan försöka att, så kortfattat som möjligt, 
redogöra för de övergripande dragen i denna tidsmässigt något 
utdragna kurs. För även om det var först i början av november som 
den studentkurs vi skulle hålla, Modern historia på Historia A (detta 
utgör moment tre av fyra delmoment vilka alla ger fem poäng) startade, 
inleddes kursen för min egen del redan i anslutning till terminsstarten. 
Jag fick vid detta tillfälle både möjlighet att vara med i det allmänna 
planeringsmötet för lärare vid institutionen, i ett mer kursspecifikt 
inriktat mot Historia A och i ett enskilt möte med mentorn som 
handlade om det delmoment jag själv skulle vara inblandad i. På så vis 
fick jag inte bara en övergripande bild av undervisning och 
studenttillströmning vid institutionen, utan också ett bra grepp om 
upplägg och problem gällande A-kursen i allmänhet och delmoment tre 
i synnerhet. Detta gällde allt från information om studenter med 
speciella behov, gällande praxis angående lokalbokning och 
schemaläggning, ändringar i kurslitteraturen (och hur man vid 
föreläsningar kan förhålla sig till denna), till hur progressionskraven på 
studenterna under terminens gång kunde se ut i praktiken. Dessutom 
fick jag, vilket jag själv upplevde som mycket betydelsefullt, följa med 
på en introduktionsdag med A-studenterna och kunde på så vis redan 
vid terminsstarten både kortfattat presentera mig själv och därtill bilda 
mig en uppfattning om studentgruppen. Något som slog mig redan 
innan kursen dragit igång på allvar var också betydelsen av att just få 
tillträde till ett arbetslag och till ett ”samtal” om undervisning. Detta är 
en självklarhet för dem som kontinuerligt är involverade i undervisning, 
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men något helt nytt för mig som tidigare bara gjort korta inhopp och 
tagit hand om strötimmar.  
 
Vad gällde delmoment tre diskuterade vi, d.v.s. jag och handledaren, 
också tidigt kursmålen och upplägget av kursen. Vi kom i god tid 
överens om vilka föreläsningar jag skulle ansvara för, jag fick betydande 
hjälp med inläsningslitteratur och dessutom tillgång till tidigare 
föreläsningsmaterial på de områden jag själv skulle föreläsa om. Jag fick 
också hjälp med idéer om hur det hela skulle kunna presenteras i 
praktiken. Vid sådan här tillfällen slås man emellertid av vilken 
betydande hjälp som ett ”centraliserat” pedagogiskt bibliotek 
(innehållande föreläsningsmaterial, litteratur, kartor, bilder, etc.) vid 
institutionen skulle kunna ge. 
 
Efter en inte helt obetydlig arbetsinsats och förberedelse inför 
momentet, vilken jag dock inte tänker beröra mer ingående här, var det 
i alla fall, i november, dags för kursstart. Under de fem veckor som 
själva momentet pågick hann jag bl.a. med att vid tre tillfällen göra 
auskultationer vid mentorns föreläsningar, jag ansvarade för och 
föreläste själv vid tre olika tillfällen, jag medverkade vid seminarier och 
hade även hand om examinerande metod- och källkritiska övningar. 
Under hela denna period fick jag också fortlöpande respons och 
handledning vad gällde mina egna undervisningsinsatser. Kursen 
avslutades – i anslutning till studenternas slutexamination – med en 
introduktion i sammanställandet av tentamensfrågor samt i bedömning 
och betygsättning av svaren. 
 
 
Kursens värde – doktorandperspektivet  
Om man ser till kursens värde för mig som doktorand kan jag utan att 
tveka säga att den, samtidigt som den varit oerhört tidskrävande, helt 
klart tillfört en ny dimension till forskarutbildningen. Jämfört med de 
korta inhopp som jag tidigare gjort i undervisningen på 
grundutbildningen, är det bara att konstatera att det rent 
erfarenhetsmässigt ger väldigt mycket mer att bli delaktig i ett helt 
undervisningsmoment (alltså från planeringsstadiet till examination och 
utvärdering av detsamma). Jag tror också att Universitetspedagogik i 
praktiken har ytterligare värden på så vis att kursen i framtiden skulle 
kunna fungera som ett bra komplement till de universitetspedagogiska 
kurserna (i synnerhet för oss doktorander som annars inte får 
undervisa) och därtill bilda ett arbetsunderlag på institutionsnivå som 
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ligger väl i linje med de övergripande ambitionerna att höja 
pedagogikens värde vid universitetet. Förhoppningsvis kan också 
lektorerna vid institutionen, för vilka kursen givetvis innebär ytterligare 
arbetsbelastning, vinna något på densamma.  
 
Allt är dock inte bara klang och jubelsång. Ur ett doktorandperspektiv 
är frågan först och främst om den här typen av kurs verkligen är en 
fungerande långsiktig lösning, eller mer av en välvillig kompromiss som 
i slutänden bara innebär ett sätt att undvika att ta tag i verkliga 
strukturella problem. Dessa problem handlar i grund och botten om att 
man utbildar forskare utan – eller med högst reducerad – 
konkurrenskraft på den arbetsmarknad som är knuten till universitetet. 
För än så länge tycks det i första hand vara gjorda lektorstimmar, och 
inte de pedagogiska erfarenhetsintyg som denna typ av kurs kan ge, 
som räknas vid tjänstetillsättningar.   
 
 
Kursens värde – lärarperspektivet 
Även ur ett lärar- eller mentorsperspektiv har denna kurs varit av stort 
värde, i alla fall den här första gången kursen gavs. Inledningsvis vill jag 
dock understryka, att det faktum att en doktorand fanns med under 
momentet och tog en del av undervisningen, på inget sätt innebar att 
min arbetsinsats minskade, snarare tvärtom. Det är min bestämda 
uppfattning att man som lärare/mentor måste inse att den här typen av 
kurs, för att bli bra och givande, måste få ta tid. För det är just i 
samtalen med den mindre erfarne läraren/doktoranden som vinsterna 
även för den som fungerar som mentor finns. 
 
Att handleda en mindre erfaren kollega innebar för min del att jag hela 
tiden måste reflektera över vad jag gjorde, varför jag gjorde det och när 
olika planerings- och undervisningsmoment genomfördes. För mig 
innebar alltså den här kursen en möjlighet till självreflektion och 
medvetandegörande av vilka pedagogiska redskap jag väljer att arbeta 
med. 
 
De auskultationer som ingick i kursen och som doktoranden gjorde på 
ett antal av mina föreläsningar och seminarieintroduktioner innebar 
också att jag fick feed-back på mina undervisningsmetoder, något som 
vi normalt sett är väldigt dåliga på att ge varandra. Det var också nyttigt 
att prova det ”motsatta”, alltså att sitta med på doktorandens 
föreläsningar och sedan ge konstruktiv feed-back.  
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Från början var vi lite oklara över hur doktoranden skulle involveras i 
examinationen, men i slutändan ledde tidspress och examinationens 
plats i tiden till att jag tog ansvar för utformandet och bedömningen av 
den hemtentamen som ingår i momentet. Doktoranden fick dock i 
uppgift att välja ut ett mindre antal examinationsfrågor från den mer 
omfattande lista med examinationsfrågor som studenterna får ut redan i 
början av momentet, och för mig motivera urvalet ur ett antal olika 
perspektiv (tidsmässig, geografisk och tematisk spridning, frågornas 
svårighetsgrad och analytiska ”kravprofil”, mm.) När jag sedan 
bedömde och kommenterade hemtentorna valde jag ut ett antal typsvar 
som doktoranden fick titta på och bedöma, och på detta sätt kunde vi 
föra ett bra samtal om examinationens utformning och bedömning 
samtidigt som doktorande slapp att ta ansvar för en reell bedömning av 
studenternas prestationer eftersom detta kan vara mycket stressande 
första gången. 
 
På just detta moment fick vi också möjligheten att reflektera kring för- 
och nackdelar med hemskrivning respektive salskrivning, i och med att 
omtentan skedde i form av salskrivning. Även här gjorde jag ett urval 
av typsvar som doktoranden fick titta på och ”provexaminera”. 
 
Sammantaget kan man säga att det förvisso är olyckligt att det skall 
behövas en kurs av det här slaget inom ramen för forskarutbildningen, 
eftersom det är ett symptom på att doktoranderna vid vår institution 
inte kan beredas möjlighet att få undervisningserfarenhet genom 
faktiska undervisningsinsatser. Samtidigt skall det understrykas, att 
undervisning och undervisningsmeritering inte kan betraktas som en 
given rätt som alla doktorander har. Institutionen har inte bara ansvar 
för sina studenter på forskarutbildningen, utan även för sina 
grundutbildningsstudenter och det måste vara kvalitetskraven som styr 
vilka lärare som används inom grundutbildningen, inget annat. 
Grundutbildningsstudenterna har med andra ord rätt till högsta möjliga 
kvalitet på sin utbildning! 
 
En kurs av det här slaget skulle då faktiskt kunna öppna upp för att 
även doktorander som normalt sett kanske inte skulle komma ifråga för 
egna undervisningsinsatser, exempelvis på grund av att man saknar 
lärarutbildning, ändå kan få en god inblick i vad en universitetslärare 
gör, eftersom det yttersta ansvaret inför grundutbildningsstudenterna 
ändå alltid vilar på den erfarne läraren. 
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Det kursupplägg som har skisserats ovan skulle också kunna vara 
användbart även när mindre erfarna lärare skall introduceras i 
undervisningen för att sedan gå in och utföra självständiga 
undervisningsinsatser. I det fallet uppstår förvisso en del extra 
kostnader, eftersom denna person rimligtvis inte kan få betalt i poäng 
på forskarutbildningen. Men det borde det kunna vara värt, eftersom 
vinsterna i form av insikter, erfarenheter och reflektion som den här 
typen av genomtänkt och koncentrerad introduktion kan ge i värsta fall 
tar år att inhämta på egen hand. 
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Sammanfattning 
Vid institutionen för socialt arbete i Umeå har utarbetats en modell för 
användning av korta narrativer (berättelser) vid uppföljning av 
praktikterminen i socionomprogrammet. Detta pedagogiska instrument 
har sitt ursprung i ett antal tidigare studier om socionomstudenters 
kunskapsanvändning under studiepraktiken. Socionomstudenter har till 
uppgift att inför sin avslutande praktikuppföljning skriva en narrativ 
som beskriver en problematisk händelse under praktikperioden samt 
den kunskap och de teoretiska redskap man använde för att hantera 
situationen. Under praktikuppföljningen bearbetar studenterna sina 
narrativer genom en strukturerad modell för kollegial handledning i 
grupp. Att använda narrativer i praktikuppföljning har visat sig vara 
uppskattat av studenterna och vi fortsätter att utveckla användandet av 
narrativer. I den här texten beskrivs bakgrund, genomförande och ett 
antal lärdomar. Avslutningsvis diskuteras hur korta narrativer kan 
användas i andra sammanhang. 
 
 
Inledning 
Socionomutbildningar runt om i världen har av tradition haft starka 
kopplingar till det sociala arbetets fält. Inte minst för att det sociala 
arbetet, i vid bemärkelse, existerade långt före formella 
socialarbetarutbildningar. En av socionomutbildningens kopplingar till 
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fältet har i Sverige varit, och är fortfarande, studiepraktiken. Det 
innebär att studenter under en eller flera perioder under handledning av 
en erfaren socialarbetare får testa sina kunskaper i någon verksamhet 
som bedriver socialt arbete. 
 
I Umeå har socionomutbildningen funnits sedan 1960-talet och under 
den tiden har praktikinslagens omfattning och utseende varierat. Under 
många år fanns det två hela 20-veckorsterminer (termin 3 och termin 6) 
där studenterna praktiserade, i princip enligt ett lärlingssystem. Fr.o.m. 
1990-talet förändrades detta i flera steg, bl.a. på grund av svårigheterna 
att uppbringa praktikplatser, men även för att öka utbildningens 
akademisering. Fler teoriinslag skulle rymmas, dessutom var syftet att 
öka studenternas koppling mellan teori och praktik. Kort beskrivet såg 
förändringar ut på följande sätt: i ett första steg gjordes den tredje 
praktikterminen om till tio veckors fältstudier, där studenterna skulle 
studera ett fenomen, d.v.s. inte arbeta praktiskt med t.ex. klientarbete. 
En bit in på 2000-talet förändrades fältstudierna i ett andra steg, till fem 
veckors verksamhetsförlagd utbildning med fältanknytning. Den sjätte 
terminens praktik är fortfarande 20 veckor lång, men i samband med 
att ett nytt socionomprogram startar i Umeå hösten 2007 flyttas 
praktiken till termin 5. 
 
Ända sedan 1960-talet har det funnits någon form av 
praktikuppföljning, d.v.s. när studenterna har kommit tillbaka till 
universitetet har praktikansvariga lärare på olika sätt följt upp vad som 
hänt under praktiken. Men form och innehåll har skiftat under 
decennierna. I nästa avsnitt beskriver vi kort ett försök rörande 
praktikuppföljningen för ungefär 10 år sedan som gav upphov till det 
som numer blivit ett reguljärt inslag i socionomutbildningen i Umeå. 
 
 
Ett pedagogiskt försök med korta narrativer i 
praktikuppföljningen 
I slutet av 1990-talet var två av författarna till denna text (Blom och 
Nygren) involverade i praktikuppföljningen. Under några terminer bad 
vi socionomstudenter på C-kursen (termin 7) som varit ute på 
studiepraktik att skriva en ”narrativ”, d.v.s. en komprimerad berättelse 
där de skulle redovisa en kritisk eller problematisk situation från 
praktiken och reflektera över vilken typ av kunskap som fanns 
närvarande i situationen, varifrån denna kunskap kunde härledas och på 
vilket sätt den var verkningsfull i situationen. En bakomliggande 
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hypotes var att skriftlig koncentrerad reflektion över praktikerfarenheter ökar 
studentens insikter om egen kunskapsanvändning i handling (fr.a. i möten med 
klienter, patienter etc.). Vi lät studenterna skriva en berättelse utifrån 
följande instruktion: 
 
Skriv en ”narrativ”, d.v.s. en komprimerad berättelse där du redovisar 
en situation från din praktik där du kan beskriva närvaron av 
kunskap/icke-vetande i mötet med klient/er. 

 
1. Vilken typ av kunskap rörde det sig om? 
2. Varifrån kom den (handledare eller kolleger, AB-året, tidigare 
erfarenheter osv.)? 
3.  På vilket sätt var kunskapen verkningsfull i situationen ifråga? 

  
I syfte att ge studenterna ett ”språk” för att reflektera över kunskap 
erbjöds de en föreläsning om kunskapsformer. Detta gjorde att deras 
berättelser ofta innehåller tydliga referenser till olika kunskapsformer. 
Bl.a. begreppet icke-vetande som ett medvetet sätt att vara öppen för 
det oförutsägbara, eller snarare att man ”frigör” sig från sitt ”vetande”. 
Skälet var att vi ville fästa studenternas uppmärksamhet på att kunskap 
inte per definition är lika med ”teori” eller bokkunskaper (Blom, 1999; 
Morén, 1992). Studenterna fick redovisa sina erfarenheter inför andra 
studenter som ett slags praktikuppföljning, de nedskrivna berättelserna 
(n=144) samlades även in för forskningsändamål.  
 
Exempel på hur en narrativ kan se ut 
I detta avsnitt har vi valt att redovisa ett utdrag ur Maris (fingerat 
namn) berättelse, för att ge ett exempel på hur de insamlade 
narrativerna såg ut.  
 
Jag gjorde min praktik på ett ”ungdomsteam” där man arbetar med 
ungdomar i åldrarna 13-19 år. Det fanns vissa klienter där som man 
själv sökte upp om de inte kom till avtalade tider på kontoret. Den av 
mina klienter som jag jobbade mest med, var en av dessa. En flicka på 
16 år som jag väljer att kalla Lisa. Lisa hyr en etta som bland andra jag 
var med och ordnade till henne. - – – 
   En gång gick jag ensam över till Lisa för att träffa henne utan något 
speciellt i tankarna, bara för att se om hon hade det bra. Vi hade i det 
läget träffat varandra några gånger och börjat få en bra relation. Men 
jag hade också ”lärt” mig från mina tidigare samtal med henne, och 
från mina kolleger, att hon pratade lite och att hon inte vill berätta så 
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mycket om sitt liv. (Min förförståelse). Då jag kom blev hon glad. 
Normalt försöker hon att gömma ansiktet i håret sitt, men den här 
gången hade hon det uppsatt, och jag tyckte mig se att hon utstrålade 
en öppenhet som jag inte sett tidigare. Vi satte oss i soffan i hennes 
rökfyllda enrummare – allt verkade helt grått därinne. Jag frågade hur 
hon hade haft det sedan förra gången vi möttes. Hon var kort i sina 
svar som alltid. Själv sa jag ganska lite. Medan jag satt där bestämde jag 
mig för att försöka ge henne lite mer tid än tidigare gånger. Jag ville 
försöka släppa fram Lisa mer än tidigare, därför satt vi stilla och tysta i 
flera minuter. Plötsligt började hon att prata. Hon öppnade sig mer och 
mer, samtidigt som jag närmade mig henne försiktigt med frågor, där 
jag också la vikt vid att hon inte behövde svara om hon inte ville. Hon 
visade mig en otrolig tillit och för första gången nådde jag fram till 
henne. – – – 
   Jag tror att anledningen till att jag nådde fram till Lisa den dagen var 
att jag klarade av att bortse från den förkunskap som jag hade med mig 
från arbetskamrater och mina tidigare samtal med henne. Jag bestämde 
mig helt enkelt för att ge henne tid, något jag kände att jag inte varit lika 
benägen till tidigare. Jag försökte sätta mig själv utanför, lät henne styra 
mötet så fick det ta vilken form som helst. 
 
I nästa avsnitt berörs kortfattat de forskningsinriktningar som detta 
pedagogiska försök utmynnade i. 
 
 
Två parallella forskningsinriktningar 
Materialet från det pedagogiska försöket har använts i flera olika 
delstudier och utmynnat i ett antal uppsatser, artiklar och bokkapitel 
om kvalitativa forskningsmetoder samt kunskapsanvändning i socialt 
arbete. Inledningsvis var det en integrerad forskningsansats, men den 
har successivt kommit att utvecklas till två separata, men teoretiskt 
sammanlänkade, forskningsinriktningar: 1) Analys av korta narrativer – 
en metod för att studera kunskap i handling, och 2) 
Socionomstudenters kunskapsanvändning under studiepraktiken. I 
föreliggande text redovisas inga resultat från forskningsprojektet, utan 
vi hänvisar intresserade till våra andra texter (Blom & Nygren, 1999, 
2006, 2007; Nygren & Blom 1999, 2001; Nyman & Scheid, 2004). 
 
På basis av erfarenheterna från det pedagogiska försöket och av 
resultaten från de olika studierna drog vi en slutsats som är central i 
detta sammanhang. Nämligen att: reflektion via korta narrativer ökar 
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studentens insikter om egen kunskapsanvändning i handling, dessutom erhåller 
studenterna andra typer av insikter. Den hypotes som låg till grund för det 
pedagogiska försöket hade således blivit stärkt. Den slutsatsen kom i 
sin tur att utgöra utgångspunkt för beslutet att föra in reflektion via 
narrativer som ett reguljärt inslag i socionomutbildningens 
praktikuppföljning. Resten av kapitlet ägnas åt att beskriva hur vi i dag 
arbetar med korta narrativer som pedagogiska instrument i 
socionomprogrammets praktikuppföljning.  
 
 
Kort om socionomprogrammets praktikuppföljning 
Under 2005 omarbetades praktikterminen på socionomprogrammet i 
Umeå, avsikten var att utveckla studenternas förmåga att reflektera över 
sin kunskapsanvändning under studiepraktiken och därmed befästa 
relationen teori och praktik under praktiken. Praktikterminen har i 
perioder varit ifrågasatt, till stor del beroende på att fältet har 
svårigheter att ta emot det ökade antalet studenter som ska göra sin 
praktik varje termin. Detta är inget unikt vad gäller 
socionomprogrammet vid Umeå universitet, utan ett problem för alla 
socionomutbildningar i landet. Det behövs många goda handledare och 
praktikplatser för att alla studenter ska få en meningsfull praktiktermin. 
I de studier som avrapporterats i ovannämnda artiklar och uppsatser 
kunde vi tydligt se att praktiken av studenterna upplevs som en viktig 
del av socionomutbildningen och att studenterna fick en fördjupad 
kunskap genom att göra praktik.  
 
Ett uttalat mål med förändringarna var att studenterna i större 
utsträckning skulle få tillfälle att i praktikuppföljning koppla teori till 
praktik, att få diskutera sin blivande yrkesroll samt få bearbeta 
erfarenheter från praktikterminen, innan man gav sig i kast med sista 
terminens fördjupningskurser. En grupp bestående av kursansvariga 
lärare på praktikterminen, fördjupningsansvarig på 
socionomprogrammet samt två studeranderepresentanter från 
programmet arbetade fram ett förslag som sedermera ledde till 
kursplaneändringar. En del av kursplaneändringarna innebar en mer 
genomarbetad praktikuppföljning. 
 
Praktikuppföljningen förändrades på en rad sätt, dels ändrades 
benämning på verksamheten från praktikuppföljningsseminarium vid 
Umeå universitet till praktikkonferenser ute i praktikområden. Denna 
ligger under sista månaden av praktiken och innebär att lärare åker ut 
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till en rad orter där studenterna gör sin studiepraktik och håller 
praktikkonferens, istället för att studenterna kommer till Umeå för 
praktikuppföljning.  
 
Praktikkonferensen består av tre olika pass (seminarier) som kort 
beskrivs nedan. I det tredje och sista passet av praktikuppföljningen 
arbetar studenterna med egna narrativer. En av lärarna (docent Stefan 
Morén) inleder konferensen med att hålla en föreläsning om koppling 
mellan teori och praktik, där teori och praktik inte ses som två isolerade 
fenomen utan integrerade. 
 

Pass 1: Koppling teori och praktik 
Syftet med första passet i konferensen är att bearbeta kunskaper och 
erfarenheter från praktiken i socialt arbete – att koppla ihop och 
integrera teori och praktik. Övningen ska ge möjlighet att träna förmågan 
att se och formulera denna koppling. 
 
Inför första passet förbereder studenten sig genom att göra en 
kortfattad beskrivning av sin praktikplats som han/hon presenterar i 
gruppen. Studenten uppmanas utgå ifrån ett resonemang med rubriken 
”Huset socialt arbete” som beskrivs i skriften ”Introduktion till socialt arbete” 
(Morén, 2002). ”Huset socialt arbete” ger en bild av socialt arbete utifrån 
värdegrund, via generella teoretiska utgångspunkter till en mera 
praktiknära teori för att slutligen landa i konkreta verksamhetsområden 
och arbetsrutiner. Studenten ska kortfattat beskriva verksamhetsformen 
på sin praktikplats. Därefter ska studenten utgå ifrån de ”två 
rationalerna” i boken ”Förändringens gestalt”. Dessa rationaler (ungefär: 
sätt att tänka och handla) kan beskrivas som bistånd 1 som till sin natur 
är åtgärdsinriktat och bygger på en instrumentell utredning om behov 
av bistånd. Bistånd 2 handlar om mer djupgående förändringar baserad 
på relationen mellan socialarbetare och klient (Morén, 1992, sid. 55). 
Studenten ska göra en kritisk reflektion över sin praktikplats och 
besvara frågorna: 
 
• Hur fungerar praktikplatsen i förhållande till dessa rationaler? 
• Studenten ombeds också ge några teorikopplade reflektioner i 

anslutning till de olika våningarna i ”Huset socialt arbete”.  
 
Varje student i gruppen ges på detta sätt möjlighet att presentera ”sin” 
verksamhet. Givetvis ges också de övriga studenterna i gruppen 
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möjlighet att komma med synpunkter, jämförelser, reflektioner och 
frågor 
 
Pass 2: ”Dom alla” 
Syftet med konferensens andra pass är att utifrån boken ”Dom alla” 
(Odbratt, 2003) diskutera frågor relaterade till yrkesidentitet, etik, 
förhållningssätt etc. i socialt arbete. Detta görs utifrån den egna 
praktikerfarenheten. Boken kan fungera som en tankeväckare och ett 
bra diskussionsunderlag vid detta tillfälle som avhandlar det sociala 
arbetets praktik.  
 
Inför passet förbereder studenten sig genom att läsa boken. Studenten 
får ytterligare till uppgift att lyfta två frågeställningar som underlag till 
diskussion inför passet. Frågeställningarna skall beröra något studenten 
själv upplevt under sin praktikperiod, kopplat till yrkesidentitet, etik 
eller förhållningssätt i socialt arbete och som kan relateras till Odbratts 
bok. Under passet får var och en av studenterna redogöra för minst en 
av sina frågeställningar och även inbjuda övriga studenter till 
diskussion.  

Pass 3: Narrativ workshop 
Det sista passet under praktikkonferensen handlar om förhållningssätt 
och problemlösning. Studenten har till uppgift att inför seminariet 
skriva en narrativ (en kort, komprimerad berättelse) på max två sidor 
som beskriver en problematisk situation/händelse under 
praktikperioden samt den kunskap och de redskap studenten använde 
för att hantera situationen. Studenten ombeds att avidentifiera 
eventuella klienter/patienter i sin narrativ. Efter passet lämnas den 
nedskrivna narrativen till konferensansvarig lärare. 
 
Under passet kommer studenterna att bearbeta sina narrativer genom 
kollegial handledning i grupp, d.v.s. genom att dela praktikhändelsen 
med resten av gruppen och sedan också med stöd av gruppen som 
handledare kunna utveckla alternativa möjligheter till att lösa 
problematiska situationer. 
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Reflektion i flera steg: ett reguljärt inslag i 
praktikuppföljning 
Som tidigare beskrevs ökar studenters insikter om kunskap i handling 
genom att de själva får skriva korta narrativer. I detta fall är det 
narrativer som beskriver en händelse från praktikperioden som i någon 
mån har varit problematisk och som studenten handskats med. Det kan 
handla om ett enskilt klientmöte, ett problem i den personalgrupp man 
ingått i, en klient som man haft svårt att hantera eller vars livssituation 
har påverkan studenten i fråga mycket. Kort sagt kan narrativen 
avhandla i stort alla tänkbara sammanhang som helst kopplat till 
praktikperioden och något studenten själv varit involverad i eller 
påverkad av. Vidare ska studenten också beskriva vilken typ av kunskap 
eller redskap studenten använde för att lösa/komma till rätta med 
situationen. Genom våra tidigare studier vet vi att reflektion över något 
studenter upplevt, till stor del sker i samband med att man sätter sig ner 
och beskriver händelsen i skrift (Nyman & Scheid, 2004).  
 
Vid införandet av praktikkonferenserna ville vi ta fasta på detta och 
införde skrivandet av narrativer som ett reguljärt inslag i 
praktikuppföljningen. Vi såg att det var av vikt för studenterna att 
reflektera över specifika händelser från praktikperioden och få bearbeta 
dessa.   Vi valde att utveckla ytterligare ett steg i den nya 
praktikuppföljningen genom att studenterna får arbeta vidare med sin 
narrativer enligt en modell för kollegahandledning (Lauvås, Hofgaard 
Lycke & Handal, 1997).  
 
 
Kollegahandledning med hjälp av narrativ  
Varje student har inför det tredje passet under praktikkonferensen tagit 
med sig en egen narrativ enligt instruktionerna ovan. Vi arbetar enligt 
en modell för kollegahandledning som har sitt ursprung i Per Lauvås, 
Kirsten Hofgaard Lycke och Gunnar Handals tankar om 
kollegahandledning i skolan. Ursprungligen skapades denna modell för 
att användas i lärarkollegier inom skolan i syfte att handleda varandra. 
Syftet var att den enskilda läraren genom att delta i kollegahandledning 
skulle få hjälp av sina kollegor i sitt arbete och bli mera medveten om 
samt vidareutveckla sin praktiska yrkesteori om undervisning och i 
arbetet som lärare. I skolans värld kunde kollegahandledningen 
avhandla undervisningsfrågor, förhållandet till enskilda elever eller 
föräldrar. Med andra ord allt som är lärarens vardag i yrkesutövningen 
men också frågor om exempelvis yrkesetik. Den här typen av 
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handledning kan enligt Lauvås, Hofgaard Lycke och Handal (1997) 
bidra till att läraren blir ytterligare medveten om varför de handlar som 
de gör, vilka möjliga alternativ finns, vilka värderingar som påverkar de 
val man gör o.s.v.  
 
Kort sagt handlar det om reflektion över det egna yrkesutövandet 
tillsammans med kollegor i syfte att bli en bättre lärare, eller som i vårt 
fall socialarbetare med större förståelse för sig själv och sin 
yrkesutövning. Vår tanke med att arbeta i fler steg med narrativer är 
således att studenterna ska få reflektera över en problematisk situation 
genom att skriva en narrativ, dela sin erfarenhet med kamrater i 
studentgruppen vilket kan sägas innebära en bearbetning av händelsen 
man beskrivit och få en ökad förståelse för situationen. Dessutom får 
studenterna genom studiekamraternas reflektioner över händelsen 
andra möjliga förslag till lösningar och möjligen se nya aspekter av 
situationen. Metoden för kollegahandledning som används är tydligt 
strukturerad och beskrivs nedan. 
 
Studenterna delas in i grupper om fem till sex studenter i varje. Tre 
lektionstimmar är avsatta för detta pass. Vid introduktion av uppgiften 
ombeds studenterna om att vara noggranna med att följa strukturen 
och vara vaksamma på tiden, d.v.s. följa de tidsangivelser som anges. 
  
Kollegahandledning av narrativ:  

• AA presenterar sin narrativ (muntligt) för de andra i gruppen  
(ca 5 min). 

• BB  --  EE ställer öppna frågor till AA. Varje deltagare skall använda (ca) 
2 min för att med öppna frågor ta reda på varför AA finner denna 
situation problematisk. BB  ––  EE får inte ge några personliga 
kommentarer, förmedla personliga erfarenheter, ge förslag på 
förändringar eller lösningar.  

• Efter två rundor (där BB  ––  EE fått AA att se klarare på sin narrativ) 
får BB  ––  EE ge varsitt förslag på förändring eller lösning. AA tar emot 
förslagen men får inte kommentera dem.  

• FF (som sitter till höger om AA) skriver anteckningar om innehåll, 
frågeställningar, kommentarer och förslag. Samt håller koll på 
tiden för varje person (2 min) och ser till att frågorna är öppna. 
Dessa anteckningar ges till AA efter sista rundan, som kan använda 
dessa för ytterligare reflektion kring narrativerna, dess innehåll 
och professionen.  
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• Efter dessa tre ”rundor” förflyttas turen till (BB) nästa person 
(medsols) som presenterar sin narrativ, o.s.v. (samma 
turordning).  

• Varje runda (bearbetning av en narrativ) tar c:a 20 min. 
 
Återsamling för att summera erfarenheter av kollegahandlednings-
modellen 
 
 
Figuren nedan visar turordning medsols vid användande av modellen. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
Figur 1. Turordning vid kollegahandledning 

 

De reflekterande praktikerna – två typstrategier 

I Nyman och Scheids D-uppsats (2004) beskrivs Donald Schöns tankar 
om teknisk och praktisk rationalitet för kunskap i handling. Schön 
menar att i den tekniska rationalitetens perspektiv består professionell 
kunskap av instrumentell problemlösning som gjorts stor genom 
tillämpning av vetenskaplig teori och teknik. Vidare menar Schön att 
den kunnige praktikern skapar mening och sammanhang i situationer 
som från början saknar eller visar brister i dessa avseenden. Skapandet 
sker i interaktion med situationen i fråga. Den kunskap som praktikern 
har passar inte i varje enskilt fall och det är heller inte eftersträvansvärt. 
Schön talar också om att den kunnige praktikern kan reflektera, 
improvisera och experimentera, att det är ett sorts artistiskt kunnande 
och nyskapande av kunskap på samma gång. Kunskap i handling kan 
läras och tränas in, men kan inte läras ut i form av någon teori. 
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Kunskap-i-handling hos den kunniga praktikern karaktäriseras av 
reflektion-i-handling, det betyder inte att hon alltid reflekterar men hon 
har en beredskap för det. 
 
Såväl att ”tänka på”, ”fundera på” som att ”reflektera över” vad man 
gjort, täcks av begreppet ”reflektion-i-handling” enligt Schön.  Man kan 
både tänka på vad man gör när man gör det, likväl som man kan 
reflektera efteråt, detta innebär att man har uppmärksamhet i 
handlandet både under handlandet som efter handlingen. Detta menar 
vi är en viktig poäng med att studenter skriver narrativer som behandlar 
praktikerfarenheter. Som student har man kanske inte en välutvecklad 
förmåga att alltid reflektera över kunskap i handling. I och med 
uppgiften att skriva narrativer ges förhoppningsvis en upplevelse av att 
kunskap i handling är synligt genom reflektion. 
 
Ett av huvudresultaten i Nyman och Scheid (2004) var två typstrategier, 
som innebar ett försök att visa på olika sätt att söka och använda 
kunskap, dessa kallades den faktabaserade och den färdighetsbaserade 
typstrategin. (Strategierna benämns på ett delvis annat sätt i Nyman och 
Scheids studie). Strävan i arbetet var att skissa på en empiriskt grundad 
teori om socionomstudenters kunskapsanvändning i kritiska situationer. 
Syftet med att skilja ut två typstrategier var att visa på hur olika sätt att 
söka och använda kunskap kan komma till uttryck. Det är denna 
process som är det centrala när studenterna på sin praktik ibland 
hanterar situationer som utmärks av osäkerhet, instabilitet och 
värdekonflikt. Med den faktainriktade strategin sker reflektionen 
tidsmässigt mer efter situationen, reflektion-on-action. I den 
färdighetsinriktade strategin sker reflektionen mer under händelsen, 
reflektion-in-action.  I bägge strategierna strävar studenterna efter att 
skapa mening åt och förståelse för en aspekt i en problematisk 
situation. 
 
Vi menar att studenterna under sin praktik har möjlighet att utveckla 
båda dessa strategier. De strategier som presenteras här är 
”typstrategier” och i den meningen analytiska kategorier på en abstrakt 
nivå. I narrativerna fanns ofta båda typstrategierna närvarande i 
studenternas berättelser och även stundtals i en och samma students 
berättelse.  
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Den faktabaseradee typstrategin visar på en osäkerhet hos studenten om 
vilken kunskap som behövs för att hantera situationen. Man kan notera 
att situationen studenten möter innebär en känsla av ängslan, osäkerhet 
och vånda. För att känna sig något säkrare och tryggare inhämtar de 
inför klientmötet kunskap och information från många olika håll. Detta 
visar på en ambition att etablera ett ”gott möte”. Studenter som 
använder den faktabaserade strategin föredrar att följa rutiner då dessa 
skapar säkerhet och lugn hos studenten, vilket är en förutsättning för 
att utveckla en professionell hållning i klientmötet. 
 
Den färdighetsbaserade typstrategin visar på att studenten är 
”impressionistiskt” aktiv, d.v.s. hon har en ifrågasättande och 
experimenterande ansats. Studenter som använder denna strategi 
omprövar sitt eget handlande och använder i stor utsträckning intuition 
i klientmötet. Studenten är mån om att skapa mening och sammanhang 
i situationer som är förbryllande eller bekymmersamma. 
Kunskapsskapandet för dessa studenter sker i interaktion med den 
givna situationen, och kan ses som en sorts nyskapande av kunskap. De 
färdighetsinriktade studenterna utgår i mindre utsträckning från 
”inlästa” kunskaper än de fakta inriktade studenterna. Som tidigare 
nämnts så sker reflektion under händelsen. Utmärkande för den 
färdighetsbaserade typstrategin är att med hjälp av reflektionen 
omformar studenten sitt handlande under tiden den handlar, kunskap-i-
handling.  
 
Insikter i ovan nämnda studie kan ligga till grund för en pedagogik som 
innebär att genom reflektion skapa beredskap för nya erfarenheter och 
nya sätt att tänka och handla. Därigenom ges studenten möjlighet att 
utveckla kunskap och skaffa sig ett professionellt förhållningssätt ur 
egna erfarenheter, i den miljö praktikverksamheten bedrivs. Vi ser 
praktiken som ett väsentligt steg mot en mer djuplodande utveckling av 
den kommande yrkesidentiteten samt arbetssättet med narrativer som 
en fördjupning av förståelse för kunskap i handling 
 

Några pedagogiska förslag för socionomutbildare och 
andra 
Vår erfarenhet är att användandet av korta narrativer i 
utbildningssammanhang är ett välfungerande pedagogiskt instrument. 
Varje yrkesförberedande utbildning bör rimligtvis ha nytta av att 
använda sig av studenters narrativer i förhållande till praktiska inslag i 
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utbildningen. Ann Skumsnes, vid Oslo universitet, Institutionen för 
omvårdnad, beskriver i en artikel (Skumsnes, 2003) användandet av 
narrativer i utbildning av vårdare inom psykiatrin vad gäller studenters 
upplevelser av traumatiska möten/händelser där våld har varit ett 
inslag. Skumsnes menar att självreflektion har visat sig vara en viktig del 
av en läroprocess då man traditionellt sett i undervisning mer ägnat sig 
åt att studenten ska visa upp vad hon lärt sig istället för hur, d.v.s. 
processen av lärande.  
 
Genom att lämna utrymme i utbildningsprocessen via narrativer har 
man också funnit ett bra verktyg för reflektion men också möjlighet att 
komma till rätta med eventuella problematiska händelser och vidare för 
att hjälpa studenten finna kopplingen mellan teori och praktik. 
Skumsnes menar att professionell visdom bör inkludera förmåga att 
kritiskt granska och utvärdera sin egen förståelse och sina handlingar, 
genom att studenter skriver narrativer om sina upplevelser får de insikt 
och hjälp till dessa kunskaper. Att kunna se processer som innefattar 
dem själva är värdefullt för varje person som arbetat inom ett yrkesfält 
där man möte andra människor och inte minst människor i utsatta 
livssituationer. 
 
 
Reflekterande studenter blir reflekterande socionomer – 
tankar om framtida grepp 
Genom att redan under studietiden få reflektera över sitt handlande 
och se hur kunskap i handling uppstår, ges blivande socionomer 
möjlighet att tillägna sig eftertänksamhet vad gäller yrkesmässigt 
handlande och interaktion med människor. På så sätt kan 
socionomstudenten redan under sin utbildning påbörja formandet av 
en egen yrkesidentitet och gå ut i sitt yrkesliv med en god grund vad 
gäller förmåga till reflektion. 
 
Vår modell för användning av narrativer i praktikuppföljningen har 
rönt uppskattning hos socionomstudenterna. Inslaget är i dagsläget ett 
genomarbetat koncept, som vi trots det löpande strävar efter att 
vidareutveckla. Man kan t.ex. tänka sig att studenterna skriver fler 
narrativer under sin praktikperiod och använder dessa vid 
handledningstillfällen med handledaren på praktikplatsen. På så sätt får 
handledare och student ett relevant underlag för handledning. En 
yrkesutövande socionom ska ofta skriva utlåtanden och utredningar av 
olika slag och det finns därmed en extra vinst med att författa 
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narrativer som handlar om att träna förmågan att formulera sig kort om 
en händelse i text.  
 
Ytterligare en möjlig användning av korta narrativer kan vara i 
handledarutbildning. Institutionen för socialt arbete i Umeå bedriver 
sedan flera år tillbaka handledarutbildning för praktikhandledare i 
internatform på två dagar. Inför höstterminen 2007 ska en fördjupning 
och fortsättningskurs av denna utbildning utformas. Det finns en tanke 
om att handledare som går utbildningen gör det under samma termin 
som man utövar sitt handledarskap. På så sätt kan vi under 
handledarutbildningen arbeta med de enskilda handledarnas direkta 
handledarupplevelser. Ett sätt att göra detta är att låta handledare, inför 
utbildningsdagarna, skriva en narrativ som beskriver exempelvis en 
problematisk handledningssituation med studenten. Under 
utbildningen får sedan handledarna arbeta vidare med sina narrativer 
enligt den tidigare beskriva kollegahandledningsmodellen. 
 
 
Avslutande resonemang 
Reflektion över det egna handlandet i en speciell situation innebär att 
man fördjupar sin förståelse för sitt handlande, ser nya dimensioner av 
den situation man handskats med och möjligen nya alternativ till 
lösning. På så sätt skapas en möjlighet att uppnå det Schön benämner 
kunskap-i-handling. Vi törs påstå att ett sätt att åstadkomma detta är 
genom att använda narrativer som ett pedagogiskt instrument.  
 
Vetskap om hur socionomstudenter använder och generellt ser på 
kunskap under studiepraktiken bidrar sannolikt till att studenterna ökar 
sin självkännedom, vilken är en förutsättning för att lyckas och trivas i 
ett yrke som socionomens. För att kunna förstå och hjälpa andra 
behöver man förstå och känna sig själv. Genom att relatera sin egen 
upplevelse, reflektion och förståelse till andra studiekamraters 
erfarenheter kan man identifiera likheter och skillnader och lära utav 
dessa. Det är högst relevant för socionomstudenter med en ökad 
självkännedom vilket bl.a. kan nås genom reflektion över sin 
kunskapsanvändning. Givetvis är det även av central betydelse för de 
klienter, patienter och omsorgstagare etc. den studerande möter under 
sin studiepraktik, såväl som i den under framtida yrkesutövning. 
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Sammanfattning 
Utvecklingen och genomförandet av utbildningar i s.k. virtuella 
universitet kräver stora investeringar på olikt nivåer, alltifrån 
Europeiska kommissionen (eg. Bologna processen) via nationella och 
regionala organ som initierar olika projekt till universiteten som 
utvecklar nya kurser och hjälpmedel. Mellan dessa aktörer bildas 
ständigt nya konstellationer och nya avtal. Projekt vill både öka 
förståelsen för drivkrafterna som ligger bakom skapandet och 
utvecklingen av virtuella universitet och effekterna av satsningar på IT 
och lärande på det omgivande samhället. Förståelse för dessa faktorer 
är viktiga för att garantera att insatserna är effektiva med hänsyn till de 
olika intressenterna. Resultaten kommer att hjälpa institutioner med 
virtuella kurser, studenter, finansiärer och beslutsfattare på olika nivåer 
vid uppbyggnaden och anpassningen av virtuella universitet och 
därmed effektivisera och optimera insatserna. 

* * * 
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Sammanfattning 
Under det senaste året har Umeå universitet startat en satsning på att ta 
del av EU medel för att finansiera forskning och utveckling. Många på 
universitetet har emellertid förknippat EU medel, med naturvetenskap 
och teknik riktad mot industrin. Men flexibiliteten på ramprogrammen 
är ansenlig och kan mycket väl stödja pedagogiskt R&D (Research and 
Development som man kanske skulle uttrycka sig i EU). Om man trots 
detta känner tvekan inför storlek och omfattning av ett projekt i 
ramprogrammet så finns mindre program som riktar sig direkt mot 
utbildningars specifika behov t.ex. högskoleutveckling (Erasmus 
Tempus etc.). I min presentation kommer jag att försöka på ett 
lättfattligt sätt och ur ett fågelperspektiv beskriva hur även du som 
pedagog skulle kunna ta del av EU’s medel . 
 

* * * 
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Sammanfattning 
Vi redovisar 5 års erfarenheter från delad examinationsform vid 
internetbaserad distanskurs. Kursen Rehabiliteringsmedicin 10 p är 
avsedd för sjukgymnaster, sjuksköterskor och arbetsterapeuter från hela 
landet. Studenterna är i olika åldrar och har olika studieerfarenheter. 80-
100% av studenter som påbörjat kursen slutför den. Examinationen är 
delad beträffande form och tid. Den består av: inlämningsuppgifter 
under höstterminen samt tentamen och uppsats under vårterminen. 
Samtliga delar måste vara godkända för att få godkänd kurs. 
Inlämningsuppgifterna har olika struktur, de besvaras enskilt eller i 
grupp och föregås av nätdiskussioner. Studenterna konstruerar också 
egna frågor som de utbyter och besvarar. Tentamen utgörs av ett case 
med frågor. Uppsatsen skrivs parvis med hjälp av nätdiskussioner. För 
att studenternas synpunkter ska tillvaratas ingår flera utvärderingar 
under kursen. Resultat av utvärderingar delges skriftligt. Kursens 
utvärderingar sammanställs efter kursavslut och ligger till grund för 
eventuell revidering av nästa kurs (gäller även examination). Vid 
kursstart informeras studenterna om föregående kurs utvärdering. Vår 
erfarenhet efter fem år är att delad examination är mycket lämplig för 
nätbaserad undervisning. Studenterna är delaktiga och kan hålla 
planerad studietakt.  Olika kunskaper kan examineras och det ger en 
rättvisare bedömning av den enskilde studenten. 
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Bakgrund 
Vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för 
Rehabiliteringsmedicin ges tre internetbaserade distanskurser varav en 
är kursen i Rehabiliteringsmedicin 10 p. Det är en C-kurs som ges 
under två terminer för sjuksköterskor, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknologi, IKT.  Kursen startade 2002 eftersom det 
länge hade funnits ett nationellt behov av en kurs med gemensam 
kunskapsbas för flera yrkes grupper inom ämnet. 
 
 
Studenterna 
Studenterna kommer från hela landet, även enstaka studenter från 
Tyskland och Förenade Arabemiraten har deltagit i kursen. 
 
Geografisk spridning under 5 kurser: 
Studenter från Ystad – Kiruna 

 
 

Skåne; 20

Blekinge; 1

Halland; 1

Kalmar; 2

Västra Götaland; 18

Östra Götaland; 1

Stockholm; 18

Södermanland; 2

Uppsala; 5

Dalarna; 7

Värmland; 1

Jämtland; 7

Gävleborg; 14

Västerbotten; 26

Västernorrland; 10

Norrbotten; 20

Förenade Arabemiraten; 1

Tyskland; 1

Skåne; 20

Blekinge; 1

Halland; 1

Kalmar; 2

Västra Götaland; 18

Östra Götaland; 1

Stockholm; 18

Södermanland; 2

Uppsala; 5

Dalarna; 7

Värmland; 1

Jämtland; 7

Gävleborg; 14

Västerbotten; 26

Västernorrland; 10

Norrbotten; 20

Förenade Arabemiraten; 1

Tyskland; 1
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Majoriteten av studenterna är kvinnor, de flesta är 30-50 år. Samtliga är 
yrkesverksamma inom olika områden som har anknytning till 
rehabilitering. Studenterna har olika studieerfarenheter, en del är 
vetenskapligt intresserade medan andra inte har erfarenheter av att söka 
litteratur eller att skriva uppsats. 

 
 
Internetbaserad undervisning 
Ett känt problem med internetbaserad undervisning jämfört med 
traditionell undervisning är att fler studenter ”hoppar av” och att färre 
studenter fullföljer kursen. Det kan delvis bero på att vid 
internetbaserad undervisning finns inte den personliga regelbundna 
kontakten som vid traditionell undervisning, det ställs därför särskilda 
krav på både lärare och studenter. Kursens innehåll, uppläggning och 
examination måste planeras mycket noggrant. Det går inte att lägga ut 
en traditionell kurs på internet och tro att det ska fungera som tidigare. 
Inför den första kursen för fem år sedan inhämtades information från 
andra kurser som bedrivits via internet. Förväntade problem 
analyserades innan kursen planerades. Kursen har därefter i stort sett 
haft samma struktur men har reviderats utifrån erfarenheter och 
utvärderingar. Vi har under samtliga år som kursen givits varit aktiva 
med studieuppföljning. Kursen har en kurskoordinator som 
studenterna i första hand ska vända sig till om de har frågor. 
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Kurskoordinatorn är också är ansvarig för att kontrollera att 
studenterna loggar in och följer studietempot. Studenter som tenderar 
att halka efter kontaktas omedelbart. Under kursen arrangeras två 
träffar i Umeå, under höst respektive vår termin. För att studenterna 
snabbt ska lära känna varandra har vi då prioriterat studerandeaktiva 
kurs inslag som bl.a. patientdemonstrationer/case i grupp, där 
grupperna också ska redovisa sina case för varandra. En gemensam 
kursmiddag arrangeras där också finns möjligheter att fritt diskutera 
frågor om kursen, vilket har varit uppskattat. Kursen är populär och 
har hög genomströmning, dvs. andel antagna studenter som slutför 
kursen, vilket har varierat mellan 80-100%. 
 
Sökstatistik Rehabmedicin 
2002-2005 
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Genomströmning 

 
 
Kursens uppläggning 
Undervisningen sker via internet och allt informationsmaterial för 
kursen från bibliotek, schema, anvisningar till lektioner, internetcafé 
etc. finns på Internetportalen ping-pong. Kurslitteraturen består av en 
obligatorisk bok på svenska samt material och artiklar på engelska. 
Länkar finns utlagda för ytterligare information varav en del ej är 
obligatorisk. De flesta lektionerna är schemalagda för 1-2 veckor med 
tillhörande examination.  
  
 
Examination och examinationsformer 
I kursen är examination en del av undervisningen. Examinationen har 
flera syften bl.a. att förmedla vad som utgör det viktigaste på det 
examinerande kursmomentet, dvs. examinationen ska vara ett 
inlärningstillfälle. Vidare ska examinationen ge möjligheter till 
självständiga bedömningar och till kritisk granskning/kritiskt tänkande. 
Examinationen ska också vara ett instrument för återkoppling, en 
kunskapskontroll. Det är viktigt att veta vad studenterna kan eftersom 
det är en garanti för att kursen motsvarar förväntningar och uppsatta 
mål (Bessman, Eklundh & Mårthensson 1985). Vid examinationen 
måste vi ta hänsyn till att undervisningen riktas till olika yrkesgrupper 
och att tidigare kunskaper och färdigheter varierar. Eftersom 
studenterna är yrkesverksamma är det viktigt att det finns utrymme för 
erfarenhetsutbyte och diskussion. Då vi genom examinationen vill 
påverka inlärningen och inlärning underlättas om den som skall lära sig, 
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själv tar initiativ, ansvar och beslut (Bessman, Eklundh & Mårtensson 
1985) är det också viktigt att studenterna upplever uppgiften 
meningsfull och engagerande. Vi har sedan kursen startade för fem år 
sedan delat examinationen i form och tid.  Det ger möjligheter att ta 
tillvara studenternas tidigare erfarenheter, de måste själva vara aktiva 
vilket leder till en stimulerande lärandemiljö. Examinationen består av: 
inlämningsuppgifter, tentamen och uppsats. Samtliga delar måste vara 
godkända för att få godkänd kurs. Inlämningsuppgifterna är 
schemalagda under höstterminen medan tentamen och uppsats görs 
under vårterminen. 
Betygsskalan är godkänd, icke godkänd.  
  
 
Inlämningsuppgifter 
Kursens studenter som själva är yrkesaktiva bör känna att uppgifterna 
är relevanta och att de har nytta av den kunskap som de tillägnar sig. Vi 
försöker därför förankra de teoretiska frågeställningarna till en mer 
praktisk tillämpbar klinisk vardag.  
Fyra inlämningsuppgifter som alla har olika struktur och som är 
schemalagda vid olika tillfällen ingår i kursen. Tre av uppgifterna 
föregås av gruppdiskussioner under 2 veckor där en särskild 
frågeställning ska diskuteras. Vissa frågeställningar i 
gruppdiskussionerna har berörts under kursträff vid 
patientdemonstration/case . De har därefter förekommit i hänvisad 
litteratur som studenterna ska ha läst före diskussionen. Upprepningen 
av ämnet/frågan från olika ”infallsvinklar” innebär en möjlighet att 
tillägna sig en djupare kunskap och förståelse.  
Vid gruppdiskussionerna har varje enskild grupp en egen 
diskussionskanal där diskussionen förs fritt under en begränsad tid. I 
instruktionen för gruppdiskussionen ingår att varje student måste göra 
minst tre inlägg, men ofta blir inläggen betydligt fler när diskussionen 
kommer igång. Studenter som har egna erfarenheter av ämnet/frågan 
har mycket att delge andra. Ansvarig lärare inleder diskussionen och 
gör också ett inlägg i början av andra veckan. Kurskoordinatorn 
kontrollerar att samtliga studenter är aktiva i diskussionen. Om det 
visar sig att någon student inte deltar kontaktas han/hon av ansvarig 
lärare. 
Två av inlämningsuppgifterna ska besvaras enskilt efter nätdiskussioner 
i grupp och en uppgift ska besvaras av diskussionsgruppen tillsammans. 
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Återkoppling från lärare på de olika uppgifterna ges 2-3 veckor efter 
inlämningsdatum och varierar från att ges i grupp, individuellt och som 
generellt facit i Ping-Pong. 
 
En av inlämningsuppgifterna består av att studenterna själva ska 
utforma ett antal frågor från litteraturen. Frågorna sänds till lärare för 
granskning. Därefter besvarar studenterna varandras frågor. Uppgiften 
har föregåtts av inläsning av området i lärobok, föreläsningar och 
patientdemonstrationer. dvs. även vid denna uppgift förekommer 
upprepning av fakta på olika sätt. Studenterna får återkoppling av lärare 
på frågor och svar. En sammanfattning och eventuella kommentarer 
publiceras av lärare på Ping-Pong. 
 
 
Tentamen 
Tentamen ges vid en bestämd dag, och under två tider kl 15-17 eller 17-
19 så att så många som möjligt av studenterna ska kunna delta. 
Tentamen är utformat som ett patientfall och studenterna kan välja på 
två olika fall med ett antal tentamensfrågor. Frågorna besvaras i en 
särskild fil med max 200 ord/delsvar. Undervisning om de diagnoser 
som finns med i patientfallen har förekommit under flera tidigare 
tillfällen i kursen, bl.a. vid kursträff, i litteraturen och i ibland även i 
inlämningsfrågor. Det kan vara så att en student som arbetar med en 
särskild patientdiagnos har fördel i förhållande till studenter som inte 
har kommit i kontakt med just dessa patienter, men genom att 
studenterna kan välja mellan två fall/uppgifter bör det öka möjligheten 
att klara tentamen än om det bara fanns en uppgift  
 
 
Uppsats 
Information om uppsatsen ges vid första kursträffen på höstterminen. 
Studenterna får då också undervisning om litteratursökning. Även om 
uppsatsen skrivs under vårterminen måste studenterna i ett tidigt skede 
börja fundera på uppsatsämne och lämna in rubrik för uppsatsen under 
höstterminen. De kan välja uppsatsämne inom ett område som 
intresserar dem. Många väljer att skriva uppsats inom sitt arbetsområde. 
Ibland kan en frågeställning som de funderat på i den kliniska vardagen 
ligga till grund för uppsatsen. När rubriker för uppsatserna är 
inlämnade försöker vi para ihop studenter som har liknande 
ämnesområden i uppsatspar, dessa skriver sedan sin uppsats 
tillsammans med hjälp av nätdiskussioner. Uppsatserna är främst 
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litteraturstudier av särskilt bestämt antal sk. clinical trials eller RCT-
studier som ska granskas. Studenter som geografiskt finns långt från 
varandra kan ändå samarbeta, diskutera och skriva uppsatsen 
tillsammans inom det område som intresserar dem. Handledning av 
lärare sker via e-mail. Det uppsatsskrivande paret opponerar sedan på 
ett annat pars uppsats och försvarar sin egen uppsats. Examinator 
bedömer såväl uppsatsen som opposition och försvar. Uppsatsen 
revideras efter att examinator har lämnat sina synpunkter. För att bli 
godkänd måste samtliga moment vara slutförda. 
 
 
Utvärdering   
Utvärdering genomförs bl.a. för att studenterna ska vara delaktiga i 
förändringsarbetet av kursen och för att utveckla undervisningen 
(Bessman & Mårtensson 1991). Utvärdering genomförs också för att få 
information om kursens kvalitet och om målsättningarna för kursen 
uppfylls. Kursen har två större utvärderingar, i slutet av höst och 
vårtermin som är schemalagda. Efter enskilda kursmoment 
förekommer mindre skriftliga utvärderingar. Kursträffarna avslutas 
med muntlig utvärdering (informella intervjuer (Bessman & 
Mårtensson 1991). Resultat av utvärderingar, främst de mer omfattande 
delges skriftligt på Internet portalen Ping-Pong. Kursens resultat av 
samtliga utvärderingen sammanställs och granskas efter kursen är 
avslutad och ligger till grund för eventuell revidering av nästa kurs 
(gäller även examination) I samband med kursstart informeras nya 
studenter om föregående kurs utvärdering. 
 
 
Slutsats 
Vår erfarenhet efter fem år är att delad examination lämpar sig väl för 
nätbaserad undervisning. Delad examination bidrar till att 
examinationen är en självklar del av undervisningen, att studenterna är 
delaktiga och att kan hålla planerad studietakt. Studenternas intresse 
och engagemang i undervisningen och i de olika delarna av 
examinationen bidrar sannolikt också till att de i så hög grad fullföljer 
kursen. 
Eftersom studenterna har så olika bakgrund och erfarenheter ger det 
möjligheter att examinera olika kunskaper och ger därmed en rättvisare 
bedömning 
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Sammanfattning 
Vid befordran och rekrytering av lärare ska ”lika stor omsorg ägnas 
prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den 
vetenskapliga skickligheten” (HF kap 4). I praktiken är detta lättare sagt 
än gjort. Bristande dokumentation från lärarna och varierande 
kompetens hos bedömarna medverkar till att den pedagogiska 
skickligheten sällan kan identifieras och därmed inte heller granskas.  
 
Avsikten med denna presentation är att visa vilka steg som tagits för att 
möjliggöra rättvisa bedömningar av pedagogisk skicklighet, och att dela 
med mig av några insikter jag fått i egenskap av pedagogisk sakkunnig 
vid en svensk högskola. 
 
 
Bakgrund 
I Högskoleförordningen (SFS 1993:100) beskrivs vilka behörighets-
grunder som gäller för befordran eller anställning som lärare vid ett 
svenskt universitet. Ett återkommande tema är begreppet ”skicklighet”. 
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig 
som pedagogisk skicklighet (kap 4 § 5). Behörig att anställas som lektor 
är den som har avlagt doktorsexamen (eller har motsvarande 
vetenskaplig kompetens), genomgått högskole-pedagogisk utbildning 
(eller har motsvarande kunskaper), samt visat pedagogisk skicklighet (kap 
4 § 6). Liknande formuleringar gäller för anställning som adjunkt eller 
vid befordran. 
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Vad pedagogisk och vetenskaplig skicklighet är definieras inte närmare, 
men det anges att ”Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den 
pedagogiska skickligheten som prövningen av andra 
behörighetsgrundande förhållanden…” (t ex vetenskaplig skicklighet 
eller yrkesskicklighet). 
 
Universitetsstyrelsen vid Umeå universitetet antog ett Pedagogiskt 
handlingsprogram i november 2002, den slutliga versionen släpptes 
februari 2003, och programmet har nu förlängts till slutet av 2009. En 
av ambitionerna i programmet (sid 10) är att universitetspedagogisk 
kompetens, engagemang och skicklighet har ett uttalat meritvärde för befattningar 
där pedagogisk verksamhet ingår. I Handlingsplan (2007 – 2009) till Umeå 
universitets Utvecklingsprogram står att i projekt 10 ingår bland annat 
att ”… undersöka möjligheter att öka det pedagogiska meritvärdet genom 
premiering av pedagogisk excellens”. 
 
 
Vad är pedagogisk skicklighet? 
Hur pedagogisk kompetens och skicklighet definieras och värderas 
varierar både inom och mellan universiteten (Roivo-Johansson & 
Tingbjörn, 2001). I betänkandet till SOU 1992:1 (Frihet, Ansvar, 
Kompetens - Grundutbildningens villkor i högskolan) anges följande 
kriterier vid bedömning av pedagogisk skicklighet: Breda, gedigna och 
aktuella kunskaper i det egna undervisningsämnet, samt förmåga att 
strukturera och organisera kunskapsmassan i kurser och i den egna 
undervisningen, förmedla engagemang och intresse för ämnet, aktivera 
studenterna till egen inlärning, kommunicera med studenterna samt 
förnya sig och se till helheten. 
 
Enligt Paul Ramsden (1992) är en bra lärare någon som stödjer 
studenternas lärande, visar entusiasm och respekt, har goda kunskaper 
(i ämnet + pedagogiska), uppmuntrar förståelse och aktiverar till 
lärande, är tydlig och ger återkoppling, ser till sammanhanget, är 
mångsidig och flexibel, samverkar samt utvecklar både undervisningen 
och sig själv.  
 
Vid Uppsala universitet (Giertz 2003) beskrivs pedagogisk skicklighet 
på detta sätt: ”Förmåga och vilja att regelmässigt tillämpa det 
förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som på bästa sätt 
främjar lärandet hos de studenter läraren har. Detta skall ske i enlighet 
med de mål som gäller och inom de ramar som står till buds och 
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förutsätter kontinuerlig utveckling av egen kompetens och 
undervisningens utformning.”   
 
 
Rättvisa bedömningar - vad krävs? 
För att kunna göra en bedömning av pedagogisk skicklighet krävs ett 
bra underlag att bedöma. Den vanligaste formen idag är en pedagogisk 
meritportfölj, som är en sammanställning av material som ger en 
rättvisande bild av en lärares pedagogiska skicklighet och som gör det 
på ett sådant sätt att det går att göra en kvalitativ bedömning av denna 
skicklighet. Syftet är att beskriva vad man gör (typ CV), hur man gör, 
varför man gör just så, och vad det får för resultat (Apelgren och 
Giertz, 2001)  Till den lokala anställningsordningen för Umeå 
universitet (2006)finns en bilaga (Dnr 500-2242-05) som beskriver hur 
meriter kan dokumenteras i en pedagogisk meritportfölj. Lärare kan 
även få utbildning i detta vid UPC:s olika kurser och workshops. 
 
Ett bra underlag är inte nog, de som bedömer underlaget måste även ha 
god kunskap om bedömning. I bilagan som nämndes ovan beskrivs 
även hur bedömning av pedagogisk skicklighet ska gå till. Nästan alla 
anställningskommittéer vid Umeå universitet har genomgått utbildning 
i bedömning av pedagogisk skicklighet, och intresserade lärare kan delta 
i workshops kring detta. Förutom utbildning krävs erfarenhet, och en 
poäng vore om alla som bedömer en pedagogisk meritportfölj själv har 
sammanställt en (och blivit bedömd). 
 
 
Att premiera pedagogisk excellens 
Fakulteterna, studentkårerna och många enskilda institutioner eller 
programföreningar uppmärksammar varje år några uppskattade lärare 
genom att dela ut pedagogiska priser. Detta är idag det mest 
förekommande sättet att premiera pedagogisk excellens. Om man 
istället tolkar ”att premiera” som en möjlighet för lärare att göra karriär 
eller befordras baserat på denna skicklighet, så är detta fenomen i stort 
sett okänt vid Umeå universitet. Trots befordringsreformen 1999 
(Högskoleförordningen 4 kap 11-13§§; SFS 1998:1003) är det 
fortfarande ovanligt att en adjunkt befordras till lektor baserat på 
särskild pedagogisk skicklighet. Vid Lunds tekniska högskola (LTH) 
och Mälardalens högskola (MdH) har alternativa karriärvägar för 
pedagogiskt skickliga lärare införts. I Lund har man en Pedagogisk 
akademi (Anonym, 2007) och vid MdH en pedagogisk karrärstege 
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(Ryegård, 2006). Vid dessa högskolor kan lärare ansöka om att 
befordras till en högre nivå (Excellent teaching practitioner (LTH), 
meriterad resp. etablerad lärare (MdH)) och därmed erhålla 
kompensation ekonomiskt. Dessa nivåer ska ses som motsvarande de 
akademiska titlarna lektor, docent och professor. Underlaget för att 
kunna bedöma den pedagogiska skickligheten är en pedagogisk 
meritportfölj.  
 
Varför dessa alternativa karriärvägar införts kan tyckas uppenbart. Det 
ska löna sig att vara en bra lärare och att visa sin pedagogiska 
skicklighet. Men, för att lärare ska motiveras att lägga ned tid på att 
sammanställa en pedagogisk meritportfölj som ska bedömas måste de 
få något för det, t ex högre lön.  
 
Under de kommande tre åren kommer Umeå universitet att ”… 
undersöka möjligheter att öka det pedagogiska meritvärdet genom premiering av 
pedagogisk excellens” inom projekt 10 (Våra lärare ska ha hög pedagogisk 
kompentens) i handlingsplanen till Umeå universitets 
Utvecklingsprogram (2007 – 2009). Alternativa, eller parallella, 
karriärvägar kommer att ingå i denna undersökning. 
 
 
Indikatorer på pedagogisk skicklighet 
I den lokala anställningsordningen står att vid UmU ska den 
pedagogiska skickligheten bedömas utifrån de kriterier som anges i 
SOU 1992:1 samt följande tre perspektiv: Lärarens arbete med studenter, 
den egna pedagogiska utvecklingen och bidrag till verksamhetens pedagogiska 
utveckling. 
 
Kriterierna måste kompletteras med indikatorer som gör det tydligare 
vad som avses med kriteriet. Lärarens arbete med och engagemang i 
den egna pedagogiska utvecklingen kan t. ex. visa sig genom att läraren 
reflekterar över sin verksamhet och granskar den kritiskt,  diskuterar sin 
undervisning med andra samt kontrollerar att målen i kurs- och 
programbeskrivningar nås. Läraren bör också fortlöpande utveckla sin 
kunskap t. ex. genom pedagogisk fortbildning eller pedagogiska 
konferenser  
 
Att läraren aktiverar studenterna till egen inlärning (ur SOU 1992:1) kan t. 
ex. visa sig genom att läraren hjälper studenterna att utveckla goda 
studievanor, behärskar olika undervisningsmetoder och känner till 
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deras förutsättningar och konsekvenser, är insatt i olika examinations- 
och utvärderingsmetoder, har goda kunskaper om hur inlärning går till 
och vad som främjar lärande och kritisk reflektion samt känner till och 
tar hänsyn till olika lärstilar. 
 
 
Karriärvägar 
Vid Mälardalens högskola i Västerås pågår ett Pilotprojekt som kallas 
pedagogisk karriärstege (Ryegård 2006). Syftet med projektet är att 
uppmärksamma de skickliga lärarna och skapa en karriärväg för de som 
vill undervisa och inte forska. Ett ytterligare syfte är att möjliggöra 
spridning av dessa lärares erfarenheter och ideer i organisationen. 
Karriärstegen har tre steg: behörig, etablerad och meriterad, och det 
sker ett lönepåslag vid varje steg. Alla som är lärare (även doktorander) 
kan söka och bli bedömda under projekttiden, senare kommer detta 
förhoppningsvis att bli en permanent karriärmodell vid MdH. 
 
Den behörige läraren har motsvarande 10 veckors högskole-pedagogisk 
utbildning samt skapar goda förutsättningar för studentens 
lärutveckling genom att planera, genomföra, och utvärdera kurser på 
högskolenivå. 
 
Den etablerade läraren har uppnått nivån ”behörig lärare” samt  
beskriver en bred och omfattande undervisningserfarenhet, visar 
kunskaper inom det högskolepedagogiska området, arbetar aktivt med 
att utveckla sig själv och sin undervisning på ett medvetet och 
reflekterande sätt och samverkar med andra lärare. 
 
Den meriterade läraren har uppnått nivån ”etablerad lärare”, visar 
fördjupade och kommunicerade kunskaper inom det 
högskolepedagogiska området,  utvecklar kontinuerligt och aktivt sina 
kunskaper och färdigheter om studentens lärutveckling genom 
reflektion och eget lärande, driver högskolepedagogiska 
utvecklingsprojekt, främjar pedagogisk utveckling ur ett organisatoriskt 
perspektiv genom att samverka med andra, ta del av andras 
erfarenheter och dela med sig av sina egna både inom och utanför det 
egna lärosätet. 
 
Vid Lunds tekniska högskola har en Pedagogisk Akademi inrättats. 
(http://www.lth.se/genombrottet/).  Antagna lärare (ej doktorander) 
erhåller titeln Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en löneökning 
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(motsvarande befordran till docent). Även institutionen får ekonomiskt 
bidrag. Syftet är även här att ge status åt den pedagogiska utvecklingen 
vid högskolan. Den sökande läraren ska redovisa hur han eller hon 
medvetet och systematiskt strävat efter att utveckla studenternas 
lärande samt verkat för att göra erfarenheterna av detta pedagogiska 
arbete tillgängliga för andra. Läraren ska även kunna problematisera 
och reflektera kring sina pedagogiska handlingar med hjälp av litteratur 
och andra källor och redovisa hur han eller hon med hjälp av dessa 
utvecklat sitt tänkande kring lärande och undervisning. 
 
 
Erfarenheter som pedagogiskt sakkunnig 
Under det senaste året har jag ingått i bedömargruppen inom 
Pilotprojektet pedagogisk karriärstege vid MdH. I rollen som 
pedagogisk sakkunnig har jag fått många värdefulla erfarenheter vid 
bedömning av pedagogisk skicklighet. Eftersom MdH använder sig av 
en karriärstege i tre nivåer prövas varje inlämnad meritportfölj mot 
kriterierna för dessa nivåer. Detta gör bedömningsarbetet lättare än vid 
en ”vanlig” befordran eller anställning, då den enda nivån är ”visat 
pedagogisk skicklighet” enligt lagtexten.  
 
Som sakkunnig söker man svar på frågorna vad man gjort, hur man 
gjort, varför man gjorde så och vad det fick för resultat. Lärarens egna 
reflektioner kring sina pedagogiska erfarenheter och kunskaper måste 
backas upp med konkreta bevis och dokumentation som stödjer dessa 
uttalanden. Här följer några utdrag ur några pedagogiska 
meritportföljer. Meritportföljerna är inlämnade till registrator och 
därmed allmänna handlingar, men jag har valt att inte ange namn eller 
närmare specificera var citaten är hämtade ifrån. 
 
… jag försöker med olika medel få studenterna att reflektera över sina studier, över 
lärprocessen och över ämnesinnehållet.  De huvudsakliga verktygen har varit 
loggbok med regelbunden feedback… 
 
I meritportföljen hittades följande bevis för detta påstående: 
utvärderingar där loggbok och feedback blir synliga, lärarens 
kursanalyser (meta-utvärdering av kursen), hänvisningar till relevant 
litteratur, utlåtanden från studierektor där denna strävan lyfts fram, 
forskningsansökan med inriktning mot studenternas reflektioner kring 
lärprocessen.  
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… Jag ser det som mycket viktigt att kunna erbjuda ett flexibelt lärande. De 
områden som jag i första hand menar att man ska kunna erbjuda flexibilitet inom 
är tid, plats, media, innehåll och examinationsformer… 
 
I dokumentationen fanns konkreta exempel på kurser där olika 
modeller användes, utvärderingar med tydliga frågor kring 
flexibilitetens betydelse för studenterna och lärandet, samt länkar till 
kurshemsidor. 
 
… under åren så har jag provat på olika examinationsformer. Vissa har jag 
”ärvt” när jag tagit över en kurs och vissa har jag lyft in själv. Jag är helt övertygad 
om att kontinuerlig examination är bäst i de flesta fallen… 
 
Denna lärare visade inte på något sätt vilka examinationsformer läraren 
valt att använda, eller varför. Det fanns inte heller några exempel på där 
kontinuerlig examination används i undervisningen eller en redogörelse 
för vilka grunder övertygelsen baseras på. Läraren kan vara mycket 
pedagogiskt skicklig, men dokumentationen gör det inte möjligt att 
bedöma detta. 
 
… upplägget av de kurser jag ansvarar för ger studenterna möjlighet att göra 
självständiga och kritiska bedömningar, självständigt urskilja, formulera och lösa 
problem… 
 
Detta hade varit möjligt att visa genom att bifoga tex schema, 
examination och studieanvisningar för en kurs där självständigt arbete 
ingår. Men, sådan dokumentation saknades. Formuleringen är nästan 
ordagrant hämtad från institutionens hemsida (Värdegrund och 
pedagogisk grundsyn vid Inst. för xxx), vilket egentligen inte är någon 
nackdel. Har institutionen en pedagogisk grundsyn är det positivt om 
man kan följa den. Men om detta bara blir fina ord, och läraren i 
praktiken jobbar på ett annat sätt, betyder de fina orden ingenting. 
Samma lärare skriver på ett annat ställe: 
 
…på WebCT platsen är den vetenskapliga litteraturen organiserad och 
strukturerad artikel för artikel, bok för bok i en speciell ordning för att studenterna 
skall ha möjlighet att nå kursens mål på ett logiskt och kreativt sätt… 
 
I detta fall verkar den personliga pedagogiska grundsynen inte 
överensstämma med institutionens pedagogiska grundsyn. Det blir 
svårt att bedöma lärarens pedagogiska skicklighet om den pedagogiska 
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grundsyn som beskrivs är någon annans (tex institutionens) och de 
konkreta exemplen baseras på en personlig, ej beskriven, grundsyn. 
 
 
Slutkommentar 
Med dessa utdrag vill jag visa på betydelsen av relevant dokumentation 
för att en rättvis bedömning av den pedagogiska skickligheten ska 
kunna göras. I bilagan till den lokala anställningsordningen vid UmU 
står ”Samla kontinuerligt alla pedagogiska meriter, olika meriter kan 
användas vid olika tillfällen. Varje gång en meritportfölj ska 
sammanställas till ett konkret syfte görs ett urval av de meriter som är 
mest relevanta för just det tillfället.” Att läraren gör ett relevant urval 
visar även det på pedagogisk skicklighet, om ingen dokumentation 
(eller allt) bifogas verkar det som om läraren är lat eller saknar förmåga 
att värdera sina egna pedagogiska insatser. 
 
Utifrån omsorgsfullt sammanställda pedagogiska meritportföljer, och 
tydliga riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet går det att 
göra rättvisa, väl underbyggda uttalanden om lärares pedagogiska 
skicklighet. 
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Sammanfattning 
I samband med att beteendevetenskapliga mätningar inrättades som 
forskarutbildningsämne 2000 inleddes ett omfattande utvecklingsarbete 
vid institutionen för beteendevetenskapliga mätningar. I denna rapport 
ges en beskrivning av denna utveckling med en speciell tonvikt på 
frågor rörande utvecklingen av ämnets innehåll, utbildningsorganisation 
och pedagogiska kompetens. Avslutningsvis kommer ett antal 
angelägna områden för framtida utvecklingsarbete att beskrivas. 
 
 
Bakgrund 
Verksamheten vid institutionen för beteendevetenskapliga mätningar 
har under en lång tid främst kännetecknats av externfinansierade 
forsknings- och provutvecklingsprojekt. Till skillnad mot flertalet 
universitetsinstitutioner har utbildning varit en begränsad verksamhet 
fram till och med i början av 2000-talet. När beteendevetenskapliga 
mätningar (BVM) inrättades som forskarutbildningsämne (2000) och 
som huvudämne för kandidatexamen (2002) vid Umeå universitet, 
innebar detta stora förändringar på institutionens verksamhet och or-
ganisation. 
 
För närvarande har två personer avlagt doktorsexamen i ämnet (Wik-
ström, 2005 & Eklöf, 2006) och ytterligare ett antal forskarstuderande 
bedriver aktiva doktorandstudier. Utbildningsutbudet på grundläggande 
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nivå uppgår under 2007 till 12 olika fristående kurser med varierande 
innehåll, omfattning och studietakt. Institutionen har även olika former 
av samarbete med andra institutioner avseende utbildning (exempelvis 
pedagogik, institutionen för interaktiva medier och lärande, statistik, 
etc.). Etableringen av ämnet har därmed inneburit att institutionen 
numera även har utbildning som en central och viktig del inom ramen 
för verksamheten. 
 
 
Innehållslig utveckling 
När beteendevetenskapliga mätningar inrättades, såväl som organisa-
torisk enhet som ämne, var målsättningen att på ett mer tydligt sätt 
fokusera de olika former av mätprocesser som är vanligt förekom-
mande inom beteendevetenskapliga traditioner. Traditionellt har 
verksamheten vid institutionen framförallt varit inriktad mot utbild-
ningsrelaterade mätningar (exempelvis högskoleprovet, körkortsprovet 
och olika nationella skolprov) därav det tidigare namnet pedagogiska 
mätningar, och en av intentionerna med det nya ämnet BVM och dess 
verksamhet var att vidga perspektivet mot andra former av mätningar 
inom det beteendevetenskapliga fältet. 
 
I samband med forskarutbildningens inrättande utvecklades en stu-
dieplan och en baskurs där ämnets kärna definierades och fastställdes. 
Dessa två dokument låg till grund för en seminarieserie under hösten 
2001 där ett antal externa ämnesföreträdare i pedagogik, sociologi och 
psykologi reflekterade över det nya ämnet (se Wolming, 2002). En 
generell slutsats från denna seminarieserie var att det nya ämnet sågs 
som ett värdefullt komplement till övriga beteendevetenskapliga ämnen 
just på grund av dess inriktning mot mätningar. 
 
Införandet av kurser på grundutbildningsnivå krävde ytterligare en 
nyansering och precisering av ämnets innehåll. I ett försök att struktu-
rera ämnets ramar utgick Wolming (2004a) från ett antal centrala frå-
geställningar kopplade till mätningars fokus, motiv, konstruktion och 
analys för att utveckla ett kursutbud på grundläggande nivå. 
 
När det gäller mätningens fokus handlar det framför allt om vad som 
man avser att mäta med det specifika instrumentet. Det kan vara allt 
från individuella kunskaper, färdigheter, attityder och uppfattningar till 
olika former av psykologiska begrepp vilka förekommer inom olika 
beteendevetenskapliga discipliner. Syftet med mätningar kan vara olika 
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och en viktig del i ämnets innehållsmässiga konstruktion är mätningens 
motiv. Det finns alltid ett eller flera bakomliggande motiv bakom en 
mätprocedur. Ett exempel är gymnasiebetyg som dels används för att 
uttrycka elevers kunskapsnivåer samtidigt som de senare används för 
urval till högre studier. Frågan om mätningars konstruktion är också en 
mycket viktig aspekt, inte minst i perspektiv av de provutveck-
lingsprojekt som bedrivs vid institutionen (exempelvis konstruktionen 
av Högskoleprovet och gymnasieskolans Nationella prov). Ytterligare 
en viktig aspekt på en mätning är analys av mätningens resultat, vilket 
gränsar till statistikens område eftersom en mängd olika statistiska 
tekniker finns för den numeriska hanteringen och analysen av mät-
ningars resultat. Det gemensamma med nämnda frågeställningar är att 
samtliga bildar aspekter som bidrar till mätningars kvalitet, vilket kan 
sägas vara det övergripande och primära perspektivet för det nya äm-
net. 
 
Under 2006 har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts när det 
gäller den så kallade Bolognaprocessens effekter på grund- och fors-
karutbildningen i ämnet. Den tidigare utarbetade strukturen med A, B 
och C-kurs har från och med hösten 2007 ersatts av ett antal fristående 
kurser baserade på de ovan angivna frågeställningarna, dvs. mätningars 
fokus, motiv, konstruktion och analys. 
 
 
Organisatorisk utveckling 
Den verksamhet som bedrivits vid institutionen för beteendeveten-
skapliga mätningar har traditionellt varit organiserad i ett antal projekt 
där vissa har varit av tidsbegränsad karaktär medan andra har pågått 
kontinuerligt under många år. Införandet av utbildning som verksam-
het har inneburit organisatoriska krav som till viss del skiljer sig från de 
projektbaserade organisatoriska lösningar som funnits. Under en kort 
inledande period användes en modell där ett antal heterogena lärarlag 
bestående av personer från olika projekt bedrev olika pedagogiska 
projekt (genomförandet av kurser, utveckling av läromedel och kurser, 
etc.). Allt eftersom utbildningsutbudet successivt har ökat har denna 
modell ersatts av en modell där respektive kurs hanteras av en 
pedagogisk duo där kursansvarig lärare alltid är disputerad.  
 
Utbildning som verksamhet kräver även stor kunskap om universitetets 
och fakultetens strukturer, regler och riktlinjer. Från att inte haft någon 
större kunskap om detta område har institutionen numera en 



 272

fungerande modell för utbildningsadministration. Ett konkret problem 
har varit den bristande tillgången på information om regler och 
riktlinjer. Här har dock fakultetens olika nätverk för studieadministratö-
rer, forskarutbildningsansvariga och studierektorer varit till stor hjälp 
för utvecklingen av en egen utbildningsorganisation. Även de olika 
kurser som Universitetspedagogiskt centrum vid Umeå universitet ger 
har varit en värdefull källa till kunskap och inspiration till hur grund- 
och forskarutbildningen har organiserats. 
 
En tidig insikt och erfarenhet för institutionen har varit att i det 
inledande skedet har insatserna för att bygga upp och etablera 
organisationen kring utbildningen varit betydligt större än de 
ekonomiska förutsättningarna som funnits för institutionen 
(exempelvis fakultetsmedel och antal studenter). Detta är ett problem 
som måste synliggöras och beaktas, såväl på institutionsnivå som på 
fakultetsnivå. 
 
Med tiden har en formell utbildningsorganisation utvecklats vid 
institutionen där ett speciellt utbildningsutskott bevakar och bereder 
frågor inför institutionsstyrelsens sammanträden. Utbildningsutskottet 
består av institutionens studieadministratör, studentrepresentant och 
ansvariga för grund- och forskarutbildningen. Ärenden av mer praktisk 
och löpande karaktär hanteras av utbildningsansvariga för grund- och 
forskarutbildning. 
 
En viktig del i utvecklandet av utbildningsorganisationen har varit den 
kontinuerliga dokumentationen av utvecklingsarbetet. Allt material som 
rör grund- och forskarutbildning har dokumenterats av institutionens 
studieadministratör. Genom dokumentationen har det varit möjligt att i 
efterhand ge en beskrivning av utvecklingsprocessens problem och 
hinder. Dokumentationen har visat sig vara en värdefull källa till 
kunskap då tidigare innehållsliga och organisatoriska konstruktioner på 
ett enkelt sätt kan rekapituleras. 
 
Ett aktuellt problem har varit hur grundutbildningens antagningspro-
cess vid institutionen ska hanteras. Detta har blivit uppenbart i sam-
band med övergången till ett nytt antagningssystem. Även om institu-
tionen blivit bättre på att marknadsföra kurser samt informera stu-
denter och genomföra antagningsprocessen, krävs organisation och 
beredskap att hantera dessa aspekter avseende grundutbildning på ett 
bättre sätt. Många av de system som finns kopplade till en institutions 
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utbildningsverksamhet (Ladok, Selma, kursdatabas, etc.) förutsätter 
tidigare erfarenheter och fungerande modeller. En institution som 
etablerar ett nytt ämne och utbildningsverksamhet bör avsätta resurser 
på att kartlägga dessa olika system eftersom det saknas ett infor-
mationsmässigt ”startpaket” för studieadministratör och studierektorer 
på institutionsnivå. 
 
 
Pedagogisk utveckling 
Utbildning som verksamhet har inneburit att institutionen på olika sätt 
varit tvungen att beakta och hantera de pedagogiska krav som ställs i 
samband med grund- och forskarutbildning. Här kan exempelvis 
nämnas kunskap om regelverk och riktlinjer för grundutbildning, 
handledningsfrågor och kunskap om olika IT-baserade lärplattformar. 
Institutionen har hanterat denna fråga genom att formellt utse en 
pedagogisk ansvarig som på olika sätt har till uppgift att bevaka och 
bereda pedagogiska utvecklingsfrågor. 
 
De inledningsvis traditionella fristående campuskurserna har successivt 
ersatts av Internet-baserade distanskurser som har inneburit en 
förändrad roll för institutionens lärare. Nya pedagogiska modeller och 
tankegångar kopplade till distansutbildning krävs och kunskap om den 
lärplattform som används (PingPong) har varit helt avgörande för att 
kurserna på grundutbildningen ska fungera. Förutom vissa 
introduktionskurser, har individuella initiativ till kunskapsutvecklingen 
varit centrala och framgångsrika. När det gäller formerna för 
nätbaserade distansutbildningar har samarbete med institutionen för 
interaktiva medier och lärande också gett värdefulla erfarenheter (se 
exempelvis Wolming & Bergström, 2005). 
 
När det gäller olika former av pedagogiska diskussioner har ett försök 
gjorts vid institutionen att använda PingPong som en intern plattform 
för pedagogisk diskussion. Tanken har varit att ge institutionens lärare 
ett tillfälle att praktiskt pröva plattformen som lärare och student, men 
även att bilda ett forum där olika typer av information kunde 
presenteras och diskusteras. Förutom detta nätbaserade forum har 
frågor som är kopplade till grund- och forskarutbildning belysts vid ett 
antal planeringsdagar där utbildningens innehåll och organisation har 
diskuterats (Wolming, 2004a & Wolming, 2004b). 
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En vision över utbildningens roll vid institutionen 
Ämnet beteendevetenskapliga mätningar har såväl externa som interna 
utbildningsmål att nå upp till. När det gäller de externa målsättningarna, 
gäller det att medvetandegöra och öka kompetensen, hos såväl den 
traditionella studentgruppen som yrkesverksamma personer inom fältet 
beteendevetenskapliga mätningar. Ämnets breda tillämpningsområde 
innebär att det finns en stor potential för en ökad tillströmning av 
studenter de kommande åren. När det gäller de interna 
utbildningsmålen innebär grund- och forskarutbildningen en framtida 
bas för rekryteringar till institutionens forsknings- och 
provutvecklingsprojekt. Innan ämnet beteendevetenskapliga mätningar 
inrättades på grund- och forskarutbildningsnivå krävdes ofta en intern 
inskolning och utbildning av nyrekryterade medarbetare vilket i ett 
något längre perspektiv inte behöver göras. 
 
Förutom utbildning bedrivs även forskning och provutveckling vid 
institutionen. I figur 1 beskrivs de relationer och effekter som finns 
mellan de olika delarna av institutionens verksamhet. Att det finns en 
relation mellan provutveckling och forskning vid institutionen har länge 
varit grunden för verksamheten vid institutionen. Forskningen som 
bedrivs har vanligtvis varit baserad på de forskningsfrågor som 
genereras i olika typer av provutvecklingsprojekt. Exempel på detta är 
exempelvis de två avslutade Prognos- och Valutaprojektet där frågeställ-
ningarna till stora delar var baserade på Högskoleprovets problematik. 
 
 

 
 
Figur 1. Relationen mellan utbildning, forskning och provutveckling vid 
institutionen 
 
Såväl forskning som provutveckling kan förknippas med positiva ef-
fekter på utbildningen. Dessa två verksamheter innebär att utbildningen 
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kan bedrivas på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. 
Utbildningen har en utmärkt forskningsanknytning och vetenskaplig 
grund genom lärarnas och doktorandernas forskningsarbete. 
Provutvecklingen vid institutionen bidrar även med en mängd exempel 
och praktiska uppgifter som kan användas för exemplifieringar och för-
enklingar inom ramen för utbildningen. 
 
När det gäller utbildningens effekter på forskning och provutveckling 
är det ingen tvekan om att utbildningen har haft en kompetenshöjande 
effekt för lärare med arbetsuppgifter inom forskning och prov-
utveckling. Dessutom har utbildningen haft en stor betydelse för insti-
tutionens forskning under de senaste åren. Andelen externt finansierade 
forskningsprojekt har ökat på ett drastiskt sätt. En tänkbar förklaring är 
den starka fokuseringen på vetenskapliga ansökningar, som finns både i 
form av forskarutbildningskurser och vid regelbundna seminarier. 
Dessutom har forskarutbildningen starkt bidragit till att den 
vetenskapliga miljön vid institutionen blivit betydligt mer pro-
jektövergripande än tidigare. 
 
En vision för utbildningen och ämnets etablering är att den innehålls-
liga diskussionen (se exempelvis Wolming, 2002; Wolming, 2004a; 
Wolming, 2004b, & Wolming, 2004c) kommer att innebära en stabilare 
grund för såväl utbildning, forskning och provutveckling. Ämnet 
kommer att fungera som en innehållslig katalysator för institutionens 
olika verksamheter. Konkret skulle detta även innebära att området för 
institutionens verksamhet i framtiden har en betydligt bredare fokus, 
exempelvis i form av nya forskningsinriktningar och provutveck-
lingsprojekt. En vision här är att i stället för provutveckling (dvs. 
kunskapsmätningar av olika slag) skulle begreppet instrumentutveckling 
kunna införas i stället, då det signalerar ett betydligt bredare perspektiv 
där fler former av mätningar kan ingå. 
 
För att den beskrivna visionen om utbildningens positiva effekter på 
övrig verksamhet skall fortsätta att utvecklas krävs ett övergripande 
handlingsprogram för institutionens utbildningsverksamhet. Detta 
handlingsprogram innebär att frågor rörande ämnets innehåll och 
struktur, utbildningens organisation och institutionens pedagogiska 
utveckling konkretiseras genom ett antal målsättningar på lång och kort 
sikt. 
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Några målsättningar med det framtida utvecklings- och 
kvalitetsarbetet 
Trots de positiva effekter som utbildningen vid institutionen gett 
upphov till krävs ett fortsatt utvecklingsarbete. Detta utvecklingsarbete 
kan delas upp i tre olika kategorier: innehållsligt, organisatoriskt och 
pedagogiskt utvecklingsarbete. 
 
 
Ämnets innehåll 
Den utveckling och diskussion av ämnets karaktär och ramar som 
påbörjats bör med nödvändighet fortsätta. Eftersom ämnet är nyligen 
inrättat krävs olika former av åtgärder för att stimulera denna fortsatta 
innehållsliga utveckling. Ämnet definieras i mångt och mycket av de 
kurser som finns tillgängliga på grund, avancerad och doktorsnivå. Att 
ha som målsättning att utveckla kurser där nya områden och till-
lämpningar formaliseras genom utbildning är ett sätt att stimulera 
denna innehållsmässiga utveckling. 
 
En aktuell reform som varit till stor hjälp för den innehållsliga diskus-
sionen är den så kallade Bolognaprocessen. En av delarna i denna 
process innebär att varje enskild kursplan (för grund, avancerad och 
doktorsnivå) ska revideras enligt speciella mallar. En del i detta arbete 
innebär formuleringen av förväntade studieresultat, dvs. ett 
förtydligande av vad studenterna förväntas kunna efter avslutad kurs en 
central del av den innehållsmässiga utvecklingen. För samtliga kurser på 
grundutbildningsnivå har detta arbete inneburit en innehållslig och 
kvalitetsmässig förbättring av ämnets innehåll och ramar. 
 
I samband med revideringen av kursplaner kan det även nämnas att 
relationen mellan ämnets utbildningsnivåer måste revideras på olika 
sätt. Eftersom forskarutbildningens studieplan och obligatoriska bas-
block fastställdes innan kursutbudet på grundläggande- och avancerad 
nivå utvecklades finns idag en viss disharmoni mellan dessa nivåer. Ett 
problem som finns i relation till detta är att antagningen till fors-
karutbildningen hittills och under många år framöver inte kommer att 
vara baserad på studenter från ämnets grundläggande nivå och 
avancerade nivå. Möjligheten att kunna anta studenter med en 
grundläggande examen i pedagogik, sociologi, psykologi eller statistik 
har varit berikande för forskarutbildningen eftersom dessa 
ämnesmässiga perspektiv och kompetenser på olika sätt kan 
komplettera varandra inom ramen för forskarutbildningen. Det 
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innehålls- och nivåmässiga utvecklingsarbetet måste därför ta hänsyn 
till villkoren för behörighet till forskarutbildningsnivån. 
 
Utbildningsverksamheten måste även på ett bättre sätt i framtiden 
samverka med institutionens forsknings- och konstruktionsprojekt. Att 
exempel och problemområden tagna från institutionens olika 
forsknings- och konstruktionsprojekt används i utbildningssamman-
hang innebär i viss mening en konkretisering och tydliggörande att de 
centrala delarna av ämnets innehåll. 
 
Utbildningens organisation 
Att som institution vara tvungen att helt från grunden bygga upp en 
fungerande organisation för grund- och forskarutbildning har varit 
otroligt stimulerande men samtidigt ett svårt arbete. Att som institution 
bygga upp en kunskap om regelsystem, pedagogiska modeller, 
antagning, etc. och därefter tillämpa denna kunskap kräver väl funge-
rande organisatoriska modeller. Ett problem som hela tiden varit 
övergripande är avsaknaden av ”organisationsmallar”. Detta har inne-
burit som tidigare påpekats att den organisatoriska uppbyggnaden varit 
inspirerad av andra institutioners organisation och genom olika former 
av nätverk. I dagsläget har institutionen till stora delar byggt upp en 
kunskapsbas över utbildningsproblematiken och samtidigt utformat en 
modell där styrelse/prefekt och utbildningsutskott på olika sätt bereder, 
beslutar och verkställer olika ärenden gällande utbildning. Det finns 
dock ett antal områden där det krävs ytterligare arbete med att utveckla 
organisatoriska former för utbildningsverksamheten. 
 
Ett av dessa är procedurerna för antagning till såväl grund- som fors-
karutbildning. Den centrala antagningsfunktionen för högre utbildning 
har under det senaste året förändrats vilket har inneburit en viss 
osäkerhet om hur institutionen ska och bör agera i samband med den 
antagningsprocess som sker terminsvis. Här krävs större kunskaper om 
processen samt en tydlig modell för hur institutionen ska hantera denna 
antagningsprocess. Även institutionens former och principer för hur 
antagningen till forskarutbildningen genomförs bör vidareutvecklas och 
tydliggöras. 
 
En mycket angelägen fråga som kan kopplas till den organisatoriska 
aspekten på utvecklingsarbetet är utbildningens bemanning. 
Målsättningen under de kommande åren är att utbildningens volym ska 
öka. Detta innebär även en motsvarande ökning av institutionens 
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lärarinsatser under de kommande åren. Under en övergångsperiod har 
det varit möjligt och i viss mån nödvändigt för doktorander och dis-
puterade att ta sig an olika utbildningsuppdrag utanför ramarna för sina 
ordinarie tjänster. I ett längre perspektiv blir det däremot problematiskt 
för dessa personalkategorier att lösa de utökade utbildningsuppgifterna. 
Att utveckla en tydlig modell för hur utbildningens bemanning skall 
organiseras är därför en central del av det organisatoriska utvecklings-
arbetet. 
 
Institutionens pedagogiska kvalitetsarbete 
En tämligen enkel modell för att arbeta med pedagogiskt kvalitetsarbete 
vid institutionen är genom speciellt inriktade pedagogiska seminarier. 
Inom ramen för dessa seminarier kan en mängd frågor tas upp till 
diskussion. Eftersom nya erfarenheter och kunskaper växer fram är en 
angelägen uppgift för dessa seminarier att individuella erfarenheter och 
kunskaper kan överföras och synliggöras inom institutionens 
lärarkategori. En tanke som finns är att respektive kursansvarig lärare 
ska ansvara för en dokumentation där kursvärdering, erfarenheter och 
eventuellt förändringsarbete beskrivs. Dessa dokument kan sedan 
användas för olika syften. Kursansvarig kan dels använda dokumentet 
för den egna pedagogiska meritportföljen men det kan även utgöra en 
bra utgångspunkt för olika former av institutionsgemensamt 
kvalitetsarbete. 
 
Ett exempel på ett problem som hanterats gemensamt över kursgränser 
är utformandet av ett speciellt informations- och introduktionsmaterial 
för institutionens distanskurser. Detta material har använts under VT 
2007 med ett bra resultat. Reflektionerna från studenterna har varit 
mycket positiva. 
 
Avslutningsvis finns även behovet av en institutionsövergripande plan 
för den pedagogiska kompetensutvecklingen. De formella kraven på 
universitetspedagogisk utbildning för lärare har successivt ökat. När det 
gäller anställning av lärare finns vanligtvis såväl informella som formella 
krav på universitetspedagogisk utbildning. I den nya 
högskoleförordningen finns även krav på att doktorander som 
undervisar ska ha genomgått någon form av inledande 
universitetsutbildning. Även när det gäller handledning av 
forskarstuderande finns vissa krav på formaliserad pedagogisk 
utbildning. I det pedagogiska utvecklingsarbetet vid institutionen bör 
därför även en plan för individuell universitetspedagogisk utbildning. 
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Denna plan kan med fördel vara baserad på individuella samtal som 
årligen genomförs vid institutionen. Det finns dock ingen enkel modell 
för detta ska genomföras utan en mängd möjliga varianter finns (se 
exempelvis Eriksson & Ågren, 2005, s. 321). Samtalen kan vara 
integrerade i informella kursutvecklingssamtal, integrerade i det 
ordinarie utvecklingssamtalet eller vara ett specifikt och formellt 
pedagogiskt utvecklingssamtal. 
 
 
Avslutande vision 
En central och strategisk prioritering skulle kunna vara att i större 
utsträckning involvera ämnets doktorander och disputerade i 
utvecklingsarbetet. I dagsläget finns en medveten strategi om att 
doktorander och disputerade i ämnet ska vara delaktiga i 
utbildningsverksamheten på olika sätt. Utöver detta skulle man även 
kunna prioritera denna grupp på olika sätt, exempelvis genom större 
delaktighet och ansvar för handledning på olika nivåer, ansvar för 
kursutveckling och läromedel och en ökad delaktighet vid strategiska 
beslut gällande ämnets framtida utveckling, såväl innehållsligt som 
organisatoriskt. 
 
Avslutningsvis är det oerhört viktigt för den framtida utvecklingen att 
ämnets existens medvetandegörs såväl internt som externt. En viktig 
del i denna vision är att utbildningens utfall erkänns, dvs. att de 
personer som genomgått kurser inom ramen för ämnet blir värderade 
för sina teoretiska och praktiska kunskaper i olika sammanhang. En 
förutsättning för denna vision är ett fortsatt kvalitets- och 
utvecklingsarbete med inriktning mot ämnets innehåll, organisatoriska 
struktur och lärarnas pedagogiska kompetens. 
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Sammanfattning 
När det hösten 2002 beslutades att införa en helt nätburen kurs i 
engelska sågs tre aspekter som särskilt utmanande. Man misstänkte att 
det kunde vara svårt att ge goda förutsättningar för studenterna att 
utveckla sin analytiska förmåga, att träna upp den muntliga 
kommunikativa kompetensen och att känna grupptillhörighet. I detta 
paper diskuteras hur dessa tre utmaningar med relativt enkla medel 
kunnat mötas, liksom hur den nya pedagogik som utvecklats för de 
nätburna kurserna i sin tur också influerat den traditionella 
campusundervisningen.  
 
 
Introduktion 
Vid institutionen för moderna språk/engelska beslöts höstterminen 
2002 att införa en helt nätburen kurs på A-nivå. Målet var att skapa 
möjligheter att studera för människor som av olika anledningar inte kan 
resa, eller de som lever långt från stadsområdena. Umeå Universitets 
vida upptagningsområde var ytterligare en anledning till att skapa en 
helt nätbaserad kurs och inriktningen har även gjort att studenter 
bosatta utomlands valt Umeå som studieort. 
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Avsaknaden av fysiska möten med studenter har inneburit nya 
pedagogiska strategier då det gäller undervisning i litteratur- och 
kulturmoment, och inledningsvis såg vi följande utmaningar: 
 

• Att skapa förutsättningar för att studenterna skulle utveckla sina 
analytiska färdigheter på samma sätt som campusstudenterna. 

• Att tillhandahålla möjligheter att interagera och utveckla de 
muntliga färdigheterna. 

• Att skapa och upprätthålla en grupptillhörighet. 
 
Arbetet med att möta dessa utmaningar har lett till ett nytt pedagogiskt 
tänkande och har även resulterat i positiva resultat för campuskurserna. 
 
 
Utmaning 1 – analytiska färdigheter 
Avsaknaden av lärarledda seminarier då det gäller närläsningsanalyser 
av litterära och kulturbaserade källor och bristen på realtidsdiskussioner 
vilka i campusmiljön erbjuder varje student ett antal nya infallsvinklar 
löstes genom fler skrivna exempel. Möjligheten att via hyperlänkar visa 
på olika analysmodeller av en text utnyttjades också.  
 
Nyckelordsmetoden, genom vilken studenten presenterar en 
självständig tolkning, och i vilken analys snarare än beskrivning står i 
fokus, fungerar mycket bra i det skrivna formatet och möjligheten att 
ge detaljerad respons, både på individ- och gruppnivå, ökar. Andra 
analytiska metoder kompletterar denna och ett grundligt 
introduktionsmaterial till den akademiska uppsatsen har utarbetats och 
utökats under flera terminer. De avslutande uppsatserna på litteratur- 
och kulturmomenten uppvisade i en jämförelse med 
campusstudenternas inga avgörande analytiska skillnader. 
 
Inga föreläsningar har hittills inkluderats i nätkurserna, men arbetet 
med att lägga upp ett ljudfilsbibliotek har inletts. De allmänna 
fördelarna med ljudfiler är oavhängiga undervisningens form; mobilitet 
och möjligheterna till repetition kan utnyttjas av både nätstudenter och 
campusstudenter. För de senare kan ljudfilsbiblioteket komma att 
komplettera mer traditionella hörsalsföreläsningar.  
 
I en vidare jämförelse kan även noteras att nätstudenterna i större 
utsträckning löser sina egna problem och arbetar mer självständigt. En 



 285

viss fara i stora campusgrupper är att en enskild student kan ”gömma 
sig” i gruppen. Denna risk finns inte på nätkurserna, där varje individ 
representeras av enskilda arbeten. På campuskursen kan läraren ibland 
ses som en resurs, där att svara på frågor och att föra diskussioner 
vidare. För en nätstudent krävs det att dator och e-postprogram startas 
och där finns också en oundviklig fördröjning mellan fråga och svar 
(dvs., det kan gå timmar och i vissa fall dagar mellan att frågan ställs i 
diskussionsforum eller via e-post och lärarens svar på densamma). Ofta 
innebär detta att studenten istället självständigt finner svaret på sin 
fråga. Detta innebär inte att man bör avråda nätstudenterna från att 
ställa frågor. Tvärtom kan diskussionsforum organiseras så att en 
diskussion mellan studenter och i vissa fall lärare tar form. Arbetet med 
att utveckla och förbättra denna organisation fortgår. Bland annat pågår 
konstruktionen av ”grupprum” där studenterna under kommande 
terminer kommer att lösa problem och besvara frågor i grupp, ej i 
realtid men under korta, avgränsade perioder.  
 
Det faktum att det mesta av studiematerialet är nätbaserat (teoretiska 
texter, några skönlitterära texter, faktamaterial, uppsatsinformation och 
råd, etc.,) samt att vikten av att vara källkritisk tydligt markeras i både 
introduktionsmaterial till de olika modulerna och i individuell respons, 
ger tydliga signaler om lärarnas kännedom om nätbaserat material. 
Detta har fått som positivt resultat att antalet plagiatfall på nätkurserna 
är mycket litet. På campuskurserna kan man därför se att en ökad 
användning av elektroniskt material, samt en utökad diskussion om 
lärarnas kompetens och erfarenhet av detsamma skulle ha positiva 
effekter på detta problemområde. 
 
 
Utmaning 2 – muntlig interaktion 
Den andra utmaningen som identifierades gäller bristen på 
mellanmänsklig muntlig interaktion, något som kännetecknar mycket 
distansundervisning där korrespondensmodellen följs. Enligt 
sociokulturell teori, bygger språklärande på ”negotiation for meaning”, 
något som Long definierar enligt följande:   
 

Negotiation for meaning is the process in which, in an effort to 
communicate, learners and competent speakers provide and 
interpret signals of their own and their interlocutor’s 
perceived comprehension, thus provoking adjustments to 
linguistic form, conversational structure, message content, 
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or all three until an acceptable level of understanding is 
achieved. (Long 1996, s. 418). 

 
Denna förhandling mellan samtalspartners avseende samtalets innehåll 
och struktur anses särskilt viktig i språkutbildningssammanhang, då den 
sägs ge den lärande verktyg att fokusera på språklig form.  
 
För att ge studenterna möjligheten att interagera muntligt även på 
distans har de under tre terminer på nätkursen erbjudits att delta i 
realtidsinteraktion istället för att lämna in alla uppgifter skriftligt. 
Deltagandet har inte varit obligatoriskt och studentgrupperna 
förhållandevis små (åtta till tio individer). Läraren har inte närvarit vid 
diskussionerna, men dessa har filmats för att kommenteras av läraren i 
efterhand och för att användas i forskningssyfte.  
 
Två olika plattformar har 
nyttjats, och båda valdes med 
utgångspunkt i att de är 
resurssnåla både avseende 
kostnad och datorkapacitet.  
 
Plattformen Traveler är en 
grafisk tredimensionell miljö där 
deltagarna är representerade av 
datorspelsliknande figurer, så 
kallade avatarer.  
 

Plattformen FlashMeeting är en 
videokonferensmiljö där varje 
deltagare representeras av en 
videobild som filmas med en 
webbkamera. Ytterligare skillnader 
mellan de två plattformarna är att 
det i FlashMeeting finns ett 
turtagningssystem, vilket innebär att 
ljudkanalen bara är öppen för en 
person åt gången, och att man här 

har tillgång till en delad textchatt. I Traveler kan flera personer prata 
samtidigt, och textchatten är privat. (För en mer ingående beskrivning 
av dessa miljöer, liksom en kompletterande diskussion av hur de kan 
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användas för att möta två av utmaningarna som diskuteras här 
[utmaning 2 och 3], se Örnberg Berglund 2006). 
 
Då man interagerar på ett språk annat än sitt modersmål är det av 
särskilt stor vikt att man får uppmuntran från sin omgivning för att föra 
samtalet vidare. Kännetecknande för denna typ av muntlig återkoppling 
i kommunikation ansikte mot ansikte är att den kan ges utan att avbryta 
personen som talar. Turtagningssystemet i FlashMeeting gör det 
omöjligt att ge direkt kommunikativ feedback i ljudkanalen, men istället 
kan textchatten användas för detta. Videorepresentationerna kan i 
teorin också användas för att ge multimodal feedback, men de som inte 
har ordet är representerade av relativt små bilder vilket gör att det i 
praktiken kan vara svårt att tolka ansiktsuttryck. Istället finns 
möjligheten att förstärka uttrycken via förprogrammerade smileys. I 
Traveler kan man ge feedback dels via röstkanalen och via multimodala 
signaler. Exempelvis kan man nicka eller välja olika ansiktsuttryck hos 
sin avatar. (För en analys av samtalsstrukturer i dessa två miljöer se 
Örnberg Berglund, kommande artikel.) 
 
Ur språkinlärningssynpunkt finns fördelar och nackdelar med de båda 
plattformarna. Ska en stor grupp studenter delta i samma konversation 
är den välstrukturerade turtagningen i FlashMeeting till stor hjälp. Den 
delade textchatten är också en fördel, liksom att den som pratar och då 
är representerad av en något större videobild kan använda sig av 
kroppsspråket i viss utsträckning. Vill man istället kunna dela in 
studenterna i mindre grupper och som lärare gå emellan fungerar 
Traveler bra. Här är ljudet spatialt, vilket innebär att man hör varandra 
bättre ju närmare varandra man kommer, precis som i ett fysiskt rum.  
 
Ytterligare en intressant aspekt med Traveler är att man här delar ett 
väldefinierat rum, vilket dels kan göra att man känner en högre grad av 
närvaro, men det kan också leda till att man enklare kan tala på 
målspråket. Paola Eklund Braconi, lärare i italienska på Högskolan i 
Dalarna, har använt sig av Traveler på sina nätkurser. Hon rapporterar 
om hur studenterna säger sig transporteras till ett virtuellt Italien, där 
det är självklart att man ska prata italienska. Även det faktum att man 
gömmer sig bakom masker kan göra att man känner sig lite mer 
anonym och enklare vågar uttrycka sig på målspråket (Eklund-Braconi 
2005). 
 



 288

Möjligheten till anonymitet och den frihet detta medför speglas i en 
kommentar från en av de studenter i Engelska A som provat både 
Traveler och FlashMeeting. Hon säger att hon föredrar Traveler, mest 
av allt för att hon är en relativt blyg person. Hon har inget emot att 
skriva eller säga saker, men när det kan kopplas direkt till henne blir 
hon blyg. Hon menar att när man kommunicerar via rösten och har 
videobild så blir denna identifikation väldigt tydlig. 
 
Generellt tyckte studenterna att det var mycket nyttigt att få träffa sina 
medstudenter för att diskutera utifrån de olika frågeställningarna, trots 
vissa tekniska trösklar. Ur ett lärarperspektiv innebär realtidsinteraktion 
också både utmaningar och möjligheter.  
 
För att undvika rollen som moderator togs ett tidigt beslut att ingen 
lärare skulle medverka vid realtidsträffarna. För att ändå tillhandahålla 
en struktur gavs noggranna instruktioner om hur samtalet kunde 
gestalta sig. Flexibilitet är nödvändigt vid denna typ av seminarium, och 
gruppdynamik påverkar samtalsklimat, aktiviteter etc. Ändrade, utökade 
eller i vissa fall minskade instruktioner blev därför följden av de första 
samtalen. Generellt sätt var studenterna väl förberedda inför träffarna, 
möjligen eftersom de visste att de skulle filmas.  
 
Feedback gavs både på grupp och individnivå, dvs., dels kommentarer, 
förslag och frågor till den enskilda studenten, men även en 
sammanfattande kommentar till gruppen och till hur arbetet inom den 
fördelats och utförts. Vissa kommentarer om eventuella utvecklingar av 
teman eller diskussioner föranledde längre e-postkorrespondenser 
vilket kan hanteras i en mindre grupp (eller ett begränsat antal 
realtidsgrupper). Dock kan detta bli problematiskt om antalet studenter 
och grupper är större. 
 
Från och med höstterminen 2006 har MAM (Mos Audio Meetings) 
tagits i bruk. Valet av detta verktyg avgjordes dels på grund av att det 
redan finns inbyggt i den kurswebb som används (den undervisande 
läraren behöver därför inte importera ljudfiler av skiftande sort och 
kvalitet), dels eftersom det är relativt enkelt att använda. Studenterna 
spelar in sina individuella diskussioner, och läraren spelar in sina 
kommentarer. Denna första termin har fokus i responsen legat på 
innehåll snarare än formalia och uttal, men dessa aspekter kan 
naturligtvis inlemmas i framtiden. Realtidsinteraktion kräver 
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schemaläggning och med tanke på de olika tidszoner våra studenter 
befinner sig i fungerar denna flexibla lösning bättre. 
 
Trots några studenters inledande tekniska problem har användningen 
av MAM fått mycket god respons. Kommentarer tyder på att verktyget 
möjliggör ett mer personligt bemötande, och att studenterna känner sig 
som en del av en grupp i större utsträckning. 
 
 
Utmaning 3 – social närvaro 
Den tredje utmaningen som inledningsvis identifierades var bristande 
möjligheter att känna grupptillhörighet på distans. Inom 
distansutbildningsforskning är social presence, eller social närvaro, ett 
begrepp som används för att belysa hur man på olika sätt kan få 
studenter att känna samhörighet (se till exempel McIsaac & 
Gunawardena 1996; Gunawardena & Zittle 1997; Garrison 1997; 
Tammelin 2004). Detta är inte minst viktigt för kurser som är helt 
nätbaserade, då en hög närvarokänsla till och med skulle kunna öka 
genomströmningen på kurserna eftersom det kan leda till att man 
känner större ansvar inför sina klasskamrater och lärare.  
 
Ett sätt att skapa social närvaro på en nätkurs är att över huvud taget ha 
en hög grad av interaktion i kursen. Realtidsinteraktion av den typ som 
diskuterades i anknytning till utmaning 2 kan vara ett sätt att lösa detta. 
I en intervju med en av studenterna som deltog i diskussioner i Traveler 
framkommer att dessa träffar också fyller en viktig social funktion 
(författarnas översättning från engelska):  
 

Detta är ett bra sätt för deltagarna i kursen att få träffas […] 
Jag har lärt känna kurskamraterna i Traveler mycket bättre 
än övriga kursdeltagare […] Man får en känsla av att delta i 
en kurs med andra människor – de är inte alls lika anonyma 
[…] Ett utmärkt sätt att inte tappa den mänskliga kontakten! 

 
En annan metod är att öka interaktionen via asynkrona medier, där 
man till exempel kan använda ett diskussionsforum och ge studenterna 
i uppgift att lösa olika problem tillsammans i grupp. Det arbete som 
startats med att organisera de faktiska förutsättningarna för detta i form 
av ”grupprum”, samt den pedagogiska planering som krävs för att 
diskussioner och problembaserad inlärning ska bli effektiva är ett steg i 
denna riktning. 
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Social närvaro kan också skapas genom att man som lärare försöker 
vara så personlig som möjligt i interaktionen med studenterna. 
Konkreta detaljer här är att e-post sänd till hela gruppen via en 
funktion på kurswebben kan individualiseras. En social tråd finns också 
i diskussionsforum. Att utveckla och konkretisera lärarsamarbetet: att 
knyta kurser till varandra och att vara medveten om vad studenterna 
förväntas göra i andra moduler (och hur deras kunskaper därifrån kan 
användas i andra) är också viktigt och understryker studentens känsla 
av att vara en del av ett större sammanhang.  
 
Detaljerad respons på uppgifter kan också skapa en känsla av 
tillhörighet. Responsen på de nyckelordsdiskussioner som används för 
att utveckla studenternas analytiska förmågor utgörs av ett flera sidor 
långt dokument där läraren sammanställt klassens diskussioner. 
Kommentarer från studenter indikerar att de ser detta som en 
remedierad klassrumsdiskussion. Dels kan de se sitt eget bidrag och 
känna sig delaktiga i skapandet av information, dels kan de lätt gå 
tillbaka och tillgodogöra sig andra infallsvinklar och information. Vid 
en jämförelse med campussituationen vad gäller den här typen av 
diskussion kan man se en risk i att en viss brist på koncentration ibland 
råder. En student kan vara mer fokuserad på att få ge sitt eget bidrag till 
debatten än att lyssna till klasskamraternas. En sammanställning 
liknande den som används på nätkursen skulle kunna inkorporeras 
även på campuskurser för att komplettera diskussioner, men också ge 
studenterna möjlighet att gå tillbaka och repetera inhämtad kunskap. 
 
I kombination med de positiva kommentarerna i anknytning till MAM 
kan man dra slutsatsen att få studenter verkligen upplever avsaknaden 
av ett fysiskt klassrum som ett problem. En student säger i 
kursutvärderingarna att ”jag har känt en samhörighet med er alla jag 
aldrig trodde jag skulle uppleva i en kurs av det här slaget”; en annan att 
undervisningsformerna och lärarresponsen möjliggjort att deltagarna 
känt sig ”speciella, även om vi endast ’talat’ med varandra via nätet och 
inte kunnat se varandra” (författarnas översättning från engelska). 
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Avslutning 
Det som inledningsvis sågs som problemområden med nätbaserade 
kurser har i många fall visat sig gå att lösa. Flera exempel visar istället 
hur de nätbaserade kurser som diskuteras här ofta genererar bättre 
resultat än campuskurserna. Det finns fortfarande vissa problem, 
exempelvis hur man skulle kunna använda dessa metoder i större skala, 
men det är tydligt att utveckling av nätbaserade kurser kan utmana till 
nytänkande kring pedagogik i allmänhet. 
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