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Förord

Sven B Eriksson,  
Universitetspedagogiskt centrum,  

Umeå universitet

sven.eriksson@upc.umu.se

Den universitetspedagiska konferensen har som syfte att ge lära-
re vid Umeå universitet en möjlighet att sprida och dokumente-
ra goda pedagogiska erfarenheter. Konferensen ska också vara en 
plattform för nyfikenhet, nätverk och nytänkande när det gäller 
pedagogiska utmaningar i högre utbildning. Härigenom kan idéer 
väckas, idéer som blir till ett stöd för studenternas lärande och för 
kvalitetsutvecklingen av universitetspedagogiken. 

Med anledning av att konferensen nu hölls för tionde gången 
och därmed firade ett tjugoårsjubileum hade den fått temat Refor-
mation, revolution, evolution – Universitetslärandet ur ett tidsper-
spektiv. Kring detta talade förre pedagogiska konsulten Nils-Erik 
Wedman, som tittade bakåt i tiden, och vice-rektor Anders Fäll-
ström, som blickade mer mot framtiden, i sina roller som key-no-
te-speakers. Till konferensen anmäldes 19 bidrag och dessa pre-
senteras i denna rapport. Fem bidrag presenteras under rubriken 
Referee granskade artiklar, övriga bidrag presenteras under rubriker-
na Ej refereegranskade artiklar samt Abstracts - Öppet spår.



Bidragen täcker många aspekter av det universitetspedagogis-
ka området. Du hittar till exempel bidrag som från olika ingångar 
behandlar e-lärande, sällskapsspelsliknande pedagogiska kvalitets-
utvecklingsinstrument, pedagogiska portföljer, peer-lärande, feed-
back och mycket mer. Bidragen visar på den bredd som finns inom 
det pedagogiska utvecklingsarbetet vid vårt universitet (och vårt 
systeruniversitet SLU). 

Vi riktar ett varmt tack till alla som var med och bidrog till ett 
lyckat arrangemang. Ett extra tack går till den tekniskt-naturveten-
skapliga fakulteten som var medarrangörer denna gång samt till våra 
referees, spridda över landet, för deras arbete med granskningen av 
bidrag till konferensen. 

Avslutningsvis vill vi hälsa er alla varmt välkomna till den 11:e uni-
versitetspedagogiska konferensen som äger rum våren 2013.

Sven B Eriksson
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Communication training in a virtual pharmacy

Claire Englund & Hans-Erik Sjöström,  
Centre for Teaching & Learning 

Hanna Fick, Department of Chemistry,  
Umeå University

claire.englund@upc.umu.se 
hans-erik.sjostrom@upc.umu.se 

hanna.fick@chem.umu.se

Abstract
This paper describes and reflects on a project carried out at the 
University of Umeå to examine how communication training for 
pharmacy students can be developed and implemented in three 
dimensional virtual worlds such as Second Life (SL). Immersive 
virtual worlds can be used in higher education in a range of dis-
ciplinary contexts and for a variety of educational purposes. The 
present project has focused on communication training for stu-
dents studying on an online distance programme: Bachelor of Sci-
ence in Pharmacy at Umeå University, Sweden. The main purpo-
se of the project was to examine how communication training can 
be designed and implemented in SL and to assess its effectiveness.

Keywords: Serious virtual worlds, communication training, 
Pharmacy, experiential learning
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Introduction
An increasing number of students in Sweden study vocational pro-
grammes such as Nursing, Teacher Training and Pharmacy by me-
ans of online or distance courses and programmes. Despite the 
many advantages offered by distance education there are certain as-
pects, such as the development of communicative skills, the abili-
ty to work collaboratively with peers, team training and other simi-
lar skills that are problematic for distance learners. Finding ways to 
solve these difficulties requires new ways of thinking with regard to 
course delivery and the pedagogical use of new technology.

The unique immersive three-dimensional (3d) features of virtu-
al worlds such as Second Life (SL) provide online learning opportu-
nities that are both immersive and collaborative at a time and place 
convenient to the learner. It is widely acknowledged that these worlds 
hold great educational potential in terms of role playing and foste-
ring dialogic learning and social interaction (Savin-Baden, 2008).

A virtual world such as Second Life has the potential to create 
engaging and realistic learning experiences that support many as-
pects of situated learning. It is possible to act in a real context with 
authentic tasks (Dickey, 2005) and take advantage of phenomena 
from different perspectives through role playing and simulations 
(Antonacci & Modaress, 2005). Virtual worlds can thus offer a wide 
variety of opportunities for learning, but also require new thinking 
in terms of the creation of learning activities by educators.

The number of users in sl and other virtual worlds has grown 
considerably over the past five years and an estimated 80 percent 
of active Internet users today have an avatar in Second Life or el-
sewhere (Gartner, 2007). There are currently more than 90 virtu-
al worlds in existence and roughly 75 percent of uk universities are 
estimated to be actively developing in or using Second Life (Kir-
riemur, 2008).
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There are many challenges to creating effective learning scena-
rios in Second Life, including technical issues ranging from band-
width, hardware and firewall problems, managing the client inter-
face to developing basic in-world competencies such as navigation 
and manipulating one’s avatar. Thus providing timely support for 
teachers and students participating in virtual activities and scaffol-
ding to ease entry into the virtual environment is essential (Sal-
mon, 2002, MOOSE, 2008).

There is a diversity of ways of using virtual worlds, such as ro-
le-playing, team building, mentoring, rehearsals of skills, con-
structing learning activities and virtual conferencing; however 
three broad contexts and modes of use are emerging from cur-
rent research literature on immersive virtual worlds. Firstly, virtual 
worlds can be used for communicative activities such as scenarios, 
simulations and role-plays; secondly for spatial activities using the 
potential for immersion in a particular environment such as a hos-
pital operating theatre where teamwork or team building can be 
practised; and finally as an experiential space where the environ-
ment is not the medium but the focus of the activity, for example 
to teach 3d object modelling or architecture (Dickey, 2005; Savin-
Baden, 2010; Hew and Cheung, 2010).

In this project the focus was on communication training for 
students on an online, three-year, Bachelor of Science in Phar-
macy programme and was carried out by the Centre for Teach-
ing and Learning in collaboration with teachers from the Phar-
macy Programme, Umeå University, Sweden with the support of 
the University of Auckland, New Zealand. The Bachelor of Sci-
ence in Pharmacy programme at Umeå University is almost en-
tirely online with the exception of laboratory training and prac-
tical work. Lectures, seminars and tutorials are distributed using 
a Virtual Learning Environment (VLE) and the students have ac-
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cess via digital technology (Adobe Connect, the VLE and email) to 
teachers and tutors at the university throughout the programme.

Pharmacists frequently need to provide detailed information for 
patients, health care workers and customers with regard to the ad-
ministration of medication and possible side-effects. Increasingly, 
they are also required to provide consultation and advice concer-
ning non-prescription medication for pharmacy customers. Thus 
for pharmacy students the development of good communication 
skills with customers and colleagues is an important part of their 
future profession and high-quality training for students is a neces-
sary constituent of the programme. Active-learning is an essential 
part of the Bachelor of Science in Pharmacy programme. Hands-
on training experiences are necessary to move learners into deeper 
levels of learning by affording them practice in the application of 
the basic skills and knowledge necessary for the provision of pa-
tient/customer care.

Role play is a well-tried technique for communication training 
but difficult to carry out in an online environment. On the Bac-
helor of Science in Pharmacy programme opportunities for role 
play were previously limited and frequently evaluated by students 
as ineffective and unrealistic. Findings suggest that the immersi-
ve nature of virtual worlds, crossing physical, social and cultur-
al dimensions can provide a compelling educational experience, 
particularly in relation to simulation and role-playing (Warbur-
ton, 2009). The main purpose of the project was thus to crea-
te role play activities in SL to increase the quantity of training av-
ailable to students and to improve the quality of interactions by 
providing a virtual learning environment with authentic activities.  
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Design and implementation
Research has indicated that unless learners perceive the virtual world 
as authentic they may be resistant to the idea of learning in a virtual 
world (Childs and Peachey, 2010). Further, if the view is taken that 
cognition is situated and that learning is inseparable from the acti-
vity in which it is meant to be used, the authenticity of the virtual 
world is vital (Brown, Collins & Duguid, 1989). Therefore, in colla-
boration with staff from the Bachelor of Science in Pharmacy pro-
gramme, a virtual pharmacy was created in Second Life that as far as 
possible replicated the working environment of a ‘real-world’ phar-
macy. In co-operation with the University of Auckland, we were 
able to situate the virtual pharmacy within an existing hospital envi-
ronment on the Second Life island ‘Long White Cloud’.

The building process started by taking photographs and docu-
menting the environment and the appearance of a local pharma-
cy. To build objects in Second Life is not the most time-consuming 
work; the challenge is really to create a sense of realism. In order to 
introduce realism in the virtual pharmacy it was of great importance 
to focus on authentic details. Specific elements implemented to en-
hance the experience were the use of shadows, photographs and tex-
tures and building objects whose size corresponds to reality. 
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Figure 1: The virtual pharmacy
 
The role-play activity developed in this project took place during 
the course Pharmacotherapy in the Elderly, 7.5 ECTS. This is an 
elective course undertaken during the third and final year of the 
Bachelor of Science in Pharmacy.

A two-hour introduction to Second Life was provided for lear-
ners, run as a face-to-face session on campus in connection with a 
scheduled campus visit. During this session the students were led 
through the access process and instructed how to create an avatar, 
basic in-world navigation and how to access the virtual pharmacy. 
After this first introduction learners were requested to participa-
te in an in-world exploratory activity and encouraged to acquaint 
themselves with their avatar and the virtual pharmacy.

A two-hour introduction to Second Life and its possibilities for 
teaching and learning was also provided for all staff on the Bac-
helor of Science in Pharmacy programme as a face-to-face ses-
sion. Hands-on pedagogical and technical support for teaching 
staff directly involved in the project was provided continually by 
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the Centre for Teaching and learning throughout the development 
and implementation phases.
 

Figure 2: Learners engaged in communication activity in vir-
tual pharmacy

 
The activity implemented was a role-play where the student, adop-
ting the role of pharmacist, was instructed to provide advice and 
information to a concerned relative of an Alzheimer patient. The 
activity addresses the following learning objectives of the course:

• to be able to communicate problems and research re-
sults concerning pharmacotherapy and the elderly with 
both specialists (eg doctors or nurses) and non-specia-
lists (eg customers, patients and/or their relatives).

• to be able to understand and explain particular pro-
blems and/or side-effects connected with pharmacoth-
erapy and the elderly.
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• to be able to identify and describe drug treatment in de-
mentia, with emphasis on drug treatment in Alzheimer’s 
disease

 
This activity had previously been carried out as a written assign-
ment where the students submitted their answers as text and the 
use of the virtual world was intended to enhance the learning task 
and provide a more challenging and authentic learning activity. 
The in-world activity was recorded and direct feedback provided 
to the learner individually by the tutor. A debriefing session was 
also held online with the student group to discuss the implemen-
tation of the activity and content of the assignment. The activity 
was carried out by two student groups, in total twenty students. 
Some students chose to not take part in the role-play in SL, these 
students were assessed by means of a written assignment instead.

The four dimensional framework for evaluation of games and 
simulations proposed by deFreitas and Oliver (2006) was adopted 
to support the evaluation of the project. This framework contains 
four aspects: context, learner specification, pedagogic considera-
tions and mode of representation (tools) and was used to ensu-
re that the key issues associated with using a virtual environment 
were considered. 

A range of data was collected including:

• Participant observation of face-to-face introduction and 
in-world activities

• In-world recordings of activities taking place in the vir-
tual pharmacy

• Online questionnaires delivered to students immediate-
ly after completion of activity 
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• Focus group interviews with students
• Pre- and post project interviews with teaching staff
• Background information concerning the students and 

context
 
Outcomes and future directions
The students expressed overall satisfaction with the experience of 
carry ing out the activity in a virtual world and had no difficulty 
adopting the role of a pharmacist. There was some difference in 
the students’ attitude to the authenticity of the virtual pharmacy: 
although the majority perceived the environment to be authentic, 
those students who had previously worked in a ‘real-life’ pharmacy 
commented that certain details in the virtual environment needed 
to be improved in order to increase authenticity.

Other comments by students were that the role-play felt more 
meaningful when the identity of the other party was unknown 
and that they felt less nervous and found it easier to adopt the role 
of the pharmacist as an avatar in Second Life than in a classroom 
role-play situation. Learners felt that they had the opportunity to 
practice and to make mistakes without real-world repercussions. 

Contrary to expectations based on earlier research (Warburton, 
2009; JISC, 2009), the students reported few technical difficulties. 
This may be explained in part by the fact that the learners invol-
ved are distance students in the third year of an online program-
me and as such have both good computer skills and hardware. An-
other contributing factor was the face-to-face introduction and 
online technical support provided by the Centre for Teaching and 
Learning throughout the project. Some students chose not to take 
place in the SL role-play, this decision was in the majority of the 
cases due to technical problems such as insufficient broadband ca-
pacity or hardware problems (graphics).
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The staff engaged in the development and implementation of 
the virtual activities were also positive to the experience and com-
mented that it had inspired them to develop their ideas and ex-
plore the possibilities offered by virtual worlds further. Although 
it was considered time-consuming initially to gain the skill and 
expertise necessary to navigate and teach in Second Life, the im-
plementation and assessment of the student activity in the virtual 
pharmacy did not require more time than the previous feed-back 
on the written assignment. The importance of a good introduc-
tion to the virtual environment and availability of technical sup-
port was stressed by the teacher involved as a contributing factor 
to the success of the project. One very positive aspect of the role-
play in SL was the direct feed-back provided to the student direct-
ly after the role-play. This provided the student with the possibility 
to explain the choices he/she had made throughout the role-play. 
The teacher also had the possibility to provide constructive feed-
back on the communication skills of the student.

Both in the online questionnaire and focus interviews the majo-
rity of students commented that they experienced the activity as en-
gaging, motivational and they could see the potential for its use on 
other courses in the programme. Subsequently, although concrete 
evidence that the use of Second Life had made a significant contri-
bution to improved learning outcomes was lacking, it can be assu-
med that the activity had a positive effect on the students’ learning. 
The use of Second Life for communication training created a novel 
approach to learning and it could be argued that there may be some 
bias in this project of students enjoying the experience because of its 
uniqueness as opposed to a shift in pedagogical practice.

Although the students were able to carry out the communi-
cations activities successfully, the average time spent in-world 
by the students (6-7 short visits prior to taking part in the ac-
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tivity) was most probably too short for them to be able to 
identify with their avatars and achieve a sense of presence 
 or embodiment in the virtual environment. Childs (2010) found 
a strong correlation between satisfaction with the learning activi-
ties in a virtual environment and an experience of presence, and 
vice versa. He also suggests that until learners have acquired a sen-
se of ‘embodiment’ or presence in a virtual world their ability to 
learn may be impaired: 

The time required for students to equip themselves with the ne-
cessary skills and to gain a sense of presence in the environment 
precludes the use of virtual worlds on shorter courses and seems 
to indicate that a long-term use of immersive virtual worlds would 
be more effective.

In consideration of this, in the future learners on the Bachelor of 
Science in Pharmacy programme will be introduced to the virtual 
pharmacy at the beginning of their first year on the programme and 
will participate in activities in the virtual environment throughout 
the three-year programme. The experiences from this project, as 
well as the the virtual pharmacy and virtual hospital environments, 
have also been implemented in a course in Clinical Pharmacy on the 
Master of Pharmaceutical Science programme. In this course SL is 
used for training and assessment with regard to patient interviews 
and team discussions between doctors, nurses and pharmacists. 
The immersive and social affordances of virtual worlds offer many 
new opportunities for educators, however these must be weighed 
against barriers to managing a new technological environment and 
the impact the use of virtual worlds may have on the role of the 
teacher. In virtual worlds the teachers’ position becomes that of a 
facilitator and indicates a shift away from the traditional role of 
teacher as lecturer and purveyor of knowledge to that of facilita-
tor. The teachers involved in the current project were enthusiastic 
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innovators, student focused and well-prepared to adopt the role 
of mentor and mediator. However, the complexity and shift in ro-
les necessitated by virtual environments may prove more of a chal-
lenge for some teachers and support in the development of new 
strategies for teaching and the creation of innovative learning ex-
periences in virtual worlds will be needed. 

It is also important to take into consideration the students that 
choose not to take part in SL activities, in this case assessment. Is it 
reasonable to make this type of activity obligatory for all students 
on a programme? How should the teacher address technical pro-
blems prior to and during examination? What forms of examina-
tion are most suited to the activities carried out by the students?

It could also be considered provocative for students to be “for-
ced” into a virtual world. How should the teacher, for example, 
handle students who, out of principle or for other reasons, do 
not wish to take part in activities in a commercial, open virtu-
al world? For some subjects this problem could be solved using 
an open source solution, such as Open Sim, in which the envi-
ronment can be controlled by the educator. Unlike other subjects, 
for example language studies where SL provides a necessary, in-
ternational environment, activities on the Pharmacy program-
me do not require interaction with other virtual worlds. Be-
fore implementing activities in virtual worlds throughout a 
programme all these aspects should be taken into considera-
tion in order to ensure good quality in a long term perspective. 
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Appendix – Glossary of terms
Avatars: Avatars are visual representations of the learner in-world 

and are usually human in form. Avatars allow users of virtual 
worlds to control movement and activities in-world and help 
users to identify more closely with the virtual representations.

Presence: Presence has been defined by Goldberg, (2000) as a sen-
se of “being there” in a technologically created environment, 
but where the sense of the technology mediating the interac-
tion is diminished.

Embodiment: Embodiment has been defined by Biocca, (1997) as 
the users’ mental model of themselves inside the virtual world.

Open Simulator: The OpenSimulator project is an open source 
virtual worlds server for creating 3D virtual environments. It has 
been described as a reverse engineered Second Life, and allows 
users to run their own Second Life island on their own PC wit-
hout opening up firewalls. It can be run as a standalone appli-
cation or as a collaborative world like Second Life. It is written 
in C# and is modular, allowing developers to extend functiona-
lity via plug-in modules.

Second Life: Second Life is a 3D virtual world launched in 2003. 
The emphasis here is on creating your own avatars and content, 
but the Linden dollar is the main currency. With over 18 million 
residents, Second Life is one of the more popular virtual worlds, 
possibly because the barrier to joining the community is so low 
in terms of PC specification and its free membership
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Serious games: Serious games are games for non-leisure purposes 
and may be PC-based, consol-based or used on mobile devices.

Social worlds: Social Worlds are virtual world applications where 
activities primarily focus upon social interactions and inter-
changes such as chat, VOIP, in-world meetings and attending 
events.

Immersive virtual worlds: A virtual world is an interactive environ-
ment often in 3D or animated graphics which can be used by 
many users at the same time. Virtual worlds can also be referred to 
as immersive worlds or simulated worlds among other terms. The 
term ‘serious virtual worlds’ is also used to distinguish between 
the use of virtual worlds for leisure and non-leisure purposes.

Voice Over Internet Protocol: Voice Over Internet Protocol (or 
VOIP) refers to systems such as Skype or in-world audio chan-
nels that allow voice files to be transferred over the internet via 
internet protocols. 
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Sammanfattning
En trend bland dagens studenter är att dela sitt engagemang, inte 
bara mellan ett rikt fritidsliv och heltidsstudier utan också mellan 
deltidsarbete och extrakurser. Detta är en omständighet som kan 
medföra problem för studentens studieresultat då en fragmente-
ring av vardagen uppstår. Inom arbetskontexter har det sedan en 
tid florerat en mängd system ämnade att stödja tidshantering i var-
dagen. Avsikten med dessa Getting Things Done (GTD) tillämp-
ningar är att hjälpa individer att bättre hantera sin tid, hinna med 
de uppgifter man åtagit sig och att reducera stress.

Den studie som denna artikel rapporterar genomfördes i syfte 
att utvärdera i vilken omfattning en studentgrupp av idag finner 
värde och stöd i att använda ett GTD-system under en campuskurs. 
Den programvara som de 50 studenterna använde sig av under en 
period av fyra veckor kallas Plancake, är gratis och internetbase-
rad. Användandet säkerställdes genom att en examination inför-
des i slutet av kursen där besvarandet av ett antal frågor förutsatte 
en viss tids användning.
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Resultaten av försöket visar att Plancake i dess nuvarande form 
inte upplevdes som ett särskilt värdefullt stöd för studenterna och 
att en rad förändringar vad gäller applikationens funktionalitet 
och introduktion får anses som nödvändig.

Introduktion
Efter att ha varit verksamma som lärare under en längre tid har vi 
(författarna) upplevt en förändring till det sämre vad gäller stu-
denters förmåga att färdigställa tilldelade uppgifter och att hål-
la uppsatta tider för inlämningar och redovisningar. Några konse-
kvenser av detta blir att fler studenter ligger efter i sina studier och 
att de därmed får problem med CSN, att lärare och studievägledare 
får ägna större delar av sin arbetstid åt att förklara regler och rikt-
linjer, upprätta nya examinationer och speciallösningar av olika 
slag. En av många tänkbara anledningar till denna utveckling kan 
vara att dagens studenter i högre grad ägnar sig åt extrastudier och 
extraarbete parallellt med ordinarie studier.  

I en analys från Högskoleverket som presenterades 2010 (Eriks-
son, 2010) noterades det att prestationsgraden för högskolestude-
rande studenter har minskat. Även om den huvudsakliga orsaken 
till detta antas vara en ökad distansutbildning är det dock en om-
ständighet som kan vara kopplad till en förändrad studiesituation 
för den enskilda studenten. Ett antagande som låg till grund för den 
studie som rapporteras i denna artikel är att så faktiskt är fallet. Vi 
antar att en ökande grad av extraarbete och extrastudier bland da-
gens studenter försämrar deras möjligheter att hålla reda på och hin-
na med arbetsuppgifter associerade till deras ordinarie studier. 

Med utgångspunkt i detta antagande valde vi att under ett mo-
ment utrusta en studentgrupp bestående av ett femtiotal studen-
ter med ett tidshanteringsstöd i form av programvaran Plancake. 
Denna typ av applikation är speciellt utformad för att hjälpa indi-
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vider att öka sin effektivitet, att få saker gjorda och därtill att ge-
nomföra dem inom utsatta tidsramar. Genom detta försök kan vi 
dels få svar på hur ett sådant stöd kan hjälpa studenter i deras stu-
dier, dels kan vi få en indikation på huruvida det antagande som 
nämndes ovan är korrekt eller inte. Mer specifikt är syftet med 
denna studie att pröva i vilken utsträckning och på vilka vis ett 
tidshanteringsstöd kan stödja studenter i deras arbete.

Artikeln är strukturerad som följer: vi inleder med en bak-
grundsbeskrivning av den kontext för vilken tidshanteringssystem 
ursprungligen designades, det vill säga den moderna arbetsplat-
sen. Därefter beskriver vi studien och dess beståndsdelar, popula-
tionen, det utvalda tidshanteringsstödet och vår metod. Detta följs 
av en presentation av studiens resultat och en analys. Artikeln av-
rundas genom en diskussion vars syfte är att öppna upp för vidare 
forskning och vidare utveckling av tidsstödssystem.  

Bakgrund
Det har under de senaste decennierna inom forskningsområdet 
CSCW (på svenska: datorstött samarbete) lagts fram en stor mängd 
studier som beskriver hur arbete bedrivs i moderna organisationer 
(t.ex. O’Connail och Frohlich, 1995; González och Mark, 2004; 
Iqbal och Horvitz, 2007). Den bild som förmedlas är en fragmen-
terad kontext där människor ofta är inblandade i en stor mängd 
aktiviteter samtidigt, där man ägnar en väldigt kort tid åt en upp-
gift innan man byter till en annan, där vi förväntas ta del av stora 
mängder information och kommunikation och där vi konstant av-
bryts av inkommande samtal, meddelanden eller besökande kolle-
gor. Det finns många tecken som tyder på att detta är en miljö där 
man som individ kan fara illa och drabbas av reducerat välmåen-
de eller förlorad produktivitet (LaPlante, 1997; Dabbish och Kra-
ut, 2004; Hallowell, 2005). 
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Ett motmedel mot denna negativa spiral utgörs till exempel av 
olika former av IT-applikationer. Två kända exempel är kommu-
nikationsverktyg såsom ICQ eller MSN som även signalerar om per-
soner är upptagna, borta eller tillgängliga för interaktion. Ett an-
nat exempel som mer direkt är utvecklat för att minska stress och 
öka produktivitet är den typ av programvara som utvärderas inom 
ramen för denna artikel, GTD-applikationer. Dessa applikationer 
materialiserar en metod utvecklad av David Allen och presente-
rades första gången i boken ”Getting Things Done: The Art of 
Stress-Free Productivity” (Allen, 2001). Dessa applikationer, som 
förklaras mer utförligt nedan, finns tillgängliga i en mängd olika 
former och har uppnått en hög grad av popularitet. 

Studien
I denna del kommer vi att presentera den studentgrupp som val-
des ut för att testa en GTD-programvara under en av sina kurser 
samt den uppgift som formulerades för att uppmuntra till doku-
mentation av upplevelsen. Vi presenterar även den valda applika-
tionen samt tillvägagångssättet för studien.

Studentgrupp och uppgift
Den grupp som valdes ut för studien bestod av ett 46 studenter 
som läser sin första termin på ett av programmen vid institutio-
nen för informatik, Umeå universitet. Gruppen bestod av 30 män 
och 16 kvinnor. Vi riktar ett stort tack till er studenter som deltog 
i denna studie under hösten 2010! 

Uppgiften hade tre syften. Bortsett från det huvudsakliga syf-
tet att möta de FSR som var kopplade till momentet fanns även två 
delsyften varav ett utgör det centrala syftet för denna artikel, näm-
ligen att pröva i vilken utsträckning och på vilka vis ett tidshante-
ringsstöd kan stödja studenter i deras arbete. 
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Den uppgift som studenterna tilldelades återges i sin helhet i 
bilaga 1. Nedan presenterar vi uppgiftens upplägg i en något för-
enklad form.
 

1 Gruppens lärare delade ut ett dokument som kort intro-
ducerade GTD och Plancake samt den uppgift som stu-
denterna hade till uppgift att genomföra.

2 Studenterna ombads utvärdera Plancake individuellt 
från ett användbarhetsperspektiv, för att därefter rap-
portera resultatet skriftligt.

3 I slutet av kursen ombads studenterna att utvärdera Plan-
cake med utgångspunkt i sin under kursen förvärvade 
kunskap och sina samlade erfarenheter av användning. 
Utvärderingen rapporterades skriftligt till kursens lärare.  

Detta var de frågor som studenterna besvarade (observera att ett 
antal frågor som inte var direkt kopplade till användning av GTD-
applikationen har exkluderats):  

A Beskriv i vilken omfattning du har använt dig av Planca-
ke (flera gånger om dagen, dagligen, varannan dag, nå-
gon gång i veckan o s v)

B Beskriv på vilket sätt som applikationen har utgjort ett 
stöd för dig i dina studier och i ditt privatliv.

C Om du inte anser att applikationen har utgjort något 
stöd för dig i ditt arbete/privatliv, hur skulle den se ut 
för att göra det i högre grad?

D Beskriv tre saker med designen som du anser är riktigt 
bra. Motivera dina val.

E Skulle du kunna tänka dig att fortsätta använda Planca-
ke även efter denna kurs? Motivera: varför, varför inte? 
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Avslutningsvis kan nämnas att studenterna har tilldelats fiktiva 
namn i denna artikel för att försäkra anonymitet. 

Plancake
”Planning as a piece of cake”, så förklaras valet av namn till den 
GTD-applikation (tillgänglig på www.plancake.com) som studen-
terna använde under en kurs och vars gränssnitt återges nedan (se 
Bild 1).

Plancake grundades av Daniele Occhipinti som influerades av 
David Allens (Allen 2001) metod genom att erbjuda möjlighet till 
externalisering av tankar i form av olika typer av listor. På app-
likationens hemsida uppges de största fördelarna med systemet 
vara (fritt översatt) att användaren kan släppa alla tankar/måsten 
och istället känna sig avslappnad, samla alla uppgifter på ett stäl-
le, komma åt dessa vart denne än befinner sig och på olika sätt, att 
inte förlora sina idéer om en dator blir stulen eller går sönder och 
att ha ständig backup av data. Man nämner vidare på hemsidan 
att en av de viktigaste beståndsdelarna i Plancake är olika typer av 
listor. Så här skriver man:

A list is an aggregation of tasks (or points) that share so-
mething in common. ‘Stuff to do in Japan’ can be the title of 
one of your lists. ‘go to Tokyo Disneyland’, ‘eat sushi’, ‘buy a 
kimono for Tom’ are all tasks that may go in that list (www.
plancake.com)

Det finns två olika typer av listor. Dels systemlistor som alltid 
finns på plats i gränssnittet (en Inbox- och en Todolista) och där-
till kan användaren själv upprätta listor. Inboxen består olika typer 
av uppgifter som användaren har lagt dit men ännu inte organise-
rat medan Todolistan består av uppgifter som behöver genomför-
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as. De listor som skapas av användaren kan i princip handla om 
vad som helst. 

Applikationen erbjuder även en kalender via vilken en person 
kan hålla reda på uppsatta möten och åtaganden. På hemsidan kan 
man läsa om hur applikationen är menad att användas (fritt över-
satt):

Kontrollera din inbox under dagen, försök hålla den tom. 
Detta genom att:

Ta bort uppgifter som inte är viktiga
Göra dem direkt om de går snabbt (d.v.s. tar mindre tid än 

två minuter)
Flytta dem till en lämplig lista, ofta Todolistan 
Kontrollera din kalender
Kontrollera morgondagens uppgifter
Om tid över, välj en lämplig uppgift från Todolistan

Bild 1. Skärmdump av användargränssnittet i Plancake
(www.plancake.com)

I bilden kan vi till vänster se kalendern högst upp, följt av en In-
box och Todolista. Under dessa kan man se ett antal listor som an-
vändaren har upprättat, bland annat syns listan ”Renovering av 
källare”. 
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I mitten av bilden syns arbetsytan där inboxen för närvarande 
är öppnad. Ovanför den, under ”Add task”, finns en symbol för 
avslutade uppgifter (ruta med en bock i), till höger finns en blå 
knapp som hjälper användaren att skapa nya uppgifter och högst 
upp syns texten ”notes” vilket är en texteditor. 

Som nämndes ovan valdes just denna GTD-applikation på grund 
av dess enkelhet, att den är internetbaserad och gratis. Dessutom 
bör nämnas att den har en tydlig instruktionsfilm som visas när 
användaren loggar in för första gången.

Resultat
Denna del av artikeln är strukturerad i enlighet med de frågor som 
studenterna ombads reflektera kring i sin avslutande examination. 
Två av de ursprungliga frågorna har slagits samman då de i prin-
cip efterfrågade samma uppgifter. 

Värt att nämna inför redovisningen av resultatet av vår studie är 
att i tre fall uppgav studenterna att de inte har använt sig av, utan 
endast har ”kikat på” applikationen inför examinationen. Dessa 
studenters svar har exkluderats från resultat, slutsatser och diskus-
sion på grund av att deras avsevärt begränsade erfarenhet av appli-
kationen gör att de enbart har kunnat utvärdera den på ett myck-
et ytligt plan. 

Omfattning av användning
En av de frågor som studenterna ombads besvara (se Bilaga 1) 
handlade om att uppskatta själva nyttjandegraden av Plancake. 
Många uttryckte sig dessvärre mycket vagt på frågan om frekvens. 
Ett exempel är Hans som inledningsvis använde sig av Plancake, 
men som uppgav att ”på senare tid har jag inte använt mig av 
webbplatsen för att dokumentera mina händelser” (Hans). Där-
till finns i materialet exempel på studenter som använde Plancake 
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mycket sparsamt och i stort sett uteslutande för uppgiftens skull 
som de studenter som verkligen gjorde sitt bästa för att sätta sig in 
i uppgiften och utforska systemet.

En student vid namn Kent uppger exempelvis att han bara har 
loggat in ”för sakens skull”. Orsaken till detta uppges variera, men 
en faktor som enligt många har betydelse är huruvida en student 
redan använder andra former av tidshanteringsstöd. Simon upp-
ger att han ser fördelar med ett system som Plancake, men att han 
betraktar det som omständligt att behöva slå igång datorn i jämfö-
relse med att ta fram sin fysiska almanacka.

Linda och Pierre föredrar till skillnad från Simon, digitala alter-
nativ. Linda använder sig av Googles kalender (kopplad till mobil) 
medan Pierre föredrar iCal. Andra studenter anser emellertid att 
de kan hålla reda på sina aktiviteter utan någon form av materiellt 
eller virtuellt stöd. ”Jag känner inte att jag har ett behov av hjälp 
att komma ihåg saker och ting. Vilket leder till att produkten inte 
fyller några behov för mig.” (Paul) 

I studentgruppen finns även en del exempel på studenter som 
har strävat efter att verkligen pröva Plancake på ett något mer om-
fattande vis. I denna grupp finns även flertalet som uttrycker att 
de har uppskattat dess funktionalitet. Exempelvis uppger John att 
han har lagt in mellan 40 och 60 aktiviteter i Plancake och han be-
skriver smått poetiskt att applikationen har fungerat som en ”re-
ling att hålla i när havet stormade och ingav hopp om att så länge 
planeringen följdes skulle allt hinnas med”. 

Även Lars visade sig ha fattat tycke för applikationen och be-
skriver hur han från en känsla av skepsis, successivt kom att upp-
skatta applikationen allt mer. Lars menar att användningen fick 
honom att förstå vad god planering kan betyda för ens vardag och 
liknar sin användning vid ett ”dominospel” där han lärde sig upp-
skatta en funktion efter en annan. 
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Lars inloggningsmönster skiljer sig dock avsevärt från huvud-
delen av de övriga studenterna. Medan Lars tenderade att logga in 
allt mer ofta uppger flertalet andra att de efter en inledningsvis re-
lativt omfattande användning kom att logga in allt mer sällan mot 
slutet av kursen. Sammanfattningsvis visade det sig att de allra fles-
ta studenterna använde Plancake i mycket begränsad utsträckning. 
Flertalet av dessa uttryckte sig också i mycket kritiska ordalag i sin 
skriftliga utvärdering av systemet.

Upplevd nytta
Flertalet studenter uttrycker sitt gillande över Plancakes enkelhet 
med avseende på dess design och menar att enkelheten ger goda 
möj ligheter att snabbt få överblick över sina åtaganden. Vidare ut-
trycker de flesta studenterna sin uppskattning rörande färgerna i 
gräns snittet och menar att de är smakfulla. Studentgruppen upp-
skattar även den instruktionsfilm som visas vid första inloggningen.

När det gäller upplevd nytta visar utvärderingen att studenter-
na upplever en mycket varierad sådan efter att ha provat att använ-
da Plancake. Vissa ser en potential i tillämpningen givet dess möj-
lighet att skapa öka struktur i individens vardag. Andra ser dock 
ingen sådan potential överhuvudtaget, utan beskriver Plancake i 
termer av ett nödvändigt ont för att kunna klara av att lösa upp-
giften på kursen.

En av de studenter som upplever applikationen som en till-
gång är Lars. Lars beskriver att han inte bara lägger in studierela-
terade uppgifter utan även privata angelägenheter som exempelvis 
julklappsköp, träningspass, betalning av räkningar och poängte-
rar hur pass mycket bättre allt går när man planerar. Han uppger 
dock att han är medveten att det kanske inte har så mycket med 
just Plancake att göra utan mer med det faktum att han har börjat 
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skapa struktur i tillvaron. Även Jim uttrycker att det kändes skönt 
att få hjälp att strukturera sina åtaganden och menar att det blev 
lättare att minnas allt som skulle utföras.

Elin och Sofia anser att själva grundidén i Plancake är bra och 
menar att skapandet av listor över aktiviteter som väntar på att ge-
nomföras känns bra eftersom det gör arbetet överskådligt. Elin ut-
trycker: ”…det kan kanske vara bra när det hopar sig av todo-sa-
ker i huvudet att kunna strukturera upp det lite och se att allt inte 
behöver göras just nu”. Peter uttrycker också gillande över möjlig-
heten att associera uppgifter med olika kontexter och att det där-
med blir lättare att hålla isär dem. 

Elin reflekterar dock även över en potentiell risk med skapan-
det av listor. Elin målar upp ett motsatt scenario där listan över så-
dant som väntar på att genomföras bara blir allt längre, och där 
”en massa aktiviteter som inte är utförda hänger som en tung slö-
ja över kraven”.

Ove lyfter fram möjligheten att skriva ut sina göra-listor som en 
av applikationens främsta styrkor. Detta menar Ove, gör dels att 
han inte behöver titta på det gränssnitt som omgärdar själva listor-
na, dels föredrar Ove att ha sina listor och sin planering utskriv-
na i fysisk form. (Ove jämför med iCal där detta inte går att ord-
na lika smidigt.) 

Elin, Lars och Kent uppskattar även möjligheten att kunna stry-
ka eller bocka av sådant som är genomfört. Detta skapar en känsla 
av att faktiskt ha åstadkommit någonting i stället för att fokusera 
på allt som ännu inte är gjort. Även Sofia reflekterar över detta och 
menar att applikationen bygger på ett grundläggande antagande 
om att vi är i behov av bekräftelse. ”Varje gång man kan bocka av 
något på listan blir det synligt för en själv vad man har lyckats med 
och att man har varit duktig”. (Sofia)



38

Refereegranskade artiklar

Även Jim uttrycker åsikter i linje med Elins och Sofias. ”Ur mitt 
perspektiv var det väldigt skönt att föra in mina planeringar när 
det väl gjordes, jag kände mig strukturerad och ambitiös.” Jims 
ambition var inledningsvis att verkligen använda applikationen så 
mycket som möjligt eftersom han såg det som en möjlighet att ”…
planera, strukturera och till och med att prioritera…” sitt arbete. 
Dock lyfter Jim fram det faktum att han måste ha tillgång till en 
dator för att använda Plancake som ett problem. ”…när jag slut-
ligen satt vid en dator hade jag oftast glömt bort att föra in det 
(uppgiften) som en ”task” i planeringsapplikationen. I och med 
detta blev användningen ett fåtal gånger i veckan”. 

Förslag på ny design för ökad användning
Den mest frekvent framförda kritiken mot Plancake handlar om 
att den endast är åtkomlig online. Många är de studenter som be-
skriver att de önskar att den kunde integreras med andra typer av 
tjänster såsom e-post och sociala medier. Studenterna uttrycker 
även önskemål om att olika plattformar såsom dator och mobilte-
lefon, skulle kunna integreras i högre grad. Därtill efterfrågar en 
stor del av studenterna bättre möjligheter att få en överblick över 
till exempel en veckas eller månads aktiviteter.

En av de deltagande studenterna Anna, uppger att hon uteslu-
tande har använt sig av Plancake för studieärenden. Anna anser 
att det behov hon har privat handlar om att snabbt kunna skriva 
ner en idé eller uppgift och att då vara tvungen att koppla upp sig 
(för att använda Plancake) ansåg hon vara för omständligt. Anna 
vill att systemet i stället skall vara tillgängligt från hennes mobil, 
helst i realtid. Ett annat alternativ är att den skall vara tillgänglig 
via dockning. Båda dessa alternativ, menar Anna skulle öka sanno-
likheten att använda systemet. 
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Cecilia avviker däremot från Annas och de flesta övriga deltaga-
re i studien genom att uttrycka sitt gillande över att man kan kom-
ma åt det internetbaserade Plancake överallt. Hon påpekar att det 
inte är ovanligt att vi idag har många olika datorer som vi använ-
der vid olika tillfällen och platser och med anledning därav är den 
internetbaserade lösningen mycket viktig. 

Studenterna presenterar flertalet kreativa förslag på hur Planca-
ke skulle kunna utvecklas för att bättre passa deras behov. Hans, 
Jim och Sandra uttrycker exempelvis att de skulle uppskatta möj-
ligheten att kunna skicka ut påminnelser i form av till exempel SMS 
eller e-post via Plancake. Ett SMS skulle exempelvis försäkra indivi-
den om att ingenting skulle glömmas eller försummas.

Simon lyfter ytterligare ett kreativt förslag genom önskan att 
kunna kontakta sina vänner via GTD-applikationen, ”att man gjor-
de ett litet socialt nätverk med en chatt”. Liknande förslag fram-
fördes även av många andra studenter, dock var det i de flesta fall 
oklart exakt vad det var man ville integrera mellan olika tjänster.

Elin saknar i likhet med flertalet andra deltagare, en överblick 
över veckans händelser och efterfrågar en tydligare överblick över 
viktiga ”måste-tider” för möten. Detsamma gäller för Måns, Sofia, 
Linda och Peter som alla uttrycker liknande önskemål. Peter tilläg-
ger att om detta inte vore möjligt skulle ett alternativ kunna vara 
att varje morgon skicka ut dagens agenda via SMS till användaren.

Sofia kan mycket väl tänka sig att använda ett GTD-program gi-
vet att det är möjligt att synkronisera programmet med en elek-
tronisk kalender. Sofia förslår att synkronisera Plancake med en 
smartphone eller datorn och gör jämförelser med Outlook. Sofia 
lyfter även fram fördelar med att koppla Plancake till Facebook för 
att automatiskt kunna föra in evenemang som man via Facebook 
planerar att delta i. Även Kent diskuterar detta som en intressant 
vidareutveckling av Plancake.
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Det skulle också vara intressant att länka Facebook events till 
plancake så att de automatiskt lagras och visas som en todo ak-
tivitet (Kent)

Vidare skulle Sofia gärna se en funktion där det bredvid anteck-
ningarna i Plancake, vore möjligt att se händelsernas plats via ex-
empelvis Eniros kartor. Förslagsvis

om man är konsult eller säljare och lägger in möten hos kun-
der, så ska man enkelt kunna få koordinater eller vägbeskriv-
ning. (Sofia)

Med tanke på att fysiska kalendrar kommer i alla möjliga stor-
lekar och former ser jag inte en anledning till att behandla pla-
neringsdelen och kalenderdelen som separata vyer. Jag skulle 
snarare slå ihop dessa och komprimera informationen för att 
passa den. (Ove)

Ove utgår här från att kalendern har den form som en väggkalen-
der vanligtvis har i form av ett rutnät med siffror (som motsvarar 
datum). Ove föreslår att man placerar en att-göra-händelse i en av 
kalenderns rutor eller att placera dem i ett fält bredvid kalendern. 
I och med detta skulle man slippa klicka sig fram för att hitta det 
man vill nå.

Många studenter ger även förslag på hur man skulle kunna för-
bättra Plancakes design på ett estetiskt plan. Ariel går längre än så 
och föreslår att man skulle kunna utsmycka sin Plancake-sida med 
tårtor när någon fyller år, eller med en bild på en vän om man har 
planerat att fika tillsammans. 
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Tankar inför fortsatt användning
Tre av de studenter som ingick i studien uppger att de har för av-
sikt att fortsätta använda Plancake. En av dessa, John, uppger att 
han absolut skulle kunna tänka sig att fortsätta använda Plancake 
givet att applikationen kan integreras med email och Google ca-
lender. 

Ett mer förutsättningslöst gillande beskriver Lars som säger:

jag planerar att använda Plancake för kommande kurser. Det 
kan vara en inbillning, men jag känner en glädje när jag ’bokar 
av’ en slutförd aktivitet, och den gröna rutan dyker upp mer 
orden ’Task marked as done. Congratulations!’

Av de som säger sig vara ointresserade av en fortsatt användning 
anser vissa att de inte ser någon mening med Plancake, medan an-
dra upplever att det visserligen skulle kunna vara bra, dock inte i 
dess nuvarande utformning. Kent skriver:

det kan dock hända att jag i framtiden skaffar Plancake app-
likationen till min mobiltelefon och då använder den istället 
för almanackan.

Den person som uppger att hon skulle kunna tänka sig att fortsät-
ta använda applikationen skriver så här:

Jag har redan börjat lägga in saker för nästa kurs. Jag tycker 
det är roligt att planera och organisera och även om det tar en 
massa tid att lägga in uppgifterna så upplever jag det värt be-
sväret… Det är en behaglig känsla att få ta bort något som är 
klart och det underlättar för mig att strukturera upp det som 
ska göras i mindre delar.
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Dock uppger studenten utan att förklara exakt varför, att denna an-
vändning skulle kompletteras med Windows Live Mail Calender. 

Givet den nuvarande utformningen av Plancake uppger Hans 
att han skulle kunna tänka sig att fortsätta använda systemet, men 
som han säger ”för nöjets skull och inte för att jag behöver”. 

Många studenter anser att de hade använt sig av Plancake mer 
om det hade funnits en möjlighet att använda sig av applikatio-
nen offline.

Problemet med programmet anser jag är att man måste sitta 
vid en dator för att kunna använda det (…) det gör att appli ka-
tionen blir ganska osmidig, något som skulle kunna lösas till en 
viss grad med framtagandet av android och Iphone stöd (…) det 
skulle möjliggöra att Plancake följer med vars man är går. (Kent)

Måns är inte särskilt förtjust i applikationen och har svårt att tänka 
sig att fortsätta använda den. Måns delar uppfattningen med fler-
talet andra i studien när han uttrycker:

det mest grundläggande anser jag är (…) att man måste ut-
veckla en mobilapplikation. I dagens samhälle har alltfler en 
smartphone och det ökar tillgängligheten väldigt mycket.

Sofia uttrycker att hon inte har behov av Plancake eftersom hon 
sedan tidigare redan har lärt sig att strukturera sitt arbete i linje 
med grunderna i Plancake.

För de som inte har förmågan att strukturera och göra listor 
över sina uppgifter kan nog ett sådant här program hjälpa dem 
att få saker gjorda, men för mig som under lång tid använt så-
dana här metoder kändes det överflödigt. (Sofia)
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Slutsatser
Det framgår tydligt av resultatet att studenternas behov av stöd för 
tidshantering varierar en hel del. Detta är i och för sig föga överras-
kande med tanke på att det alltid finns individer som är mer struk-
turerade än andra och vice versa, det vill säga individer som använ-
der sig av konventionellt tidshanteringsstöd (till exempel fysiska 
och digitala kalendrar) och de som inte gör det. Givet de resultat 
som framkommit är även en bidragande orsak till den begränsade 
användningen att applikationen inte upplevs som bra.

För att en GTD-applikation skall kunna få avsedd effekt och an-
vändas av studenter bör den vara ständigt tillgänglig. En viktig as-
pekt av GTD är att användaren snabbt skall kunna externalisera en 
idé, tanke eller reflektion. Detta försvåras dock avsevärt i och med 
att det krävs uppkoppling. I efterhand kan vi konstatera att detta 
var en felaktig bedömning från vår sida eftersom vi antog att stu-
denter hade en näst intill konstant tillgång till internet. 

Många studenter anser att den kalenderfunktion som finns i 
Plancake skulle kunna utvecklas till att bli mer konventionell. Det 
visar sig även att flertalet studenter, särskilt de som har prövat appli-
kationen i en liten utsträckning, kommenterar Plancake baserat på 
en förståelse för kalendersystem och inte på GTD-applikationer. Den 
sistnämnda typen av system har en funktionalitet som kalendersys-
tem saknar, vilket indikerar en liten användning av Plancake.

Ett flertal användare förespråkar även möjligheten att kunna 
personifiera sin applikation genom att ändra form och färg eller 
lyfta fram vissa funktioner istället för andra.

Några studenter föreslår att man skall lägga till en rad funktio-
ner som de nyttjar i sociala medier till GTD-applikationen. Dessa 
studenter nämner exempelvis att de skulle vilja ha stöd för chatt 
och andra nätverksaktiviteter.
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Någonting som framgår av vissa studenters redogörelser är att 
dessa inte fullt ut förstår systemets funktioner. Givet den korta in-
troduktion som erbjöds och att inga krav på en sådan förståel-
se krävdes, får det anses som lämpligt att inför fortsatta tester de-
monstrera applikationen och dess funktionalitet mer noggrant.

Med utgångspunkt i denna studie indikerar resultaten att en 
GTD-applikation bör ha följande funktionalitet för att bättre stöd-
ja studenters tillvaro: 

• möjlighet till synkronisering mellan bärbar enhet (till 
exempel telefon) och internettjänst 

• applikationen bör vara tillgänglig i offlineläge, enkel och 
snabb

• påminnelsefunktioner bör finnas 
• kalendern bör vara tydlig och mer likna en konventio-

nell kalender 
• applikationens gränssnitt bör gå att konfigurera baserat 

på individens önskemål
• möjligheten att välja språket svenska bör finnas

Baserat på denna studie och den ovan beskrivna och önskvärda 
funktionaliteten finns det anledning att överväga andra GTD-app-
likationer såsom exempelvis Chandler (www.chandlerproject.org) 
och ToDoList (www.abstractspoon.com/tdl_resources.html).

Förutom att vara gratis, kan dessa två föreslagna applikationer 
användas både med och utan uppkoppling. Därtill kan de synkro-
niseras med handhållna enheter. Dock, givet att det pågår ständigt 
utvecklingsarbete med GTD-applikationen Plancake är det emeller-
tid möjligt att applikationen har potential att användas igen med 
tanke på många av de positiva omdömen det fick när det gäller en-
kelhet, estetik och lärbarhet.
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Diskussion
Syftet med denna studie var att pröva i vilken utsträckning och på 
vilka vis ett tidshanteringsstöd kan stödja studenter i deras arbete. 
I denna avslutande del avser vi föra en diskussion kring de slutsat-
ser som presenterades i föregående avsnitt.

Det finns en rad faktorer som gör att man kan ifrågasätta denna 
artikels slutsatser. En kritisk läsare skulle exempelvis kunna välja att 
fokusera det faktum att ett mycket begränsat antal av de studenter 
som deltog i studien faktiskt uppskattade Plancake. Därtill uttryckte 
flertalet att de inte använde applikationen till någonting utöver vad 
som krävdes för att klara av att genomföra examinationen.

En kritisk läsare skulle även identifiera osäkerheten i det initia-
la antagandet som författarna delar, upplever och uttrycker röran-
de att studenter av idag presterar sämre. Oavsett hur det förhåller 
sig med det initiala antagandet eller med det pliktskyldiga använ-
dandet kan emellertid besvarandet av de frågor som inryms i stu-
diens syfte lära oss en hel del om hur studenter hanterar sin vardag 
och sina åtaganden.

För det första, vårt antagande att studenter föredrar en inter-
netbaserad applikation framför en lokalt installerad var näst intill 
hundraprocentigt felaktig. De allra flesta som deltog i denna stu-
die ger intryck av att spendera en stor del av sin tid offline. 

För det andra, en avsevärd andel av de studenter som ingick 
i studien använde sig sedan tidigare av någon form av kalender. 
Detta är något som medför att den GTD-applikation som introdu-
ceras för en grupp studenter måste erbjuda minst den typ av funk-
tionalitet som en kalender erbjuder, samt all den funktionalitet 
som GTD-modellen förespråkar.

För det tredje, även om vårt syfte inte omfattade att utreda i vil-
ken omfattning som de deltagande studenterna upplevde samma 



46

Refereegranskade artiklar

sorts utmaningar som har beskrivits i tidigare refererad forskning 
(se till exempel González och Mark, 2004; O’Connail och Froh-
lich, 1995), framstår det baserat på vissa studenters berättelser som 
så. En student uttrycker till exempel:

Tänker bara på mig själv där jag har skolan och det deadlines 
som finns där. Jag arbetar extra så ofta jag kan. Har även mina 
tre barn som har sina träningar och andra aktiviteter som skall 
hållas koll och reda på. Mitt i allt detta även vänner och bekan-
ta som även har sin plats i kalendern. Så jag förstår tanken med 
Plancake och tanken är god och har sitt syfte.

Värt att nämna är emellertid att denna student endast represente-
rar ett fåtal medan följande uttalande speglar en mer domineran-
de attityd. Denne manlige student anser sig vara väldigt målmed-
veten och ”behöver därför ingen applikation på nätet för att hjälpa 
mig att hålla reda på mina studier och händelserna i mitt priva-
ta liv.”Detta svar kan ha sin grund i att han är en person som har 
en sådan talang alternativt att han faktiskt inte har särskilt många 
aktiviteter att hålla reda. En GTD-applikation är således möjligen 
inte nödvändig. 

Slutligen, en utmaning inför kommande försök med tidshante-
ringsstöd i studentgrupper är att motivera studenterna att på allvar 
pröva den applikation som tilldelas dem. Flertalet av våra delta-
gande studenter uppger att de enbart loggade in i Plancake då och 
då, vanligtvis mest pliktskyldigt, och då är det naturligtvis svårt att 
uppleva de fördelar som kräver en mer omfattande användning. 
Stödet bör även introduceras grundligare än vad som var fallet i 
den studerade gruppen. 
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Bilaga 1 – Essäfråga 3 (något förkortad)    
    
Reflektion om design och användning
Denna fråga består av två delar. En del som du skall genomföra i 
början av kursen, och en del som du skall genomföra i slutet av 
densamma. Båda dessa delar handlar om att reflektera kring de-
sign och användning av en ny applikation, Plancake, en så kall-
lad GTD-applikation.

GTD är en förkortning av Getting Things Done som är en tids-
hanteringsfilosofi, skapad av David Allen, som har sin grund i an-
tagandet att människor behöver hjälp med att strukturera sitt ar-
bete och sin vardag. Tanken med GTD är att man genom att skriva 
ned saker som man måste och vill göra samt bli påmind om när sa-
ker måste göras, kan lära sig att mer effektivt utnyttja sin tid, hin-
na med mer och bli mindre stressad.

Baserat på GTD har en rad applikationer utvecklats som ytterli-
gare stödjer den ovan beskrivna filosofin. Den applikation som jag 
vill att du använder heter Plancake och finns att ladda ned på föl-
jande adress: www.plancake.com. Anledningen till att jag valt just 
denna applikation är att den är gratis, enkel och internetbaserad.

När du skapat ett konto (i samband med genomförandet av del 
1 av denna uppgift) vill jag att du därefter för in de ”projekt” som 
finns på denna kurs, essäfrågor, grupparbete, handledning, stu-
dentpresentationer, lektioner med mera. Det är dessutom önskvärt 
att du för in privata åtaganden i Plancake (arbetspass, tränings-
pass, sociala aktiviteter).
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Essäfråga 3: del 1
Denna examination (både del 1 och 2) är individuell och ska där-
med lösas enskilt.

Din uppgift är att genomföra och dokumentera en heuristisk 
utvärdering av Plancake. Vi kommer att gå igenom de olika stegen 
för en heuristisk utvärdering på lektionstid. Den här typen av ut-
värdering finns också väl beskriven i kurslitteraturen. 

Vid föreläsningen den 21/12 skall var och en redogöra för att 
denna heuristiska utvärdering har genomförts i form av uppvisan-
de av er dokumentation av utvärderingen. 

Essäfråga 3: del 2
Uppgiften handlar om att efter en tids användning, analysera det 
GTD-program (http://www.plancake.com) som ni har använt er av 
under kursen. Ni baserar er analys på följande frågor: 

1. Beskriv i vilken omfattning du har använt dig av Planca-
ke (flera gånger om dagen, dagligen, varannan dag, nå-
gon gång i veckan o.s.v.)

2. Beskriv på vilket sätt som applikationen har utgjort ett 
stöd för dig i dina studier och i ditt privatliv. 

3. Om du inte anser att applikationen har utgjort något 
stöd för dig i ditt arbete/privatliv, hur skulle den se ut 
för att göra det i högre grad? 

4. På vilka antaganden om våra behov anser du att Planca-
ke är designat? 

5. Ge minst fem förslag på hur applikationen skulle kunna 
vidareutvecklas för att utgöra ett bättre stöd för dig (ex-
empelvis: förslag på reviderad design, förslag på kopp-
lingar mot andra applikationer, artefakter o.s.v.)
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6. Beskriv tre saker med designen som du anser är riktigt 
bra. Motivera dina val.

7. Utgå från den erfarenhet du har från att använda dig av 
GTD-applikationen under denna kurs. Hur ser du på de 
brister du under den första (heuristiska) utvärderingen 
påpekade? Står du fast vid att de behöver åtgärdas, eller 
anser du idag att fanns de där av någon anledning?

8. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta använda Planca-
ke även efter denna kurs? Motivera: varför, varför inte?

Formalia
• Varje svar bör inte överskrida 1500 ord (i alla fall inte 

mycket).
• Svaren ska skrivas på ordbehandlare, typsnitt Times 

New Roman, typstorlek 12 p, radavstånd 16 punkter, 2,5 
cm rak marginal på höger och vänster sida.

• Denna examination är ett enskilt arbete, vilket innebär 
att svar som bär spår av samarbete, kopiering av andra 
texter eller liknande kommer att underkännas.

• I de frågor där du ombeds att redovisa egna uppfatt-
ningar eller argument bedöms inte svaren efter ”rätt” 
och ”fel”, utan efter i vilken mån de visar att du förstått 
problemet och aktivt tagit del av kursens innehåll.

• Det är viktigt att du är ambitiös vad gäller din behand-
ling av svenska språket samt vid angivelser av eventuella 
källor. 

• Kom ihåg att motivera dina svar och att argumentera för 
de uppfattningar och påståenden du för fram i svaren.
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Abstract
This essay argues for developing a signature pedagogy for the his-
tory of technology survey (as opposed to a coverage pedagogy) 
using approaches from blended learning and active reflection over 
skills and concepts the students should acquire through the cour-
se. The coverage model is strong in history as a discipline, in part 
because of the strong reliance on textual evidence and large num-
ber of historical facts and chronologies that history teaching has 
emphasized for a long time. 

Introduction
The subject matter of history of technology poses significant pe-
dagogical challenges to teachers working not just within distant 
learning, but also in traditional classrooms settings. An introduc-
tory course that takes seriously both the history and the materiali-
ty of technology is no simple thing. After teaching such a class for 
several years, I have grown increasingly frustrated with how both 
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I and my teacher colleagues have approached technology in the 
classroom through a coverage model. This essay is an attempt at a 
pedagogical, practical, and philosophical reevaluation of my own 
teaching towards developing a signature pedagogy for the history 
of technology. 

The problem is a composite one, and I believe it is related to the 
way both teacher (and teaching materials) and students approach 
the history of technology. In other words, the problem I will dis-
cuss is very much one of establishing a good learning situation. The 
first section of this essay will discuss what I consider the main goals 
and challenges of teaching history of technology. The essay argues 
that these challenges are often connected to teaching styles and si-
tes, and makes a case for blended learning pedagogies as a strategy 
for rethinking the history of technology survey. 

Teaching the History of Technology: A Primer
Most books explicitly written for teaching the history of techno-
logy start out by asking the question “what is technology?” Most 
trace the history of the word and concept technology back to the 
1800s, seeing it in relationship to techne, technique, Technik, and 
related concepts from arts, crafts, and engineering. The history of 
technology is intimately connected to the production of what we 
today think of as technology, of the skills, methods, and innova-
tors that creates material things and technological systems. Many 
introductory courses tend to teach the history of technology as a 
series of historical phases that succeed each other, of eras and ages 
and paradigms defined by the dominant technological and scien-
tific model (see for instance Smith & Clancey 1998; Misa 2004). 
Some examples are “the industrial age”, “the information age”, 
and so on. If one is teaching the history of the industrial age, the 
teacher then needs to talk about all the elements – the science, the 
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technology, the social organizations – that made it possible. Often, 
such courses end up as so-called “coverage” surveys, focusing on 
covering as much material as possible to ensure that the students 
acquire all the facts and data they need to understand the course 
topic (Calder 2006).

Since the late 1980s, scholarship in the field has increasingly 
moved away from this focus on production, and included the dis-
semination, use, and longer life-cycles of technology in the de-
finition of the word. Such approaches have increasingly moved 
into teaching materials as well, generally concluding that the term 
technology remains elusive today, pointing to a multiplicity of 
uses and meanings (a selection of often-used books for teaching 
history of technology are Friedel 2007; Hughes 2004; Nye 2006; 
Pursell 1994). Carroll Pursell states it succinctly:

A Coca-Cola bottle, a Samurai sword, a Rolls-Royce, and a pre-
historic stone tool are linked not only because they are the pro-
ducts of technology, but also because each is a symbol invested 
with meaning. These objects and products allow us to do things; 
and they also allow us to say things – about who we are, what we 
value, and our place in society (Pursell 1994, p. 14).

Pulling the history of technology out of the realm of industry and 
production, and into the everyday lives of people, as a question of 
values and relationships between people and technology, resona-
tes much more with how I want to teach the history of technology.

However, to teach the history of such object relationships is not 
uncomplicated. A history of technology course should teach the stu-
dents to understand a technology and the relationship to its users, 
at a specific point in time. How can we understand technological 
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change? What made a technology so important at exactly this time? 
What factors allowed it to succeed or fail? Through asking such 
questions, one can teach the more general historical point of how 
we come to take certain things for granted and forget other things.

This brings us to what I consider the two main pedagogical chal-
lenges of teaching the history of technology. First, all knowledge is 
historically situated. What this implies for the history of technolo-
gy is that students may relate to past technologies either through 
analogy, for instance by thinking that the first Walkman from 1979 
is just like an iPod, or through assuming continuity, such as assu-
ming that the identity of a car like the Volkswagen has remained 
stable over time. A car today is something else than a car in 1950, 
culturally and technologically. Our existing understanding of an 
object or technology shapes our understanding of past objects.

Sam Wineburg argues that such questions “lie at the heart of 
historical understanding. Given what we know about the entren-
ched nature of beliefs, how, exactly, do we bracket what we know 
in order to understand the thinking of people in the past” (Wine-
burg 2001, p. 10). The epistemology – the nature and scope of 
knowledge – of historical technologies thus needs to be very ex-
plicitly handled by teachers, and this is something that good text-
books and syllabi can handle well. 

The second challenge is related to the materiality of technolo-
gy. Technology is not just about ideas, even though that certainly 
is important. Technology is also about material objects, with tacti-
le and visual qualities. In order to understand technology, to do it 
justice, students also need to get some feeling of how a technolo-
gy feels, beyond what a strictly textual approach can do. How can 
we teach historical encounters with the material? Moreover, how 
can we do this without losing touch with the material, reducing 
it to something textual? This is not an easy task, something often 
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acknowledged in user-centered technology studies (Bijker 1997; 
Fischer 1994). Carroll Pursell argues that technologies can be read 
just like a text, and that “careful deconstruction can reveal layers of 
meaning in their production and use” (Pursell 1994, p. 14). 

If we think about semiotic analyses of text, however, we see how 
texts are encoded by author and interpreted by readers. The ques-
tion of authorship of technology is a complicated one, however. 
And while it can be useful to think metaphorically about techno-
logy as texts, we need to be careful about reducing the understan-
ding of technology to a textual one. We tend to learn about past 
technologies through written accounts, and we discuss this textu-
al knowledge in class.

Technology is so central in our lives that it sometimes can be 
hard to see technology as a result of historical processes. We – stu-
dents and teachers alike – know and experience the world through 
material things, by using, owning, discarding, and desiring them. 
Some of these artifacts are clearly technologies, while other are no 
longer considered technologies, even though they are the result 
of historical technological developments. Our everyday lives both 
shape and are shaped by our material surroundings. In such a si-
tuation, it is hard to distinguish between the material and the cul-
tural; these blend together in a seamless whole.

The French artist René Magritte elegantly summarized both 
these problems in his famous painting of a pipe and the words 
“Çeci n’est pas une pipe” - “This is not a pipe” (Magritte 1928–29). 
We can’t look at the artifacts themselves. We can look at picture – 
but it’s not a pipe. We can read the text – but it’s not a pipe either. 
We can have someone tell us about the picture, the text, and the 
pipe.  One can of course get out a real pipe. There are several lay-
ers of understanding, of history, of communication between the 
viewers, the picture, and the imagined pipe.
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Historians know this problem well, of course, since it applies to 
every historical phenomenon – we can’t know it as it was, we can 
only know it through imperfect representations and interpreta-
tions, based on incomplete sources. Sam Wineburg calls this pro-
cess of grappling with the past historical thinking (Wineburg 2001). 

Things past and present:  
Supporting artifact-based learning processes
I believe that as a teacher, I should try to convey what I find exci-
ting and interesting about technology. I do find many books and 
articles about this topic interesting and well-written, but a cour-
se can’t be based only on this. I like the artifacts, the technologies 
themselves. I have visited technology museums all over the world; 
I have seen most of the artifacts that classic history of technology 
books discuss. And I think this sense of materiality matters.  

I aim to have a key pedagogical perspective supporting my his-
tory of technology teaching. I wish to start with the world and 
the technologies that the students know, and to make it unknown 
again. Using digital technologies is worthwhile here, to get away 
from textual domination, but needs to be combined with the ma-
terial. Blended learning should reach beyond meeting in the class-
room. The value of physical social interaction should not be unde-
restimated, but that is not the challenge I wish to discuss. The key 
question in this essay, then, is how we can bring technology, the 
material world, into the teaching of history of technology. 

History of technology should not taught as a series of facts, as a 
list of technologies replacing one another, but as a way of thinking 
about technology. In the scholarship of teaching and learning, this 
approach is called a “signature pedagogy”, “what beginning stu-
dents in the professions have but history beginners typically do 
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not: ways of being taught that require them to do, think, and va-
lue what practitioners in the field are doing, thinking, and valu-
ing” (Calder 2006).

My intention as a teacher is to use the histories of particular 
technological artifacts as case studies to illuminate critical questions 
in history of technology. The course should explore the way our 
personal identities depend on things and highlight how technologi-
es are not “finished” when they leave the producer. In the first mee-
ting, the course should start by challenging students to think about 
technology – not the meaning and history of the word, but about 
the role of technology in their own lives. What is technology? Why 
does it matter? I wish to promote a view of technology as tools that 
we use to do things. Furthermore, I want to show how technology 
allows us to think about ourselves doing things. 

The key challenge is to teach an open, non-determined view 
of technological development. “By refusing to let any ensemble 
of objects define our world as already given, we can continue to 
choose how technology matters,” as David Nye states (Nye 2006, 
p. 226). I have identified three lessons that are central in my teach-
ing of history of technology.

1. Technologies have biographies
The biographies of individual technologies become a way to ap-
proach the broader question of technological development, of the 
relationship between technology and society. Through developing 
thick descriptions of the life-cycles of individual technologies, we 
can see how a technology is not “finished” when it leaves the pro-
ducer. Users matter for the development, spread, and evolution 
of technologies (Oudshoorn & Pinch 2005). We also see how old 
technologies live on after we think they have been replaced by 
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newer and better technologies. The old still lives on in the pre-
sent, often in unexpected ways, and often in unexpected places, 
as David Edgerton demonstrates in The Shock of the Old (Edger-
ton 2006). 

One case I have used to teach this point is the history of the 
Volkswagen Beetle. Originally commissioned by Adolf Hitler to 
serve as the German People’s car (hence the name), and designed 
by Italian designer Ferdinand Porsche, this car has had a long life, 
going though a series of cultural and material transformations. 
The Volkswagen technical design remained unchanged for a long 
time, while the cultural identity changed significantly. When the 
New Beetle launched in 1998, the technological frame had been 
completely redesigned, while the marketing strongly highlighted 
the history of the car. However, the uncomfortable Nazi past has 
remained undercommunicated (Nelson 1965; Patton 2002). The 
point of this case is to look at object biographies, to understand 
the origins, the transformations over time.

2. Technologies are social constructions
The second lesson is to think of technology as social constructions. 
Henry Petroski, an engineer-historian who has specialized in wri-
ting and popularizing the history of everyday object such as pen-
cils, paperclips, sandwich bags, etc, has argued that there is no 
perfect design: designing always “involves satisfying constraints, 
making choices, containing costs, and accepting compromises” 
(Petroski 2003, 13). Even in the most technical object some kind 
of social aspect can be found. This does not mean, however, that 
technology is all social. Rather, we need to remember that techno-
logies can’t be understood as isolated objects, but as parts of com-
plex systems. This is perhaps the critical point to get to in an arti-
fact-centered course. This complexity has increased over time, and 
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brings us to a related point: Technology is neither good nor bad; 
nor is it neutral. Historians of technology will know this as one of 
the “laws of technology” formulated by Mel Kranzberg. Technolo-
gies are part of both the material and the social, and they have an 
influence on both. We can’t, however, know beforehand what this 
influence will be. 

Certain technologies we don’t even think about as technologi-
es anymore; they have become invisible parts of our everyday li-
ves, and in a way disappeared from both the social and the mate-
rial. We find many such examples in packaging, and the bottle is 
one of the best examples. Scandinavia is somewhat special in that 
we have kept a very strong reusable container system, whereas lar-
ge parts of the world have transitioned to disposable containers 
of varying recyclability. In this case, we can use the physical bott-
le as an exercise in reading an object – what can the shape, the de-
sign features tell us? How is the object shaped by its use context? 
What are the key differences between an 1890 Swedish beer bottle, 
a 1915 Coca Cola bottle, a 1960s “No Deposit, No Return” bott-
le, and a Norwegian beer bottle from 2011? In this case I have ex-
amples of all these bottles that I can bring to class to demonstrate 
the way history is inscribed on the physical artifact (using examp-
les from Jørgensen 2011).

3. Technological change is not straightforward
The third lesson I want an introductory course to teach is the 
complexity of technological change. There is nothing self-evident 
about it. It is not predetermined, nor can it be easily predicted. 
I have used the history of the telephone as a good example of 
this lesson, in particular a comparative study of the first telephone 
from the late 1800s with the introduction of the cell phone in the 
1980s. In both cases, the telephone producers targeted serious bu-
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siness users as their desired customer group, yet it was the “frivo-
lous” use of respectively housewives and teenagers that ended up 
defining the key use of these technologies (Fischer 1994). This case 
also demonstrates well how our relationship to technology is una-
voidably bound up with consumption, another key lesson from 
the history of technology (Nye 2006, p. 66).

Furthermore, technological change can mean both continuity 
and breaks. Some technologies represent something fundamental-
ly new, and it can be a challenge to transmit this insight. The Sony 
Walkman is a good example of this. The intention here is to really 
play on the association every student will make to the iPod when 
thinking about music and mobility. Music on the go has become 
something most people take for granted. Yet the Walkman was 
the first truly portable personal music unit, and represented a real 
shift in the relationship to music, and also the sociality surroun-
ding music. This example allows us to explore what this technolo-
gy does to people (du Gay et al 1997).

Blended Learning
So how do we connect these principles for artifact-based learning 
processes into practice in a classroom situation, then? In this sec-
tion, I will make an attempt to establish a best practice for blen-
ded learning situations that would be appropriate for a history of 
technology course. Blended learning is a term used for a number 
of approaches to teaching with technology, in particular to bridge 
the gap between classroom and online teaching (Bonk & Graham 
2005; Garrison & Vaughan 2007). The term has been criticized for 
being either too inconsistent or completely redundant (Oliver & 
Trigwell 2005).

Instead of looking at broad historical phenomena and the place 
technologies had in these, I wish to center my teaching of the his-
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tory of technology on a close examination of the relationship bet-
ween technologies and their users by doing in-depth studies of par-
ticular objects. For instance, the introductory course I’m designing 
will use objects such as the Volkswagen Beetle, the Sony TPS-L2 
Walkman, the Apple I computer, a Kalashnikov AK-47 machine 
gun, an Ericsson Hotline cellphone, a Coke aluminum bevera-
ge can, a light bulb, and others. Ideally, we would get to handle 
all these objects in class, combining the intellectual with the tac-
tile. Some of these are readily available for material examination, 
yet they need to be placed in an interpretive, contextual frame to 
allow students to read them. Others are too rare or too expensi-
ve to find. I have selected these items as well suited for exploring 
the three key principles outlined in the previous section. The lear-
ning outcomes for the course are designed around these principles 
as well: The students should be able to tell the biography of a tech-
nology, to demonstrate the social construction of technology, and 
to argue for technological change as a complex process. 

Student assignments and evaluations should reflect the teaching 
principles. A course that wants to get away from a strictly textu-
al treatment of the subject matter should encourage and embrace 
non-standard student assignment forms, such as websites, videos, 
podcasts, and so on. The course I’m developing now will requi-
re students to create and submit presentations in digital form, as 
outlined below. Such assignments require that the teacher is very 
clear on the ground rules, especially for proper citations and ima-
ge permissions. 

Different learning arenas have different strengths and a blended 
learning pedagogy should attempt to utilize the strengths and ba-
lance the weaknesses of the different arenas (Skill & Young 2002). 
I do not consider teacher monologues (i.e. “lectures”) a very good 
learning situation in either classroom or online settings. A key goal 
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of the blended learning strategies would be to encourage active 
participation from the students. 

The classroom lends itself to handling of physical artifacts and 
to face-to-face discussion. A somewhat under-utilized option is 
the field trip, where the teacher and the students leave the class-
room to observe and discuss something in another location. One 
example would be to use the Volkswagen case mentioned above 
and get a Volkswagen enthusiast from the rich veteran automo-
bile community to come visit the university with a modified and 
restored Volkswagen, to talk about living history and technology 
with the students.

Principles for online teaching
In the digital history community there is an ongoing discussion 
about methods and techniques for integrating technology in teach-
ing, mostly taking place in blogs and Twitter, and to a little degree 
published in ordinary academic channels. Many of these posts can 
be found on the collaborative blog “Profhacker: Tips about teach-
ing, technology, and productivity,” which is now run by the Ch-
ronicle of Higher Education (chronicle.com/blogs/profhacker/). 
There are also some well-known examples of high-profile univer-
sity teachers who have actively integrated technology in their own 
teaching, in particular Stanford anthropology professor Michael 
Shanks’ course “Ten Things” (http://documents.stanford.edu/Mi-
chaelShanks/11) He had students make web pages analyzing things. 
One such student project looked at women’s handbags, in an “at-
tempt to dispel the notion that the handbag is merely an accesso-
ry by analyzing the intricacies of this historic thing beyond the su-
perficial work it does. The handbag will be critically investigated as 
a “black box” which conceals various relationships and represents 
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those values, thoughts, and actions delegated to it.” Shanks’ stu-
dents mixed textual analysis, interviews, personal reflection, ima-
ges, and so on. This was five years ago, and as far I can see, they did 
not use video or sound much. Today the threshold for multimedia 
presentations is much lower; regular cellphones can record video of 
acceptable quality, and the videos can easily be uploaded to services 
like Youtube or Vimeo for public (or private) access. 

Online learning platforms of various kinds also have their own 
strengths and weaknesses. Most teachers use the university-provi-
ded learning management system (LMS) like It’s:learning, Sakai, 
Blackboard, Fronter, Moodle, and others. I will make a case for 
not only requiring students to actively use the online platform 
for writing assignments, but also to use a dedicated class websi-
te using the industry-standard Wordpress blogging software as the 
class’ collaborative space. While Wordpress originally was a speci-
alized blogging software, it has increasingly become popular as a 
dedicated CMS and news publication platform. There are two main 
reasons for doing this:

First, giving the students their own space, their own blog, with 
opportunities for customization and creative expression generates a 
feeling of ownership. There are two models for how to give the stu-
dents their own blog. One is to have it all on one central blog, mo-
derated by the teacher. This reduces the feeling of ownership and 
locks the blog to the course. The other is to ask the students to make 
their own blog at wordpress.com (or host it themselves, if they are 
so inclined), and then make a central website that aggregates the RSS 
stream – the automatically updated syndication stream – from all 
the individual blogs. The advantage of this solution is that the stu-
dents can keep the blog after ending the course, and it requires less 
work for the teacher to maintain and moderate it all. 
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Second, the students will learn transferable skills by gaining ex-
perience with Wordpress. Unlike a university LMS, which the stu-
dents will most likely never use again after graduating, Wordpress 
has an extremely broad user basis, and it is not unlikely that stu-
dents will have need of such skills again. If a student wants to dig 
beneath the immediate surface of Wordpress for layout customi-
zation, it offers a great opportunity (with many good tutorials) for 
learning HTML and CSS development too.

Establish real identities. Wordpress allows the teacher full con-
trol over students’ access rights and identities. Students will be re-
quired to use their real names and to create an avatar with a recog-
nizable picture, as a way of bridging the gap between classroom 
and online social interaction. Ideally, the combination of requi-
ring real identities and giving students an audience for their writ-
ing can encourage the students to put more effort into their assign-
ments, and also to get more out of this work.

Provide an audience. Students should be required to read and 
comment on each other’s online presentations. This simple task 
will give the students an audience beyond just the teacher. Further-
more, it is possible to stipulate that the final presentation should 
be a website accessible to anyone. This is the case with Shanks’ 
courses, for instance. In this case, the importance of following pro-
per rules for citations and image permissions becomes critical. 

Archive the content. At the end of the course, when all projects 
have been completed, the student projects should be archived. 
Text and image-based projects in Wordpress can easily be collec-
ted into PDF/ePub format using a plugin called Anthologize. This 
plugin was developed as a one-week “digital barnraising” collabo-
rative project called “One Week, One Tool,” hosted by the Roy 
Rosenzweig Center for History and New Media at George Mason 
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University, and funded by the National Endowment for the Hu-
manities, in the summer of 2010. Video, podcasts, and interactive 
maps can’t easily be saved in the same manner, but this can be ac-
hieved in other ways. If teaching institutions are required to keep 
a copy of all student assignments, there are certainly some relative-
ly unexplored challenges, particularly in the humanities, when stu-
dents are required to make digital or novel assignments. 

Encourage and enable collaboration. In addition to having stu-
dents work on their own project presentation, a blended learning 
course should also have some collaborative assignments, prefera-
bly some that in one way or another connects the virtual and the 
physical world. It is possible to think of this kind of assignment as 
a virtual field trip, a concept tested out by the Network in Cana-
dian History of Environment (NiCHE) as part of an online con-
ference called “Place and Placelessness” (http://niche-canada.org/
node/9493). A virtual field trip called “Walking the Commodity 
Chain: A Virtual Field Trip to Explore Automobility” had a map-
based interface where participants were asked to upload pictures of 
automobiles that revealed something about mobility in different 
locations around the world (Kheraj 2010). A possible assignment 
for a history of technology course would be to have the students 
explore their local environment, for instance for urban infrastruc-
ture, and add the entries to a map. This map could then be discu-
ssed and analyzed in the classroom, for instance. 

An added bonus of the working methods I have outlined here 
is that students would learn basic research skills, in particular ones 
that are relevant in the 21st century. Many of these skills would ea-
sily be transferable to other professions and other types of work, 
and the teacher should take the time to highlight these skills both 
at the beginning and at the end of the course.



66

Refereegranskade artiklar

Conclusions
This essay has argued for developing a signature pedagogy for the 
history of technology survey (as opposed to a coverage pedagogy) 
using approaches from blended learning and active reflection over 
skills and concepts the students should acquire through the cour-
se. The coverage model is strong in history as a discipline, in part 
because of the strong reliance on textual evidence and large num-
ber of historical facts and chronologies that history teaching has 
emphasized for a long time. 

In the essay, I proposed to use individual artifacts as case stu-
dies for class meetings, approaching them through a rich source 
selection and thick descriptions in order to actively reflect over the 
history of technology. I have outlined some principles for tech-
nology-assisted learning situations, as well as student assignments 
that utilize both classroom-based, field trip-based, and online-ba-
sed components. 
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Sammanfattning
Projektet “Omvärldsbevakning högre utbildning” 2008-2010 hade 
som ett av sina mål att undersöka och föreslå lösningar på hur 
“blended learning” kunde öka tillgängligheten till utbildning, 
framförallt i norra Sverige. Med hjälp av  litteraturstudier, om-
världsbevakning, benchmarking på andra universitet och iaktta-
gelser, undersökningar och diskussioner inom Umeå universitet 
analyserades begreppet, och ett tidsperspektiv prövades som alter-
nativ till ett vanligt förekommande plats- och transportperspek-
tiv. En sådan synvinkel har en intressant förklaringskraft och möj-
liggör ett skisserande av en ny modell för utbildningslogistik för 
universitetet med en långsiktigt hållbar regional tillgänglighet till 
utbildning. Det centrala är att utgå från de kvalitets- och effekti-
vitetsvinster som IKT kan möjliggöra i normalt utbildningsutbud 
– vilket direkt får positiva konsekvenser även för tillgänglighet till 
utbildning och på sikt även för en större, men generisk, omvand-
ling av vad som är normal universitetsutbildning.
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1. Bakgrunder till studien
1.1 Projekt om utbildningslogistik 2008-2010
År 2008 startades ett litet projekt av dåvarande prorektor för ut-
bildning vid Umeå universitet, professor Åsa Bergenheim. Projek-
tet förlades inom ENS, Enheten för Näringsliv och Samhälle, och 
Anders Norberg, utvecklingschef från Campus Skellefteå, projekt-
anställdes. Projektet kom att heta ”Omvärldsbevakning högre ut-
bildning”. Det fick breda projektmål men ett viktigt fokus var frå-
gan om ”blended learning” kunde innebära ökad tillgänglighet till 
högre utbildning i norra Sverige (och i förlängningen hjälpa Umu 
att nå ut nationellt och globalt). Låg det möjligheter till en ny ut-
bildningslogistik i utvecklingen av blended learning?

Bakgrunden till projektet var att Umeå universitets distansut-
bildning till lärcentra (kurser och program med samlingsort, van-
ligen via videokonferens) och decentraliserade utbildning (med 
mer än hälften tillresande lärare, annars konventionell utbildning) 
länge utgjort en projektbetonad utbildningssektor som utvecklats 
och understötts av EU:s strukturfondsmedel. Dessa utbildning-
ar blev ofta kortlivade och projektbetonade. Från 2007 gick det 
slag av EU-medel som använts (Sociala fonden 3.5 Utbildning och 
kompetens-försörjning) inte längre att använda för ett sådant syf-
te. Samtidigt hade campusförlagd utbildning i Umeå också bör-
jat använda mer och mer IKT-teknik, som lärplattformar och dess 
funktioner vilket innebar tendenser till konvergens av undervis-
ningsformer. Campusutbildningar kunde ibland bli mera tillgäng-
liga än vissa utbildningar som skulle öka tillgänglighet, etc. Dess-
utom hade mycket flexibel utbildning med ”samlingsort Internet” 
utvecklats (ofta utan tider och platser), men hade ofta svårighet 
med tillräcklig genomströmning av studenter. 

Det fanns också ett upplevt behov av ny strategi för den så kalla-
de DEC-gruppen, gruppen för decentraliserad utbildning i framför 
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allt Skellefteå och Örnsköldsvik. Till bakgrunden hörde också att 
utbildningsnivån i de flesta kommuner i norra Sverige var fortsatt 
låg i nationell jämförelse, med Umeå som enda riktiga undantag.

1.2. Utbildningars teknikstöd och normalitet
Universitetsutbildning sker enligt konventionen i campusmiljö 
med nationellt rekryterade unga studenter, som flyttat från sina 
föräldrar för att på heltid utbilda sig för ett avancerat arbetsliv. De 
har oftast fått sin utbildning med ett minimum av IKT. Det behövs 
inte, studenterna är ju på plats, har det ibland hetat.

”Utlokaliserad”, ”decentraliserad” och ”distans”-utbildning har 
istället otraditionella studenter ofta på deltid, i nya okonventionel-
la eller provisoriska utbildningsmiljöer och i projektbetonad ut-
bildning. Distribuerad utbildning framstår som näst bästa alter-
nativet, för de mindre lyckligt lottade. Men dessa studenter har 
undervisats med hjälp av senaste teknik, vilken då fått en trans-
portfunktion – IKT finns för att öka tillgängligheten, för att trans-
portera utbildning utanför campus. Den blir så bra som den blir - 
transportskador framstår som ganska naturliga. 

Under de flera decennier som Umeå universitet steg för steg 
med hjälp av ny teknik och nya metoder ökat tillgängligheten till 
utbildning i norra Sverige har kvaliteten och effektiviteten i nya 
utbildningssatsningar regelbundet blivit diskuterad och ifrågasatt. 
Blir utbildningen av samma kvalitet som på campus? Är det verk-
ligen värt pengarna? När stolar stått tomma på campuskurser ökar 
vanligen detta ifrågasättande. Teoretiskt förklaras denna återkom-
mande oro av den så kallade ”Iron triangle”-modellen för utbild-
ning (Daniel, Kanwar, Uvalic-Trumbic 2009). Tre faktorer utgör 
var sin sida i utbildningens balanserade triangel: Kvalitet, tillgäng-
lighet och kostnad. Bara två av dessa faktorer/triangelsidor kan 
prioriteras och planeras, och man får kompensera med den tred-



72

Refereegranskade artiklar

je faktorn eller sidan i triangeln. En utbildning med hög kvalitet 
och acceptabel kostnad får dålig tillgänglighet, etc. Dock ifråga-
sätts det, av samma författare, om man inte med IKT-verktygs in-
tegrering i normal utbildning faktiskt kan bryta järntriangeln och 
åstadkomma bra kvalitet, effektivitet och tillgänglighet samtidigt. 
När IKT-verktyg används för att höja kvalitet eller effektivitet i en 
kurs kan en bonus bli ökad tillgänglighet. 

Ny teknik blir ofta först effektiviseringsverktyg av ad-hoc-ka-
raktär för gamla aktiviteter, men förändrar sedan ofta själva akti-
viteten i grunden. ”First we shape our tools, then our tools shape 
us”, är ett citat som tillskrivs medieforskaren Marshall MacLuhan. 
Den belgiske IT-entreprenören Peter Hinssen (2010) har hävdat att 
vi i digitaliseringen av samhället och dess verksamheter börjar nå 
ett läge där bruk av IKT blir verkligt produktivt i normal verksam-
het, och inte kallas teknik längre (teknik kallar vi bara sådant som 
egentligen inte fungerar). Då är det dags för verklig förändring, av 
en art vi har svårt att föreställa oss. Möjligen är de långsiktiga för-
ändringarna inte heller alltid av den karaktär som man i ett tidi-
gare förändringsskede anat eller fruktat. Problemställningar och 
fokus mognar och djupnar och kanske är det inte på längre sikt 
särskilt avgörande om en ny kunskap för en individ nåtts ”online” 
eller i en konventionell miljö eller i en kombination. 

2. ”Blended learning”
2.1 Blended learning – ett diffust begrepp
E-learning skulle en gång förändra allt och ta död på den konven-
tionella undervisningen. E-learningens död har proklamerats fle-
ra gånger efter att stora e-learningsatsningar inte uppfyllt förvänt-
ningarna (Cronje 2005). Nu handlar det mera om att undervisa 
sina vanliga studenter online av skäl som pedagogisk kvalitet, be-
fintliga resurser, nya möjligheter till individualisering, mm. En an-
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nan del handlar om att med väl utarbetade asynkrona webbasera-
de kurser nå grupper man aldrig kan nå med ordinarie utbud, t ex 
internationellt eller som specialiserad fortbildning på företag.

”Blended learning” har på ungefär 10 år blivit ett ganska van-
ligt begrepp i utbildningsvärlden. Begreppet är blekt och proble-
matiskt. Översättningar till andra srpåk är ovanliga även om EU:s 
översättare ibland skrivit ”blandat lärande”. Vad är det som egent-
ligen blandas eller kombineras? Blir det en emulsion eller en lös-
ning med nya egenskaper? Är denna blandning när den väl upp-
nåtts ett mål i sig, eller är den ett steg på vägen mot något? 

Innebörden i begreppet ”blended learning” är inte så kristall-
klar, och begreppet anses relativt bristfälligt. Oliver och Trigwell 
(2005) har ifrågasatt det för att det inte handlar om lärande utan 
om undervisningens organisation, och att det är svårt att förestäl-
la sig ett oblandat lärande. 

”Blended learning” uttyds vanligen som en kombination av nå-
got traditionellt i undervisning och något annat teknikstött och 
nyare, som klassrums- och distansundervisning, klassrumspedago-
gik och nätpedagogik, tryckt undervisningsmaterial och digitala 
motsvarigheter, klassrumsföreläsningar och inspelade dito, fysisk 
kommunikation ”face-to-face” och Internet-baserad, konventio-
nell campuskurs och lärplattform som Moodle eller Sakai, etc. 

”Blended learning” verkar stå för något ännu oklart men appel-
lerar till många. Enigheten om och entusiasmen för begreppet är 
ofta tydligare än de ganska varierande definitionsförsöken. Lauma-
kis, Graham och Dziuban (2009) har föreslagit ”blended learning” 
som ett ”boundary object”. Det står för något ännu lite okänt i en 
generellt positiv riktning mot framtiden som samlar många ten-
denser, i likhet med exemplevis begreppet ”net generation”. 

Är blended learning en ”halvdistansundervisning” under ut-
veckling? Eller är det modernitetens och populärkulturens krav 
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som nått in i föreläsnings-salarna, utan relevans för ökad tillgäng-
lighet? Kan det vara den normala campusutbildningens försök att 
bryta distansutbildningstraditionens uppnådda försprång gällande 
moderna verktyg? Är det ett försök att effektivisera undervisning-
en? Finns det i blended learning en väg att höja utbildningskvalitet 
till rimlig kostnad, eller att behålla så mycket som möjligt av den i 
besparingstider? Eller är det bara något ytterst naturligt, då vi alla 
är beroende av Internet dagligen?

2.2 Senmedeltidens Blended learning 1.0 
Har då blended learning alls någon relevans för ökad tillgänglig-
het till utbildning? I grunden handlar det om att implementera 
fler sätt att kommunicera och arbeta i utbildning, såväl för lärare 
som studenter. Högre utbildning har genomgått liknade transfor-
mationsfaser tidigare, i samband med introduktion av nya medier 
eller ny kommunikationsteknik.

Kring år 1500, efter Gutenbergs innovation som gjorde litteratur 
mera åtkomlig även för studenter att läsa och ibland äga, inträdde 
en förändringsfas i högre utbildning som måste ha haft vissa likhe-
ter med dagens. Vi kan kalla den ”blended learning 1.0”. Under-
visning hade i tidigare medeltid bestått väsentligen i muntlig hög-
läsning av antika standardverk, eftersom det var det enda rimliga 
sättet att rationellt förmedla denna kunskap. Böcker var sällsyn-
ta och dyra, liksom faktiskt skrivmaterial. Senare kom denna hög-
läsning att kompletteras av kommentarer, förklaringar och diskus-
sioner. Möjligheten till asynkront lärande på egen hand var liten, 
på grund av bristen på asynkrona media. Lärandet var hårt knutet 
till den plats och den tid föreläsningen skedde. Här kan vi tala om 
synkront lärande. När sedan källskrifter kunde läsas av studenter 
mera allmänt, så förändrades förutsättningarna för undervisning. 
En del lärare fortsatte som tidigare och ignorerade det nya läget, 
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medan andra nog förstod att undervisningsprocessen kunde effek-
tiviseras. Utbildningsprocessen har med tryckta medier blivit mera 
effektiv – men själva övergången var inte utan konflikter. Det var 
vid Paris-universitetet förbjudet att ens försöka att ordagrant skri-
va ner föreläsarens förklaringar och kommentarer – den som bröt 
mot förbudet blev avstängd från universitetet i ett år (Hajnal 1959). 
Bakgrunden var troligen föreläsarens omsorg om sin intellektuella 
egendom och oro för framtida arbete och utkomst.

3. Tid och rum i blended learning
3.1 Tid och rum i utbildning
För Immanuel Kant var Tid och Rum mänskliga åskådningsformer 
– människan kan inte uppleva något utanför en inplacering på dessa 
båda skalor. Begreppet ”rum” är lite opersonligt och härrör från De-
mokritos tomma rum, genom vilket atomerna faller och bildar de 
virvlar som utgör vår värld. För Aristoteles var ”plats” ett viktigare 
begrepp – allt hade sin naturliga plats, och rörelse förklarades av att 
tingen drogs till sina naturliga platser eller hem. Fenomenologin har 
under 1900-talet betonat ”plats” som något fyllt med mening och 
värden, och därmed dragit in tiden i platsbegreppet. Kanske kan 
rummet ses som uppbyggt av våra platser (Casey 1997). 

En reflektion i detta sammanhang är att en skolbyggnad eller 
ett klassrum intuitivt kan framstå som en naturlig plats för läran-
de som aktivitet på aristoteliskt sätt. Klassrummet framstår som 
utgångspunkt a priori. Kanske är detta ett misstag, då utbildning 
är en mänsklig konstruktion och klassrummet en teknisk innova-
tion, om än gammal.

Vårt sätt att se på ”tid” varierar också. Ytligt är det ett opro-
blematiskt begrepp i vardagen, men som Augustinus (398) obser-
verat vet vi vad tid är ända till någon frågar oss. Den industriella 
tiden bygger på klockan som tidmätare. Om något ska göras pla-
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nerar vi in det. Detta är också en utbildningsinstitutions perspek-
tiv på tid. ”Detta är kursen” kan man höra om ett föreläsnings-
schema. Instructional time, heter en forskningsansats för att utröna 
hur mycket undervisning som behöver anordnas för att en individ 
eller grupp ska uppnå ett definierat kursmål. 

Samtidigt vet vi att människor har en personlig upplevelse av 
tid som den egna rörelsen i förhållande till andra objekts rörelse, 
en relativ tid, som anknyter till Einstein-Minkowskis syn på tid 
och rörelse. I överförd mening: studenter lär i olika takt och i olika 
relationsförhållande till andra i samma lärprocess. ”Kursen” som 
paket i tiden och rummet spelar en roll som konventionell enhet 
som vi kanske inte riktigt överblickar. Bloom (1968) frågade sig om 
inte snart sagt alla kan lära sig det mesta, om bara rätta förutsätt-
ningar i form av tid för lärande ges. ”It is all about time”.

Tid och rum går naturligtvis inte helt separera från varandra. 
Dock måste vi ofta välja mellan att utgå från antingen plats- el-
ler tidsperspektivet, ta ett av dem i första hand. När begrepp som 
”utbildning” och ”kurs” nämns, associeras de ofta spontant till en 
klassrumssituation, en skolbyggnad eller ett campus, platser för lä-
randet i den egna erfarenheten. Bilderna finns kvar, trots att verk-
ligheten håller på att förändras. 

3.2 Rumsperspektiv på Blended learning 
Förekommande definitioner av ”blended learning” utgår oftast 
från ett rums- (eller möjligen snarare plats-) perspektiv. Det blir en 
av teknik möjliggjord blandning av platser för undervisning och 
lärande. Undervisning ”här” (i klassrum, på campus) kan nu blan-
das på nya sätt med undervisning ”där” (teknikstött, i hemmet, på 
arbetsplatsen, i nya lärmiljöer). Studenternas lärande kan ske och 
understödjas var och när som helst med nya medier och ny teknik, 
men man vill slå vakt om den fysiska undervisningsmiljön som ut-
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gångspunkt. Detta gör att universitet kan spara klassrum och an-
vända lärare annorlunda. I vissa koncept har blended learning de-
finierats genom besparing av klassrumstid, eller en uppskattning 
av hur många procent av kursen som sker ”face-to-face” respektive 
”online”. En studie (Allen, Seaman, Garrett 2004) definierar blen-
ded learning som 30-79% ”content delivery” online i en kurs. Mät-
metoden torde inte vara självklar.

Umeå universitets gällande kategorisering av sitt utbildningsut-
bud i fyra distributionsformer återspeglar också detta platsbasera-
de perspektiv: 

1. campusutbildning, 
2. decentraliserad utbildning, 
3. utbildning med samlingsort, 
4. utbildning med ”samlingsort Internet”. 

Ju längre från campus, desto mer IKT-teknik? Och nu ska något 
blandas? Är det campusutbildning (1) och asynkron distansutbild-
ning (4)? Decentraliserad utbildning (2) med resande lärare tor-
de ju vara ett alternativ på snar avskrivning, då IKT-utveckling av 
ordinarie utbildning (1) på bred front går vidare, liksom utbild-
ning baserad på videokonferens (3) mellan studior – som snart inte 
längre är tekniskt motiverad då föreläsningar kan streamas till så-
väl hemmet som mobiltelefonen. Eller ska det blandas och kate-
goriseras på en annan ledd? Är inte en väl planerad webb-baserad 
asynkron utbildning väldigt olik en serie videoutsändningar från 
föreläsningssal på campus till några studenter i en studio på ett lär-
centra? Ibland heter det ”online” och ”distans” om båda fenome-
nen. Men det enda som förenar är bruket av IKT.

University of Central Florida anses som pionjärer på blended 
learning. I mitten av 90-talet konstaterades att universitetets ex-
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pansion av studenter skulle bli för stor för utbyggnadsmöjlighe-
terna på campus – och därav kom en massiv satsning på online 
och blended learning. Redan då gjordes på UCF en kategorisering 
av kurser i fyra tekniska distributionsformer (Dziuban, Hartman, 
Moskal 2004): 

Face-to-face instruction (P), 
Web-enhanced campus courses (E), 
Blended courses (M – står för ”mixed mode”, “with reduced se-
ating time”)
Online courses (W – “Web courses”). 

De fyra kategorierna utbildningsdistribution har sedan utvecklas 
så att P nästan försvunnit och integrerats med E och att kategorin 
”Lecture capture”-kurser tillkommit (Video Streaming, V, och Vi-
deo streaming reduced seating time, RV). Detta knyter ihop ändar-
na av skalan till en cirkel: webb-baserad undervisning kan vara att ta 
del av klassrumsinspelade föreläsningar – vilket ger P resp E ny aktu-
alitet. Studenten kan då också kombinera på egen hand – på andra 
håll har denna modell kallats ”Hy-Flex” (Educause 2011). Parallellt 
har en bred och ambitiös forskningsuppföljning skett, med många 
intressanta resultat. Men även denna kategorisering är platsbaserad.

I kärnan av ett platsbaserat synsätt på utbildning finns en gam-
mal och framgångsrik teknisk innovation för lärande: ”klassrum-
met”.  Vi har det första klassrummet dokumenterat, det gamla Su-
mer (Kramer 1949). Där såg skrivkonsten dagens ljus med hjälp av 
kilformade tecken i lerplattor. Skrivare behövdes i alla samman-
hang i den nya högkulturens administration, handel och kulturut-
veckling. Då räckte inte lärlingsmodellen till för behoven. Så var-
för inte istället ta en som kan, och ganska många som inte kan, 
och samla dem i ett särskilt hus för ändamålet (”skriv-tavle-huset”) 
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tills alla kan – eller att avbryta utbildningen och skilja på vilka som 
kan och vilka som ännu inte kan vid en viss tidpunkt. 

På den vägen är det, och klassrummet verkar vara så fundamen-
talt för vår förståelse av utbildning, undervisning och lärande att 
det nästan utgör en omedveten bakgrund till definitioner, katego-
riseringar och föreställnings-värld. Varför skulle annars nya mo-
derna IKT-koncept fortfarande heta ”Classroom 2.0” och ”Virtu-
al classroom”?

Undervisning har en traditionell plats som uppfattas som natur-
lig, trots att formell utbildning i sig är en mänsklig konstruktion. 
Att vara inom hörhåll i samma rum är ju inte längre vår enda kom-
munikationsmöjlighet, och få om ens någon har på allvar hävdat 
att kunskap överförs fysiskt mellan lärare och studenter i ett rum. 
Att lyfta ut klassrummet så att det blir synligt och användbart som 
ett tekniskt verktyg bland andra borde kunna underlätta om vi vill 
förstå framtidens möjligheter till undervisning och lärande. 

Platsperspektivet utgår från ett status quo: campus och klass-
rum är utgångspunkt för en tillkommande teknikanvändning. 
Hur kan en del av undervisningen transporteras utanför väggar-
na, hur kan studenter klara sig med mindre face-to-face-tid med 
varandra och läraren och med mera bruk av inspelade föreläsning-
ar, synkrona videokonferenser och designade webbmiljöer för stu-
dier och kommunikation istället? En tillkommande tendens är då 
också att undervisning lätt fokuseras på sådant som kan förpack-
as och transporteras, som exempelvis föreläsningar – som utbild-
ningsvärlden en gång var på väg bort ifrån? Lösningen ”lecture 
capture” (automatisk föreläsningsinspelning och webbdistribution 
från klassrum) har i USA blivit mycket populär, men den tenderar 
också att åstadkomma en oreflekterad återgång till föreläsningen 
som huvudsakligt pedagogiskt verktyg. 
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Men om vi skulle ta tid och process som utgångspunkt för att 
förstå blended learning istället för plats och transport?

3.3 Tid som alternativt perspektiv på blended learning
I projektet ”Omvärldsbevakning inom utbildningsområdet” har 
ett alternativt sätt att se på blended learning växt fram, diskuterats, 
presenterats och publicerats (Norberg, Dziuban, Moskal 2011). 
Det utgörs av ett tids- och processperspektiv, med såväl IKT-funk-
tioner som fysiska platser som verktyg. Växlingsfältet mellan syn-
krona, asynkrona och semisynkrona moment i en kurs är det om-
råde där IKT gör skillnad. En IKT-stödd kurs är inte dramatiskt 
annorlunda än de kurser vi hade före IKT, men innebär många fler 
möjligheter att designa kursen och att bredda dess målgrupper.

Följande är ett konstruerat, men inte orealistiskt, yttrande av en 
lärare i en vanlig undervisningssituation:

Ja, det här var inledningsföreläsningarna med översikten för 
kursen. Till nästa gång vi möts, läs texterna X och Y och gör 
övningen Z – varför inte arbeta tillsammans i biblioteket? 
Kom ihåg att börja läsa kurslitteraturen i tid – det är ganska 
mycket att läsa före tentan den 23:e.

Det finns många tidsperspektiv i en vanlig kurs. Det är olika dead-
lines och växlingar mellan synkrona, asynkrona och semisynkrona 
moment. IKT-användningens funktion för effektivitet och kvalitet 
kan enklast ses som växlingen mellan synkrona (socialt samtidiga) 
moment i undervisningen, och asynkrona moment (icke-samtidi-
ga). Då förändras klassrummet till ett av verktygen i en mera plats-
neutral process. Det blir ett högupplöst synkront verktyg i en pro-
cess som syftar till lärande. 
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Den synkrona komponenten i blended learning behöver då 
inte alltid vara ett fysiskt möte i ett klassrum, det kan vara annan 
synkron kommunikation, som videokonferens, e-möten (Adobe 
Connect och liknande), chat, telefonmöten, och så vidare. Det 
viktiga för de sociala processegenskaperna i kursen kan vara själva 
samtidigheten, inte just den fysiska gemensamma platsen.

De asynkrona momenten är vad studenten gör på egen hand 
när det passar eller spontant tillsammans med andra: arbete med 
inlämningsuppgifter, läsning av kurslitteraturen, reflektion, egna 
kompensatoriska åtgärder för att hänga med, etc. Denna typ av ar-
bete är mera medieberoende än de synkrona mötena.

I blended learning, sett ur tidsperspektiv, är det just i detta väx-
lingsfält i kursen som står i fokus: vad som görs schemalagt och ge-
mensamt (synkront) och vad som sker på eget eller gruppens an-
svar (asynkront). Detta perspektiv synliggör mycket och förklarar 
och avdramatiserar annat. Blended learning är enligt detta synsätt 
sedan länge allmänt förekommande i en mening, på ett nästan tri-
vialt sätt: En kurs innehåller både gemensamma möten och indi-
viduella uppgifter för de studerande, vilka pågår parallellt och väx-
las. Med denna bakgrund kan övergång till blended learning då 
ske gradvis. Den närmaste framtidens normala undervisningsform 
är kanske ingen e-learning av science-fiction-typ – det är ett van-
ligt arbetsmönster mellan lärare och studenter men med ett tillta-
gande bruk av andra verktyg som kan förhöja kvalitet och effekti-
vitet och genom dessa sedan även tillgänglighet.

3.4 Tidsperspektiv som förklaringsmodell
Tidsperspektivet har en bra förklaringskraft som landskap betrak-
tat, där synkrona och asynkrona händelse och moment är olika 
sidor av kursupplevelsen i ett fortgående växlingsfält. Norberg, 
Dziuban och Moskal (2011) har framhävt fem områden som tyd-
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ligt förändras: Support, Migration, Synchronous location, Flow 
och Learner Empowerment.

Support. Det asynkrona arbetet kan stödjas mycket mera och 
bättre än tidigare genom webb-burna kommunikationsstrukturer: 
lärplattform, inspelade föreläsningar och bruk av OER, Open Edu-
cational Resources. Denna del av kursen är neutral i förhållande 
till tid och plats – arbetet ägs av studenten där och då han befin-
ner sig, ensam eller i samarbete med andra – men nu kan utbilda-
ren stödja studenterna bättre med hjälp av IKT-lösningar, och ef-
fektivisera och distribuera arbetet under kurstiden. 

Migration. Vissa aktiviteter i kursen, som orienterande föreläs-
ningar, flyttar från det synkrona till det asynkrona området, dvs 
spelas in och kan spelas upp när som helst, och ibland flyttar mo-
ment också andra vägen – man möts för diskussioner eller tillämp-
ningar som tidigare inte varit synkrona. Detta kallas ibland ”flip-
ped classroom” och har blivit enklare med IKT-teknik. 

Synchronous location. Synkrona aktiviteter och asynkrona aktivi-
teter kan kopplas och växlas bättre och smidigare än tidigare i en 
strukturerad lärprocess som hjälper till att distribuera studentens ar-
bete under kurstiden och använder synkrona element även som av-
stämningstillfällen. Utfört asynkront arbete på en webbplattform 
kan fungera som utgångspunkt för, eller till och med som studen-
tens ”biljett” till nästa synkrona möte – på enklare sätt än tidigare.

Flow. Vissa synkrona aktiviteter byter form, från en klassrum 
till en videokonferens, e-möte, chat eller telefonkonferens. Mö-
ten sker inte bara i klassrum, vi har nu också andra synkrona mö-
tesformer. Används face-to-face-möten inte alls så har vi en form 
som kallats ”blended online learning”, med ett synkront tillfälle, 
en asynkron uppgift och en semisynkron uppgift per vecka (Power 
2008). Semisynkront är det som utförs av studenter på det sätt, 
den plats/platser och den tid de väljer. 
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Learner Empowerment. Studenten kan själv hitta vägar inom 
kursen som passar just honom eller henne, eftersom ökade medie- 
och kommunikationsmöjligheter innebär en större rikedom av al-
ternativ än tidigare. Det händer redan nu att studenter i en mycket 
traditionellt anordnad kurs enskilt eller kollektivt använder avan-
cerade IKT-verktyg för lärande och intensiv ”backchannel commu-
nication” via sociala medier (Frey & Kearns 2009).

Denna modell med sina fem förändringsområden ligger nu 
också till grund för ett arbete på University of South Australia för 
att utveckla mätmetoder för ett universitets innovationsförmåga 
ur ett undervisningsekologiskt perspektiv (Bradford, Kehrwald & 
Dinmore 2012).

4  Mot en ny utbildningslogistik?
4.1 Kombinerade undervisningsgrupper
Är en ny normalform för utbildning skönjbar vid horisonten, en 
form som samtidigt fyller funktionerna för nuvarande campus-
baserad utbildning, decentraliserad utbildning och distansutbild-
ning med samlingsort? Vi får hoppas den då får något mera han-
terligt namn än ”blended”, som då har varit ett övergångsstadium 
till en modern och normal utbildningsform med stor anpassnings- 
och utvecklingsförmåga.  Den använder IKT för att förbättra effek-
tivitet och kvalitet i utbildningsprocessen, men får också positiva 
konsekvenser för kursens flexibilitet och tillgänglighet? 

Detta slags utveckling kan bli en mera generisk utbildningsut-
veckling, jämfört med scenariot att byta klassrummet mot nätet? 
En slags normal handledd kurs med lärare, som fungerar över re-
gionen – och eventuellt vidare, ut över kompatibla tidszoner i värl-
den. Här kan finnas ett frö till en modell som kan göra bruk av 
kombinationer av alla verktyg i ett kontinuum mellan traditionell 
campusundervisning och nuvarande distansutbildningslösningar.  
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Helt asynkrona kurser skulle då bli det enda som inte är ”blen-
ded” i detta tids- och processperspektiv – den innehåller inga syn-
krona element, och är därmed det mest flexibla, men möjligen 
också det mest krävande alternativet – för alla inblandade parter. 

Kan det bli normalt att en universitetskurs i norra Sverige om 
några år har en grupp unga studenter på campus, en eller två sa-
tellitgrupper vid mindre campus eller vid lärcentra och några indi-
viduella studenter som är med i kursen från sin arbetsplats – allt i 
samma studiegrupp, samma utbildningsprocess, med samma lära-
re, i samma normalitet? 

På Umeå universitet finns redan program och kurser som kan-
ske förebådar detta: Receptarieprogrammet, en tidigare omgång av 
maskiningenjörs-utbildning i Umeå, Skellefteå och Kiruna, det ny-
startade Elkraftsprogrammet (tillsammans med Ltu och MIUN), 
Systemvetenskapliga programmet med satellitgrupp i Skellefteå, Fö-
retagarprogrammet på flera orter, humaniorakurser som ges bara 
som nätkurser men som betjänar även campusstudenter? De är kur-
ser som går på flera orter och där det normala studiealternativet och 
distansalternativet sammanfaller mer eller mindre.

I mars 2010 tillfrågades institutioner och programansvariga på 
Umeå universitet via fakulteternas utbildningsansvariga om till-
gängligheten i det normala utbildningsutbudet, alltså inte i dis-
tansalternaven. Fanns ordinarie kurser, kurspaket och program som 
med hjälp av IKT hade eller möjliggjorde studiegrupper på olika or-
ter, eller där enskilda studenter kunde följa undervisningen trots sto-
ra avstånd till campus eller mera oregelbunden närvaro på campus? 

Övervägande del av respondenterna svarade att flera av deras 
kurser, paket och program redan fungerade ungefär så, och vanli-
gen att man såg relativt positivt på det och kunde tänka sig gå vi-
dare på denna väg. Flera nya utbildningsalternativ av detta slag 
var också under utveckling. Reservationer gjordes visserligen om 
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vissa program och moment som var mycket beroende av utrust-
ning, särskild handledning eller annat. Bara två svar kom in som 
uttryckte att man tydligt ville hålla isär campusstudenter och dis-
tansstudenter även i framtiden. Några uttryckte också att detta 
slag av samtidigt normal och flexibel utbildning behövde myck-
et utvecklingsarbete och att det är lätt att misslyckas. Det var ock-
så tydligt i svaren att terminologi och forskning saknades gällande 
denna typ av kurser.

4.2 Här- Nära- och Långt-borta-studenter
”Studenter här, nära och långt borta” (students here, near and far) 
är en enkel kategorisering med oklart amerikanskt ursprung. Den 
kan vara till god hjälp för att experimentellt kombinera både tid 
och plats i tillgänglighetsmekanismer i norra Sverige utan att falla 
i konventionella fällor som följer med begrepp som ”campusstu-
dent” och ”distansstudent”. 

Många ”campusstudenter” bor långt från campus och åker 
långa sträckor nästan dagligen. Tiden under transport kan över-
skrida undervisningstid. Likaså finns ”distansstudenter” ibland 
mycket nära ett universitets säte, men de har valt andra studieal-
ternativ än de väntade, till exempel på grund av arbete som omöj-
liggör konventionella studier.

Vi kan istället tillfälligt kalla studentkategorierna här-, nära- 
och långt-borta-studenter och försöka se på dem på nya sätt i ett 
scenario av utvecklad blended learning med goda tillgänglighets-
egenskaper, i en kombination av tid och rum:

En ”här-student” är då en student inom rimligt (dagligt?) 
pendlingsavstånd till campus och med heltid dagtid till 
förfogande för studier. 
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En ”nära-student” kunde definieras som en student som 
kan komma till campus när det krävs någon eller ett par 
gång i månaden (alltså större delen av norra Sverige), 
och som har en någorlunda planeringsbar dagtid (kan 
delta i e-möte på dator bestämd tid, etc). 

En ”långt-borta-student”, med för långt till campus för mer 
än kanske något enstaka besök och/eller med ej plane-
ringsbar dagtid.

Här- och närstudenter skulle kunna delta i samma kurs med väx-
ling av synkrona och asynkrona delar – och då kanske också an-
strängningen med lång daglig transporttid till studier för delta-
gande i kurs på campus kunde minskas. För långt-borta-studenten 
kan troligen bara en helt asynkron utbildning passa – eller en ut-
bildning i samarbete med annat universitet. Ett specialfall är stu-
denten på långt avstånd och inom kompatibel tidszon men med 
disponibel dagtid. För honom eller henne kan ”blended online 
learning” (Power 2008) vara ett alternativ.

4.3 Ny utbildningslogistik kan behövas ganska snart
Umeå universitet har som tidigare nämnts för närvarande fyra 
distributionsformer för utbildning (och många mellanformer och 
glidande former) – var och en med sin mix av utbildningsteknik 
och metodik, sina målgrupper av studenter (som det helst ska re-
kryteras 30-40 av), ibland särskilda lärare, och sina avnämare i ar-
betslivet. Samma kurs kan förekomma samtidigt i flera varianter.

Om antalet distributionsformer kan nedbringas till två vore 
mycket vunnet. En skulle då vara blended eller ny-normal utbild-
ning, med växlande synkrona och asynkrona moment, ett mönster 
som åstadkommer ökad tillgänglighet med hjälp av IKT. För oli-
ka kurser resulterar detta i olika grad av flexibilitet efter innehål-
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let i kurserna, tillgängliga lärares vana vid nya verktyg, studenter-
nas villkor, etc. En stor del av utbildningsutbudet skulle då vara 
mer eller mindre permanent tillgängligt över stora delar av norra 
Sverige, och grupper kunde bildas lokalt där några studenter fanns 
(Norberg 2012).

För närvarande är universiteten välfyllda, på grund av stora års-
grupper unga studenter och en sviktande ungdomsarbetsmarknad 
sedan 2008. Umeå universitet har ökat från 28 000 till 36 700. 
Från 2012 minskar årsgruppen 20-åringar i Sverige år efter år – 
fram till 2018 en nedgång på ca 30-40%. En ökning är inte att 
vänta förrän efter 2021 – i storstäderna något tidigare enligt SCB:s 
prognoser. Alla svenska universitet och högskolor kommer san-
nolikt att förstärka sin marknadsföring när ungdomar i vanligaste 
campusåldern börjar minska – men det kan vara att nollsummes-
pel. De kommer också att bli mera intresserade av att bredda re-
kryteringen av otraditionella studenter – men inte till vilken kost-
nad som helst. I norra Sverige har det även tidigare varit svårt att 
utanför stora studieorter rekrytera tillräckligt många studenter, 
och när detta lyckats blir det sällan kontinuitet i utbudet. 

När även populationen på universitetens centralcampus mins-
kar, är det inte realistiskt att anordna nya separata grupper med 
hjälp av IKT på olika orter. Erfarenheten säger också att när det blir 
svårt att fylla grupper på ett huvudcampus, läggs motsvarande ut-
bud på andra orter ofta ner – för att inte göra för stora förluster, 
och kanske för att driva in några studenter till campus. Men dessa 
studenter kommer inte till campus i nämnvärd omfattning. De 
studerar på nya sätt eftersom de upplever just det som sin möjlig-
het. Därför är en ny normalform för regionalt tillgänglig utbild-
ning, en blended learning med satellitgrupper, en angelägen fråga 
att undersöka och utveckla. Vägen dit kan vara mera naturlig än 
vad man trott – kvalitets- och effektivitetsansatser för att förbättra 
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och effektivisera ordinarie utbildning. Den kan då också medföra 
den ökade tillgänglighet som behövs för att åstadkomma ett stort 
regionalt utbud av utbildning, och att lyckas rekrytera många oli-
ka slag av studenter till en eller två distributionsformer. 

Om detta sedan kommer att medföra ökad utbildningsnivå i 
norra Sveriges kommuner är ändå osäkert. Den som har satsat på 
sin utbildning flyttar ofta om det inte finns ett kvalificerat arbete 
– såväl från Umeå som från Åsele. Kommuner, landsting och före-
tag måste stimulera och belöna studier, och skapa nya kvalificera-
de jobb genom att uppgradera gamla med lägre krav.

Därför vore ett öppet samtal mellan universitet, kommuner och 
företag om en intensifierad samverkan de närmaste åren motive-
rat. Det skulle handla om huruvida universitetens lediga utbild-
ningskapacitet framöver kan användas för ett riktigt kunskapslyft 
i norra Sveriges kommuner – och universitetens vilja att samtidigt 
etablera en långsiktig modell för utbildningslogistik som känne-
tecknas av hög kvalitet, god effektivitet och stor tillgänglighet i ett 
brett utbildningsutbud över hela norra Sverige. 
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Intentionen med kvalitetsarbete kring utbildning är att skapa bätt-
re förutsättningar för utbildningskvalitet och lärande. Ofta inne-
bär kvalitetsarbete förändring av något slag. Hur pedagogiskt 
utvecklande resultatet blir, är dock avhängigt i vilken grad ett för-
ändringsarbete präglas av uppslutning och delaktighet kring en 
gemensam vision och behovet av förändring (Senge, 2000, s.191-
214). Varje lärare har en egen vision om en kurs och det upplevda 
behovet av förändring kan variera med avseende på omfattning, 
inriktning och innehåll. Detta var vår utgångspunkt vid imple-
menteringen av delar av målen i Umeå universitets pedagogiska 
handlingsplan för 2010-2013 och utvecklingen av spelet ”Kurs i ta-
ket”. Ambitionen med spelet var att gemensamma motiv och driv-
krafter till förändring av två inledande programkurser om vardera 
30 hp skulle skapas hos lärarna.

Kostvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket återspeglas i 
den skiftande ämneskompetensen bland lärarna. För att skapa förut-
sättningar att utveckla ett helhetsperspektiv på de två kurserna spe-
lades ”Kurs i taket” därför i ämnesövergripande lag. Spelet pågick i 
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fyra dagar där varje dag hade ett särskilt fokus. Som utgångspunkt 
för spelet användes en spelplan där de förväntade studieresultaten 
för momenten i de två ingående kurserna var centrala. Spelkort lot-
sade lagen fram i spelet. Timglas och tärningar användes för att ge 
tidsramar, utse roller och bidra till spelkänsla. Timglasen möjliggjor-
de att talutrymme fördelades lika mellan alla deltagare i lagen och 
att alla deltagare fick inta rollen som lyssnare. Ordförande och sekre-
terare utsågs slumpmässigt med hjälp av tärning för respektive spel-
uppgift. Vår roll som spelledare var att sammanfatta processen fort-
löpande, föra processen framåt och styra om det behövdes. 

 Initialt var speluppgiften att samtliga lärare skulle skaffa sig en 
god förståelse för innebörden i kursernas förväntade studieresul-
tat, även för kursmoment där den egna ämneskompetensen inte 
var central. Aspekter av pedagogiskt utvecklingsarbete som däref-
ter aktualiserades i spelet var: kopplingar mellan förväntade stu-
dieresultat, lärandenivå på förväntade studieresultat, värdering av 
förväntade studieresultat i relation till progression, främjande av 
generiska förmågor i undervisnings- och examinationsformer samt 
utformning och tillämpning av bedömningskriterier i relation till 
förväntade studieresultat. I slutet av varje speldag lämnade lagen in 
dokumentation till spelledarna som sammanställdes och presente-
rades vid inledningen av nästa speldag. Dokumentation och spel-
ledarnas fortlöpande sammanställning och återkoppling av denna 
möjliggjorde en aktiv och framåtskridande process. 

Resultatet av ”Kurs i taket” utmynnade i en samlad rapport där 
lagen lyfte fram positiva effekter av spelet och gemensamma mo-
tiv och drivkrafter till pedagogisk utveckling. I lagens recensioner 
av spelet framhölls skapandet av ett öppet och kreativt klimat, vil-
ja av samarbete, kunskapsutbyte samt förståelse över ämnesgrän-
ser. Spelet betraktades som ett lustfyllt sätt att påbörja arbetet med 
kvalitetssäkring av kurser. 
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Sammanfattning
I denna artikel introduceras en modell för lärande där peer - läran-
de och formativ bedömning är integrerade med en traditionell fö-
reläsningsform. I detta sammanhang genomfördes en fältstudie för 
att testa användbarheten av modellen för en byggingenjörskurs. 
Modellen har gett lovande resultat med hänsyn till uppfyllandet av 
de förväntade studieresultaten. i Artikeln diskuterar vi också någ-
ra praktiska och teoretiska aspekter samt vilka hänsynstagande till 
kursens innehåll och uppläggning som skulle kunna påverka vid 
fullgörandet av modellen.

Introduktion
Studenter brukar vända sig till andra studenter eller kamrater för 
att lösa, diskutera, få hjälp och reflektera över olika strukturerade 
uppgifter innan de söker hjälp eller diskuterar vidare med läraren. 
Med detta som bakgrund kan peer - lärande eller kamrat - läran-
de (en Peer Learning) definieras som ”att dra nytta av undervis-
ning och lärandestrategier där studerande lär med och av varan-
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dra utan direkt intervention av lärare och handledare” (Topping, 
2005). Peer – lärande är med andra ord en ömsesidig lärandesitu-
ation där studenter i en kurs, hjälper och stödjer andra studenter 
för att åstadkomma bättre lärande. Med hjälp av återkoppling och 
diskussioner i en grupp av studerande kan studenter lära sig mer 
om att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska det-
ta, inte bara med varandra utan även sitt eget arbete. 

Begreppet ”peer – lärande” grundar sig huvudsakligen på det 
sociokulturella perspektivet (t ex Vygotsky) som utgår från att lä-
rande är ett socialt och situerat fenomen. Det betyder att lärande, 
förståelse, erfarenheter och kunskapsbyggande är något som ska-
pas och utvecklas i interaktioner mellan människor (Hassan, 2011; 
Säljö, 2000). Här utformas inte lärandet genom endast vanliga 
mentala processer (det som pågår i individens huvud) utan genom 
själva deltagandet i diskussion, dialog och återspegling mellan in-
divider i givna situationer. Med andra ord hänger det kognitiva lä-
rande ihop med det sociala lärandet. Dock är metoden med peer 
– lärande inte fri från möjliga negativa aspekter. Som exempel kan 
vara att det i gruppen finns studenter som har olika förkunskaper, 
är olika aktiva, har olika motivationsgrad och ansvarskänsla eller 
där personkemin inte stämmer överens. 

För att läraren ska kunna minimera dessa negativa aspekter kan 
metoden kombineras med en formativ bedömning. Formativ be-
dömning är den pedagogiska bedömning som sker i samband med 
undervisningen och som används för att vägleda undervisningen. 
Det är en bedömning för kunskap till skillnad mot den summativa 
bedömningen som är en bedömning av kunskap (Hassan, 2009). 
Det är således så att denna typ av bedömning kan betraktas som 
en del av undervisningen och ska återkopplas till lärandeproces-
sen för att utveckla den. Här lyfts studenters delaktighet och med-
vetenhet om den fordrade prestationen fram som en viktig aspekt 
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av den formativa bedömningen (Black och Wiliam, 1998). I det-
ta sammanhang måste avsikterna med lärandet klargöras, studen-
ter måste känna till kriterierna för framgång. Återkopplingen till 
studenterna är central i den formativa bedömningen, vilket inne-
bär att läraren måste vara synlig och aktiv med hänsyn till den pe-
dagogiska kommunikationen med studenterna (Hattie, 2008; Wi-
liam och Thompson, 2007).

I den föreliggande studien utnyttjas formativ bedömning för att 
komplettera peer – lärande; på så sätt bygger man upp en kom-
plett modell som banar vägen till en berikat lärande, något som 
diskuteras i denna artikel.

Metod och modell
Metoden är utformad för att passa en kurs i byggnadsteknik un-
der termin ett på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Stu-
denterna är indelade i ett antal grupper där varje grupp består av 4 
stycken. Då kursen sedan tidigare innehöll ett antal föreläsningar 
utformades övningsuppgifter för varje föreläsning. Övningsupp-
gifterna har som syfte att förstärka lärandet och färdigheten i äm-
net, men också att på ett naturligt sätt fungera som diskussions-
underlag för grupperna. Grupperna är instruerade att i samband 
med varje föreläsningstillfälle gå igenom läroämnet i böckerna och 
kompendium och svara på uppgifterna. Studenter är uppmana-
de att vara aktiva i diskussioner och ge återkoppling på lösningar. 

Grupptänkande och gruppdiskussioner är alltså betonat och 
läraren går kontinuerligt runt och handleder varje grupp. Varje 
grupp är därefter instruerad att lämna in en skriftlig lösning på 
uppgifterna. Läraren diskuterar lösningen med gruppen vid näs-
ta lektionstillfälle. Vid tidigare kurstillfällen innan metoden appli-
cerades pågick varje ordinarie lektion i tre timmar. Efter metoden 
satts i gång ändrades uppläggningen på så sätt att 2 timmar nu äg-
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nas till föreläsning och en timma åt peer - lärande och formativ be-
dömning. Se figur 1.

Peer-lärande
Formativ 

bedömning

Föreläsning

Dag 1

Föreläsning

Peer-lärande
Formativ 

bedömning

Föreläsning

Dag 2

Föreläsning

Peer-lärande
Formativ 

bedömning

Föreläsning

Dag 3

Föreläsning

Figur 1: Kursens upplägg efter genomförandet av metoden. 

Följande modell är skapad, för att integrera peer - lärande och for-
mativ bedömning, och utgår från sju nyckelstrategier för lärande:

1. Studenter måste enkelt kunna förstå syftet med det som 
ska läras. Mål och kriterier måste klargöras.

2. Lektionerna planeras med utgångspunkt från där stu-
denterna befinner sig och kopplar nya kunskaper till det 
studenterna redan kan. Detta görs möjligt genom den 
kontinuerliga formativa bedömningsprocessen som lä-
raren genomför.  

3. Läraren formulerar uppgifter som är anpassade till den 
kunskapsnivå som studenter befinner sig på. Inläm-
ningsuppgifter/övningar/instuderingsfrågor ska vara 
uppbyggda med hänsyn till föreläsningarnas syfte, i syn-
nerhet och förväntade studieresultat, i allmänhet. 

4. Studenter uppmanas av läraren att reflektera och disku-
tera i grupperna. Studenter ska diskutera läroämnet och 
lektionsinnehåll med hjälp av läroböcker, egna anteck-



101

Osama Hassan & Agneta bränberg

ningar och även resurser från internet. Studenterna upp-
manas också i att vara kreativa med att strukturera sitt 
eget tankesätt.

5. Återkoppling till studenter sker i en form som visar stu-
denterna på hur man kan förbättra sig.

6. Återkoppling av varje student till andra i grupper fung-
erar som en kompletterande medel för lärande, tillsam-
mans med återkoppling från läraren.

7. Studenter måste själva vara aktiva i processen.

Figur 2 visar en sammanfattning av metoden och modellen som 
används i studien.

Lärande

Peer-lärande Formativ 
bedömning

Vanliga didaktiska 
metoder

Figur 2: Modell av lärande och de ömsesidiga relationerna mel-
lan olika delar som leder till den slutliga produkten. ”Vanli-
ga didaktiska metoder” avser här de pedagogiska förhållnings-
sätt och metoder som traditionellt nyttjats av läraren för att 
förmedla kunskapen till studenter i klassen. För kursen under 
studie har dessa varit föreläsningar, projekt, övningar, kom-
pendier och läroböcker.

Resultat
Figur 3 visar betygfördelningen efter den ordinarie tentamen, före 
fullgörandet av metoden (läsår 2009) och efter (läsår 2010). Resul-
taten avser andelen studenter som fick respektive betyg av de tota-
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la studenterna som deltog på ordinarie tentamen. Betyg 3 innebär 
att studenten är godkänd på kursen med hänsyn till de förvänta-
de studieresultaten, enlig kursplanen, betyg 4 och 5 är högre be-
tyg.  Notera att svårighetsgraden på tentamensuppgifter vid de två 
tentamenstillfällena är så lika som möjligt. Som man kan se visar 
resultaten en tydlig skillnad. Med metoden klarade fler studen-
ter tentamen (ca 10 %) än innan metoden genomfördes. Även fler 
studenter uppnådde högre betyg jämfört med före användning av 
metoden (ca 20%).
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Figur 3: Betygfördelning för studenter efter den ordinarie ten-
tamen före fullgörande av metoden (läsår 2009) och efter (läs-
år 2010). Svårighetsgraden på tentamensuppgifter vid de två 
tentamenstillfällena är så lika som möjligt.

Det har visat sig att andelen studenter som fick betyget U var störst 
(ca 75%) hos de studenter som inte aktivt deltagit i peer - lärande-
processen och den formativa bedömningen. Motivationsgraden hos 
studenterna uppmättes genom en utvärdering som genomfördes 
veckovis. Frågan som ställdes till studenter var: Ska vi fortsätta med 
den här typen av lärandet eller ska vi övergå till de vanliga lektioner-
na? Nästan alla studenter som deltagit svarade att man ville fortsät-
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ta. Detta antyder att studenterna föredrar den här typen av läran-
de, dels för att de tycker om att socialisera sig med andra studenter 
och dels för att de tycker om att lära sig nya saker genom diskussio-
ner och återkoppling i gruppen, tillsammans med den återkoppling 
som de får av lärare på deras lösningar och frågor. Utvärderingar har 
även genomförts genom att slumpmässigt välja ut några studenter 
och fråga dem om deras personliga synpunkter och insikter. 

Figur 4 visar inverkan av metoden med hänsyn till genusper-
spektivet. Som syns, är antalet kvinnliga studenter som passerat 
tentamen efter användning av metoden 100% jämfört med 50% 
innan metoden används. Detta skulle kunna tyda på att metoden 
gynnar kvinnliga studenter. Notera att kvinnliga studenter är för-
delade på olika grupper. Detta skulle kunna tolkas som att med 
hjälp av peer-lärande får kvinnliga studenter möjlighet att aktivt 
medverka i diskussioner och reflektioner med andra manliga stu-
denter som i sin tur berikar lärandeprocessen för alla parter.
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Figur 4: Antal godkända kvinnliga studenter efter den ordina-
rie tentamen före fullgörande av metoden (läsår 2009) och ef-
ter (läsår 2010). Svårighetsgraden på tentamensuppgifter vid 
de två tentamenstillfällena är så lika som möjligt.
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Diskussion
Tydlighet i instruktionerna inför uppgifter visade sig vara en nyck-
el till att lösa de olika problem som uppstod. Överlag har stude-
rande varit positiva till att i större grad arbeta tillsammans med en 
eller flera studenter och att läraren kommenterar deras lösningar. 
Det som uppskattades var bland annat:

• Lärarens handledning för varje grupp inklusive åter-
koppling, kommentarer och diskussion 

• Gruppdiskussioner och reflektioner kring teori och 
praktik och att få pröva och befästa idéer 

• Gemensam reflektion och resonerande, återkoppling 
och planering, repetition och praktisk träning av teknik 
med stöd av jämlike/studiekamrat, vilket ger ökad sä-
kerhetskänsla och kamratskap

• Minskad stress och press samt skapade av en icke hotan-
de atmosfär, vilket underlättade lärande samt möjlighe-
ter att kunna ta upp känslomässiga aspekter och att stäl-
la ”dumma” frågor 

Följande punkter är centrala i metoden:

• Att ha bestämda lärandemål och strukturerade uppgif-
ter. Varje gruppaktivitet med uppgifter äger rum efter 
lektionsslut och behandlar de läroämnen som lektionen 
syftar på. Detta är för att kunna ge och ta återkoppling i 
uppgiftsinriktade situationer.

• Att studerande ska uppmanas att vara kreativa, söka 
kunskap och anpassa sina kunskaper till de problem de 
ställs inför snarare än att finna redan givna svar på frå-
gor, vilket tränas vid många andra tillfällen.
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Konklusioner
Metoden har visat sig vara lämplig i synnerhet för ingenjörskur-
ser som har olika praktiska och teoretiska aspekter. Det förvän-
tas att kompetensområden inom teknikutbildningar kan utvecklas 
särskilt väl med metoden. Samverkans-/samarbetsförmåga, förmå-
ga till kritisk granskning och reflektion, resonerande kommunika-
tionsförmåga och förmåga till eget lärande är några resultat som 
kan uppnås med metoden.

Tydlighet i instruktionerna inför uppgifter visade sig vara en 
nyckel till att lösa de eventuella problem som uppstod. Föreliggan-
de studie har visat att peer-lärande och formativ bedömning som 
pedagogisk modell och metod är ett värdefullt sätt att effektivisera 
och utveckla studerandes lärande.

Den formativa bedömningen har till uppgift i denna studie 
att komplettera peer-lärande och på så sätt bygger man upp en 
komplett modell som banar vägen till en berikat lärande. I det-
ta sammanhang är det angeläget att poängtera att peer- lärande 
som metod även kan innebär att studerande har andra individuella 
uppgifter, individuellt ansvar samt individuella diskussioner med 
handledare och lärare under sin utbildning.

Nästa steg
För att förbättra metoden och få den att bli en stabil del av under-
visningen kommer nästa steg att bli att förtydliga instruktionerna 
och uppgifterna. Om möjligt engagera en kollega på kursen. Dess-
utom kan man dra ner på antalet uppgifter som ska lämnas in för 
rättning och istället utveckla metoden med att grupperna vid ett 
par tillfällen får granska varandras inlämningar i egenskap av ”kri-
tiska vänner”. För att hålla en ytterligare noggrann kontroll på hur 
väl varje student uppvisar progression mot uppställda mål, kan det 
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vara möjligt att kräva att studenterna lämnar in uppgifterna indi-
viduellt. Detta under förutsättning att lösningen är byggd på själ-
va processen av peer - lärande och formativ bedömning som pågår 
under peer-lärandeträffarna.
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Sammanfattning
Universitetspedagogiskt centrum (UPC) organiserade under vår-
terminen 2010 för första gången en kurs för pedagogiskt ansvariga 
som kallas Pedagogiskt ledarskap. Detta konferensbidrag formule-
rar ett antal erfarenheter från nämnda kurs.

Kursdeltagarna beskrev sin uppgift som pedagogisk ledare som 
exempelvis att vara kvalitetsansvarig för grundutbildningen, att få 
med hela lärarkollegiet i det kollegiala samtalet kring pedagogik 
och pedagogisk utveckling, att organisera för pedagogiskt erfaren-
hetsutbyte, att arbeta med pedagogisk uppföljning av utbildning 
och att synliggöra och uppmärksamma pedagogiska framgångar.

Deltagarna menar att pedagogiska utvecklingssamtal blir tillfäl-
len att djupare lära känna lärarkollegiet på individnivå, bättre för-
stå vilka kompetenser och viljeyttringar som finns och att få bätt-
re förutsättningar att stödja lärares pedagogiska utveckling, samt 
att läraren ges tillfälle att bli sedd i sin profession av någon annan.
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Deltagarna menar att en viktig förutsättning för att en peda-
gogisk handlingsplan på den egna institutionen ska kunna ska-
pas och tillämpas är att arbetet med denna måste medvetandegö-
ras och förankras tydligt i lärarkollegiet liksom tilldelas resurser. 

De individuella uppgifterna uttrycktes som en start på en pro-
cess och de visade ett stort engagemang och en öppenhet att dela 
med sig av tankar, erfarenheter och känslor till varandra under 
kursen. Mötet över institutions- och fakultetsgränser för erfaren-
hetsutbyte går inte att överskatta.

Inledning 
I Umeå universitets pedagogiska handlingsplan 2010-2013 före-
skrivs det under mål 1.1 att det vid varje fakultet och institution 
ska finnas ett tydligt delegerat pedagogiskt ansvar. Under rubriken 
”Aktiviteter” står det: ”En pedagogiskt ansvarig person eller grupp 
ska utses, med uppgift att initiera, stimulera, samordna, genom-
föra och utvärdera pedagogisk utveckling” (Pedagogisk handlings-
plan för Umeå universitet 2010–2013, 2010, sid. 9). Vidare sägs på 
samma sida att ”De arbetsuppgifter som delegeras till pedagogiskt 
ansvarig /…/ ska vara tydligt beskrivna samt medföra tilldelning 
av tid och andra resurser” (ibid).

En motsvarande skrivning har också funnits i det pedagogis-
ka handlingsprogram som föregick den nuvarande handlingspla-
nen och som första gången antogs hösten 2002. I samband med 
att detta handlingsprogram antogs startade UPC en seminarieserie 
för pedagogiskt ansvariga kallad SPA. Vid ett flertal tillfällen un-
der åren har deltagare vid dessa seminarier påtalat behovet av en 
utbildning riktad direkt till pedagogiskt ansvariga, en utbildning 
kring att leda den pedagogiska verksamheten inom universitetet. 
De ledarskapsutbildningar som funnits vid Umeå universitet har 
varit riktade mot prefekter/motsvarande och därmed inte tillgäng-
liga för studierektorer och andra pedagogiskt ansvariga.
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Som ett svar på det önskemål som ovan angivits organiserade 
UPC under vårterminen 2010 för första gången en kurs benämnd 
Pedagogiskt ledarskap. Kursen omfattar tio arbetsdagar och har 
plats för sexton kursdeltagare. Den vänder sig till den som är eller 
planeras vara pedagogiskt ansvarig/motsvarande (motsvarande kan 
utgöras av till exempel studierektor, programansvarig och kursan-
svarig) på en institution eller en fakultet. 

Målen med kursen uttrycks på följande sätt i kursbeskrivningen:

Under kursen har du möjlighet att:
 utveckla din insikt i vad ett pedagogiskt ledarskap innebär
 utveckla förmågan att hantera olika intressenters krav på 

grundutbildningen
 utveckla förmågan att genomföra pedagogiska utveck-

lingssamtal
 utveckla kunskapen om relevanta styrdokument och im-

plementeringen av dessa
 utveckla förmågan att anlägga pedagogiska perspektiv 

på utbildningsplaneringsarbetet
 reflektera över vad som är kvalitet i studenternas lärande
 utveckla din insikt om den pedagogiska grundsynens re-

lation till det pedagogiska ledarskapet
 utveckla förmågan att utöva ett pedagogiskt ledarskap

I kursbeskrivningen anges också innehållet i kursen:

 Ledarskap inom och utanför akademin
 Krav på samt ansvar och befogenheter som pedagogiskt 

ansvarig
 Konflikt och konflikthantering
 Att leda grupper och individer
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 Den pedagogiska grundsynens relation till det pedago-
giska ledarskapet

 Aktuella frågor för pedagogiskt ansvariga
 Pedagogiska utvecklingssamtal
 Pedagogiska perspektiv på utbildningsplanering
 Kvalitet i utbildning och studenternas lärande

Denna rapport syftar till att formulera ett antal erfarenheter från 
nämnda kurs, med särskilt fokus på den pedagogiskt ansvariges ar-
betsbeskrivning och att leda pedagogiskt utveckling från såväl ett 
individ- som ett organisationsperspektiv. Erfarenheterna från kur-
sen baseras i hög grad på svaren som gavs på de fyra individuella 
uppgifter som kursdeltagarna hade att arbeta med under kursen. 

Vad menar kursdeltagarna  
med pedagogiskt ledarskap?
Historiskt sett har det pedagogiska ansvaret varit en del av stu-
dierektorns ansvar, tillsammans med ansvar för ekonomi, utbild-
ningsplanering, personalplanering och andra administrativa syss-
lor. Under kursen Pedagogiskt ledarskap vittnar kursdeltagare som 
innehar studierektorsfunktionen om hur det pedagogiska ansvaret 
riskerar komma i andra hand till förmån för det ekonomiskt-ad-
ministrativa ansvaret.

De vanligaste ekonomiskt-administrativa uppgifterna för en 
studierektor är att upprätta bemanningsplaner för institutionens 
grundutbildning, att upprätta och följa upp grundutbildnings-
budget i samråd med fakultetsledningen, att administrera kurspla-
ner och andra styrdokument, att representera institutionen i olika 
programkommittéer och utbildningsråd.

Den ekonomiskt-administrativt ansvarige studierektorns främ-
sta ansvar kan med fördel sammanfattas som att skapa så goda 
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ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för lärares peda-
gogiska arbete som är möjligt, givet de villkor för institutionens 
grundutbildning som inte är påverkbara.

Vi ser emellertid en begynnande trend i att institutioner på olika 
sätt försöker lyfta ut det pedagogiska ansvaret från den traditionel-
la studierektorsfunktionen. Vid några institutioner delas studierek-
torsuppdraget mellan två personer på ett sådant sätt att en stor del 
av det pedagogiska ansvaret innehas av den ene personen. Vid andra 
institutioner organiserar man sig i form av en övergripande studie-
rektor och flera biträdande studierektorer med pedagogiskt ansvar 
för olika ämnesområden inom institutionen. Vid en av fakulteterna 
har man valt att inte förlägga det pedagogiska ansvaret vid respekti-
ve institution, utan det är programkommittéerna som utser pedago-
giskt ansvarig för respektive utbildningsprogram.

Två framträdande skäl för att särskilja dessa funktioner så att 
inte samma person innehar dem är dels att arbetsmängden ofta 
blir för betungande för en person, dels att tydliggöra funktionen 
pedagogiskt ansvarig.

En av de mest framträdande arbetsuppgifterna för den pedago-
giskt ansvarige beskrivs ofta i termer av kvalitetsansvar för grund-
utbildningen. Den pedagogiskt ansvarige stödjer, inspirerar och 
entusiasmerar lärare i pedagogisk utveckling och förnyelse. Det 
innebär ofta att vara ett bollplank för lärares idéer, att lyssna, att 
bekräfta och att uppmuntra. En utmaning i denna uppgift är att 
få med hela lärarkollegiet i det kollegiala samtalet kring pedagogik 
och pedagogisk utveckling, och inte enbart de redan engagerade. 

På den pedagogiskt ansvariges lott faller därmed att organisera 
för detta samtal; ett pedagogiskt erfarenhetsutbyte inom ett lärar-
kollegium, så att gjorda erfarenheter vid den egna eller någon an-
nan institution, via inbjudna seminariehållare, kan tillgodogöras 
av hela lärarkollegiet.  
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Ett ytterligare kvalitetsområde är pedagogisk uppföljning av ge-
nomförda kurser. Det handlar dels om att skapa förutsättningar 
för uppföljning i form av principer för kursutvärderingar, dels om 
samtal med lärare kring kvalitet på kursers genomförande och be-
hov av utvecklingsinsatser. Till uppföljningsarbetet kan tilläggas 
olika former, systematiserade eller osystematiserade, av pedagogis-
ka utvecklingssamtal, som syftar till att skapa förutsättningar för 
enskilda lärare att utveckla sina förmågor att planera, genomföra, 
examinera och utvärdera utbildning.

Till sist framhålls betydelsen av att den pedagogiskt ansvarige 
synliggör och uppmärksammar pedagogiska framgångar – väl ge-
nomförd pedagogisk utveckling, nomineringar till och erhållan-
de av pedagogiska priser, uppskattning från studenter med mera.

Den pedagogiskt ansvariges främsta ansvar kan med fördel sam-
manfattas som att skapa så goda pedagogiska och didaktiska för-
utsättningar för lärares pedagogiska arbete som möjligt, givet de 
villkor som inte är påverkbara. Eller som en av deltagarna i kursen 
Pedagogiskt ledarskap uttrycker sig om målet med funktionen pe-
dagogiskt ansvar:

Kanske vore det möjligt att ha som mål att skapa pedagogisk 
hållbarhet, som skulle kunna handla om att skapa förutsätt-
ningar för att utveckla ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
lärandeklimat där involverade personers behov för utveckling 
och lärande uppfylls.

Fördelen med att lyfta ut det pedagogiska ansvaret från studierek-
torsfunktionen är att detta ansvarsområde inte drunknar i det eko-
nomiskt-administrativa arbetet. Nackdelen är att den person som 
innehar studierektorsfunktionen kommer fortsättningsvis att ha ett 
chefsmandat i någon form, medan risken är stor att den pedagogiskt 
ansvarige enbart kommer att ha en ledarroll utan formella mandat.
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Därför är den stora utmaningen i den trend vi anar – att det pe-
dagogiska ansvaret lyfts ut från studierektorsfunktionen – att till-
se att den pedagogiskt ansvarige också delegeras ett formellt man-
dat. De arbetsuppgifter som följer med det pedagogiska ansvaret 
bör utgöras av en delegation från prefekten, och därmed ges det 
nödvändiga mandatet. Ledarskap behöver formellt mandat, lik-
som chefskap behöver ledarskap. Frågan är vad för slags mandat 
den pedagogiskt ansvarige ska delegeras. 

 
Att leda pedagogiskt utvecklingsarbete  
– ett individperspektiv
Pedagogiska utvecklingssamtal kan utgöra ett av flera sätt att arbe-
ta med kvalitetsutveckling i en institutions grundutbildning. All-
mänt kan pedagogiska utvecklingssamtal bidra till förbättrat pla-
neringsarbete och ökade förutsättningar för god undervisning 
inom grundutbildningen. Ett pedagogiskt utvecklingssamtal är 
vanligtvis ett avgränsat utvecklingssamtal mellan pedagogiskt an-
svarig och undervisande personal. 

Ett allmänt syfte med pedagogiska utvecklingssamtal är att un-
dersöka hur varje lärare uppfattar sin pedagogiska förmåga, hur lä-
raren skulle kunna utveckla denna förmåga och på vilka sätt det är 
önskvärt att det görs. Ett ytterligare syfte var att skapa ett plane-
ringsunderlag inför kommande undervisningsuppdrag.

Under kursen fick deltagarna i uppgift att konstruera ett un-
derlag för pedagogiska utvecklingssamtal vid sin institution, för 
att därefter använda detta underlag och genomför ett pedagogiskt 
utvecklingssamtal med två lärarkollegor. Till sist skulle deltagarna 
reflektera över dels utformningen av samtalsunderlaget, dels hur 
de värderar pedagogiska utvecklingssamtal som instrument i kva-
litetsarbetet. Syftet var att pröva och utvärdera ett sätt att arbeta 
med pedagogisk kvalitetsutveckling på individnivå.



114

EJ Refereegranskade artiklar

Flertalet kursdeltagare beskriver pedagogiska utvecklingssamtal 
som respektfulla, dialogiska samtal, som inte bör upplevas som ut-
frågningar eller förhör. Lärare ges utrymme att formulera kvalite-
ter, erfarenheter och idéer kring utveckling av undervisning och 
utbildning, men också ett tillfälle att uttrycka behov av individu-
ell kompetensutveckling.

För den pedagogiskt ansvarige blir pedagogiska utvecklingssamtal 
tillfällen att djupare lära känna lärarkollegiet på individnivå, bättre 
förstå vilka kompetenser och viljeyttringar som finns och att få bätt-
re förutsättningar att stödja lärares pedagogiska utveckling. Samta-
len medger även okonstlade tillfällen för en person med ledar ansvar 
att bekräfta medarbetares styrkor och positiva egenskaper.

De allra flesta kursdeltagarna placerar läraren i samtalets huvud-
roll: Det är läraren som ska ges tillfälle att uttrycka sig och samtals-
ledarens uppgift är att vara lyssnande. Endast ett fåtal kursdeltaga-
re formulerar det pedagogiska utvecklingssamtalet som ett tillfälle 
för pedagogiskt ansvarig att ställa krav på läraren man samtalar 
med. I egenskap av ansvarig också för den pedagogiska utveckling-
en för hela institutionen, kan dessa samtal vid behov fungera som 
normerande samtal.

Frågan om samtalsmallen som samtalsledaren använder ska vara 
känd upptog flera deltagares intresse. Tidigare, menar en kursdel-
tagare som är studierektor och har arbetat med pedagogiska ut-
vecklingssamtal förut, delades inte samtalsmallen ut till lärarna 
inför utvecklingssamtalet. Det främsta skälet var främst lärarnas 
ambivalenta inställning; de framförde en oro över att dessa sam-
tal skulle framtvinga ambitiösa förberedelser för att göra studierek-
torn nöjdare med samtalen.

En kursdeltagare valde att pröva hur samtalen utfaller om sam-
talsmallen är känd av läraren eller inte. Skillnaden var stor. Den lä-
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rare som hade fått samtalsmallen i förväg och förberett sig på frå-
gorna kunde mycket lättare formulera sina behov, strategier och 
annat som samtalet handlade om. Den andre läraren, som inte fick 
samtalsmallen i förväg, upplevde det svårt att formulera allt som 
denne skulle vilja säga. Det visade sig främst genom att läraren i ef-
terhand kom till den pedagogiskt ansvarige och påtalade olika sa-
ker som denne ville ha sagt under utvecklingssamtalet, men inte 
kom på i stunden. ”Samtalet med den som var förberedd blev mer 
som, ja, ett samtal. För den oförberedde kändes samtalet mer som 
ett förhör”, är kursdeltagarens slutsats av sitt test.

Hur användbara är pedagogiska  
utvecklingssamtal i kvalitetsarbetet?
Det mest framträdande värdet av pedagogiska utvecklingssamtal är 
att läraren ges tillfälle att bli sedd i sin profession av någon annan. 
”I universitetsvärlden är det emellanåt svårt att bli sedd för sin lär-
argärning”, som en kursdeltagare uttrycker sig. Det är dock väsent-
ligt att påpeka att det omvända kan vara minst lika giltigt; det är inte 
självklart att alla universitetslärare vill bli sedda för sin lärargärning.

Universitetet är en arbetsplats som ofta förknippas med solitärt 
arbete, både som realitet och som ideal. Den akademiska friheten 
tolkas ofta av lärare som frihet från att andra lägger sig i den egna un-
dervisningen. Ehn och Löfgren (2004) skriver om behovet av akade-
misk originalitet som ett ideal och Haikola (1999) använder det klas-
siska begreppet ”lehrfreiheit” som uttryck för universitetslärarens 
frihetsideal. Det avser lärarens rätt att bestämma såväl undervis-
ningens innehåll som undervisningens former, det vill säga ett ide-
al om universitetslärarens autonomi. Denna autonomi förutsätter 
också frihet från ledning; annars uppstår inte autonomi.

Flera pedagogiskt ansvariga har samtidigt den formella funk-
tionen som studierektor med delegerat ansvar för institutionens 
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grundutbildning – och därmed delegerade befogenheter att göra 
överenskommelser med lärare, att fatta beslut som tarvar resurser 
och ställa krav. Då kan pedagogiska utvecklingssamtal fungera likt 
andra utvecklingssamtal.

Några kursdeltagare som inte har den formella funktionen och 
delegationen är tveksamma, inte till pedagogiska utvecklingssamtal 
som utvecklingsverktyg, utan till möjligheterna för en pedagogiskt 
ansvarig utan mandat att bidra till något utöver själva samtalet. Om 
inte samtalsledaren har några mandat att träffa överenskommelser, 
utan dessa måste ändå göras med prefekten, är risken stor att sam-
talen har svårt att leda till utveckling och förändring. Även om lära-
re kan uppfatta samtalet som värdefullt, kan det upplevas som bort-
kastad tid om inte den pedagogiskt ansvarige kan fatta några beslut 
som påverkar lärarnas pedagogiska utveckling.

Att leda pedagogisk kvalitetsutveckling  
– ett organisationsperspektiv
Som beskrivits i inledningen beslutade Umeå universitet 2010 om 
en pedagogisk handlingsplan som gäller åren 2010 till 2013 (Pe-
dagogisk handlingsplan för Umeå universitet 2010–2013, 2010). I 
handlingsplanen anges att sådana ska upprättas även på fakultets- 
och institutionsnivå:

Varje institution eller motsvarande ska årligen upprätta egna 
pedagogiska handlingsplaner för att beskriva vilka aktiviteter 
och åtgärder som ska genomföras under året. Handlingspla-
nen ska synkroniseras med universitetets allmänna planerings-
cykel och vara en del av verksamhetsplanen och verksamhets-
berättelsen. (Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet 
2010–2013, 2010, sid 6).
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Med syftet att ge studierektorer/pedagogiskt ansvariga stöd i arbe-
tet med att skapa en pedagogisk handlingsplan på institutionsnivå, 
fick deltagarna i kursen en individuell uppgift som syftade till att 
påbörja detta arbete. Uppgiften delades in i tre delar:

1. Strategi – hur kan arbetet med att utforma en pedago-
gisk handlingsplan initieras? Vad behöver vi veta för att 
initiera ett sådant projekt? Hur kan vi göra detta till en 
institutionsgemensam process?

2. Utformning – vad ska handlingsplanen innehålla? Vilka 
aspekter av institutionens pedagogiska verksamhet ska 
formuleras i en handlingsplan? På vilken detaljnivå? Vil-
ken ambitionsnivå?

3. Implementation – hur kan planen införlivas i den peda-
gogiska verksamheten? Hur ska den underhållas, det vill 
säga följas upp och vidareutvecklas?

En av kursdeltagarna formulerar följande generella beskrivning av 
vad en pedagogisk handlingsplan är på institutionsnivå:

En pedagogisk handlingsplan skulle kunna fungera som ett 
verktyg för samordningen av den pedagogiska verksamheten 
[…] och som ett styrinstrument och stöd för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet.

En strategi som uttrycks relativt gemensamt bland kursdeltagarna för 
att initiera arbetet, är att medvetandegöra och förankra arbete t med 
en handlingsplan så tidigt som möjligt. Flera betonar betydelsen av 
att ett arbete som detta bör presenteras av prefekten vid en arbets-
platsträff, för att tydligt signalera att en pedagogisk handlingsplan är 
en institutionsgemensam plan som berör alla. För att ett projekt som 
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detta ska kunna genomföras bör även särskilda, öronmärkta resurser 
tilldelas projektet, så att det inte riskerar drunkna i studierektorers, 
pedagogiskt ansvarigas och lärares andra arbetsuppgifter. 

Kursdeltagare från institutioner som i sin organisation har ett 
utbildningsutskott eller liknande menar att såväl strategier, ope-
rativt ansvar som prioriteringar bör diskuteras i ett sådant forum. 
Det operativa arbetet med att formulera innehåll och föra en dis-
kussion med kollegiet kring handlingsplanen bör enligt flera delta-
gare ledas av den pedagogiskt ansvarige på institutionen. En kurs-
deltagare betonar betydelsen av benchmarking, det vill säga att 
man på ett tidigt stadium undersöker hur andra, liknande insti-
tutioner och utbildningar utformar pedagogiska handlingsplaner 
och vad de innehåller.

Kursdeltagarna har olika tankar kring innehållet. En tanke är att 
planen kan ha en tvådelad struktur. Den ena delen kan innehålla 
lokala riktlinjer och rutiner för grundutbildningens olika aktivite-
ter. Den andra delen kan innehålla planer på större utvecklingsin-
satser för de närmaste åren som är nödvändiga vid institutionen.

En annan sorts tvådelad struktur formuleras av en annan kurs-
deltagare. Här föreslås den ena delen innehålla former för pro-
cesser, erfarenhetsutbyte och reflektion inom lärarkollegiet kring 
grundutbildningens olika delar och faser. Den andra delen föreslås 
vara mer framåtsyftande och utgörs av en vision över hur grundut-
bildningen ska utformas för framtiden och vilket förhållande den 
ska ha till övrig verksamhet vid institutionen.

En annan kursdeltagare listar ett flertal aktiviteter som en lokal 
pedagogisk handlingsplan bör hantera:

Rutiner för kursutvärderingar.
Rutiner för att fånga upp studenter som har problem i stu-

dierna.
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Undervisnings- och examinationsformer.
Studerandeaktiva studie- och examinationsformer.
Samverkan med aktörer utanför institutionen samt samver-

kan mellan grundutbildning och forskning.
Progression i utbildningar.
Allmänna rutiner som underlättar för lärare.
Möjligheter till pedagogisk kompetensutveckling.

Implementeringen av en lokal pedagogisk handlingsplan handlar 
enligt flera kursdeltagare om uppföljning och de pekar på två över-
gripande sätt att följa upp hur en pedagogisk handlingsplan har 
införlivats i institutionens grundutbildning. Det ena är på orga-
nisationsnivå. På institutionsgemensamma personaldagar eller vid 
pedagogiska seminarier kan med fördel olika delar av den pedago-
giska handlingsplanen tas upp till diskussion och dess tillämpning 
kan undersökas. Dessutom ska den, tillsammans med institutio-
nens verksamhetsplan, följas upp årligen. Det andra sättet att följa 
upp planen är på individnivå. Under medarbetarsamtal eller kom-
petensutvecklingssamtal kan varje lärares behov av pedagogisk ut-
veckling och kompetensutveckling avstämmas mot den pedago-
giska handlingsplanen.

Tankar i kursutvärderingarna
Den individuella uppgiften i anslutning till temat ”Kvalitet i lä-
rande” – Att utforma en pedagogisk handlingsplan – upplevdes 
svår, men samtidigt värdefull att ha som utgångspunkt för kvali-
tetsarbete i framtiden. Det är också viktigt att ha ett brett anslag 
när det gäller kvalitet, till exempel så att även kvantitativa aspek-
ter av kvalitetsarbetet beaktas.  Att få universitetsledningens syn på 
kvalitetsarbetet var givande. 
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Reflektionerna från kursdeltagarna vittnar om att den indivi-
duella uppgiften om pedagogiska utvecklingssamtal har funge-
rat utmärkt för att pröva ett slags instrument för kvalitetsarbe-
te i grundutbildningen. Att inte enbart läsa om eller prata om, 
utan ”tvingas” genomföra en viss aktivitet som pedagogiska ut-
vecklingssamtal tycks ha varit givande. Uppgiften har också gett 
inspiration till pedagogiskt utvecklingsarbete på institutionsnivån 
och inslaget väckte frågor kring makt och inflytande. 

Få saker gläder en utbildningsanordnare mer än när kursdelta-
gare vittnar om insikten i kursen huvudområde har ökat och att 
man upplever att man har utökat sin arsenal av redskap för att ut-
öva pedagogiskt ledarskap. Mötet över institutions- och fakultets-
gränser för erfarenhetsutbyte går inte att överskatta.

Deltagarna noterade att kursen innehöll mycket lyckade öv-
ningar för självinsikten. En sådan här kurs ska också ge relativt 
stort utrymme för egenreflektion (tillsammans och stödd av an-
dra) samt möjligheter till ökad självinsikt i framförallt den peda-
gogiska ledarskapsrollen vid ett universitet. 

Att uttrycka de individuella uppgifterna som en start på en pro-
cess och definiera deras omfång i termer av nedlagd tid upplever vi 
som en lyckad ansats. Det betydde att deltagarna kunde vara nöjd 
med sin uppgift när de utnyttjat den tid de fick till förfogande för 
respektive uppgift. 
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Tänk vad vi är bra  
– pedagogiska portföljer ger ringar på vattnet

Agneta Bränberg, Tillämpad fysik och elektronik 
& Katarina Winka Universitetspedagogiskt center, 

Umeå Universitet

Agneta.branberg@tfe.umu.se

Katarina.winka@upc.umu.se

Under hösten 2009 initierades en kurs om pedagogiska meritport-
följer vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Kursen 
leddes av Universitetspedagogiskt centrum, men vände sig exklu-
sivt till lärare på TFE. Syftet med initiativet var både att deltagar-
na skulle dokumentera och reflektera över sina erfarenheter och att 
institutionen skulle kunna synliggöra den breda pedagogiska erfa-
renhet som finns inom lärargruppen. På så sätt skulle både delta-
garna och arbetsgivarna bli mer medvetna om vilka kvalifikationer 
gruppen besitter.

Kursen avslutades ett år senare och hade då omfattat 2 veck-
or med workshops och seminarier, däremellan hade ytterligare tid 
lagts ned på eget arbete eller arbete i grupp bland deltagarna. In-
itialt behandlades olika modeller för att dokumentera pedagogis-
ka meriter, samt vilka kriterier som kan tillämpas vid bedömning 
av pedagogiska portföljer. Deltagarna utvecklade kontinuerligt oli-
ka delar av portföljerna inför de olika träffarna samt agerade be-
dömare för andra lärares pedagogiska portföljer i början av kur-
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sen och för varandras portföljer i slutet av kursen. Effekterna av 
satsningen har sträckt sig utanför den ursprungliga målsättning-
en för kursen, liksom ringar på vattnet. Förutom den individuella 
utvecklingen och de personliga vinsterna har kursen påverkat in-
stitutionens samtalsklimat och pedagogiska verksamhet samt har 
potential att ge effekt för studenter och kollegor utanför institu-
tionen och Umeå universitet. I denna presentation beskrivs dessa 
ringar på vattnet ytterligare med förhoppningen att inspirera an-
dra till att initiera liknande pedagogiska utvecklingsprojekt.

Varför pedagogiska portföljer?
Inom universitetsvärlden råder olika traditioner för bedömning 
och belöning av framgångsrik forskning jämfört med framgångs-
rik undervisning. I regel har den pedagogiska verksamheten be-
traktats som något personligt, ibland till och med privat, vilket 
försvårat objektiva och sakliga bedömningar av dess kvalitet (Skel-
ton, 2005). Både nationellt och internationellt används idag peda-
gogiska portföljer vid dokumentation av pedagogiska meriter. En 
pedagogisk portfölj kan liknas vid en arkitekts portfölj av alster, el-
ler en fotografs portfölj av bilder – en sammanställning av doku-
ment eller andra underlag som kan användas vid en bedömning av 
personens skicklighet, i detta fall lärarens pedagogiska skicklighet. 

De kriterier på pedagogisk skicklighet som föreslogs i Högsko-
leutredningen (SOU 1992:1) har varit utgångspunkt för många av 
de lokala riktlinjerna ute på lärosätena. Idag lägger vi in mer i be-
greppet pedagogisk skicklighet än tidigare. Det har skett en tyd-
lig utveckling från det man kallar undervisningsskicklighet till en 
mer omfattande definition av pedagogisk skicklighet, bland annat 
rymmer den större organisatoriskt ansvar än tidigare. Det som be-
tytt mest för utvecklingen under senare år är idén om Scholarship 
of Teaching and Learning (Boyer, 1990, Kreber, 2002), där den 
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skicklige läraren förväntas ha ett vetenskapligt förhållningssätt till 
sitt läraruppdrag och på så sätt bidra till den högskolepedagogiska 
kunskapsbildningen. 

Flera motiv för satsningen…
Initiativet till kursen om pedagogiska portföljer kom hösten 2009 
från den pedagogiskt ansvariga vid institutionen för Tillämpad Fy-
sik och Elektronik, förkortas framöver TFE. Vid institutionen finns 
fem ämnesområden, byggteknik, maskinteknik, energiteknik, 
elektronik och medieteknik, med cirka sextio lärare som tillsam-
mans utbildar studenter på elva program och på fristående kurser. 
Lärarkåren består i huvudsak av en blandning av lektorer och ad-
junkter som har väldigt olika bakgrund och pedagogisk erfarenhet.

Motiven till initiativet att genomföra en kurs i att skriva pe-
dagogiska meritportföljer var att uppmuntra lärarna till pedago-
gisk utveckling samt att finna ord för, och dokumentera, persona-
lens pedagogiska kompetens. Detta var i enlighet med ”Pedagogisk 
handlingsplan för Umeå universitet 2010 – 2013” som höll på att 
färdigställas hösten 2009. I detta policydokument anges bland an-
nat att ”Undervisande personal ska ges möjlighet att utveckla och 
dokumentera sina pedagogiska meriter” (s. 16), samt ”Pedago-
gisk skicklighet ska beaktas vid utvecklingssamtal och bemanning 
samt utgöra en av grunderna vid löneförhandlingar” och ”Vid de-
legation av pedagogiskt ansvar bör personal med hög pedagogisk 
skicklighet väljas” (s. 17).

Idén presenterades för lärarna med några ytterligare motiv: ge-
nom att synliggöra hur bra lärare vi är kan vår pedagogiska skick-
lighet uppmärksammas och eventuellt belönas. Vid denna tid-
punkt existerade möjligheten att befordras från adjunkt till lektor 
på pedagogiska meriter, vilket fanns med i tankarna för några av 
lärarna. I institutionens verksamhetsplan för 2009 ingick en stra-
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tegisk pott medel för särskilda satsningar på personalens kom-
petensutveckling. För att få tillgång till denna resurs lyftes den 
pedagogiska handlingsplanen samt ytterligare några motiv fram 
för institutionsledningen: genom att identifiera lärare med (be-
dömd) hög pedagogisk skicklighet kan dessa synas på institutio-
nens kurswebb och på så sätt bidra till att visa kvaliteten på ut-
bildningarna. I förlängningen kan detta leda till fler studenter och 
attraktivare utbildningar.

Kurs om pedagogiska portföljer
Hur vi hade tänkt
I ursprungsplanen var kursen planerad att pågå under fyra måna-
der med fyra träffar på jämna avstånd, där deltagarna skulle skriva 
på sin pedagogiska meritportfölj mellan kursträffarna, total arbets-
tid två veckor. Eftersom att det på institutionen finns fem olika 
ämnen fanns det ett önskemål hos ledningen att deltagarna skul-
le bestå av minst en person från varje ämnesgrupp. Kursen starta-
de med elva deltagare med representativ spridning. Målsättning-
en var att 50 % av deltagarna skulle skriva färdigt sin pedagogiska 
portfölj. Tanken var också att institutionen efter kursens slut skul-
le engagera externt sakkunniga för att utvärdera de färdiga merit-
portföljerna för de som ville det. Steg två i kursen skulle då bestå 
i individuell handledning och en träff med uppföljning efter sak-
kunnigutlåtandet. Se bilaga 1, ursprungsschema.

Hur det blev
Den ursprungliga planen följdes under de tre första träffarna. 
Men, det arbete som skulle ske där emellan fortskred inte som 
det var tänkt. När gruppen träffades den fjärde gången och skulle 
ge återkopplingar på varandras portföljer blev det tydligt att man 
hade kommit väldigt olika långt och insåg att det inte var möjligt 
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att ge en konstruktiv återkoppling. De sju deltagarna som var med 
vid det tillfället beslöt då, i samråd med kursledningen, att skjuta 
på sista kursdagen och att strukturera om kursen så att deltagarna 
istället, under en tid, skulle träffas i mindre grupper med tvåveck-
ors-intervall och skriva på ett avsnitt i taget däremellan. Skrivord-
ningen planerades till avsnitt 2, 3, 5, 4, 1, 6, 7 och 8 ur ”Riktlinjer 
för dokumentation av pedagogiska meriter vid Umeå universitet”. 

Från och med detta tillfälle var det enbart de sju deltagarna som 
fullföljde kursen. Ny plan blev att genomföra dag 4 den 25:e au-
gusti 2010. Även denna deadline var svår att hålla då alla portföl-
jer inte var klara för kollegial granskning. Nästa förslag blev att alla 
skulle delta i en meritportföljsverkstad på UPC (Meritportfölj II) den 
5:e oktober och att vi skulle ha en avslutningsträff den 15:e oktober. 
Gruppen fick också erbjudandet att lämna sina portföljer till gransk-
ning inom en kurs för blivande pedagogiskt sakkunniga. Detta i sig 
blev en sporre för många att skriva klart. Alla sju som följde denna 
del av kursen lämnade också in sina portföljer för bedömning.

Ringarna på vattnet
Ursprungstanken med initiativet var att uppmuntra pedagogisk ut-
veckling, synliggöra bra lärare, belöna pedagogisk skicklighet samt 
i förlängningen förbättra utbildningen. Under kursens gång såg vi 
även andra möjliga effekter. I en utvärdering som genomfördes 4 
månader efter kursens slut valde vi därför att ställa tre öppna frågor 
till deltagarna. Frågorna handlade om deras tankar kring betydelsen 
av att de gått kursen: för dem själva, för institutionen och för andra 
utanför institutionen. Även de som avbrutit kursen inbjöds att sva-
ra på den anonyma web-enkäten. Deltagarnas svar är sammanställ-
da utifrån de tre frågorna. Utvalda citat från utvärderingen kommer 
att redovisas men inte den fullständiga utvärderingen.
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Betydelse för mig  
Kursens betydelse för enskilda individer visade sig handla om be-
tydelsen av tid för reflektion, en mer professionell syn på lärarrol-
len samt en ökad medvetenhet om den egna pedagogiska kom-
petensen. Detta ligger i linje med det som Biggs (2003) beskriver 
som en ”reflekterande praktiker”: en lärare som planerar och age-
rar utifrån väl genomtänkta strategier, baserade på egen och andras 
erfarenheter samt relevant högskolepedagogisk teori. En reflekte-
rande deltagare skriver att:

Jag förstår idag bättre vad universitetspedagogik har med mitt 
arbete att göra.

Under kursen diskuterades definitionen av pedagogisk skicklighet, 
bland annat utifrån de pedagogiska karriärvägar som implemente-
rats vid Lunds tekniska högskola samt Mälardalens högskola (Rye-
gård, Apelgren och Olsson, 2010). Det finns i dessa definitioner en 
gemensam värdegrund och en gemensam strävan att fånga kom-
plexiteten i pedagogisk skicklighet. Detta hjälpte deltagarna att 
dokumentera sin skicklighet på ett mer kvalitativt sätt:
 

Kursens betydelse för mig
Kursens betydelse för TFE

Kursens betydelse för andra

Uppmuntra pedagogisk utveckling
Synliggöra bra lärare

Belöna pedagogisk skicklighet
Förbättra utbildningen
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Viktig insikt att pedagogisk skicklighet inte bara handlar om 
att stå innanför lektionssalens fyra väggar utan att det är myck-
et mer än så, t ex att förmedla sina erfarenheter och insikter till 
sina kollegor och andra.

Vikten av att avsätta tid för reflektion och dokumentation blev 
tydlig i denna kurs. Den initiala tidplanen visade sig vara orealis-
tisk då deltagarna behövde tid för att reflektera mellan varje till-
fälle. Kursen gav en möjlighet att avsätta ”Tid och energi att ägna 
mig åt pedagogik”.

Lärarens olika utvecklingsfaser har beskrivits av flera författare 
(Biggs, 2003; Trigwell mfl., 1999) och gemensamt är att förändring-
ar av förhållningssätt och tillvägagångssätt tar tid. Möjligheten att 
reflektera kring sin lärarroll kan påskynda professionaliseringen av 
lärarrollen (Prosser & Trigwell, 1997). En konkret effekt av kursen är 
att en deltagare uttrycker att sin självbild som lärare har blivit stärkt.

I och med att Umeå universitets mall för pedagogiska portföl-
jer användes under kursen hjälpte detta deltagarna att dokumen-
tera sina meriter samt finna luckor i sin egen kompetens eller er-
farenhet:

Kursen gör att jag har funderat på vilka pedagogiska meriter 
jag har och vad jag kan behöva utveckla/förbättra/komplettera.

Kursens betydelse för TFE
För att förstå kursens betydelse för institutionen behöver man bör-
ja i kursens betydelse för gruppen av deltagare. Vi anser att grup-
pen utvecklades från att vara ett Community of Inquiry (Garrison 
& Archer, 2000) till att bli ett Community of practice (Wenger, 
1998). Ett ”Community of Inquiry” kan beskrivas som en sam-
manhållen och interaktiv grupp av lärande individer med ett spe-
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ciellt uppdrag att kritiskt analysera, konstruera och bekräfta kun-
skap, i detta fall kring pedagogisk meritering. Ett ”Community of 
practice” tolkar vi som en grupp individer som delar erfarenheter 
och har skapat sig ett gemensamt språk, mål och identitet tillsam-
mans i ett socialt sammanhang. En sådan grupp kan fortsätta leva 
vidare oavsett om det ursprungliga uppdraget är slutfört.

Tack vare denna ”community of practice” ser lärarna nya möj-
ligheter för institutionen då en grupp med gemensamt språk, mål 
och självbild skapats:

Öppnar nya möjligheter för samverkan mellan oss lärare på in-
stitutionen.

Den här kursen har stimulerat de pedagogiska diskussionerna 
på TFE och spritt intresset till nya grupper.

Det innebär också att vi stolta kan säga att vi vet att vi har bra 
lärare, en förbättrad självbild för institutionen alltså.

En kommentar som förvånade oss lite var:

Bättre lärare, och om någon av oss blir lektor är det också bra 
vid kommande utvärderingar från HSV.

Vi hade förväntat oss att möjligheten att befordras till lektor skul-
le lyftas under rubriken ”betydelse för mig” men den saknades helt 
där. Att min personliga karriärutveckling har större betydelse för 
institutionen än för mig själv bekräftar bilden av ett starkt ”com-
munity of practice”. Denna kultur kan fungera som en grund för 
fortsatt utveckling och pedagogiska diskussioner.
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Kursens betydelse för andra 
På frågan om vilken betydelse kursen haft för andra lyftes studen-
terna, andra lärare och hela universitetet fram!
 

Förhoppningsvis utvecklas vår pedagogik så att studenterna får 
bättre kurser och undervisning.

Jag tror också att det är viktigt att andra inser att pedagogis-
ka meritportföljer skall vara en betydande meriteringsfaktor.

I förlängningen är det ju bra om UmU blir mer respekterat för 
den pedagogiska kompetensen.

Dessutom har lärarna skaffat sig en röst och vågar använda den ut-
anför den egna verksamheten, tack vare stärkt självförtroende och 
erfarenhet av att skriva om undervisning:

Vi har lättare att prata med lärare på andra institutioner då vi 
har utvecklat vårt språk och vår begreppsvärld.

Att vi på TFE vågar vara med och bidra i t ex utvecklingsprojekt 
utanför Umeå universitet, nationellt och även internationellt 
borde vara positivt för oss lärare, för institutionen och även för 
Umeå universitet.

Just detta, att vilja och våga delta i pedagogiska diskussioner och 
utvecklingsprojekt utanför sin egen lilla sfär, är ett av känneteck-
nen för Scholarship of teaching and learning (Boyer, 1990; Kre-
ber, 2002). 

Utgångspunkten för Scholarship of Teaching and Learning är att 
skickliga lärare förväntas ha ett vetenskapligt förhållningssätt till sitt 
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läraruppdrag. Detta innebär att de gör insiktsfulla och välgrundade 
didaktisk val i relation till studenternas lärande i ämnet, de tar reda 
på vad som fungerar och vilket utfall hans eller hennes val ger upp-
hov till, de undersöker sin undervisningspraktik och använder dessa 
kunskaper till att skapa ännu bättre förutsättningar för studenternas 
lärande samt att de delar med sig av sina kunskaper på samma sätt 
som forskaren delar med sig av sina forskningsresultat.

Slutsatser och rekommendationer
Vår slutsats är att en kurs som denna kan ha stora effekter inte bara 
för den enskilda läraren. En viktig framgångsfaktor var att kursen 
anpassades till gruppens behov. Steget till att börja skriva på port-
följen var initialt för stort men när förutsättningarna förändrades 
till att ta en del i taget blev det mentala motståndet överkomligt. 

Det har varit fantastiskt roligt och ett rent helvete på samma 
gång.

Detta citat visar vilken känslomässig process en deltagare tycker sig 
ha gått igenom. För att underlätta för framtida deltagare i liknan-
de kurser vill vi rekommendera att man är noga med att arbeta till-
sammans i ett Community of inquiry och låter processen ta tid, så 
att deltagarna har möjlighet att reflektera. 

Under kursens gång insåg vi att alla intressenter inte var iden-
tifierade när vi startade. Vår argumentation kring kursens poten-
tiella betydelse hade lärarna och institutionen i fokus. Genom att 
noggrant tänka igenom alla möjliga intressenter kan fler perspek-
tiv tillvaratas.

Lärares engagemang i sin egen professionella utveckling har stort 
värde för många av högskolans intressenter och bör uppmuntras på 
olika sätt (Pedagogisk  handlingsplan för UmU 2010-2013). I SULF:s 
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pedagogiska program (SULF, 2009) poängteras att ”lyfta fram, upp-
märksamma, dokumentera och värdera pedagogiska insatser är ett 
sätt att ytterligare professionalisera universitetsläraryrket”.

Vi vill avsluta med ett spontant citat från en av deltagarna un-
der den avslutande kursdagen. Detta sammanfattar kursen, grup-
pens arbete och den samlade kompetensen: “Tänk vad vi är bra!”
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Ursprungschema

Dag 1 – 29 oktober 2009  B311
Introduktion pedagogiska meritportföljer
kl 09.00 – 15.00

• Den pedagogiska meritportföljens användningsområden.
• Bakgrund för meritportföljer ur internationellt, natio-

nellt och lokalt perspektiv.
• Skillnaden mellan en pedagogisk meritportfölj och en 

traditionell CV.
• Presentation av UmUs, MDHs och Uppsalas modell på 

pedagogisk meritportfölj, exempel på olika format (di-
gital, fysisk).

• Upprättande av en mall för din pedagogiska meritportfölj.
• Introduktion av pedagogisk grundsyn – intervjuer i tri-

os (version 1).

Mellan kursdag 1 och 2:
1. Börja fyll på din meritportfölj med pedagogiska aktivi-

teter från din lärarkarriär.
2. Utveckla din pedagogiska grundsyn (version 2) 
3. Lägg in din portfölj i Moodle
4. Läs din grupps (2–4 personer) pedagogiska meritport-

följer och ta fram en styrka och en utvecklingsbar del i 
varje läst portfölj för att kunna diskutera detta i gruppen 
vid nästa träff 17 november. 
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Dag 2 – 17 november 2009
Fördjupning och stöd för vidareutveckling av portföljen
kl 09.00 – 12.00

• Vikten av reflektion i den pedagogiska meritportföljen. 
Exempel på reflektionscykel och angreppssätt.

• Att göra ett selektivt urval från sina erfarenheter.
• Verifikation av uppgifterna i den pedagogiska merit-

portföljen genom litteraturreferenser, kursvärderingar, 
intyg mm.

• Gruppdiskussion: Innehållet i den egna och gruppkam-
raternas pedagogiska meritportföljer:

  ramfaktorer
  konkreta exempel
  självreflektion
  dokumentation och ”bevis”

Mellan kursdag 2 och 3:

1. Fortsätt att utveckla den egna pedagogiska meritportföl-
jen utifrån de aspekter som tagits upp (till exempel ram-
faktorer, konkreta exempel, självreflektion, bevis och 
teoretisk anknytning). 

2. Samla ihop ”bevis” (intyg, kursvärderingar, eget materi-
al mm).

3. Lägg in din portfölj i Moodle.
4. Läs din grupps (2–4 personer) pedagogiska meritport-

följer och ta fram en styrka och en utvecklingsbar del i 
varje läst portfölj för att kunna diskutera detta i gruppen 
vid nästa träff 16 december.
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Dag 3 – 16 december 2009
Bedömningskriterier och några konkreta tips på vägen
kl 09.00 – 12.00

• Bedömningskriterier och bedömningsprocess för peda-
gogisk skicklighet

• Provbedömning av meritportföljer utifrån givna kriterier
• Gruppdiskussion: Innehållet i den egna och gruppkam-

raternas pedagogiska meritportföljer.

Mellan kursdag 3 och 4:

1. Fortsätt att utveckla den egna pedagogiska meritportföl-
jen.

2. Lägg in din portfölj i Moodle.
3. Var pedagogiskt sakkunnig för en kollegas meritportfölj 

- skriv ned din bedömning utifrån bedömningskriteri-
erna på max en A4-sida. Ta med den skriftliga bedöm-
ningen till nästa träff 12 januari.

Dag 4 – 12 januari 2010
Handledning, bedömning och diskussion 
kl 09.00 – 12.00

• Feedback på allas meritportföljer, utifrån de bedöm-
ningar ni gjort.

• Erfarenheter från bedömningarna och att använda bedöm-
ningskriterier för pedagogisk skicklighet

• Avslutning
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Steg 2 
För de som vill gå vidare och färdigställa sin meritportfölj för nå-
got specifikt syfte.

1. Individuellt handledningstillfälle.
2. Färdigställande av den egna pedagogiska meritportföljen.
3. Meritportföljerna skickas ut för extern sakkunnigbe-

dömning.
4. Samtal med sakkunniga.

Dag 5 – Uppföljning
kl 09.00 – 12.00

• Uppföljning efter sakkunnigutlåtanden och samtal.
• Ev. besök av gäst från anställningskommitté
• Vad kan man ha utlåtandena till?
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Sammanfattning
De tilldelade projektmedel som jag erhållit från Universitetspedago-
giskt centrums styrelse möjliggjorde en sammanhängande insats i 
forskning kring digitala arkivkällors användning i undervisnings-
syfte. Resultatet publicerades i den religionspedagogiska tidskriften 
Panorama under titeln ”Some Experiences of Using Internet based 
Platform in RE” (Zipernovszky, 2010). I den här artikeln vill jag 
framhäva de högskolepedagogiska erfarenheter jag fick av projektet.

Syfte
Mitt syfte har varit att pröva digitaliserade arkivkällor för under-
visningsändamål i religionsvetenskap med beaktande av studen-
ternas rutiner på internet som sällan används i undervisningssam-
manhang. Till det didaktiska perspektivet hörde att tillföra ett 
källkritiskt tillvägagångssätt som bör komma studenterna till godo 
även i andra sammanhang när de använder sig av internet. 

Jag har utgått från den utveckling som skett i arkivens värld i 
Sverige på digitaliseringens område och från det intresse det har 
för ett tvärvetenskapligt perspektiv i humaniora. Många idag ak-
tuella och för mitt specialområde, religionspedagogiken, relevan-
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ta frågeställningar har visat sig vara lämpliga att studera eller att 
komplettera med hjälp av digitaliserade arkivkällor. 

Det finns ett rikt material av digitaliserade primärkällor till-
gängliga på nätet men det är inte lätt att hitta rätt i den stora 
mängden material som digitaliserats under kort tid i olika arkiv. 
Det är ett stort problem i lärandeprocessen att mängden arkivin-
formation är så stor och dess presentation är så komplex. Om det 
är mycket tidskrävande att leta fram material så står detta i motsats 
till den lätta åtkomlighet som digitalisering i övrigt erbjuder. Däri-
genom förlorar källorna mycket av sin lockande kraft.

Betydelsefulla projektarbeten har gjorts för att överbrygga dessa 
problem, bland annat har HUMlab vid Umeå universitet koor-
dinerat ett EU-projekt, QVIZ (Query and context based visualiza-
tion of time-spatial cultural dynamics) för att utveckla ett söksys-
tem som tillgängliggör digitalt arkivmaterial från olika arkiv. Min 
hypotes har varit

att genom sammankoppling mellan olika digitalt tillgängli-
ga arkivdokument kan nya, för studenterna stimuleran-
de sammanhang upptäckas 

att internetplattformen främjar processen att dela med sig 
av eget resultat och erbjuder uppmuntran, råd och vi-
dare samarbete under lärandeprocessens gång såväl mel-
lan studenter som mellan studenter och läraren. Där-
med byggs uppföljningen automatiskt in i kursen.

Genomförande
Kursinnehållet byggdes upp kring aktuella frågeställningar på ba-
sis av en empiri som hade direkt koppling antingen till den svens-
ka folkundervisningshistorien eller till det kristna kulturarvet.

Det förväntade resultatet grundade sig på att ge kunskaper om 
hur man väljer lämpliga källor till olika teman, hur man sätter dessa 
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i sin kontext, hur den funna informationens pålitlighet bör kon-
trolleras och hur källkritik bör utföras. Dessutom ingick i målen att 
väcka kritiskt sinne och medvetengöra hur man undviker plagiat.

Metoden var att studenten utförde självständig arkivforskning i 
växelspel med andra där resultatet ledde till ny förståelse och till ny 
kunskap. Studenterna har fått välja fritt bland alternativa teman och 
lärt sig tillämpa sina kunskaper i nätteknik för studieändamål. Un-
der arbetets gång gjorde de både egna kommentarer och återkopp-
lingar till varandras arbete samt tog emot feedback från läraren.

Bland använda teman kan två nämnas här. Båda utgår från den 
omfattande kyrkliga dokumentationen i Sverige som blev grun-
den bland annat till en rik folkundervisningshistorisk forskning. 
En stor del av materialet är redan tillgängligt på nätet via Forsk-
ningsarkivets hemsida (och används i kursen via CAS-inloggning 
på www.foark.umu.se/infosok/arkivportaler.htm).

Flera aktuella frågeställningar kan belysas med relevant infor-
mation ur protokoll och handlingar i kyrkoarkiven och därigenom 
ges insyn i kyrkoarkivens mångfald. 

Ett exempel är 1919 års undervisningsplan för folkskolan då ka-
tekesen avskaffats som lärobok vars följder har diskuterats sedan 
dess (inte minst i aktuell kurslitteratur, se t ex Larsson, 2009; Hart-
man, 2011). Frågan om kristendomens roll och ställning i religi-
onskunskapsämnet har återigen kommit upp i samhällsdebatten 
om den nya grund- och gymnasieskolans ämnesplaner (2011) och 
därmed givits ny aktualitet till detta tema.

Studenterna väljer egna utgångspunkter till temat men enas 
inom gruppen om olika tidsperspektiv. En grupp väljer till exem-
pel att söka bland samtida kyrkoarkivhandlingar och undersöker 
vilken opinion det uppstod hos skolledningen. Dessutom väljer 
studenterna olika orter och regioner att jämföra. Nätsamarbetet i 
grupper kan genom historisk-kritisk analys leda till djupare förstå-
else av den aktuella samhällsdebatten.
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Flera teman om kvinnohistoria är lämpliga att studera via hus-
förhörslängder. Husförhörslängderna är de mest kompletta infor-
mationskällorna bland kyrkoarkivmaterialet. Läskunnigheten, sett 
ur ett internationellt perspektiv, var mycket tidigt utbredd i Sveri-
ge. Kvinnor blev ledande i läskunnighet jämfört med männen vid 
1600-talets slut. Hur vi med säkerhet kan göra ett sådant påståen-
de kan undersökas i husförhörslängderna. Vad kvinnor hade till-
gång till att läsa på 1700- och 1800-talet i Sverige kan vara en för-
djupningsuppgift till temat.

Studenten börjar med sekundära källor, framför allt med Forsk-
ningsarkivets rapportserie Scriptum som bygger på tematisk forsk-
ning om folkundervisningshistoria och presenterar vetenskapliga 
framställningar av historiskt källmaterial (Forskningsarkivet är en 
avdelning inom universitetsbiblioteket vid Umeå universitet, rap-
portserien Scriptum är tillgänglig och fritt nedladdningsbar via de-
ras hemsida, www.foark.umu.se/samlingar/publ_scriptum.htm).  

Därefter lär studenten känna hur arkiven skapats och söker 
framför allt i de husförhörslängder som de sekundära källorna 
hänvisar till. Nätsamarbetet i grupper kan leda till alternativa för-
klaringar av läsbetygens koppling till kvinnans roll i det privata 
och i det offentliga rummet. Detta kan i sin tur generera nya ny-
anser vid genusvetenskapliga tolkningar av den lutherska kyrkans 
roll i den kvinnliga utbildningshistorien.

Resultat 
Den lärarledda plattformen för arkivforskning på nätet vilar på 
nätsamarbete. Med hjälp av valda teman som riktar sig mot  en 
viss kontext möjliggör uppgifterna att upptäcka olika digitala käl-
lor för studieändamål. I ett didaktiskt sammanhang betyder det-
ta ett nytt sätt att presentera frågeställningar med relevans till käll-
materialet. Studenten lär sig finna sammanhang grundade på olika 
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aspekter. Målet är att var och en som deltar ska kunna bygga ny 
kunskap utifrån sitt eget intresse. I den pågående processen tränar 
studenten upp sin analytiska och vetenskapskritiska förmåga. Stu-
denten jobbar i grupp  men dokumenterar först vad han/hon har 
åstadkommit som de andra i gruppen läser, kommenterar och ut-
vidgar med nya källor. Denna dokumentation möjliggör för lä-
raren att leda samarbetet mot ett resultat. Det är lärarens uppgift 
att se till att slutprodukten ger ny erfarenhet åt alla genom olika 
(innehållsliga, kontextuella, osv.) perspektiv. Den nyvunna kun-
skapen kan sedan utvidgas med övrig litteratur (och om möjlighe-
ten finns även med digitalt tillgänglig information).

En viktig lärdom som drogs av resultatet blev att det krävs en hel 
del extra insatser från läraren att följa upp genomförandet under 
hela processen, speciellt om det innebar grupparbete i flera omgång-
ar. Dessutom var det enklare att hålla upp intresset för de uppgifter 
som gick ut på att välja, beskriva och sätta i kontext olika typer av 
källor, än det var, när studenterna byggde vidare på varandras kun-
skap i grupper tills det resulterat i en gemensam produkt. Denna 
produkt redovisades som en ”artikel” som varje grupp lade ut på lär-
plattformen för kommentarer från de andra grupperna. Nätsamar-
betsformen blev alltså inte lika stimulerande för studenterna som jag 
hoppats på i de fall uppgifterna utfördes i flera etapper och tog läng-
re tid. En annan lärdom från studien blev att det är klokt att satsa 
mycket tid på temaval och att låta gruppsamarbetet för fördjupning 
och utvidgning komma i gång först på fördjupningsnivå. 

Utifrån studien dras också lärdomar om värdet av olika exami-
nationsformer. Examinationen kan vara en del av ett gemensamt 
arbete, där den enskilt utförda delen framgår. Det är denna form 
av examination som jag anser ha passat i första hand. Det gick 
även bra att låta utföra uppgifter helt självständigt med förbehåll 
om att det utfördes med hjälp av nätsamarbete. Nätsamarbete i det 
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här fallet bestod av att ”konsultera” varandra i gruppen under ge-
nomförandeprocessen och sedan offentliggöra resultatet för de an-
dra i gruppen (i god tid för kommentarer).

Genom att i en viss utsträckning ha kunnat pröva de digitali-
serade arkivkällornas mångsidighet och flexibilitet för undervis-
ningsändamål i religionsvetenskap ur ett didaktiskt perspektiv har 
jag kunnat formulera nya frågor och nya strategier för fortsatt ar-
bete. Dessa frågor och strategier bildar utgångspunkten till ett 
nytt projekt om Den didaktiska digitala ingången till religions-
kunskapsämnet som jag ämnar påbörja under 2011.  
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E-Learning Shortens Distances  
Between Continents

Adi Bader Anani

E-learning showed to be an effective tool in leaping barriers to 
education.

Linking universities in Europe, with academic institutions in 
Jordan and Palestine through the EU funded Tempus project ICT-
LEAP, aimed at improving and fostering higher education in the 
Middle East, ME, by means of e-learning and the new technolo-
gies associated with it. These universities are: Umeå University in 
Sweden, Dortmund University in Germany, Jordan University of 
Science and Technology, JUST in Irbid and two Palestinian univer-
sities: Al Quds University in Jerusalem and Palestine Polytechnic 
University in Hebron.

In Jordan, universities are primarily located in metropolitan 
areas, whilst in rural parts mobility is limited and thus access to 
higher education is frequently restricted. A similar situation pre-
sents itself in the Palestinian Territories where students are often 
unable to reach campuses due to unpredictable travel restrictions. 
Against the backdrop of limited mobility and a rapidly expanding 
student population, e-learning is the key answer to the need of 
moving beyond traditional campus based education.

The overall objective of the project is to assist partner universi-
ties in the eastern Mediterranean in establishing their own e-lear-
ning centres. In this capacity building process, academic staff at 
the institutes in Jordan and Palestine can draw on the expertise 
and insights of their European colleagues.
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An encouraging output of this intercontinental academic coo-
peration is a course offered in spring 2010 with 24 students from 
the two European and the three Middle Eastern universities were 
enrolled and attended lectures remotely at Umeå University via 
live video-links. Equally, lecturers from ME universities were given 
the opportunity to address students enrolled in the same course at 
Umeå University.

The course and its pedagogy which will be presented in detail in 
the full paper, was very successful, a genuine step of success for the 
global Learning in Engineering.



149

Skriftlig feedback på examinationsuppgifter  
– en svårtolkad praktik

AnnCristin Winroth

Detta abstract handlar om en undersökning av lärares skriftliga 
feedback på examinationsuppgifter i form av essäfrågor. Inom hu-
maniora är hemtentamen i form av essäfrågor en vanlig examina-
tions form både på våra campus- och våra nätkurser. 

Både studenter och lärare utvecklar efterhand en hemtenta-
menspraktik som ytterst bygger på olika kunskaper och färdighe-
ter (jfr Gustafsson 2002) Här redovisas och bedöms både fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet, eller som de också kallas de 
fyra F:n, vilka också förekommer i skolornas läroplaner.

I utvärderingar beskriver studenter ofta att de saknar feedback på 
sina uppgifter, att det inte riktigt förstår vad de gjort ”bra” eller vad 
det är som saknas eller är mindre bra i den uppgift de lämnat in. När 
studenter får genomtänkta kommentarer på sina arbeten märks det 
tydligt att studiemotivationen ökar inför kommande moment etc. 
Det kan också leda till att studenter väljer att fortsätta läsa vid sam-
ma institution för att de ”upplever att kursen är bra”.

Under samarbeten i lärarlag framkommer ofta att lärare utveck-
lat egna tekniker för sin praktik att skriva kommentarer och feed-
back, en praktik som verkar har vuxit fram i samband med lärarens 
egna erfarenheter och den informella praxis eller ”rättarkultur” 
som finns inom det egna ämnet. Dessa olikheter att rätta och be-
döma verkar till viss del förvirrande, både för den enskilda läraren 
och för studenten som kan få väldigt olika typer av kommentarer 
på sina uppgifter.

Mitt forskningsprojekt syftar till att undersöka lärares praktis-
ka och teoretiska kompetens och kunnande inom området exami-
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nation och då specifikt kommentarer på hemtentor. I huvudsak 
har lärare vid den egna institutionen kontaktats via e-post, sedan 
har ett antal intervjuer och insamling av exempel på skriftlig feed-
back genomförts under hösten 2010. De uppgifter som avsetts gäl-
ler hemtentamensfrågor inom grundutbildningar.

Frågor som behandlats under intervjuer med lärare är:
Vilka typer av kommentarer är vanliga när du skriver feedback? 
På vilken nivå är dessa? Av generell typ, av specifik typ?
Hur mycket innehåller synpunkter på det som anses vara ”bra” 

respektive ”mindre bra”?
Hur är kommentarerna relaterade till fsr på momentet?
Hur har du lärt dig att skriva feedback?
Vilka problem och möjligheter ser du med denna del av lärar-

praktiken?

Det insamlade materialet relateras till tidigare nämnda kunskaps-
begrepp och till diskussioner om vad kunskap är – om det nu är 
kunskap vi avser examineras (Gustafsson 2002). Vidare är den ny-
ligen utkomna boken Giving students effective feedback av Deidre 
Burke och Jackie Pieterick (2010) central i beskrivning, diskussion 
och analys av projektet.

Projektet avser att synliggöra och lyfta fram ett vanligt kun-
skapsmoment i lärarpraktiken, genom att stimulera till en diskus-
sion om feedbackens innehåll och villkor, praktikens genomskin-
lighet och lärares utbildning inom området. Vidare avser projektet 
i sin slutfas att  gynna utbildningar vid den egna institutionen i 
första hand och humanistisk fakultet i andra hand, genom att visa 
på goda exempel och ge förslag på tillvägagångssätt som ökar ge-
nomlysning och tydlighet för både lärare och studenter.
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Student and teacher experiences of  
multidisciplinary cross-border co-operation

Catharina Henje & Minna-Maarit Jaskari

The aim of this paper is to present student and teacher experienc-
es of cross-border co-operation project Responsible Market Dri-
ven Design (RMDD). This project was run between Umeå Insti-
tute of Design (UID), University of Vaasa and Western-Finland 
design centre, Muova. 

The aim of the RMDD-project was to gather design and marketing 
students in order to work together and learn from each other.  From 
the organizational point of view, the aim was to develop a framework 
for future cooperation between the project partners. This project was 
partly financed by the Botnia-Atlantica programme.

The student co-operation was piloted in two different forms. 
The first student project was run in spring 2010. Twenty design 
students from the one-year long course Industrial Design Intro-
duction and seven marketing students from the Faculty of Busi-
ness in Vaasa participated. The students from UID represented a 
wide variety of nationalities and disciplines and the project was 
part of their design communication studies. The students were di-
vided into five groups and together they created “The future fair”. 
All together the course lasted for five weeks. The student groups 
met physically twice during the course and much of the teamwork 
was done virtually.

The second project was held in autumn 2010. Seventeen marke-
ting students and 17 design students were divided into six groups 
and they worked on developing new festival concepts for the city 
of Vaasa. The input of the design students was to bring creative 
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and innovative methods into product development process. This 
was conducted via an intensive workshop week, where students 
first met in Vaasa and then travelled together to Umeå. After the 
workshop week, the Finnish students continued with the service 
concepts and developed business concepts around them.

The experiences and lessons learnt are gathered from written 
student feedback that was collected after both pilot courses. Also 
students have been informally interviewed during working peri-
ods. Finnish students have also written learning diaries as part of 
their studies and these are used to find out their experiences. Final-
ly, teacher experiences are discussed both informally and formally 
in project group meetings.

In our presentation we will evaluate the student and teacher ex-
periences of these courses. Also, we analyze the challenges to de-
velop and run multicultural, multidisciplinary courses like these. 
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Påverkar IKT universitetslärares  
pedagogiska förhållningssätt?

Claire Englund

Under de senaste tjugo åren har användningen av informations- 
och kommunikationsteknik (IKT) inom utbildning framhållits 
som nyckeln till förändring av undervisning och lärande. Vida-
re kommer den att höja kvaliteten på utbildningar och öka an-
ställningsbarheten för studenter (Laurillard, 2002). Trots att IKT 
har haft en djupgående effekt på många sektorer i samhället, har 
utbildningssektorn hittills präglats av långsamma framsteg i fråga 
om innovation och utveckling inom undervisning (Russell, 2009; 
Cuban, 2001). En kritisk granskning av forskningen kring nätba-
serad undervisning och lärande avslöjar väldigt få tecken på peda-
gogiskt nytänkande, snarare används IKT för att förbättra effektivi-
teten i befintliga utbildningsstrategier (Hannafin och Kim, 2003; 
Lovelace och Ellis, 2001; Conole och Oliver, 2007).

Frågan om varför bara en del lärare utnyttjar IKT effektivt i sin 
undervisning är av stor relevans (HEFCE, 2005) och det är därför 
viktigt att identifiera och genomföra strategier som främjar inte-
grering och effektivt genomförande av IKT i undervisning. Tryck-
et ökar på universitetslärare, från både ledning och studenter, att 
engagera sig i ny teknik och tillhandahålla online-resurser oavsett 
kursens genomförandeform, d.v.s. campus, ’blended’ eller nätba-
serad (Goodfellow och Lea, 2007).

Att utnyttja IKT i undervisning är en komplex process med 
många aspekter att ta hänsyn till såsom: tillgång till resurser, stöd 
och kollegialitet, lärarnas syn på undervisning och lärande med 
IKT, lokal och nationell politik och undervisningsstrategier osv. 
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(Mumtaz, 2000 ). Det är bevisat att det sätt som IKT används på 
återspeglar lärarnas etablerade strategier för undervisning och pe-
dagogiska förhållningssätt (Loveless, 2001). Det har också visats att 
lärarnas syn på teknik kan påverka deras användning av teknik i 
undervisningen (Bain och McNaught, 2006) och Bates och Poole 
(2003) föreslår att ”val och användning av IKT är helt beroende av 
de övertygelser och antaganden vi har om kunskapens natur, hur 
vårt ämne bör undervisas och hur studenter lär ”(s. 25).

I denna presentation redovisas resultaten från en pågående stu-
die av hur IKT-användning påverkar universitetslärarens etablera-
de pedagogiska strategier genom att undersöka förhållandet mel-
lan lärarnas pedagogiska förhållningssätt, val och användning av 
IKT och dess inverkan på undervisning. Följande frågor kommer 
att diskuteras:

• Vad är förhållandet mellan val av IKT och pedagogisk 
förhållningssätt bland universitetslärare?

• Vilka faktorer är viktiga för att underlätta en omvärde-
ring av pedagogiska förhållningssätt i samband med un-
dervisning med hjälp av IKT?

För denna studie har främst kvalitativa data samlats in med hjälp 
av frågeformuläret ”Approaches to Teaching Inventory” (Trigwell 
och Prosser 1996), samt semi-strukturerade intervjuer och observa-
tioner av undervisning både online och i klassrummet.

Resultaten är preliminära men förhoppningen är att en longi-
tudinell studie kommer att ge underlag för utveckling av effekti-
va kompetensutvecklingsinsatser kring användandet av IKT i un-
dervisning.
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Forskningsanknytning i praktiken – Strategier och 
metoder för att stärka studenters vetenskapliga 

förhållningssätt

Lena Berggren

I högskolelagen fastslås att den undervisning som förmedlas vid 
svenska universitet och högskolor ska ”vila på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet” (Högskolelagen, 1 
kap 2§). Detta innebär att svensk högskoleutbildning skall karak-
täriseras av ett starkt inslag av forskningsanknytning. Internatio-
nell forskning pekar också på att studenter upplever en tydlig kva-
litetshöjning inom den högre utbildningen när en mer medveten 
och genomarbetad strategi vad gäller forskningsanknytning an-
vänds (Taylor & Canfield, 2007). Men vad innebär en genom-
arbetad strategi för forskningsanknytning? Är det så enkelt att en 
stor andel disputerade lärare i grundutbildningen samt en aktiv 
integrering av aktuell forskning i undervisningen innebär en hög 
grad av forsknings- anknytning och därmed garanterar hög kvali-
tet? Eller innebär forskningsanknytning något mer?

I detta paper diskuteras dels några modeller hämtade ur svensk 
och internationell forskning över vad forskningsanknytning kan 
sägas innebära, dels hur dessa mer teoretiska modeller kan stöd-
ja och integreras i konkreta undervisningsinslag på olika studieni-
våer. De konkreta exemplen är hämtade från min egen undervis-
ningsverksamhet inom ämnet historia men jag kommer även att 
diskutera exemplen ur ett mer generellt perspektiv.

Ur ett svenskt perspektiv kommer bland annat Hult (2001), Ge-
schwind (2008) samt Lundmark, Sjölund & Staaf (2006) att an-
vändas. Inom den internationella forskningen kommer en viktig 



utgångspunkt att vara Carolin Krebers och Angela Brews arbeten. 
Brew (2010) kopplar till exempel samman forskningsanknytning 
och det önskvärda i att studenterna efter avslutad högskoleutbild-
ning har med sig välreflekterade så kallade generiska eller ”över-
förbara” färdigheter, i syfte att förstärka deras anställningsbarhet. 
Dessa önskvärda kunskaper är i hög grad kopplade till olika meto-
der för integrering av forskningen i grundutbildningen, och Kre-
ber understryker att:

Student-focused, inquiry-based learning has been identified as 
a promising pedagogical approach to preparing students for 
the challenges associated with their future personal, professi-
onal, and civic lives. Involving students in research-like acti-
vities to support their learning, therefore, is not only a pos-
sible way of creating research-teaching synergies but one that 
is particularly meaningful and important given the challenges 
of our times. (Kreber 2006, s 11)

Ytterligare en viktig utgångspunkt är Mick Healeys modell som 
på ett överskådligt sätt strukturerar olika nivåer av forskningsan-
knytning av grundutbildningen (Healey, 2005). Healey fokuserar 
framför allt på pedagogiska och kursplanestyrda aspekter av forsk-
ningsanknytning, men det finns i litteraturen även andra, bredare 
upplagda, sätt att försöka beskriva vad forskningsanknytning inne-
bär, exempelvis i Jenkins (2004) och Skelton (2004).

Vid sidan av mer teoretiska modeller finns i den internationella 
litteraturen även exempel på strategier för att integrera forskning 
och undervisning. I Jenkins & Healey (2005) presenteras exem-
pelvis ett antal olika strategier för detta som kommer att användas 
som utgångspunkt för de konkreta exempel från min egen under-
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Strategisk utveckling av Polisutbildningen
 

Katarina Winka, Per Andersson,  
Britt-Marie Eliasson & Elisabeth Åström

Under 2010 utvärderades Polisutbildningen i Umeå av en extern 
utvärderingsgrupp bestående av Christine Brulin (professor i om-
vårdnad vid Umeå universitet), Nils Eriksson (utbildningsledare, 
Umeå universitet), Anton Ridderstad (utredare vid KTH samt se-
kreterare i polisutbildningsutredningen 2006) och Rick Sarre pro-
fessor i juridik, University of South Australia).

Något som lyftes fram i utvärderingen var behovet av en tydli-
gare högskolemässighet/inriktning. Bland annat var det de många 
examinationerna som fångade bedömarnas uppmärksamhet. Även 
studenter och lärare framförde synpunkter på det stora antalet ex-
aminationer och bristen på tid för eftertanke och reflektion i ut-
bildningen.

En utvecklingsgrupp bildades med representanter från flerta-
let ämnen inom utbildningen. Uppdraget för gruppen var att un-
der 2009 – 2012 föreslå och genomföra åtgärder för ökad kvali-
tet inom Polisutbildningen. Inga ytterligare resurser tillfördes utan 
målsättningen blev att öka kvaliteten genom att omfördela de be-
fintliga resurserna.

Under hösten 2010 inleddes ett samarbete mellan utvecklings-
gruppen och IKT coachen vid Polisutbildningen samt UPC. Att 
införa mer nätstöd i utbildningen identifierades som en väg att 
uppnå målsättningen för utvecklingsarbetet. Strategin innebar att 
minska mängden schemalagda timmar och se över antal och form 
för examinationer för att på så sätt frigöra tid för kunskapsinhämt-
ning och reflektionstid för studenterna. Detta tillsammans med 



kompetensutveckling av lärare och kursutveckling bidrar till att 
höja kvalitén i Polisutbildningen.

En rad olika insatser och aktiviteter genomfördes hösten 2010. 
Bland annat förankrades strategin i utvecklingsgruppen samt hos 
de lärare som var involverade i utbildningen, stöd och utbildning 
erbjöds för lärare och IKT coach, och flera olika nätbaserade resur-
ser utvecklades. 

Under presentationen kommer konkreta resultat och exempel 
från detta strategiska utvecklingsarbete att presenteras och disku-
teras. 
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Textcoachning och kamratgranskning som en del 
av lärprocessen – är det något för utbildning i 

(journalistiskt) skrivande? 

Kerstin Engström

På Institutionen för kultur- och medievetenskaper utbildar vi bli-
vande vetenskaps- och kulturjournalister inom två kandidatpro-
gram (tvååriga med krav på 60 hp i förkunskaper). Under pro-
grammens gemensamma första termin är ett viktigt kursmoment 
Journalistiskt skrivande, 6 hp, vars mål är att studenterna ska för-
stå grunderna i journalistisk (framför allt nyhets-)dramaturgi och 
kunna tillämpa dessa i sitt skrivande. En svårighet under delmo-
mentet brukar vara att ”skola om sig” från det mer formella, aka-
demiska skrivande som många av studenterna just har lärt sig. En 
annan svårighet är att en alltför stor del av studenterna inte har 
med sig nödvändiga kunskaper från grund- och gymnasieskolan 
när det gäller exempelvis begreppsanvändning, meningsbyggnad, 
grammatik och textbindning.

Inom de allt snävare ekonomiska ramar som råder i undervis-
ningen har det blivit allt svårare att åstadkomma tillräckligt med 
tid och den lärartäthet som krävs för skrivövningar, träning och 
åter träning och massor av respons och omskrivningar, vilket är 
det enda sättet att lära och bli en mer medveten, reflekterande och 
samtidigt journalistiskt skicklig skribent.

Syftet med projektet har varit att undersöka om sådana pro-
blem delvis kan lösas genom mer studentaktiva undervisningsfor-
mer, dels för studenternas självreflektion, dels för ”kollegial” re-
spons (peer review) och diskussion studenter emellan. Detta har 
bland annat inneburit att vi redan från första terminen har lagt in 
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lärandemål, undervisning och examination som inbegriper att stu-
denterna själva tränats i att tala om texter, och det på ett sätt som 
inbegriper medvetenhet och kunskap om just de språkliga aspek-
ter som diskuterats ovan.

Olika former av kamratgranskning har lagts in i undervisningen 
under terminen, bland annat textrespons och betygsättning via ett 
särskilt bedömningsformulär som riktats mot kvaliteter i en jour-
nalistisk text. Projektet har också inbegripit en studentenkät om 
kamratgranskningen, med fokus på frågor om hur den fungerat 
som stöd för lärandet och medvetenheten om det egna skrivandets 
styrkor och svagheter – både för den som fått kommentarer och 
den som haft rollen av granskare. I mitt paper redovisas resultaten 
av dels försöket med bedömningsformulär, dels studentenkäten.
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Flexutbildningar vid Umeå universitet

Mikael Söderström

Projektet Flexutbildningar vid Umeå universitet har som syfte 
att stimulera skapandet av innovativa lärandemiljöer, öka utbild-
ningsutbudets tillgänglighet, höja utbildningarnas kvalitet samt 
positionera Umeå universitet som ett av de ledande lärosätena, 
framför allt med avseende på kvalitet och innovativitet, inom om-
rådet nät-/flexutbildningar.

Sedan starten 2008 har Flexutbildningar vid Umeå universitet 
finansierat 17 utvecklingsprojekt med fokus på IKT i utbildningen. 
Totalt omfattar projekten nästan 4,2 miljoner kronor, och spänner 
över allt från kollaborativ och kontextuell vokabulär till virtuella 
läkemedelsanalyser. Den stora spännvidden visar tydlig den impo-
nerade bredd Umeå universitets nät-/flexutbildningar håller, både 
med avseende på innehåll och pedagogiska metoder.

Under denna verkstad kommer fyra av de utvecklingsprojekt 
som erhöll medel i 2009 års utlysning att kort presentera sig själva 
och sina resultat. Det är projekten:

1. Kommunikationsträning i 
virtuella apotek: nya världar, nya möjligheter
Inom projektet har vi undersökt hur kommunikationsträning för 
distansstudenter på det nätburna, treåriga, Receptarieprogrammet 
kan utformas och genomföras i en virtuell värld. Under presen-
tationen kommer vi att visa det virtuella apoteket och presentera 
de preliminära resultaten utifrån tre aspekter; utveckling av mil-
jön och lärandeaktiviteterna, lärarens perspektiv och studenternas 
perspektiv. De första resultaten från projektet är mycket positi-
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va: både läraren och studenterna är entusiastiska, övningarna upp-
levs som motivationshöjande och rollspelen i Second Life fungerar 
bättre än de övningar som tidigare har utförts inom programmet.

2. Nätbaserade matematikkurser med flexibel
start för studenter på samhällsvetenskaplig fakultet
Programstudenter vid samhällsvetenskaplig fakultet läser i allmän-
het inte matematik inom ramen för sina utbildningar, men tilläm-
par desto oftare matematik i sina respektive ämnen. Detta projekt 
erbjuder repetition av gymnasiets grundläggande matematikkur-
ser, och är målinriktat mot respektive tillämpningsämnes behov. 
Undervisningen ges i modulform med flexibel start och flexibelt 
avslut, och är organiserad utifrån lärplattformen Cambro. Studie-
material tillhandahålls i första hand i form av självdiagnoser, stu-
diehandledning och kurslitteratur, och kommer efter hand att utö-
kas med exempelvis mer inspelade exempel och automatiska tester.

3. Språkens hus – en skräddarsydd virtuell miljö för språkinlärning 
Projektet Språkens hus utforskar, testar och utvärderar undervis-
ningsmöjligheter av muntliga språkkunskaper i virtuella världar 
och klassrum. Projektet har byggt en egen undervisningsmiljö i 
den virtuella världen Second Life och har skapat ett helt kurskon-
cept där inhämtandet av muntliga kunskaper och autentiska mö-
ten med målspråkstalare står i fokus. Kurskonceptet har designats 
för att kunna spridas till nät- och distansutbildningar i andra äm-
nen och ämnesområden. Projektet har ytterligare stärkt den IT-pe-
dagogiska kompetensen på institutionen för Språkstudier.

4. Informationskompetens i Cambro
Universitetsbiblioteket har utvecklat en webbkurs i informations-
sökning där målgruppen är studenter på grundnivå. Den består 
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av fem moduler: Förbereda sökning, Finna, Olika sorters littera-
tur, Rätt och fel samt Redovisning. Det finns också en sjätte mo-
dul under utveckling som innehåller exempel på hur man skriver 
referenser. Innehållet är en blandning av text, bild och korta vide-
ofilmer. För egenutvärdering finns sex självtester. Kursen passar ut-
märkt på både campus- och distanskurser, och testades på två oli-
ka lärarutbildningar under ht-10. 

Verkstaden inleds med en kort presentation av Flexutbildning-
ar vid Umeå universitet, och ger också möjligheter att ställa frågor 
om och diskutera både projektet i sin helhet samt ovanstående ut-
vecklingsprojekt.
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Virkeslära + generella kompetenser = sant!  
– Universitetspedagogiskt förändringsarbete pågår

Nicolette Karst

Som ett led i Bologna-anpassningen finns sedan mars 2010 Projek-
tet Generella Kompetenser på SLU i Umeå. Studenters lärande, de-
ras personliga utveckling och anställningsbarhet förbättras genom 
träning i generella kompetenser (GK) under hela utbildningen. 

Till GK räknas studieteknik, skriftlig och muntlig framställning, 
gruppdynamik, informationskompetens, datakunskap, kritiskt 
tänkande och problemlösning, samt internationalisering. GK ses 
som ett komplement till de gedigna ämneskunskaperna studenter-
na redan får.  Vid implementeringen av GK läggs stor vikt vid con-
structive alignment. Efter genomgången av kursplan, lärandemål 
och lärandeaktiviteter kopplas GK till lärandemålen och integreras 
så i kursmomenten.

Ytterligare nyckelord för arbetet med GK är reflektion, feedback 
och bedömning. Ett dokument har tagits fram för säkerställande 
av progression i de olika GK genom hela utbildningen. Till grund 
för progressionsdokumentet ligger olika taxonomier (Bloom 1956, 
Biggs & Collins 1982, Anderson & Krathwohl 2001). Implemen-
teringen av GK sker mot en teoretisk bakgrund av Vygotskys soci-
okulturella syn på lärande. 

Projektet fungerar i praktiken som stöd till lärarna genom att 
anordna och hålla i kompetensutvecklingsdagar och föreläsning-
ar för lärarlag och genom framtagande av referenslitteratur, pe-
dagogiska tips, bedömningsmallar, information på kurshemsidor, 
mm. Stöd till studenterna består av introduktionsföreläsningar 
och hjälp vid exempelvis grupparbeten.
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Detta bidrag ger ett exempel på hur GK implementeras i kursen 
Virkeslära (år 2). De GK som implementeras här är gruppdynamik, 
skriftlig och muntlig framställning. Progressionen består i att stu-
denterna som tränat vetenskapligt skrivande nu utökar sin reper-
toar med populärvetenskaplig presentation. Gymnasieelever har 
bjudits in som publik. Utmaningen för studenterna är att göra ett 
komplext innehåll tillgängligt, förståeligt och intressant för den-
na publik.
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Nordic Knowledge on the Web

Per Andersson

Projektet Nordic Knowledge on the Web (NKW) är ett samarbets-
projekt mellan högskolorna i Vasa, Umeå och Bodö. Målsättning-
en är att utveckla en gemensam webbaserad lärresurs innehållande 
pedagogiskt material i olika former.

Projektets målsättning är att skapa en kanal för forskare och ut-
bildare att sprida sin kunskap och marknadsföra sig internatio-
nellt. Samtidigt kommer högskolepersonal och organisationer att 
kunna, på ett smidigt sätt, ta del av den spetskunskap som finns 
på de universitet och högskolor som deltar i projektet. Under pro-
jekttiden kommer NKW även att titta på möjligheterna att utveckla 
näthelheter med större och mångsidigare interaktiva dimensioner.

Deltagande universitet och högskolor är Vasa universitet, Umeå 
universitet, Högskolan i Bodö, SLU Umeå, Vasa yrkeshögskola, 
Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Svenska Handelshög-
skolan i Vasa.

Kontaktpersoner:
Anu Norrgrann – Projektledare NKW anu.norrgrann@uwasa.fi
Göran Sjöberg Projektkoordinator för SLU i Umeå goran.sjo-

berg@adm.slu.se
Per Andersson Projektkoordinator Umeå Universitet per.an-

dersson@pedag.umu.se
Maria Byholm Projektkoordinator Vasa maria.byholm@abo.fi
Geir Hareide Hansen Projektkoordinator, Bodö geir.hareide.

hansen@hibo.no
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