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Förord 

Alla som anställs som adjunkt eller lektor vid universitet och högskolor i Sverige skall ”ha genom-
gått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper… samt 
visat pedagogisk skicklighet” (Högskoleförordningen 4 kap 7§ och 9§). Lärosätena erbjuder behö-
righetsgivande högskolepedagogiska utbildning (BHU) som kan ha lokala variationer, men i stort 
innehåller utbildningarna samma grundläggande mål och de skall meritbedömas lika vid alla  
lärosäten. Kurserna skall bidra till att lärarna utvecklar sin syn på undervisning och lärande samt att 
de lär sig praktiska färdigheter.  

Vid högskolorna i Borås, Skövde och Väst har sedan ett par år utvecklats ett samarbete för att dels 
sprida pedagogiska erfarenheter över lärosätesgränserna, dels säkra kvaliteten i de tre högskolornas 
respektive utbildningar. Utbildningarna genomförs på olika sätt, men alla har som syfte att stödja 
lärare att utveckla ett reflekterande och undersökande förhållningssätt till sin undervisning samt att 
stimulera till en pedagogisk diskussion, att utveckla Scholarship of Teaching and Learning .1 

För andra året i rad har de tre högskolorna genomfört en gemensam konferens, PUH, (Pedagogisk 
utveckling i högskolan) där kursdeltagarna har presenterat och diskuterat pedagogiska projekt som 
de utvecklat under kursen. Konferensen genomfördes 16-17 april 2009 i Borås då ett trettiotal  
pedagogiska projekt presenterades och diskuterades. Dessutom inleddes konferensen med en upp-
skattad föreläsning angående Lärares yrkeskunnande – Bildning och reflekterande erfarenheter av  
Khalid el Gaidi, KTH.  

Syftet med konferensen var, förutom att sprida erfarenheter mellan högskolorna, att deltagarna fick 
diskutera sina pedagogiska frågor med andra lärare från olika institutioner och lärosäten. Gamla och 
nya pedagogiska idéer diskuterades friskt under dagarna, förhoppningsvis utmynnar detta i nya 
gränsöverskridande pedagogiska projekt. I kvalitetssäkringssyfte skedde dessutom bedömningen av 
arbetena över lärosätesgränserna.  

Föreliggande skrift innehåller resultatet från konferensen. Syftet med skriften är att kunna visa på 
det engagemang och den bredd i vad som sker på det pedagogiska planet vid våra respektive  
lärosäten. Skriften gör resultatet tillgängligt för fler än konferensens deltagare, vilket förhoppnings-
vis leder till ytterligare utveckling. De deltagare som så önskade inbjöds till att förfina sina bidrag 
och skicka in dem till en gemensam skrift, övriga deltar med abstracts.  

Vi tackar varmt alla deltagare för ett väl genomfört arbete, med ett särskilt tack till organisatörerna 
vid Högskolan i Borås. 

Högskolepedagogiska enheterna vid Högskolorna i Borås, Skövde och Väst  

                                                 
1  Se t ex Kreber 2002, Teaching Excellence, Teaching Expertise, and the Scholarship of Teaching Innova-

tive Higher Education, Vol. 27, No. 1, Fall 2002. 
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UTVECKLING AV PEDAGOGISKT SKRIVSTÖD VID 
HÖGSKOLAN I SKÖVDE 

Peter Andersson och Birgit Persson 

Högskolan i Skövde 

INLEDNING 

Dagens informationssamhälle ställer stora krav på kommunikation och således efterfrågas alltmer 
olika typer av kommunikationsexperter ute i samhället. Det är rimligt att tänka sig att sådana krav 
ökar än mer framöver, vilket gör det viktigt för dagens avgångsstudenter att behärska det svenska 
språket såväl i tal som i skrift. Således är det naturligt att olika former av skrivstödsverksamhet växer 
sig allt starkare vid landets högskolor och universitet. I denna rapport presenteras statistik över 
skrivstödsverksamheten som bedrivits i ”Studieverkstan” vid Högskolan i Skövde under 2008. Syf-
tet är dels att rapporten skall tydliggöra de behov som finns bland studenterna i Skövde vad gäller 
skrivstöd, dels att den skall leda fram till några konstruktiva förslag på hur verksamheten kan ut-
vecklas.2 

Genren akademisk text ställer mycket stora krav på sin författare. Förutom krav på ett begripligt, 
adekvat och korrekt språk måste studenten besitta en kritisk-analytisk kompetens, vilket innebär att 
positionera sig till texten på olika sätt (metatext, referenshantering, källkritik etc.). Därutöver måste 
framställningen präglas av systematik, koncentration, precision, noggrannhet och saklighet (jfr Ask 
2007:15ff).  

Vi har som lärare och medarbetare i Studieverkstan vid Högskolan i Skövde uppmärksammat stu-
denternas bristfälliga kunskaper i att skriva en god offentlig svenska, i synnerhet inom genren aka-
demisk uppsats. De har svårt att uppfylla samtliga krav som presenteras ovan.3 I Ask (2007) visas 
konkreta exempel på brister i studenternas skriftliga produktion.  

BAKGRUND 

I detta avsnitt ges ett kort bakgrund till skrivande inom högre utbildning samt en sammanfattning 
av hur skrivstödsverksamhet bedrivs på några andra ställen i landet.  

                                                 
2  Studieverkstan har sina lokaler i anslutning till biblioteket och har öppet 3 timmar 3 dagar per vecka. Idag 

har man drop-in mottagning. I Studieverkstan bedrivs förutom språkstöd också datorstöd och stöd beträf-
fande studieteknik.  

3  Redovisningen här fokuseras på den akademiska uppsatsgenren men det bör understrykas att gymnasieele-
vernas – och studenternas – osäkerhet i skriftlig kommunikation generellt kan knytas till deras osäkerhet i 
behandlingen av offentligt språk, inom vilket de akademiska genrerna utgör särskilt konservativa och krä-
vande genrer. Man torde kunna påstå att den som behärskar den akademiska genren generellt har goda 
förutsättningar att skriva god offentlig svenska, en kunskap som krävs inom alla professioner. 
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Skrivande inom högre utbildning 

Av Bergströms (2007) undersökning om övergången mellan gymnasiet och högskolan, och de pro-
blem som följer, framgår att man inom svenskämnet på gymnasiet ägnar allt mindre tid åt rena 
kunskapsmoment som t.ex. grammatik. Fokus ligger på dialog och muntliga framträdanden, dvs. en 
sorts allmän språklig funktionalitet vilket kan inkräkta på elevernas förmåga att tillägna sig ett bra 
skriftspråk (se vidare Bergström 2007:26f). Högskolelärare bekräftar bristande formella förkunska-
per hos studenterna och att de ibland har svårt att hantera kurslitteraturen. Bergström påpekar även 
att den allmänna betoningen av funktionalitet och kommunikation kan leda till att ”felrättandet” 
begränsas till förmån för att den allmänna viljan att skriva och uttrycka sig uppmuntras.  

Uppfattningen att elever på gymnasiet får mycket lite träning i de moment som är viktiga för den 
akademiska textgenren stöds av Ask (2007), som menar att akademiskt skrivande som kunskapstra-
dition knappast tränas alls på gymnasieskolan. Ask (2007) betonar vidare att procedurerna för text-
skapande inte har förtydligats för eleverna på deras väg mot en högre utbildning. Den enda skriv-
träning de har fått är snarast att skriva av lärobokstext. Avskrifter förekommer också bland högsko-
lans studenter, vilket visar att studentens eget språk inte räcker till.  

Skrivstöd inom den svenska högskolan4 

Med det rådande ekonomiska systemet, i vilket grundutbildningsanslaget bestäms av antalet regi-
strerade studenter och deras prestationer är det inte underligt att frågan om förebyggande åtgärder 
för att minska avhopp och uppnå en snabbare genomströmning, står på de flesta lärosätens agenda. 
Samhällets krav på ökad mångfald inom högre utbildning har också betydelse.5 

En allt större del av Sveriges universitet och högskolor bedriver någon form av skrivstöd i form av 
en skrivarverkstad/textverkstad. Många av dessa verksamheter är relativt nystartade medan andra 
lärosäten har längre erfarenhet, Högskolan i Borås startade t.ex. redan år 2000 och Växjö universitet 
år 2002. De större universiteten tenderar att använda sig av systemet att studenten får boka tid för 
handledning. De mindre lärosätena har oftare en drop-in-verksamhet. Metoden hjälp-till-självhjälp 
betonas d.v.s. handledningen syftar till att studenten själv skall kunna utveckla sin skriftliga kompe-
tens.6 Majoriteten av de lärosäten som bedriver skrivstöd erbjuder såväl stöd för studenter som skri-
ver på engelska som specifikt stöd för studenter med annat förstaspråk än svenska. De lärosäten som 
har skrivstöd erbjuder också olika kurser, alltifrån kurser på 7,5 hp i akademiskt skrivande till icke 
poänggivande föreläsningsserier och halvdagsseminarier som behandlar mer avgränsade moment 
som t.ex. referenshantering eller textdisposition.  

Studieverkstan vid Högskolan i Skövde 

I en utredning, som ligger till grund för projektet Student i Fokus 2006 vid Högskolan i Skövde, 
betonar ämnesföreträdare och programansvariga behovet av språkstöd och menar att ett sådant kon-
tinuerligt behöver finnas med under hela utbildningen (se Rasmussen 2006). Studieverkstan i 
Skövde är en produkt av projektet Student i Fokus och slog upp dörrarna i mars 2008. Under verk-
samhetens första år (2008) fanns det bemanning i lokalen under totalt 296 timmar. Under denna 
tid har totalt 459 samtal förts, vilket innebär ca 3 samtal på 2 öppettimmar.  

                                                 
4  Nedanstående avsnitt bygger till stor del på muntlig kommunikation med ansvariga på respektive lärosäte.  
5  Några lärosäten nämner existensen av studiestöd/skrivstöd i marknadsförande syfte. Högskolan i Borås har 

genomfört flera studentenkäter som visar att det finns studenter som valt lärosäte utifrån om det bedriver 
studiestöd eller inte (Holmeros, Skoglund & Högberg 2003).  

6  Detta är ofta, enligt vår erfarenhet, en komplicerad uppgift eftersom studenten sällan är medveten om sina 
språkliga brister. Dessutom är bristerna ofta av många olika slag, flera så grundläggande att hjälp-till-
självhjälp knappast är relevant.  Personalen blir i sådana situationer lätt frestad att gå in och utöva språk-
korrektur, något som självfallet inte är meningen.   
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Vidare hade Studieverkstan 1277 andra besökare, både sådana som bara tittade förbi, sådana som 
satt och arbetade självständigt och sådana som deltog i något ”jippo”. Totalt antal besökare under 
verksamhetens förstå år var alltså 1736 personer.  

MATERIAL OCH METOD 

Vi har sammanställt den statistik som finns tillgänglig över skrivstödsverksamheten i Studieverkstan 
genom att granska och sammanställa statistiken för det första verksamhetsåret (2008). Vi har valt att 
presentera statistiken om skrivstöd genom att dela upp de frågor som ställts i ett antal övergripande 
kategorier (se nedan).  

RESULTAT 

BEHOVET AV SKRIVSTÖD I STUDIEVERKSTAN VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE 

Resultaten presenteras utifrån två diagram, varav det ena specificerar de vanligaste frågorna om 
skrivstöd, och det andra visar hur många som har ställt frågor om språk under Studieverkstans första 
år.  

 

Figur 1 Frågor om skrivstöd 2008  

Av figur 1 framgår att det är frågor om referenshantering som är allra vanligast. I referenshantering 
inkluderar vi även frågor om hur man ska gå tillväga när man skriver citat och utarbetar källförteck-
ning. Det intressanta är att studenterna ofta har en ämnesspecifik manual om referenshantering och 
källförteckning att förhålla sig till. Trots det ställer alltså studenterna fortfarande många frågor om 
referenshantering, vilket tydligt visar att dessa manualer inte utgör ett tillräckligt stöd eller inte är 
tillräckligt tydliga eller konsekventa i sin utformning. Utöver frågor om referenshantering ställs 
många generella frågor om språk. Figuren visar fördelningen mellan frågor som rör ord, sats respek-
tive textnivå. En sådan indelning är naturligtvis starkt förenklad, eftersom frågorna oftast rör texten 
som helhet på alla nivåer. På ordnivån rör det dels ordval och terminologi, dels sådant som särskriv-
ning, och valet av pronomen (en/ett, de/dem/dom etc.)  

På satsnivå rör det sig främst om meningsbyggnad och ordföljd och det är inte sällan som dessa 
frågor ställs av icke-modersmålstalande, men även de med svenska som modersmål har problem 
med att skriva fullständiga meningar och korrekt ordföljd. På textnivå rör det sig vanligen om frågor 
om textbindning, styckesindelning och dispositionsprinciper. Gemensamt för alla frågor om 
skrivande är att det i stor majoritet är en uppsats eller rapport som ligger till grund för frågorna.  
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Figur 2  Antal studenter i språkstöd nov–dec 2008  

Figur 2 visar antal studenter i språkstöd under de knappa två månader som en sådan statistik har 
förts. Av  figur 2 framgår att det inte är särskilt många studenter i samtal per dag men då måste be-
tonas att handledningen av en student kan ta lång tid i anspråk. De dagar som inte visar några skriv-
stödssamtal alls, är i stor majoritet sådana dagar där Studieverkstan saknat en resurs för språkstödet. 
De dagar som en resurs för skrivstöd har funnits på plats har alltid något samtal förts, och i många 
fall har samtalen varat i över en timmes tid.  

DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT VERKSAMHET  

Att det finns ett generellt behov av skrivstöd på svenska lärosäten verkar vara oomtvistligt. Medve-
tenheten om att brister i den skriftliga språkkompetensen i bästa fall kan leda till att studenten inte 
klarar sina studier på utsatt tid och i värsta fall till att han eller hon överger sina universitetsstudier 
verkar vara hög. I detta kapitel presenterar vi förslag på åtgärder för att öka studenternas genom-
strömning och minska avhoppsfrekvensen. Förutom Studieverkstans språkstödsverksamhet erbjuds 
studenterna en 7,5 poängskurs i akademiskt skrivande. Antalet studenter som väljer denna kurs är 
inte särskilt högt. Det är rimligt att tänka sig att många studenter anser att arbetsbördan på de ordi-
narie programkurserna är mer än tillräcklig och att de inte vill lägga tid och energi på en kurs som 
inte har något att göra med deras specifika ämne. De studenter som väljer denna kurs är oftast mer 
eller mindre intresserade av skrivande. Därför anser vi att någon form av obligatorisk undervisning i 
akademiskt skrivande borde införas för alla programstudenter som avser författa ett examensarbete.7 
Eftersom de flesta avhoppen sker under det första året vore det lämpligt att lägga undervisningen då. 
Detta skulle medföra att studenternas förmåga att producera språkligt korrekta rapporter, hemten-
tor och inlämningsuppgifter kraftigt skulle öka och att många tidiga studieavbrott skulle kunna 
undvikas. Undervisningen skulle kunna bestå av en kurs i akademiskt skrivande på 3–4,5 hp alter-
nativt en obligatorisk seminarieserie innehållande moment som referenshantering, vetenskaplig stil-
nivå, textdisposition etc. För att undvika att studieprogrammen måste bereda plats för poängen i 
akademiskt skrivande skulle åtgärden kunna vara en icke poänggivande del av programmet. Enligt 
Ask (2007) efterfrågar studenter mer handledning och undervisning i det akademiska skrivandet 

                                                 
7  Ett sådant förslag stöds av Blåsjö och Strand (2006) som föreslår att man på varje institution borde lägga 

mer kraft på att träna de färdigheter som uppsatser kräver: kritiskt tänkande, allmänvetenskaplig och äm-
nesspecifik metod, samt de språkligt-intellektuella redskap som används inom ämnet. De menar att en så-
dan träning kan bedrivas mer medvetet och systematiskt än vad som görs idag och att det är viktigt att var-
je ämnesgrupp sätter sig ner och diskuterar frågor kopplade till den akademiska uppsatsens genrekrav. De 
påpekar också att lärare ibland är omedvetna om sina egna textnormer eftersom de sitter i ryggmärgen 
(Blåsjö & Strand 2006:82).  
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(2007:174). En stark koppling mellan teori, praktik samt konkret respons på mindre skrivuppgifter 
måste genomsyra undervisningsmomenten för att studenterna skall få en djupare förståelse av vad 
genren akademiskt skrivande innebär i praktiken (jfr begreppet ”deep learning” i Ramsden 2003). 
En syntes mellan de moderna utbildningsfilosofierna essentialism, där den teoretiska basen får ut-
rymme, och progressivism, där kunskapen måste omsättas i praktiken är således en viktig förutsätt-
ning (se vidare Stensmo 2007:237ff). Åtgärden att utforma obligatoriska moment skulle självfallet 
inte vara ett alternativ till Studieverkstans språkstödsverksamhet utan ett komplement till denna. 

Vi föreslår även följande 

• Att varje ämne/ämnesgrupp sammanställer enhetliga mallar för rapport- och uppsatsskriv-
ning, eftersom studenterna ofta säger sig få en ambivalent information från handledare och 
examinatorer (se Rasmussen 2006). Dessutom skiljer sig kraven på formalia väsentligt mel-
lan olika ämnen (jfr även Ask 2007 som visar att studenterna upplever hinder på vägen ge-
nom olika ämnens vitt skilda textkonventioner).  

• Att engelskspråkig kompetens knyts till Studieverkstan. I kap 1.2 framkommer att merpar-
ten av de lärosäten som erbjuder skrivstöd också erbjuder detta på engelska. Detta förslag 
grundar sig på det faktum att cirka en femtedel av examensarbetena vid Högskolan i Sköv-
de skrivs på engelska, utan andra krav på studenten än godkänt betyg i engelska från gym-
nasiet8. En obligatorisk kurs i akademiskt skrivande på engelska borde ges till de studenter 
som förväntas skriva sitt examensarbete på detta språk. 

• Att det vore önskvärt att personal med kompetens i svenska2 knyts till Studieverkstan efter-
som en betydande del av de studenter som kontaktar Studieverkstan har annat modersmål 
än svenska.9 De flesta lärosäten som erbjuder skrivstöd har denna typ av kompetens bland 
sin personal. 

Slutligen kan det inte nog betonas att för att Studieverkstans språkstöd skall fungera optimalt be-
hövs en kontinuitet i verksamheten både hos personalen och hos koordinator/verksamhetsansvarig. 
Många andra lärosäten har en fast stab som sköter den dagliga verksamheten. Att satsa på skrivstöd 
är ett sätt att uppnå goodwill genom nöjda studenter, samtidigt som det ger ekonomiska vinster för 
lärosätet. Dessutom är det viktigt att publicerade arbeten från lärosätet har en god språklig kvalité. 
Vi anser det därför högst berättigat att permanent avsätta en del av Högskolan i Skövdes totala bud-
get för utveckling av skrivstöd knutet till Studieverkstans verksamhet  
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Ask, S. (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Växjö: Växjö University Press. 

Bergström, A. (2007). Två olika ämnen? Svenska språket på gymnasiet och högskolan. Göteborg: insti-
tutionen för svenska språket.  

Blåsjö M. & Strand, H. (2006). Studenternas examensarbeten. I Textvård. Att läsa, skriva och be-
döma texter (utgiven av Svenska språknämnden). S. 73–84. 

Holmeros Skoglund, K. & Höglund, I. (2003). Studentsupport vid Högskolan i Borås. Behov, verk-
samhet och visioner. Rapport från centrum för lärande och undervisning. Nr 5. Borås.  

Ramsden, P. (2003). Learning to Teach in Higher Education. 2:a uppl., London: Farmer. 
Rasmussen, H. (2006). Rapport. Kartläggning och behovsanalys av stöd till studenter vid Högskolan i 

Skövde. 
Stensmo, C. (2007): Pedagogisk filosofi: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

                                                 
8  Biblioteket på Högskolan i Skövde uppger att antalet publicerade examensarbeten på engelska uppgår till 

20 % av det totala antalet examensarbeten.    
9  En uppskattning är att cirka hälften av alla språksamtal är med studenter med annat modersmål. Det 

framgår av Studieverkstans loggbok med tillhörande kommentarer.  
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ARBETE FÖR ÖKAD SAMVERKAN MELLAN  
LÄRARE OCH BIBLIOTEK 

Karin Andreasson och Elisabeth Näverå 

Högskolan Väst 

Ett gemensamt ansvar 

Liksom det flesta högskole- och universitetsbibliotek strävar Högskolan Västs bibliotek efter att bli 
en integrerad del av högskolans undervisning. I utvärderingar av vår undervisning kan vi se att stu-
denter i det stora hela är mycket nöjda med den inblick i informationssökningens värld som vi ger 
dem. Graden av undervisning i informationskompetens (IK) skiftar dock mellan de olika avdelning-
arna – mycket beroende på den tradition som rått på de tidigare campusorterna. I högskolelagen 
kapitel 1 § 8 står det: 

”Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kri-
tiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och bered-
skap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdighe-
ter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsut-
vecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inomområdet. 
Lag (2006:173).” 

Vi drar därmed slutsatsen att ansvaret för studenternas informationskompetens (IK) ligger som ett 
gemensamt ansvar på hela högskolan.  

”Läraren och bibliotekarien har var och en sitt eget ansvarsområde som fogas ihop till en hel-
het” (Hansson & Rimsten, 2005, s. 129). 

Vår uppfattning är dock att en del ämneslärare drar sig för att samarbeta med bibliotekspersonal. 
Varför? Är det fråga om revirtänkande? Pedagogisk utgångspunkt? Fortbildning och en ny samver-
kansform är ett måste! Detta stöds ytterligare i rapporten Vägar till kunskap (2003, s. 15) där utre-
darna menar att det:  

”är sannolikt enbart genom ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier som målet kan uppnås. 
Lärarna har sin ämneskompetens och en varierande grad av aktuell pedagogisk skicklighet. Biblioteka-
rierna kan tillföra sin specialkompetens i hur den vetenskapliga informationen är organiserad och i hur 
man söker fram den i alltmer komplexa system. I det tvärvetenskapliga mötet mellan de akademiska lä-
rarna och de numera akademiskt utbildade bibliotekarierna kan högskolelagens nya mål uppfyllas.” 
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Bibliotekets pedagogiska arbete 

Bibliotekets arbete ska präglas av målstyrning och Hansson och Rimsten (2005, s. 14) menar att ”en 
av flera förutsättningar för att den avsedda styrningen ska inträffa är att målen är kända i hela orga-
nisationen på alla nivåer”, vilket Högskolan Västs bibliotek har gjort genom att presentera mål för 
rektor, prefekter och avdelningsledare. Vårt måldokument säger angående bibliotekets pedagogiska 
arbete att: 

”Biblioteket är en självklar pedagogisk resurs inom högskolan genom att: utveckla och fördjupa stu-
denternas informationskompetens enligt högskolelagen 1 kap § 8 utveckla och fördjupa information-
skompetensen hos lärare och forskare ha ett nära samarbete mellan undervisande personal och biblio-
tekspersonalvara en del av högskolans arbete för att utveckla Arbetsintegrerat lärande (AIL)” 

För att ytterligare understryka bibliotekets pedagogiska roll i organisationen har det tillsatts en pe-
dagogisk utvecklare som bland annat har till uppgift att utöka samarbetet mellan högskolans biblio-
tek och lärarkåren. Utöver det ska den pedagogiska utvecklaren följa upp detta arbete genom att 
fortsätta göra målen kända vid deltagande på avdelnings- och institutionsmöten. Dessutom bör 
bibliotekets måldokument finnas med där högskolans övriga mål presenteras! Om inte personal på 
olika nivåer i organisationen är medvetna om våra mål är risken stor att studenterna blir förvirrade 
och definitivt inte informationskompetenta.  

Även kontaktbibliotekarierna har en viktig roll när det gäller att skapa kontakter bibliotek - lärarkår 
sinsemellan. Detta görs dels genom att de närvarar på sina ämnesområdens avdelningsmöten, dels 
genom mail- och korridorkontakter. Kontaktbibliotekarierna har även ansvar för undervisningen i 
informationssökning för respektive ämne. Denna undervisning bygger på att läraren vid behov tar 
kontakt med respektive bibliotekarie och förhoppningsvis vid relevant tidpunkt i utbildningen. 
Bibliotekets grupp för Lärande och Bibliotek (LoB) har tagit fram tre grundläggande steg för under-
visningen i informationssökning: 

I Biblioteksintroduktion 

Målsättning: Studenten ska få kännedom om bibliotekets tjänster, kunna hitta i biblioteket samt 
kunna söka och göra beställningar i bibliotekskatalogen SOFIA. När: termin 1, vid terminsstart. 
Omfattning: 20-40 minuter 

II Grundläggande informationssökning 

Målsättning: Studenten ska känna till någon viktig informationsresurs inom sitt ämnesområde, be-
härska grundläggande sökteknik samt kunna urskilja vetenskapliga informationskällor. När: termin 
1-3, i anslutning till en kursrelaterad informationssökningsuppgift. Omfattning: 1-2 lektionstimmar 
+ sökhandledning i datasal. 

III Informationssökning inför examensarbete/uppsats 

Målsättning: Fördjupning av moment introducerade vid steg II i syfte att studenten ska vara väl 
förberedd att planera och genomföra informationssökningar inför examensarbete/uppsats. När: 
inför examensarbete/uppsats. Omfattning: 1-2 lektionstimmar + sökhandledning i datasal.” 

Hansson och Rimsten (2005) betonar, precis som Gellerstam (2001) och Kulthau (2006) vikten av 
att undervisningen i informationssökning är direkt relaterad till aktuellt ämne och inte bara kastas 
in för att det kan vara bra. Det är viktigt att komma in tidigt i utbildningen – många vet inte om 
vilka resurser biblioteket har att ge. Tidpunkt är alltså viktigt men framför allt ämneskopplingen, 
vilket kan kopplas till vikten av samplanering. Genom att bibliotekarien får information i förväg, 
kan man visa på relevanta informationskällor. Detta försöker man redan göra på Högskolan Västs 
bibliotek. Bibliotekarien tar kontakt med den lärare som bokat informationssökningspass, men re-
sultatet är mycket varierande. Detta är dock inget ovanligt Hansson och Rimsten (2005) talar om 
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samspelet mellan lärare och bibliotekarie som alltför ofta vilar på individuella och informella initia-
tiv. Ofta är denna kontakt oregelbunden, vilket i sin tur innebär att det blir brister i kontinuiteten. 
Här kan man även tolka in en maktdimension. Lärare kan till exempel se sig som ”ägare” av den 
pedagogiska verksamheten och vill inte se biblioteket som den pedagogiska resurs man egentligen 
är. För att biblioteket ska kunna utvecklas och bli en verklig pedagogisk resurs krävs en medveten 
pedagogisk diskussion. Kulthau (2006) talar om det faktum att läraren ofta inte är insatt i bibliote-
kets verksamhet utan han/hon talar med studenterna om ämnet utan att informera bibliotekarien 
om vilken som är den egentliga, exakta uppgiften.  

Givetvis beror inte graden av samarbete eller bristen på samarbete enbart på lärarnas attityd. Det 
handlar till stor del om bemötande från båda håll. Vårt agerande som bibliotekarier, vår egen ly-
hördhet och tillgänglighet, men även en gnutta ödmjukhet! Utöver det är det mycket viktigt att 
själv vara aktiv del av det nätverk man vill bygga upp. 

Framtiden och vägen dit 

Anledningar till att det brister i samarbetet mellan lärare och bibliotek kan vara attityderna gent-
emot biblioteket. Frågan är om det är som Gellerstam (2001, s 34) skriver om myter kring bibliote-
ket att: 

 ”bibliotekens viktigaste uppgift är att skaffa in och låna ut böcker. En annan är att när vi nu 
har Internet behöver vi inte längre biblioteken. En tredje är den att studenterna väl lika gärna 
kan sitta hemma och läsa sin kurslitteratur.” 

Bibliotekets roll har förändrats genom åren vilket lärare och forskare ofta har svårt att förstå. Från 
att ha varit en plats där man samlat en mängd böcker till en fysisk enhet till att boksamlingen har 
kompletterats med den virtuella världen där det finns en uppsjö av digitalt material att tillgå. Den 
förlegade attityden till biblioteket är ett stort problem vilket gör att biblioteken behöver bli bättre på 
att marknadsföra och sprida sin kompetens för att få förståelse för sitt pedagogiska arbete.  

Lärarnas och bibliotekets samverkan ligger till grund för hur informationskompetenta studenterna 
är. Studenterna ska lära sig använda vårt biblioteks resurser och låta den kunskapen bli en del av 
vägen mot att bli informationskompetenta. Ett exempel är att studenterna istället för att få kom-
pendier ”serverade” själva ska söka upp referenserna till de artiklar läraren vill att de ska läsa (Hans-
son & Rimsten, 2005). 

Detta leder oss in på tyngden av att få in lärandemålen i kursplaner och på så sätt göra dem mer 
relevanta för verksamheten. Sedan ett par år tillbaka ligger Högskolan Västs biblioteks lärandemål 
utlagt på bibliotekets webbplats men utan en självklar plats i högskolans kursplaner är de verknings-
lösa. Lärandemålens principer bygger på att: 

– Information söks alltid i ett sammanhang och för ett visst syfte, därför är det viktigt att 
undervisningen i informationskompetens är ämnesintegrerad och läggs in i kursen i ett 
samband där studenten självständigt förväntas söka och värdera information. 

– Genomförandet av kursmålen och planeringen av undervisningen i informationskompetens 
bör utarbetas gemensamt av lärare och kontaktbibliotekarie.  

– Informationskompetens byggs upp genom en progressiv undervisningsmodell indelad i 
minst tre steg under studentens grundutbildning.  

– Oavsett vid vilken institution studenten tar examen, vilket huvudämne som valts och vilka 
delkurser som ingår skall informationskompetensens lärandemål vara detsamma och ha 
uppnåtts vid avslutad utbildning.  

– Studentens informationskompetens kan bedömas, med bibliotekarien som medbedömare, i 
samband med ett självständigt arbete i likhet med kursens övriga lärandemål. Frågor angå-
ende informationskompetens bör ingå i ordinarie kursutvärderingar. 
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Lärandemålen genomsyras alltså av en önskan att ha en bättre samverkan med lärarkåren. Och som 
så mycket forskning pekar på är det en springande punkt i sammanhanget. Till exempel i rapporten 
Studenternas bibliotek (1996, s. 48) understryker man att: 

 ”Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier bör aktivt understödjas av högskolorna och vid 
behov ges mer organiserade former.” samt ” 

Informationskompetens – förmåga att söka, kritiskt värdera och kreativt utnyttja information 
– bör vara ett mål för högskolans utbildning och tas upp i alla högskolors måldokument.” 

Tanken är att kunna uppfylla de mål som biblioteket satt upp för sin pedagogiska verksamhet. Må-
len kan som vi sett så många exempel på endast uppfyllas genom en god samverkan mellan lärare 
och bibliotekarie, vilket förutsätter ett gott samarbete från planeringsstadiet till genomförandet. 

Tänkbara sätt att synliggöra bibliotekets verksamhet är att  

1. informera lärarkåren om vad IK innebär 

2. lära känna lärarnas olika uppfattningar om IK och anpassa samarbetet utifrån detta 

3. tillsammans med läraren planera kursen och när IK ska komma in 

4. komma in tidigt i undervisningen och få lärarna att delta vid det aktuella tillfället 

5. bibliotekarierna bör vara flexibla och vara beredda att ta till olika pedagogiska metoder för 
bästa möjliga resultat 

6. ta fram forskningsresultat och bevis på att bibliotekariernas inblandning i läroprocessen 
verkligen ger positiva resultat för studenterna 

7. publicera sig i icke biblioteksrelaterade tidskrifter  

8. att erbjuda uppdateringskurser för lärare med jämna mellanrum 

9. ha ett fungerande biblioteksråd med representanter från varje institution och även en stu-
dentrepresentant 

Bra kunskaper i informationssökning, i kombination med övriga färdigheter man tillägnat sig i ut-
bildningen, leder till informationskompetenta studenter vilket i sin tur leder till examensarbeten 
som avspeglar de goda kunskaper som studenten tillägnat sig under utbildningstiden och som de 
kan ta med sig ut i yrkeslivet och sitt livslånga lärande. 
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UNDERVISNING FÖR OCH EXAMINATION 

AV DYSLEKTIKER 

Martin Behre, Torbjörn Ljungkvist och Mikael Löfström 

Högskolan i Borås 

INLEDNING 

Högskoleutbildning är i sin pedagogiska utformning grundad i lärarens föreställning om vad stu-
denter behöver lära sig och vilket som är det bästa sättet att göra det på. Vad som formar lärarens 
föreställning lämnar vi därhän, men konstaterar att det finns pedagogiska mönster som återkommer 
nästan oavsett vilket ämne som läraren avser att behandla (se exempelvis Lindberg, 1994). Dessa 
mönster verkar ha det gemensamt att de avser att lösa en utbildningssituation så att de flesta studen-
ter lyckas hantera utbildningen, tillgodogöra sig kursinnehållet och examineras med minst godkänt 
betyg. Av olika skäl, inte minst resursmässiga, är inte utbildningen annat än i undantagsfall utfor-
mad utifrån den enskilda studentens behov. Även om studenter skall examineras individuellt så be-
tyder det inte att tentamen är individuellt anpassad. Den mesta utbildning som genomförs i hög-
skolevärlden är således att betrakta som massproducerad utbildning.  

Samtidigt kan vi konstatera en utveckling där andelen studenter med läs- och skrivsvårighe-
ter/dyslexi på högskolorna ökar. Under 2000-talet har studenter med någon form av funktionshin-
der mer än fördubblats på högskolorna.10 Kraven ökar också på att högskoleutbildning skall vara 
öppen och tillgänglig för alla, vilket inte minst visar sig i propositioner (2001/02:15) och lagstift-
ning (SFS 2001:1286) som stipulerar att alla medborgare skall ges möjlighet att studera på lika vill-
kor. Detta till trots är dessa studenter till antalet en begränsad skara och får i de fall de önskar någon 
form av stöd eller anpassning i en undervisningssituation betraktas som undantag från en annars 
massproducerad utbildning.  

På flertalet lärosätena finns idag även någon form av stödfunktion för studenter med funktionshin-
der/dyslexi för att alla studenter skall ha en möjlighet att studera på lika villkor. Men de främjar 
även högskolornas möjlighet att ha framförhållning och planera för att kunna ta emot studenter 
med behov av särskilt pedagogiskt stöd. Exempelvis har Högskolan i Borås antagit en hand-
lingsplan avseende tillgänglighet vid högskolan11 och likabehandling av studenter12 
för att öka beredskapen att möta studenternas behov. Det finns även en dyslexipeda-
gog.  

Problemställning och utgångspunkter för analys 

Det främsta problemet är inte bristen på goda intentioner hos lagstiftarna eller högskoleledningen 
när det gäller att skapa lagrum eller riktlinjer för att främja likabehandling. Inte heller förmågan 
eller kompetensen hos specialenheterna utan snarare det dilemma som uppstår när administrativa 
och pedagogiska strukturer för en massproducerad utbildning skall uppfylla individers behov av 
anpassade lösningar. Behovet av dessa lösningar är inte alltid avgränsat till studenter med diagnosti-

                                                 
10  http://www.studeramedfunktionshinder.nu/statistik.htm 090322  
11  Handlingsplan avseende tillgänglighet vid Högskolan i Borås 2007-2008  
12  Likabehandlingsplan för studenter vid Högskolan i Borås 2007  
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cerade funktionshinder. För att belysa de pedagogiska aspekterna använder vi av oss av Bakhtins 
(1990) tankar om dialogens betydelse. Bakhtins (1990) utgångspunkt är att kunskapsutveckling 
sker under interaktion. Genom spänningstillstånd som uppstår under möten med andra skapas för-
ståelse och insikter om sammanhang och mening. Således framstår lärande som en förhandlingsakt 
där mening skapas via samarbete. Detta betyder att vi inte utgår från den dominerande synen på 
lärande, som överföringsmetaforen representerar (jfr Säljö, 2000; Dysthe, 2001). Studenterna ses 
inte som en mottagare av kunskap, utan istället som en medskapare – kunskaper förhandlas och 
tolkas fram. 

Examinationen har i högskolevärlden stor betydelse och har blivit mer omfattande och differentie-
rad genom åren (jfr Lindberg, 1994; Race 2007). Många gånger har den blivit en separerad aktivitet 
som är skild från studenternas lärande (Berner, 1989). Med hänvisning till Kvale (1973)13 pekar 
Hult (1998) på examinationens olika betydelse och lyfter bland annat fram maktfunktionen.  

Inte minst kan vi se maktfunktionen i sammanhang där läraren går in i dialog med studenten. Att 
gå in i dialog och ett gemensamt meningsskapande i relationen student lärare ställer krav på att lära-
ren är medveten om att det föreligger en asymmetrisk relation i lärsituationen.  

Om inte examinationen endast skall bli ett verktyg för att bestraffa studenter som inte kan återge 
just det som examinatorn frågar efter behöver examinationen bli en del av kunskapsutveckling och 
utvecklas i samförstånd mellan lärare och studenter (Shepard, 2000). Detta är inte minst viktigt i 
arbetet med studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Vår problemställning för det här utvecklingsarbetet är således: Hur skall vi kunna utveckla vår för-
måga att undervisa och examinera studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi så att de inte be-
gränsas i sin kunskapsutveckling.  

Syftet är att göra institutionens utbildningar tillgänglig för studenter med läs- och skrivsvårighe-
ter/dyslexi.  

PEDAGOGISKT STÖD IDAG 

En forskningsöversikt visar att det finns flera olika former av särskilda pedagogiska stödinsatser för 
studenter med funktionshinder (Schenker, 2007:25) bland annat:14 

• Teknikstöd, t.ex. talböcker.  

• Modifierad examination.  

• Handledning.  

• Terapi och rådgivning.  

• Träning i studieteknik och studiestrategier.  

• Läs- och skrivövningar för studenter med dyslexi.  

En undersökning om studiesituationen för funktionshindrade studenter genomförd av Högskole-
verket (2000) visar att en majoritet av studenter med dyslexi anser att institutioner/högskolor inte 
gör tillräckligt för att underlätta deras situation. Trots de stödåtgärder som ges till dyslektiker påpe-
kar en stor andel av studentgruppen att studieresultatet påverkas negativt av funktionshindret. Be-
hovet att förbättra studiesituationen för dyslektiker framgår även i rapporten ”Att studera med dys-
lexi” (Wolff, 2006). Rapporten pekar bland annat på brister som rör examinationsförfarandet. Stu-
denter som efterfrågar alternativa examinationsformer bemöts ofta med ovilja och oförstående. Pro-

                                                 
13  Kvale, S. (1973) Evaluerings funksion i höjre utdanning. Eksamen – fra rituale till rationalisering. I G. 

Handal (red): Universitetsundervisning – problem, empiri, teori. Lund: Studentlitteratur. 
14  Forskningsöversikten presenteras i Schenker (2007), men finns ursprungligen i Rath, K., Royer, J. (2002) 

The Nature and the Effectiveness of Learning Disability Services for College Students. In Educational Psy-
chology Review. Dec02,å Vol. 14, No. 4, p353, 29p. 
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cessen att söka alternativ examinering förknippar de flesta studenter med en oproportionerlig arbets-
insats.  

Vid dokumenterat funktionshinder kan studenten få hjälp med att genomföra sina studier. Stödbe-
hovet bedöms individuellt varefter funktionshindrets art och upplägg av studier beaktas (Ek, 2009). 
Behovet ska anmälas till kursansvarig eller studievägledare. Internetportalen för funktionshindrade 
kompletterar med att examinationsformen ska utformas i samråd med examinator (Pango, 2009), 
vilket överensstämmer med de riktlinjer som ges på Högskolan i Borås (Iveling, 2005). Det vanli-
gaste önskemålet handlar om förlängd tentamenstid (Pango, 2009).  

På frågan om vilka insatser som faktiskt har gjorts för att anpassa examinationen till studenter med 
dyslexi vid Göteborgs universitet, räknar samordnare Eva Johansson (2009) upp följande:  

• Att olika examinationsformer kan användas 

• att examinatorn ska samråda och ta hänsyn till studentens egna önskemål 

• att studenten erbjuds förlängd examinationstid 

• att studenten har möjlighet att examineras individuellt i separat sal och 

• att detta kan ske i skrivsal med datorer som utrustats med talsyntesprogram.  

Enligt Johansson erbjuds dessa lösningar på samtliga högskolor och universitet i Sverige, vilket kan 
förklaras med att dessa arrangemang lyder under likabehandlingslagen.  

Ovanstående visar att studenter med dyslexi erbjuds utökad tentamenstid, specialarrangemang av 
salar och datorresurser, men därutöver ges endast allmänna riktlinjer. Vad som menas med alterna-
tiva examinationsformer eller hur sådana ska gå till anges inte. Förutom att dessa studenter efterfrå-
gar tydligare strukturer och ramar bemöts de ofta, när de ber om alternativ examinering, med ovilja 
och oförstående av läraren. Det finns med andra ord ett behov av att skapa tydliga exempel på hur 
examination av studenter med dyslexi skulle kunna gå till i olika ämnen, men även tydligare struk-
turer för att ge lärare stöd när andra examinationsformer efterfrågas.  

ETT EXEMPEL PÅ STÖD 

På kursen i allmän företagsekonomi uppstod en situation som behövde hanteras. En student hade 
missat fyra omtentamenstillfällen, varav en anpassad skriftlig tentamen. Hon fick av en slump reda 
på att hon som dyslektiker hade rätt att byta examinator och möjlighet till en muntlig examination. 
Bemötandet av kursansvarig var oförstående. Det var en räknebaserad kurs och det saknades möjlig-
heter att erbjuda annat än längre tentamenstid. Individuellt anpassat stöd eller muntlig tentamen 
erbjöds inte. Efter kontakt med utbildningsledaren gavs dock möjlighet till anpassat stöd, enskilt 
rum och muntlig tentamen. 

Studenten fick möjlighet att göra en tentamen med en uppsättning olika hjälpmedel. Målet var att 
skapa alternativa uttryckssätt för svaren. Genom att använda hjälpmedel som tavla, blankt papper, 
färgpennor, dator, räknare, tabeller, kunde studenten svara på olika sätt. Några av grundtankarna 
inför tentamen var: 

• Fråga-förstå-förklara fast på olika uttryckssätt:  

• Fråga: Först presentera situationen för frågan, sedan fråga i ord, i bild och i färg  

• Förstå: Om något är fel, uttrycka på annat sätt, illustrera, eller resonera bakåt från svar till 
fråga. 

• Förklara: förklara på annat sätt som passar henne. Hur gör hon när hon lär?  
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En annan fråga är hur man som examinator skapar förtroende, tid för reflektion och möjligheter att 
uttrycka sig fritt när situationen är så pass speciell. Det individuellt anpassade upplägget var följan-
de: 

• Muntlig tentamen i konferensrum 

• Introduktion. Förklara situationen och klargöra förutsättningarna. 

• Inledande tankar hos student och examinator dokumenteras. 

• Antecknar svar, för att kunna ställa följdfrågor. 

• Tre huvudsakliga delar som går från enkla till mer avancerade frågor. 

• Reflektion före betyg av student och examinator. 

• Betygssättning med feedback på de enskilda momenten 

• Reflektion av student och examinator 

För att belysa några erfarenheter från situationen har vi valt ut nedanstående citat.  

Studentens reflektion efter tentamen och före betygssättningen: 

”---tyvärr så känns inte kursen som att jag har lärt mig så mycket som jag har velat. Idag har 
jag lärt mig att jag kan förklara mycket tydligare om jag får rita och förklara på ett annat sätt 
än på papper---” 

Efter betygssättningen var studentens situationsbeskrivning följande: 

”Situationen: kändes nervös, jobbig i början, eftersom jag inte har suttit på ett muntligt test 
under högskolan tidigare. Dock kändes det bra eftersom Martin var lugn och tyckte att jag 
fick ta den tid jag ville. Hjälpmedlen var bra för att jag fick rita, prata, skriva själv hur mycket 
jag ville. Dessutom så hjälpte färgpennorna mig väldigt mycket.” 

Hur kändes det att tentera muntligt? 

”Personligen kände jag mig nervös. Jag har dåliga erfarenheter av kursen tidigare, vilket fick 
mig att inte tro på mig själv. Många gånger har jag pluggat på fel saker, vilket har medfört 
omtentor. Men nu var testet mer brett och fick mig att visa det jag klarar och inte klarar.” 

DISKUSSION 

Den inledande diskussion och exemplet ovan visar på flera olika aspekter som påverkar möjligheter-
na att ge tillgänglig och rättvis utbildning och examination för dyslektiker. Det finns ett flertal olika 
pedagogiska metoder/verktyg som kan göra utbildningen individuellt anpassad. Samtidigt inser inte 
alltid lärare vilka rättigheter studenter har eller hur pass individuellt anpassade examinationsformer 
kan göras. Frågan är hur denna kunskap kan bli tillgängliga för lärarna? Centrala strukturer och 
personal för dyslektiker på en högskola betyder inte att lärarna vet hur problematiken skall hanteras.  

Exemplet ovan visar hur läraren experimenterade sig fram till individuellt anpassat stöd. Genom att 
läraren prövade olika sätt att framställa tentamensfrågorna samtidigt som han tillät alternativa för-
klaringssätt och olika hjälpmedel, upplevde både lärare och student att examinationsformen förbätt-
rades. Genom att använda färg, form, nysta upp tankar från svar till fråga kunde studenten använda 
fler förmågor för att tolka och uttrycka sig, vilket gav en rättvisare bild av hennes kunskap. Lärarens 
arbetssätt sammanfaller i hög grad med Bakhtins (1990) premisser om att lärande uppstår under 
dialog. Bakhtin (1990) menar att kontext, språk och mening är invävda i varandra, varvid språket 
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konstituerar kunskap och lärande. Eftersom både lärare och student upplevde den experimenteran-
de och dialogbaserade examinationen som en förbättring, är det troligt att föreliggande arbetsmetod 
kan användas för att utveckla examinationen för dyslektiker.  

Förbättringar kan nås med enkla medel. Tid, kreativitet och insikt om den särskilda problematiken 
är nödvändig för att mer rättvist kunna utbilda studentgruppen. Vidare saknas ledning och koncep-
tuella idéer om hur examinationen av dyslektiker ska gå till. Trots centrala målsättningar och lag-
krav, tycks det mesta för närvarande hänga på den enskilde lärarens ambitioner.  

De väsentliga faktorerna för studenter med dyslexi verkar handla om resurser, individuellt engage-
mang hos lärare samt strukturella och tekniska förutsättningar på institutionen. Det är också en 
fråga om lärarens kompetens om dyslexi och vilka pedagogiska hjälpmedel som står tillbuds. Efter-
som exemplet visar att examinationsformen är tidskrävande, tar det också resurser från övrig under-
visning. För att motivera resurskrävande insatser krävs dels en annan syn på examinationens roll, 
dels en annan syn på akademisk utbildning. En syn där utbildning sker i dialog mellan studenter 
och lärare (Bakhtin, 1990) och lärande sker tydligare kopplat till och i en yrkesidentitet och sociala 
praktiker (jfr Kvale, 2000).  

Det fortsatta arbetet 

I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver vi undersöka framför allt tre faktorer. 1) Vilka strukturer 
och tekniska förutsättningar som bäst främjar dyslektikers möjligheter att genomgå högskoleutbild-
ning. 2) Vilken kompetens och pedagogiska hjälpmedel som behövs för att möta studenter med 
dyslexi 3) Kartlägga extra resursinsats.  
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DISTANSUTBILDNINGENS UTFORMNING ENLIGT UTVALDA 
PEDAGOGISKA MODELLER 

Monica Bergman och Zelmina Lubovac 

Högskolan i Skövde 

Bakgrund och syfte 

Detta projekt syftar till att studera några av existerande pedagogiska modeller som kan tillämpas vid 
planering av distansundervisning. Projektet har sin grund i att en av författarna står inför utmaning-
en att planera, organisera och utveckla en distanskurs för första gången, medan den andra författa-
ren har bedrivit distansutbildning under en kortare period och vill undersöka nya pedagogiska me-
toder i syfte att förbättra kvaliteten i distansundervisning. Författarnas syfte är att genom att studera 
potentiella pedagogiska modeller och genom utbyte av erfarenheter under projektets gång kunna 
tillägna sig nödvändiga kunskaper som man kan stödja sig på inför och under planerings- och ut-
vecklingsarbetet gällande distansundervisning.  

För att avgränsa projektet valde vi att fokusera på att studera hur kommunikation och interaktionen 
med studenter sker enligt förslag i de utvalda modellerna, samt undersöka hur detta kan tillämpas i 
vår distansutbildning. Detta är av särskild stor vikt vid distansundervisning, inte minst för att uppnå 
tydliga samband mellan lärandemål, undervisning och examination (constructive alignment eller 
”outcomes-based education”, Biggs & Tang, 2007). I kursen där vi har infört förändringar har vi 
testat nya metoder för undervisning samt examinationsformen på ett delmoment, för att åstad-
komma dessa samband, samt förbättra förutsättningar för interaktion med studenterna.  

Pedagogiska modeller 

Vi har i detta projekt valt att studera några utvalda pedagogiska modeller. Den första är utvecklad 
av Dahlén (1997) och de övriga är från Richard och Rhodin (1995). Dahlén är mer inriktad på det 
pedagogiska förhållningssättet och Richard och Rhodin diskuterar mer hur distansstudier kan ut-
formas på olika sätt rent praktiskt, avseende t.ex. närvaroträffar. I samband med en analys av model-
lerna, har vi även valt att studera hur kommunikation och interaktion sker med studenterna.  

Modell av Dahlén (1997) 

Den första modellen som vi sammanfattar och reflekterar över är utvecklad av Dahlén (1997). Mo-
dellen som illustreras i figur 1 består av 6 faser som visar hur distansutbildning kan planeras, organi-
seras, och genomföras. 

Modellen (se figur 1), har sin grund i idén om att när individen ställs inför ett problem och också 
förstår dess karaktär, blir man motiverad till att lösa det. Saknar man kunskaper för att lösa proble-
met uppstår behovet att söka denna kunskap. De tunna pilarna i modellen av Dahlén (1997) illu-
strerar hur ett utbildningsmoment kan verkställas i sex olika faser, medan de något tjockare pilar 
visar hur ett nytt utbildningsmoment initieras. 

Problematiseringsfasen (fas 1 i modellen) kan utgöras av frågor eller problem som finns formulerade 
i studiehandledningen, eller frågor som den studerande har formulerat själv efter att ha studerat 
kursmaterialet initialt. Informationssökningen (fas 3 i modellen) kan ske t.ex. i kurslitteratur, på 
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bibliotek eller på Internet. Främsta syfte med informationssökningen är att den ska leda fram till de 
teoristudier som behövs för att kunna ta sig till problemlösningsfasen. Eftersom informationssök-
ning är en tidskrävande uppgift kan de studerande behöva lärarens stöd för att komma igång. Resul-
tatfasen kan delas in i två delar, dels ska studier leda till en konkret produkt, t.ex. en artikel eller 
rapport, dels studentens lärdomar om metoder och tekniker för att formulera, analysera och lösa 
problem. 

 

Figur 1  Pedagogisk modell bearbetad utifrån Dahlén (1997) 

Interaktion mellan student och lärare bör ske under alla faser i modellen eftersom det bidrar till 
studenternas motivation att driva studierna framåt och slutföra sin utbildning. Lärarens aktiva feed-
back, av t.ex. inlämningsuppgifter bör stimulera till reflektion så att studentens kunskapsprogression 
sker (Holmberg, 1995). Detta stöds vidare av Bååth (2001) som föreslår att man som lärare på di-
stans bör tänka på att ge snabb respons på frågor, ge snabb återkoppling på ev. inlämningsuppgifter, 
individualisera dialog med studenten, dvs. anpassa den till studentens behov etc. Att lärandet känns 
meningsfullt och drivs av motivation är av avgörande betydelse för lärandet. Känslan av att vara 
väsentlig kan förstärkas genom att läraren använder en vänlig ton i sin skriftliga kommunikation 
med studenten.  

Vi har valt att bearbeta Dahléns modell och vi placerar studenten i centrum, för att förtydliga att 
det är studenterna och interaktionen med dem som är den viktigaste delen i utbildningen. Vi har 
kallat det ”Student i fokus”. Dels för att det är ett uttryck som väl beskriver vår intention, men ock-
så för att det ligger i linje med ett projekt som har bedrivits vid Högskolan i Skövde (som heter stu-
dent i fokus). I det projektet sätts studenterna och deras upplevelser i fokus. Bl.a. så infördes Studie-
verkstan vid Högskolan i Skövde, där studenterna kan få hjälp med språk, datastöd etc., i samband 
med detta projekt.  

Man kan tänka sig att placera läraren på olika platser i ovanstående modell. I figur 1 ovan så går 
processen ”student – lärare - problematisering”. Man kan också tänka sig ”student – problematise-
ring – lärare”. I detta fall blir läraren mer som en resurs och stöd i dialogen med studenten jämfört 
med en mer aktiv roll. Detta skeende kan vara lämpligare vid studier med studievana studenter al-
ternativt studier på avancerad nivå. När man har studenter som är relativt studieovana så kan det 
vara lämpligare att man som lärare är delaktig på ett tydligare sätt och t.ex. hjälper till med proble-
matisering etc. Inte minst när det rör sig om distansstudier eftersom det i dessa studier är än viktiga-
re att studenten upplever att kommunikationen med läraren fungerar (Dysthe, 2003). 
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Modeller av Richard och Rhodin (1995) 

Det finns också andra modeller när det gäller distansstudier. Richard och Rhodin (1995) har ett 
antal olika modeller som framförallt varierar utifrån målgruppen samt ämnet som ska studeras. Des-
sa modeller handlar mest om hur man lägger upp en kurs i form av antal närvaroträffar utifrån den 
aktuella målgruppen och behov av teknisk utrustning. Gemensamt för alla modeller är krav på en 
väl utförd studiehänvisning. En del modeller har inga krav på närvaro (modell A), medan andra 
föreslår någon eller flera närvaroträffar (modell B, C, D). Kraven på teknisk utrustning varierar ock-
så en del. Vissa modeller använder sig endast av telefon och brev (modell A och B) medan andra 
kräver datorer och/eller tv-sändning (modell C och D). Man bör ha i åtanke att Richard och Rho-
din skrev denna text 1995 när användandet av datorer, ”streamade” föreläsningar etc. inte var lika 
allmänt förekommande. I dag kan man översätta t.ex. brev till e-post och tv-sändning via decoder 
till föreläsningar via lärcentra.  

Utifrån de förutsättningar som vi har i våra kurser (har en målgrupp/förväntad målgrupp som finns 
över hela landet samt troligen kommer vara en blandad grupp avseende heltidsstudier/de som kom-
binerar arbete och studier) så kommer vi inte att ha någon fysisk närvaroträff alls. De aktuella kur-
serna bygger inte på att studenterna ska skaffa sig praktisk kunskap i någon större omfattning, så vi 
behöver inte närvaroträffar av den anledningen. Att ha någon närvaroträff kan ha vissa fördelar, som 
att minska risken för avhopp t.ex., men graden av närvaroträffar kan i sin tur utesluta vissa deltagare 
(Bååth, 2001). Med tanke på vår troliga målgrupp så har vi bedömt att närvaroträff kan vara mer 
begränsande än till fördel. Vi kommer inte heller att ha synkrona föreläsningar via lärcentra efter-
som det också medför begränsningar rörande vilka som kan delta. Alla bor inte nära något lärcentra 
och målgruppen består också troligen av personer som både studerar och arbetar och därför kan de 
ha svårt att delta även i sådana träffar. Däremot kommer vi att använda oss av ”streamade” föreläs-
ningar (PowerPoint presentation med tal till) som läggs ut på kurshemsida så den är tillgänglig för 
studenterna under resterande tid som kursen pågår. Vi ser att användandet av ”streamade” föreläs-
ningar har fördelar jämfört med endast skriftlig text på flera sätt. Den blir mer personlig när man 
kan presentera sig och sin kurs i ljud och bild och det finns fördelar med att studenterna både hör 
och kan läsa texten. Det blir mer personligt och studenten får informationen via fler sinnen än ett, 
nämligen både hörsel och syn. Jämfört med föreläsningar på campus så får distansstudenter ytterli-
gare en fördel eftersom de har möjlighet att ta del av föreläsningarna vid fler tillfällen än ett. Männi-
skor har olika lärstilar (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995) och genom både text, bild och ljud når 
man troligen ut bättre till en större grupp jämfört med om föreläsningarna endast presenteras i text. 
För en del moment kommer vi också att använda instruktionsfilmer. Detta främst när det gäller 
några praktiska moment som förekommer i kursen t.ex. hur man söker uppgifter i databaser. Detta 
införs som en åtgärd eftersom det i tidigare kurs framkommit att studenter haft svårt med att lösa 
detta moment endast utifrån skriftlig anvisning. Genom denna åtgärd tar man också hänsyn till 
studenters olika förkunskaper och vana att använda sig av olika dataprogram.  

Betydelse av interaktion i distansutbildning 

Holmberg (1998) diskuterar distansutbildningens dilemma som består i att lärandet skall inträffa då 
förutsättningarna för stöd från lärarens sida skiljer sig ganska mycket från de omständigheter som 
råder vid traditionell undervisning. Vanligen saknar utbildning på distans de förutsättningar för 
samspel som annars kan åstadkommas i klassrummet, med bl.a. fysisk närvaro. Detta samspel, som 
har för syfte att stödja lärande och utveckling mellan studenten och dennes omgivning, kallar 
Holmberg (1998) för interaktion. Vidare skriver Holmberg (1998) att interaktion kan äga rum vid 
fysisk närvaro, dvs. samma tid och rum, men också när de olika aktörerna är skilda åt i tid och rum, 
vilket oftast är fallet med distansundervisning. I det senare fallet, krävs ofta olika tekniska lösningar 
för att överbrygga tid och rum. Tekniken kan ses som ett instrument som är kanal för interaktio-
nen, menar Holmberg (1998).  

Vad gäller användning av läromedel pekar Holmberg (1998) på att tryckta läromedel fortfarande 
dominerar och att sättet att kommunicera är fortfarande skriftligt, även om alltmer av den skriftliga 
kommunikationen distribueras genom datorer.  
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Förändringar som föreslås i utvecklingsarbetet av distansutbildning  

Som en del av det här utvecklingsprojektet har vi spelat in en instruktionsfilm som komplement till 
skriftliga instruktioner. Mer konkret handlar det om att utveckla ett undervisningsmoment som 
tydligt kan kopplas till lärandemål som handlar om att studenten ska kunna använda olika metoder 
och verktyg för att analysera vanliga typer av nätverk inom systembiologi. I likhet med modellens 
första steg, utgår vi ifrån ett konkret problem, en frågeställning som ska motivera studenten att göra 
vidare informationssökningar. 

Syftet med att komplettera den skriftliga interaktionen i kursen med visuella läromedel är att skapa 
bredare spektrum av förutsättningar för studenternas inlärning genom att tillföra ytterligare en form 
av interaktion. Interaktionsformen som vi testar tillför en ny aspekt, ”den studerandes samspel med 
läromedlens yttre, alltså inte med innehållet i dem, utan med den yta bakom vilken innehållet lig-
ger” (Holmberg, 1998, s. 54). Alltså berör interaktionen det grafiska presentationssättet och struk-
turen studenten möter i det nya läromedlet, som motsvaras av olika instruktionsfilmer. Man får 
naturligtvis inte glömma de viktiga samtal med studenterna som tenderar att försvinna när man 
introducerar nya tekniska lösningar. Tekniken kan ibland försvåra diskussionen efteråt, och möjlig-
heter till att ställa frågor upphör när t.ex. videokonferensen avslutas. Å andra sidan, den asynkrona 
interaktionen har fördelar då de flesta studenter får mer lika möjligheter att delta i diskussionen, när 
en del av de traditionella premisserna för diskussion inte längre görs gällande. Den studerande kän-
ner att hon eller han har längre tid på sig att formulera frågor och själva innehållet i samspelet får ta 
större plats, som Holmberg (1998) påpekar. Andra forskare, såsom Boston (1992) beskriver att så-
dana omständigheter ger den studerande mer av makt och kontroll över sina egna läroprocesser, 
vilket vi försöker ta till vara genom att utveckla de kompletterande kursmoment i distansundervis-
ning. 

Sist men inte minst, tar vi fasta på betydelse av att ge snabb respons på frågor till studenterna, snabb 
feedback på ev. inlämningsuppgifter osv., som rekommenderas av Bååth (2001), oavsett vilka tek-
niska hjälpmedel man använder för att skapa förutsättningar för interaktion. 

Avslutande kommentarer 

Vi kommer att genomföra tidigare nämnda förändringar i den befintliga distanskursen nu under 
våren. Vi har fått en bredare kunskapsbas att stå på, i fråga om teknisk utrustning, vikten av con-
structive alignment samt betydelse av interaktionen mellan student-lärare och möjligheter för att 
underlätta interaktionen med studenterna. Denna kommer vi att använda både i befintliga och pla-
nerade kurser. 
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VÄRDERING AV KLINISK EXAMINATION 

Maria Björk, Annika Pettersson och Helena Rosén 

Högskolan i Skövde 

INLEDNING 

I november 2008 fråntogs Högskolan i Skövde examensrätten för sjuksköterskeutbildningen. Hög-
skoleverkets sakkunniga bedömde att kvaliteten i utbildningens genomförande var otillfredsställan-
de. Vidare bedömdes att ämnesbeskrivningen av karaktärsämnet omvårdnad tydliggjorts i ett över-
gripande dokument, men att ämnet ännu inte var integrerat i utbildningen (Högskoleverket 2008). 
För att stärka integreringen av karaktärsämnet och för att stärka anknytningen till praktisk verk-
samhet kommer sjuksköterskeutbildningen att vidareutveckla kliniska laborationer och examinatio-
ner i Kliniskt Tränings Center (KTC).  

Bakgrund 

Under 1900-talet har utbildningsdiskussionen, särskilt i USA, till stor del dominerats av de fyra 
olika utbildningsfilosofierna, essentialism, perennialism, progressivism samt rekonstruktivism 
(Stensmo 2007). Inom omvårdnadsämnet vid Högskolan i Skövde råder synsättet att ämnet ska 
vara akademiskt förankrat (essentialism) men huvudsaklig vikt läggs dock vid mer problembaserad 
undervisning för individuell utveckling. Vidare råder synsättet att undervisningen till stor del bör 
präglas av aktivitetspedagogik (progressivism) t ex i form av kliniska laborationer. 

Många lärosäten har under de senaste åren byggt upp KTC. Här kan studenten lära sig samt öva sin 
kliniska färdighet. I KTC kan undervisningen integrera teori och praktik och studenten har möjlig-
het att lära sig konsekvenserna av sitt agerande utan att skada patienten (Saakane, John, Tomothe’e, 
Maphosa, Jennifer & Petra, 2008).  

För att mäta studentens kompetens och kliniska färdighet kan studenten examineras via en Objecti-
ve Structured Clinical Examination (OSCE). Den ursprungliga OSCE konstruerades av Harden 
och Gleeson (1975) för att examinera läkarstuderande. OSCE introducerades som en examinations-
form i sjuksköterskeutbildningen under 1980-talets senare del (Rushforth, 2007). Examinations-
formen utvärderar både studentens teoretiska och praktiska kunskaper genom att studenten får visa 
hur omvårdnadshandlingar utförs. Omvårdnadshandlingarna bedöms sedan på ett objektivt och 
standardiserat sätt (Rushforth, 2007).  

Utan synliggörande av omvårdnadsämnet och integrering i utbildningen både teoretiskt och prak-
tiskt saknas möjlighet att ge studenterna en förståelse för sitt huvudämne och risken att inte återfå 
examinationsrätten blir uppenbar. Kvalitén i den högre utbildningen kan bara förbättras om studen-
ternas resultat granskas samt deras uppfattningar rörande utbildningen efterfrågas (Ramsden, 2003) 

Syfte  

Syftet var att värdera och utveckla genomförd klinisk examination i sjuksköterskeprogrammet vid 
Högskolan i Skövde. 
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Metod 

Datainsamling 

Deskriptiv och induktiv design användes. Ett värderingsformulär riktat till studenterna utvecklades 
utifrån tidigare kursvärderingsformulär som använts vid Högskolan i Skövde. Värderingsformuläret 
behandlade tre frågeområden; kursen som helhet, kliniska laborationer samt den kliniska examinatio-
nen. Värderingen gjordes utifrån skalan; instämmer inte alls, instämmer i lägre grad, instämmer i hög-
re grad samt instämmer helt. Värderingsformuläret innehöll även öppna frågor. Lärarna värderade 
kursen utifrån öppna frågor där de uppmuntrades att ange vad som behövdes förbättras samt vilka 
särskilt positiva eller negativa erfarenheter de hade. 

Kontext 
För att bedöma och testa studentens färdigheter i kommunikation, klinisk färdighet och medicins-
ka/medicintekniska moment har OSCE testats i KTC på Högskolan i Skövde i sjuksköterskepro-
grammet under hösten 2008. Kurserna Vårdandets Etik och Anatomi och fysiologi 2 lästes parallellt 
med den pedagogiska intentionen att förankra ämnena i varandra och att integrera teori i praktik. 
Kurserna avslutades med en klinisk examination på olika patientfall. Examinationen föregicks av tre 
ordinarie träningslaborationer samt ett extra frivilligt träningstillfälle. Den kliniska examinationen 
genomfördes i grupper med en lärare som observatör, kursens examinator, två till tre studenter som 
omväxlande intog patientroll, sjuksköterskeroll samt assistent till sjuksköterskan och patienten. En-
bart sjuksköterskerollen betygsattes. För att bedöma studentens genomförande upprättades proto-
koll där både omvårdnads och biomedicinska kunskaper synliggjordes. 

Urval 
Studenter som var registrerade på ovan nämnda kurser ombads värdera kursen. Av de 105 kursstu-
denterna värderade 45 studenter (42,8%) kursen. Av de sex adjungerande adjunkter som undervisa-
de i kursen värderade fem.  

Datainsamling 
Information om kursvärderingen och ett digitaliserat kursvärderingsformulär skickades via e-post till 
samtliga studenter. Studenterna ombads att besvara frågorna i den digitala formen. Lärarna fick 
skriftlig information via brev med förfrågan om att utföra en kursvärdering. De ombads att skriftligt 
besvara två vägledande frågor för att i narrativ form värdera kursen.  

Analys 
Studenternas svar sammanställdes av datapedagog men hjälp av Excel. Kvantitativa data från stu-
denter analyserades med deskriptiv statistik. Beräkningar i procent genomfördes av hur stor andel av 
studenter som värderade svarsalternativen i värderingsformuläret. Kvalitativ data från studenter och 
lärare analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Analysen påbör-
jades genom att alla svar lästes igenom för att få en helhetsbild av svaren. Därefter togs meningsbä-
rande enheter ut från texten. Dessa kondenserades och kodades. Liknande koder sammanfördes i 
subkategorier och i ett sista steg i analysen sammanfördes subkategorierna i huvudkategorier.  

Etiska överväganden 
Studenter och lärare informerades om syftet med kursvärderingen, att det var frivilligt att besvara 
värderingsformulären och att deras svar behandlades konfidentiellt. Att delta i kursvärderingen 
medförde en viss tidsåtgång för både student och lärare. Den största nyttan kommer emellertid 
framtida studenter tillgodo. Resultatet av kursvärderingen kommer dock återföras till både student 
och lärare i värderad kurs.  
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RESULTAT 

Resultatet från både kvalitativ och kvantitativ data presenteras under de huvudkategorier som fram-
kommit i den kvalitativa analysen.  

Kunskapstillväxt  

Studenterna upplevde att de fått ökad förståelse för både yrket och patientsituationen genom att de 
fått träna sig i och lärt sig att utföra olika sjuksköterskerelaterade uppgifter. De flesta upplevde att 
både träningen och examinationen gav ökad kunskap. De angav att de fått ett tydligare samband 
mellan teori och praktik. Studenterna beskrev ökad förståelse för hur det kan upplevas att bli be-
mött och vårdad av olika vårdare. 

Med nuvarande examinationssätt uppgav ett fåtal studenter att de inte fick någon kunskapstillväxt. 
Önskemål om förbättrad och utökad återkoppling påtalades samt önskemål om en mer komplex 
examinationsuppgift. 

Lärarna beskrev att studenterna hade en önskan att öka sin kunskap och angav även att de själva 
hade behov av att öka sin kunskap kring OSCE. De upplevde att själva examinationsformen gav 
studenterna en möjlighet till ökad kunskapstillväxt.  

Nästan 70% av studenterna ansåg att den kliniska examinationen gav förståelse för hur det är att 
vara patient och cirka 70% av studenterna ansåg att den kliniska examinationen visade att de fått en 
förståelse vad ett vårdetiskt förhållningssätt innebar. Större delen av studenterna (75 %) ansåg att 
kursen i hög grad eller helt gett dem insikt i deras kommande yrkesfunktion.  

Planering av kurs  

En del studenter upplevde att de hade för lite träningstid och det framstod tydligt en önskan om att 
vara mindre grupper. Studenterna gav förslag på förbättring angående genomförandet av kursen i 
form av mer träningstid och att KTC-miljön borde bli mer verklighetstrogen. Vissa studenter upp-
levde att det fanns en dålig samstämmighet mellan lärarna då de fick olika budskap på till exempel 
tillvägagångssätt. Studenterna uttryckte också önskan om ökade krav i form av mer komplexa pati-
entsituationer.  

Lärarna önskade att få delta i större grad i förberedelserna inför kursen och de ansåg att fallen, 
gruppindelningarna, kurslitteraturen, OSCE-bedömningsformulären och KTC miljön kunde för-
bättras. De ifrågasatte vissa moments tillhörighet och reflekterade över huruvida de var förlagda för 
tidigt i utbildningen. 

Drygt 60 % av studenterna tyckte att miljön i KTC var ändamålsenlig och ungefär 70 % ansåg att 
fallen var realistiska och relevanta. Studenterna värderade också att examinationerna i hög grad eller 
helt överensstämde med kursens innehåll (77 %), och kursens utformning (82 %). 

Praktisk träning 

Studenterna framförde önskemål om att träffa riktiga patienter då det var svårt att få inlevelse i rol-
lerna i relationen mellan sjuksköterska och patient. Träningstillfällena kunde haft en större lärartät-
het. Många studenter upplevde att träningstillfällena, de kliniska laborationerna, ledde till integre-
ring av den teoretiska kunskapen. Det upplevdes positivt att träna praktiska moment. 

Den praktiska träningen upplevdes av cirka 70 % som otillräcklig men 80 % av studenterna ansåg 
att de kliniska träningstillfällena upplevdes relevanta för att uppnå kursens lärande mål. Drygt 60 % 
av studenterna ansåg att lärarna entusiasmerade dem till ökat kunskaps sökande och nästan 90 % av 
studenterna ansåg att lärarna var kunniga i momenten som tränades. Drygt 60 % ansåg att de kli-
niska träningstillfällena var relevanta inför den kliniska examinationen. 
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Större klinisk anknytning 

Önskan om riktiga patienter i samband med träning och examination var mycket stor. Att vara i 
verklig sjukhus miljö (verksamhetsförlagd utbildning) i stället för simulerad miljö ser studenterna 
som mycket viktigt. Studenterna gav som förslag till förbättring av kursgenomförandet att riktiga 
patienter och verklig sjukhusmiljö integreras i kursen. 

Miljö kring examinationstillfället 

Studenterna upplevde det som mycket positiv att få feedback och bekräftelse på den utförda hand-
lingen direkt i samband med träningstillfällena och examinationen. De upplevde att det fanns ett 
tillåtande klimat, det var tillåtet att vara nervös och det fanns utrymmer att fråga om vad som helst. 
Att vara i mindre grupper var mycket bra. Själva examinationen medförde dock en anspänning. 

Studenterna gav förslag till förbättring av miljön kring examinationstillfället i form av vidareutveck-
ling och utökning av feedback till den enskilde studenten. De beskrev att om examinationen utför-
des på annat sätt till exempel i form av mer tid skulle detta leda till ökad trygghet och mindre an-
spänning. Även lärarna ser vikten av feedback till studenten och de lade märkte till den ökade an-
spänningen hos studenterna. Lärarna uttryckte fördelar med att examinera i lärarlaglag där examina-
tor tog aktiv del.  

De allra flesta av studenterna (80 %) ansåg att den kliniska examinationen var ett relevant examina-
tions moment.  

DISKUSSION 

Denna studie visar på att både studenter och lärare ansåg att den kliniska examinationen var ett 
relevant examinationsmoment. Majoriteten av studenterna ansåg dock att de fått för lite träning 
innan själva examinationstillfället. Önskemål om en mer verklighetstrogen miljö framfördes också. 
Vidare framkom mycket stor uppskattning av att få feedback i direkt anslutning till examinations-
tillfället.  

För att värdera och utveckla klinisk examination valdes deskriptiv design med induktivt synsätt. 
Induktivt förhållningssätt tillåter informanternas värderingar att stiga fram på ett mer otvunget sätt 
än vid deduktivt tillvägagångssätt (Olsson & Sörensen, 2007). Beskrivande statistisk metod ansågs 
som tillräcklig för att belysa studenternas övergipande värdering av genomförd klinisk examination 
vilket här eftersträvades. Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) är en vedertagen 
analysmetod då kvalitativa data ska bearbetas. Förståelse för kärnan och innehållet i texten tilläts 
framstiga i form av kategorier. För att använda resultatet vid fortsatt utveckling av kliniska examina-
tioner i sjuksköterskeprogrammet ansågs kategorier vara lättare att utgå ifrån, lägre abstraktionsnivå, 
än teman. 

Resultatet ger en riktning av studenternas värdering av genomförd klinisk examination. Svarsfre-
kvensen tillåter dock inte generalisering.  

Vikten av feedback direkt vid examinationstillfället påvisades. Clynes & Raftery (2008) menar att 
det ofta medför att viktiga saker inte glöms bort och att studenten får även ett ökat självförtroende, 
motivation och självkänsla men också ett förbättrat kliniskt utförande. 

Sjuksköterskestudenterna ville helst träffa riktiga patienter eller statister, eftersom det upplevdes 
svårt att få den rätta inlevelsen i situationen med kurskamrater som patienter. Omvänt var det ett 
fåtal studenter som upplevde att de genom att få spela patient hade fått en större förståelse i hur det 
kan kännas att vara patient och bli vårdad av olika vårdare. Rees, Wearn, Vnuk & Sato, (2009) fann 
i sin studie att de flesta medicine kandidater accepterade att undersöka varandra på icke intima regi-
onerna. Kvinnorna kände sig vara mindre komfortabla i patientrollen (a.a). University of Cumbria i 
Storbrittanninen låter inte studentkamrater att spela patient för att inte påverka reliabiliteten i 
OSCE-examinationen (Föreläsning, 2009).  
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Konklusion 

Genom användning av OSCE examination kan integreringen av ämnet omvårdnad i utbildningen 
tydliggöras för studenterna vilket ökar deras förståelse för ämnet och påvekar dem i deras komman-
de yrkesutövning. Genom att beakta studenternas och lärarnas värdering samt tidigare forskning 
kan OSCE examinationerna utvecklas och därmed genomföras med ökad reliabilitet och validitet 
vid Högskolan i Skövde.  
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HUT - HUR KAN DET KONKRETISERAS GENOM 

LÄRARUTBILDNINGEN? 

Marita Cronqvist och Agneta Thörner 

Högskolan i Borås 

INLEDNING 

Agenda 21 deklarationen undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Ja-
neiro 1992. Agendan är inte juridiskt bindande, men däremot moraliskt och politiskt förpliktigan-
de. Deklarationen är ett omfattande handlingsprogram som spänner över såväl miljömässiga, sociala 
som ekonomiska frågeställningar.  

Under 2008 implementerades HUT i alla kursplaner på lärarprogrammet i Högskolan i Borås. I 
mötet med studenterna har det dock framgått att de föreställningar de haft kring lärande om hållbar 
utveckling främst är kopplade till naturvetenskapliga ämnen. Vid ett flertal tillfällen har studenter i 
anslutning till sin VFU-period berättat att de tycker att det är svårt att medla mellan olika barn som 
är i konflikt med varandra i förskolan. Studenternas berättelser handlar om att de inte vill agera 
domare där det finns en vinnande och en förlorande part. Några berättelser vittnar också om att 
studenter vid andra tillfällen än vid konflikten föreläst för barnen om vad det innebär att vara en bra 
kamrat. Studenterna beskriver ofta också att de känner en viss maktlöshet när dessa förmaningstal 
inte har hjälpt. Om varken medling eller föreläsning hjälper på längre sikt, vad kan jag göra då har 
studenterna frågat. 

Attityder och värderingar är förhållandevis svåra att greppa eftersom de är diffusa och svårtolkade. 
Vad innebär det egentligen att verka för demokrati? Hur kan man synliggöra arbetet med att stärka 
den demokratiska värdegrunden? Hur kan teori och praktik samverka för att stärka attityder och 
värderingar? 

BAKGRUND 

Under denna rubrik presenteras inledningsvis olika traditioner kring undervisning i hållbar utveck-
ling, därefter vilket sammanhang förändringsarbetet ingår i. 

Undervisning i Hållbar Utveckling 

Sandell m fl. (2003) skiljer på tre typer av undervisningsformer i ämnet. Den äldsta härstammar 
från 60 och 70 -talet och benämns faktabaserad. Undervisningsformen kännetecknas av att det i 
första hand ansågs vara naturvetare och tekniker som skulle lösa de naturvetenskapliga problem som 
fanns. Den andra undervisningsformen, den normerande från 1980-talet, inkluderades även sam-
hällsvetenskapliga ämnen. Den tredje och nu gällande undervisningsformen, undervisning om 
Hållbar Utveckling skiljer sig från de tidigare genom att det nu uppmärksammas att det finns in-
tressekonflikter mellan ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Olika mänskliga intressen sätts 
i relation mot varandra. Det är samhällets medborgare som har ansvar både i privatlivet och i en 
yrkesroll. (Skolverket, 2002; Sandell m fl. 2003) 

Vid Skolverkets kartläggning (2002) konstateras stora brister i genomförandet av utbildning för 
HUT. Den dominerande undervisningsformen i Skolverkets underökningsgrupp bestående av 568 
lärare och rektorer var den normerande. 26 av de 36 skolledarna i undersökningsgruppen beskrev 



 

38 VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR 

att de miljöanpassat skolan genom att källsortera (s129). Det framkommer dock inte hur delaktiga 
barnen var i källsorteringen eller hur tydligt kopplingen till HUT gjordes i undervisningen.  

Utvecklingsarbete inom lärarprogrammet 

På lärarprogrammet läser de studenter som har sin inriktning mot förskola och förskoleklass andra 
terminen två delkurser som båda är på 15 hp. Den första heter Barnet och Kulturen (Bok) och den 
andra har namnet Leva, Leka, Lära (LLL). I den första kursen examineras studenterna bland annat 
på etiska och kulturella aspekter av HUT. Examinationen består av en skriftlig inlämningsuppgift 
följt av ett muntligt seminarium.  

I den andra delkursen, LLL, ingår hittills inte HUT som ett delmoment. Det som gjort att beslutet 
fallit på att placera förändringsarbetet i just denna kurs är att flera kursmoment behandlar områden 
som demokratiskt förhållningssätt mellan barn och lärare, educare samt barnperspektiv och barns 
perspektiv i kursplanen. Innehållet kring de etiska aspekterna finns redan i kursen. Problemet som 
vi ser det är att kopplingen till hållbar utveckling inte är synlig i dagsläget. 

Inom den andra delkursen har studenterna fyra veckors VFU. En uppgift som studenterna har då är 
att observera verksamheten, En annan är att planera, genomföra och utvärdera olika aktiviteter i 
förskolans vardag. Under VFU-perioden får studenterna besök av en lärarutbildare från Högskolan. 
Vid detta tillfälle avsätts tid till diskussioner av olika aktuella pedagogiska frågor.  

Den planerade förändringen handlar om att tydliggöra sambandet med kursinnehållets etiska aspek-
ter samt ge studenterna verktyg för hur detta skulle kunna konkretiseras ute i verksamheterna. Tan-
ken är att studenterna i grupper om 6-8 ska genomföra och prova olika sätt att arbeta som samman-
för teori och praktik. En närmre beskrivning av de metoder som kommer att genomföras presente-
ras under rubriken ”Teori och praktik”. Studenterna kommer att delas in i grupper. Varje grupp får 
ansvara för en metod som de vid ett senare tillfälle ska presentera för de övriga grupperna. Detta 
innebär att studenterna själva kommer att planera en av fyra metoder. Denna metod presenterar och 
genomför de vid ett annat tillfälle tillsammans med övriga grupper. Studenterna får som slutuppgift 
reflektera kring de olika metoderna i syfte att de inte ska se dem som universallösningar utan som 
olika möjligheter som kan leda vidare till andra alternativ. 

TEORI OCH PRAKTIK 

Det är många olika begrepp som diskuteras i samband med kunskapssyn. Ytinlärning och djupin-
lärning (Toohey, 1999) handlar om att kunskap även ska påverka dig som person. I det samman-
hanget finns det anledning att betrakta värderingar eftersom det är en viktig förutsättning att vara 
medveten om sina egna ställningstaganden (Magnér & Magnér, 1978) för att verka aktivt för de 
värderingar som styrdokumenten uttrycker. Den tredje uppgiften (Bowden & Marton, 1998) be-
skriver att kunskapen även måste kunna överföras till en yrkesroll. Hur ska man då kunna föra 
samman teorin och praktiken för att förbereda studenten inför nya situationer i arbetslivet? Bowden 
& Marton lyfter fram variationens betydelse och menar att många olika perspektiv ska prägla un-
dervisningen eftersom vi inte vet vilka situationer studenten i framtiden kan möta. Agenda 21 de-
klarationen utgår från ett 100-års perspektiv där det handlar om att samhällsmedborgare ska ha en 
långsiktig framtidsberedskap. Nilsson & Waldemarsson skriver att ”lika viktigt som att kunskaper är 
praktiska är att de har en teoretisk förankring (”teori” betyder tänkande). På så sätt blir kunskaperna 
hållbara och kan generaliseras till nya och oväntade situationer.” (s 6) Bron & Wilhelmson tar upp 
flera olika metoder som kanske kan skapa variation inom Högskolevärlden där föreläsningar fortfa-
rande till viss del dominerar. De metoder som nämns är exempelvis PBL, Case och Livsberättelser.  

För att skapa variation och utöka kopplingen mellan teori och praktik är exempelvis Forumteater 
(Byréus, 2000), Livsberättelser, Case (Bron & Wilhelmson) och mer fristående värderingsövningar 
såsom 4-hörns-övningen (Byréus) några metoder som vi kommer att planera in i ett kommande 
studiegruppsarbete för förskolestuderande. Här följer en kortfattad redogörelse för dessa metoder 
och varför de kan vara bra i detta sammanhang. 
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Metoder 

Värderingsövningar är det amerikanska begreppet och den pedagogiska teorin ”Values Clarifica-
tion”, som är ursprunget till metoden ”aktiva värderingar” som infördes till Sverige av fil dr John 
Steinberg. Idag finns dessa värderingsövningar i många olika sammanhang och i många variationer. 
Steinberg betonar ledarens roll i övningarna genom att tydliga instruktioner är viktiga och att leda-
ren måste förhålla sig objektiv. Det är inte frågan om att överföra sina egna värderingar utan delta-
garna ska finna sina egna. (Steinberg, 1994). 

4-hörnsövningen - går ut på att man får tre tydliga alternativ till en frågeställning och det fjärde 
hörnet är ”öppet” för övriga ställningstaganden. Denna övning kan vara en bra startpunkt för diver-
se diskussioner eftersom deltagarna måste förklara sitt val av hörn. De kan diskutera med varandra i 
samma hörn för att se om deras motiv överensstämmer. Sedan kan de fortsätta diskussionen med 
övriga hörn. Vinsten med övningen är bland annat att man även kroppsligen visar sin ståndpunkt 
och att alla tvingas delta. Problemet med övningen kan vara att man skulle vilja stå i två hörn men 
tvingas välja.  

Livsberättelser - Metoden har sina rötter i sociologins Chicagoskola (Bron & Wilhelmson, 2005) 
och går ut på att använda deltagarnas erfarenheter för att få ny kunskap. När man berättar någon-
ting ur sitt eget liv så gör man samtidigt en värdering av händelsen och i jämförelsen mellan olika 
livsberättelser kring samma tema så genereras ny kunskap utifrån reflektionen kring olika berättel-
ser. Bron & Wilhelmson lyfter fram både för- och nackdelar med metoden. Fördelarna handlar om 
att engagemanget ökar när man får dela egna erfarenheter och självinsikten är en vinst med egna 
berättelser. Den terapeutiska effekten kan vara på gott och ont. Det är viktigt att deltagarna vet att 
de får välja bort smärtsamma delar av sina berättelser. Denna metod kan kännas utlämnande men 
om det finns en trygghet i gruppen så kan den också ge deltagarna stor behållning. Det är även möj-
ligt att använda andras livsberättelser. 

Case - Denna metod har sitt ursprung vid Harvards juridiska fakultet men används idag inom 
många områden (Bron & Wilhelmson). Det är i seminariet som caseundervisningen har sin final. 
Först bearbetas ett case individuellt, sedan i mindre grupp och till slut diskuterar man i storgrupp. 
Case kan både vara autentiska och fiktiva beroende på vilket syftet är. Ledaren har en viktig roll som 
diskussionsledare och måste ställa öppna frågor med många svarsalternativ. Bron & Wilhlemson 
poängterar att kunskap har både en kognitiv och en emotionell sida och båda dessa tillfredsställs 
genom caseundervisningen. Att koppla undervisningen till deltagarnas erfarenheter och att uppnå 
djupinlärning genom reflektionen är Bron & Wilhelmsons huvudteser och för att uppnå detta är 
metoden med case värdefull. 

Forumspel - Forumteater skapades av Augusto Boal under 1960 och 70-talen i Latinamerika i syfte 
att motverka förtrycket. Katrin Byréus har sedan skapat den pedagogiska metoden forumspel och 
skillnaden är främst att forumspel utförs i en mindre grupp i pedagogiskt syfte. Metoden går till så 
att man spelar upp en scen där lösningarna är otillräckliga eller kan starkt ifrågasättas. När samma 
scen spelas upp andra gången så får åskådarna ropa ”stopp” och då fryser skådespelarna och åskåda-
ren får möjlighet att gå in och ta över en roll för att ge en alternativ lösning. Joker kallas den person 
som underlättar samspelet mellan deltagarna på och utanför scenen. Enligt Byréus (2000) så är vins-
terna med denna metod att man övar sin medkänsla, utvecklas till en aktiv människa som kan bryta 
olika typer av förtryck och ta kontrollen över sitt eget liv. Byréus betonar kravet på frivillighet och 
ser metoden som en möjlighet för deltagarna att träna inför verkligheten och att förbereda sig för 
framtida situationer.  

DISKUSSION 

Att valet föll på just ovanstående metoder, handlar om den för oss tydliga kopplingen mellan meto-
derna och hållbar utveckling. Vi vill ge studenter exempel på olika sätt att konkretisera och syn-
liggöra att det inte finns ett rätt och ett fel svar. Det handlar också om att uppmärksamma att det 
finns olika alternativa lösningar och att olika lösningar på ett problem kan ha olika men väl så vikti-
ga fördelar. Metoderna konkretiserar att hållbar utveckling idag ses som en konflikt mellan olika 
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mänskliga intressen. Individer gör vardagliga val i såväl privatliv och yrkesliv som får ekologiska, 
sociala och ekonomiska konsekvenser. Olika val sker kanske ofta oreflekterat och är inte alltid enkla 
att verbalisera. Förhoppningen med dessa metoder är att uppmärksamma studenter på vikten av att 
reflektera och motivera sina egna ställningstaganden. Det handlar också om att bli varse att det finns 
olika sätt att agera i yrkeslivet på förskolan. Värderingar är inte bara ord utan även handlingar. 
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NYTT BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR 

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU 

Eva Fransson och Camilla Eskilsson 

Högskolan i Borås 

Inledning  

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som en viktig del av sjuksköterskeutbildningen. Be-
dömningen av den fyller många syften. Genom ett relevant och bra bedömningsinstrument kan 
man följa studentens utveckling och påvisa om utbildningsmålen har uppnåtts. Det ger även en bild 
av hur undervisningen fungerat och hur teori förankrats med praktik. Förhoppningsvis bidrar även 
bedömningstillfället till en ökad motivation för studenten. Det finns en styrka i att bedömningsin-
strumentet är enhetligt och det är något som saknas i nuläget på Institutionen för Vårdvetenskap 
(VHB). Behovet av att finna ett bättre och gemensamt bedömningsmaterial startade upp föränd-
ringsarbetet som vi i denna rapport kommer att följa. 

Bakgrund  

Sjuksköterskeprogrammet har två övergripande mål, dels att vara en akademisk utbildning men 
även en yrkesutbildning. Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434) skall en akademisk utbildning ge 
studenten förmåga till bl.a. kritiskt tänkande, problemlösning och självständighet. Studenten ska 
kunna få beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Genom VFU skall studentens kunskap för-
djupas, breddas och tränas. VFU bedrivs på både grund- och avancerad nivå och är examinations-
grundande. Examinationen genomförs med stöd av ett bedömningsunderlag så att bedömningen 
blir objektiv och rättvis. På VHB finns i nuläget flera olika bedömningsunderlag vilket upplevs fru-
strerande och förvirrande för såväl studenter, handledare som lärare. Det kan även medföra att stu-
denter riskerar att bedömas olika. 

Detta gjorde att en bedömningsgrupp bildades hösten 2008. I gruppen ingick lärare från grund- 
och avancerad nivå samt representanter från klinisk verksamhet. Gruppens uppdrag var att se över 
redan befintliga bedömningsinstrument. Som mål var att finna ett Bolognaanpassat instrument som 
skulle kunna användas till all VFU vi har. Efter att ha granskat ett flertal dokument föll valet på 
AssCE (Assessment of Clinical Education). 

AssCE utvecklades i slutet av 1990-talet av Löfmark och Thorell-Ekstrand (2000, 2004). I och med 
Bolognaprocessen förändras Högskolereformen 1 juli 2007. Lärandemålen tydliggörs och AssCE 
utformas för att motsvara dessa nya krav. I manualen för AssCE (2006) beskrivs syftet med formulä-
ret som ett underlag i dialogen mellan handledare och student. Detta ger möjlighet att bedöma stu-
dentens utveckling. Formuläret är grupperat i fem områden; kommunikation och undervisning, 
omvårdnadsprocessen, undersökningar och behandlingar, arbetsledning och samarbete samt profes-
sionellt förhållningssätt. De fem områdena tydliggörs med 21delfrågor. I mittbedömnings- och 
slutbedömningssamtal går student, handledare och klinisk adjunkt igenom formuläret. Inför be-
dömningssamtalet är det viktigt att såväl student som handledare är förberedda genom att ha tänkt 
igenom frågorna. Detta ses som en självskattning för studenten.  

Västra Götalandsregionen och VHB har en överenskommelse avseende VFU (ref). Det gemensam-
ma målet är att ge förutsättningar för studenten att uppnå de fastställda lärandemålen genom att 
stödja en integrering mellan teori och praktik säkras den professionella kompetensen.  
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Inom SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus) drivs idag flera utbildningsvårdavdelningar. En utbildnings-
vårdsavdelning (UVA) har som syfte att skapa en lärandemiljö för studenter. Den ska främja reflek-
tion, samarbete och personlig utveckling samt öka förmåga till eget ansvar. Avdelningen har en hög-
re andel studenter än andra avdelningar har. Verksamheten är organiserad med huvudhandledare, 
bashandledare och klinisk adjunkt. Huvudhandledarna har det övergripande ansvaret för såväl stu-
dent som bashandledare. Bashandledaren har som uppgift att stödja och handleda studenten i den 
dagliga praktiken. De kliniska adjunkterna är bryggan mellan VHB och den kliniska verksamheten. 
De har det övergripande ansvaret för studentens läroprocess och för slutbedömningen av VFU. 
Dessutom finns de till för att stödja bashandledarna i deras arbete som handledare (Lindahl, Dag-
born & Nilsson, 2009).  

Syfte  

Att beskriva ett förändringsarbete på VHB då ett nytt bedömningsunderlag för VFU planeras och 
implementeras. 

Beredningsgruppens arbete 

Det har varit angeläget att bedömningsmaterialet, AssCE, tolkas på samma sätt. För att kunna 
komma tillrätta med det har bedömningsgruppen gått igenom lärandemålen i berörda kursplaner 
och jämfört dem med formuläret. Gruppen tycker då att bedömningsunderlaget uppfyller de krav vi 
har för vår bedömning av VFU. Dessutom fanns en annan vinning med AssCE. När man såg på 
vad som skulle bedömas i formuläret blev man varse brister i kursplanen. En fråga i AssCE tar upp 
kommunikation exempelvis. Detta fanns inte uttryckligen med som lärandemål i en kursplan där 
det borde finnas med. Det medförde en liten kursplanerevision. 

En annan viktig fråga i gruppen var hur man på vår institution skulle ställa sig till att ha två- eller 
tregradig betygsskala. AssCE kan ha antingen eller medan vi i övrigt på VHB bedömer enligt två-
gradig skala (godkänt/underkänt). Gruppen beslutar att vi behåller tvågradig skala vilket förenklar 
inte minst vid implementeringen. Under den första tiden kommer parallella dokument för bedöm-
ning finnas och då förenklar det om betygsskalan är likadan. 

Implementering  

Vid implementeringen av AssCE finns flera parter att ta hänsyn till och olika aspekter att beakta. 
De olika parterna är representanter från VHB, studenterna, studierektor på SÄS, handledare ute i 
verksamheten. Aspekter att beakta är bl.a. var ska införandet börja, när och hur snabbt. VHB väljer 
att göra en successiv implementering från hösten 2009 och med början på UVA. Motiveringen är 
att det är enklare att starta i mindre skala, inte med all VFU på en gång. ”UVORNA” är avdelning-
ar som har stor erfarenhet av att ha studenter och lämpar sig därför att börja implementeringen 
med. De har stor vana att bedöma studenter och förmodligen bra på att ha åsikter, tankar och idéer 
då vi implementerar ett nytt underlag för bedömning. 

Under våren 2009 planeras en upptakt och inspiration för samtliga handledare (inte bara på UVA) 
genom att inbjuda Anna Löfmark. Hon har utarbetat AssCE och ombeds tala om bedömning mera 
övergripande under en förmiddag. Under eftermiddagen vänder hon sig till huvudhandledarna på 
”UVORNA” för att mera på ett detaljerat plan gå igenom AssCE. 

Till hösten 2009 är det så dags att införa instrumentet på ”UVORNA” och som en coach, support 
och bollplank kommer en klinisk adjunkt att knytas. Huvudhandledare, bashandledare och studen-
ter ska få tillfälle att fråga och diskutera AssCE med den kliniska adjunkten och på så sätt kan im-
plementeringen förenklas. Den kliniska adjunkten kommer även ha ett närmare samarbete med 
studierektor på SÄS. Genom att bli en brygga mellan VHB och verksamheten kan den kliniska ad-
junkten göra att man får en gemensam tolkning och användning av AssCE. 
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Diskussion  

Genom att ta ställning till sin egen förmåga, sitt kunnande samt sitt förhållningssätt ges studenten 
en ökad möjlighet till eget ansvarstagande för sitt lärande, vilket förhoppningsvis kommer att ut-
vecklas till ett livslång lärande. AssCE som bedömningsinstrument, kan befrämja denna läroprocess 
och växt hos studenten genom att den bygger på ett reflekterande förhållningssätt. Samspelet mellan 
student, handledare och klinisk adjunkt är centralt då man använder formuläret vilket förenklar 
samverkan och integreringen mellan teori och praktik, mellan högskola och verksamhet. 

I bedömningsgruppen förs en öppen dialog vilket är viktigt för att kunna känna trygghet i det nya. 
Ännu har man inte hunnit till själva implementeringen och det är givetvis ovisst hur det riktigt 
kommer att se ut och bli. Bland de berörda finns både viss fruktan och förhoppning som det för-
modligen alltid finns inför förändringar. AssCE ses inte som något svårt instrument bland dem som 
gått igenom det i bedömningsgruppen. Det stämmer med våra lärandemål, det är instruktivt och 
tydligt som instrument. Manualen för AssCE, utarbetad av Löfmark & Thorell-Ekstrand (2006) ger 
god information för att kunna använda AssCE. Under diskussionerna i gruppen fann man ett gott 
stöd då man har studenter som inte uppfyller godkänt på VFU. Detta kan vara problematiskt, visar 
erfarenheten, att kunna ge konkreta skäl till att underkänna en student på VFU. I AssCE finns kon-
kreta frågor som då kan vara till hjälp för att motivera varför VFR inte kan bli godkänt. 

Vid förändringar är planering och förarbete mycket viktigt som god grund för att sedan implanter-
ingen ska kunna ske på ett bra sätt. Grundlig och genomtänkt information till alla berörda parter 
bäddar för en förankring till varför en förändring är positiv och vilka tänkta konsekvenser den kan 
ha. Ref…??? I det beskrivna förändringsarbetet som beskris här har man försökt tillgodose detta 
genom dels att skapa en bedömningsgrupp med extra insyn i arbetet med att införa AssCE. Genom 
denna grupp kan tankar och information spridas vidare både på institution och verksamheten. 
Dessutom sker ett aktivt brobyggande mellan VHB och SÄS genom att en klinisk adjunkt har sam-
arbete dels med studierektor och med huvudhandledare på UVA. När sedan AssCE kommer att 
införas på de ”vanliga” avdelningarna, i specialistutbildningarnas VFU och inom kommunen, 
kommer samarbetet att fokuseras även till dem genom en koppling från VHB. Upptaktsmötet i vår 
med Anna Löfmark är tänkt både som inspiration, motivation och information till de som berörs i 
verksamheten av VFU. Eventuellt kan hon inbjudas på nytt för att ha riktad information om AssCE 
till de som har VFU på ”vanliga” avdelningar, inom specialistutbildningen och inom kommunen 
när instrumentet införs där under våren 2010. 

Andras erfarenhet av liknande förändringar är intressant att ta del av och att kunna lära sig av andras 
lyckade och eventuellt misslyckade beslut eller handlingar. I denna studie har det inte funnits möj-
lighet att finna information från hur andra lärosäten använt eller utvärderat AssCe. Eventuellt är det 
så att vi sökt på ”fel ställe” eller så är det så att instrumentet ännu har använts i så pass begränsad 
skala att det inte finns så mycket utvärderingar att få. Man kan se att en utveckling skett av doku-
mentet från urprungsdokumentet och fram till idag. Det har genom studier förändrats så att områ-
dena och frågorna har blivit något förändrade (Löfmark & Thorell-Ekstrand, 2000, 2004). Fortfa-
rande kvarstår att det skulle varit intressant att ha fått utvärderingar från lärosäten som använt Ass-
CE både på grund- och avancerad nivå. 
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KURSUTVECKLING INOM RAMEN FÖR 
WEBBREDAKTÖRSPROGRAMMET 

David Gunnarsson, Jenny Johannisson och Ola Pilerot 

Högskolan i Borås 

INLEDNING 

Webbredaktörsprogrammet, en tvåårig högskoleutbildning som sedan 2008 erbjuds vid Institutio-
nen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS), syftar till att studenten efter 
genomgången utbildning ska kunna arbeta med en organisations offentliga webbplats, dess intranät, 
och andra digitala tjänster. Det utvecklingsarbete som presenteras här, syftar till att utarbeta en kurs 
i Content Management inom det fristående påbyggnadsår som för närvarande planeras. Vi företrä-
der tre olika perspektiv – teknikorienterat, användarorienterat och samhällsorienterat – på biblio-
teks- och informationsvetenskap som ämne och verksamhet och poängen är att utnyttja dessa olika 
perspektiv för att erbjuda en mångfacetterad bild av Content Management. Då påbyggnadsåret ska 
utmynna i en kandidatuppsats, eftersträvar vi att integrera innehållsrelaterade perspektiv med per-
spektiv som rör teori och metod. Vi har således ägnat stor möda åt gränsöverskridanden av olika 
slag.  

Förutom att resultera i underlaget till en konkret produkt – ett förslag till kursplan – syftar utveck-
lingsarbetet till att belysa den process som kursutveckling består i. Kursplanen som produkt och 
kursutvecklingen som process utgör varandras förutsättningar och vi presenterar därför dessa två 
aspekter parallellt. Vi inleder med en kort introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap 
som svenskt akademiskt ämne, i syfte att skapa förståelse för varför det är relevant att integrera olika 
perspektiv i den kurs vi föreslår. Denna introduktion övergår i ett resonemang kring hur denna 
integration föreslås utformas i den aktuella kursen. Artikeln avslutas med sammanfattande reflektio-
ner kring både produkt och process. 

BEHOVET AV INTEGRERADE PERSPEKTIV I BIBLIOTEKS- OCH 
INFORMATIONSVETENSKAP 

Som namnet antyder bygger biblioteks- och informationsvetenskap på två olika verksamhetsformer, 
biblioteksverksamhet respektive informationshantering, vilka också medför två olika vetenskapliga 
traditioner. Medan biblioteksvetenskapen utgår från biblioteket som social institution med ut-
gångspunkt i framförallt samhällsvetenskaplig och humanistisk teoribildning, har informationsve-
tenskapen sitt ursprung i hanteringen och tillgängliggörandet av information med grund i tekniska 
vetenskaper (Hansson 2001; Höglund 1999). Hittills har denna tudelning kommit att prägla 
grundutbildningarna vid BHS, där de två perspektiven tenderat att behandlas separat i olika kurser. 
Den ”undervisningsideologi”, som enligt Susan Toohey (1999, s. 44ff.) alltid ligger till grund för 
kursutveckling och som dominerat BHS, har således utgått från ett ämnesbaserat snarare än ett 
verksamhetsbaserat perspektiv. I biblioteks- och informationsvetenskapliga verksamheter är det dock 
uppenbart att det finns ett stort behov av att integrera kunskap från de båda ämnesgrenarna. I sam-
band med en omfattande ombildning av grundutbildningarna vid BHS, där Webbredaktörspro-
grammet utgör ett av resultaten, har det skapats bättre möjligheter för ett integrerat perspektiv. Den 
kurs som beskrivs här är ett exempel på hur ett sådant perspektiv kan förverkligas. 

Den integration som avses i den aktuella kursen gäller det som i biblioteks- och informationsveten-
skap brukar benämnas ett användarperspektiv respektive ett systemperspektiv. Ett användarperspek-
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tiv kan sägas innebära att aktiviteter som informationssökning och informationsanvändning stude-
ras utifrån informationssökarens perspektiv. Härvidlag utgår användarperspektivet från den enhet 
som informationsvetenskapen har som sin utgångspunkt, nämligen information. Dock har använ-
darperspektivet teoretiskt och metodologiskt sin utgångspunkt i de samhällsvetenskapliga teoribild-
ningar som tidigare dominerade biblioteksvetenskapen. När användarperspektivet kontrasteras mot 
ett systemperspektiv, innebär det sistnämnda enkelt uttryckt att informationssökning studeras ut-
ifrån hur system för informationssökning kan utvecklas och ordnas. Med system i det här fallet avses 
ofta rent tekniska informations- och kommunikationssystem som databaser och intranät. Här vill vi 
dock betona att, utifrån det integrerade perspektiv vi förespråkar, även den organisation inom vilka 
dessa tekniska system produceras kan betraktas som system. Det innebär att ett perspektiv som tar 
sin utgångspunkt i webbredaktörers syn på informationsanvändning kan rubriceras som ett system-
perspektiv. En ambition som rimmar väl med intentionerna med den här kursen är att försöka in-
tegrera båda dessa ovannämnda perspektiv i utformningen av kursinnehållet.  

Aktör – inte användare 

Ett inledande steg i den riktningen är att lämna termen användare och istället tala om aktörer. Den 
förstnämnda termen antyder att ett tydligt intentionellt förhållningssätt tillskrivs den som ska bruka 
informationen. Den som inte är användare ses i enlighet med ett användarperspektiv som passiv och 
träder därmed i någon mening utanför eller bortom ett användarperspektiv. Användare karaktärise-
ras vidare i relation till ett visst system – genom att tala om ett aktörsperspektiv bereds en öppning 
för att tänka kring aktören som någon som, mer eller mindre medvetet, agerar i relation till flera 
system. 

Ett aktuellt begrepp som har fått ett visst genomslag inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
är Webb 2.0 (O’Reilly 2005). En av de bärande idéerna i detta begrepp är att gränsen mellan de 
som producerar och de som konsumerar information för och på webben har suddats ut; många av 
dem som rör sig på webben kan sägas höra till båda dessa kategorier. Härvidlag framstår benäm-
ningen användare som än mer besvärlig, eftersom användare huvudsakligen antyder ett konsument-
perspektiv. Ersättandet av begreppet användare med begreppet aktör bidrar till möjligheten att in-
kludera både konsumenter och producenter. Genom att tala om aktörer – som exempelvis rör sig på 
webben och konsumerar och producerar innehåll – bibehålls möjligheten att inta ett användarper-
spektiv utan att därmed utesluta ett systemperspektiv. Ett aktörsperspektiv kan innefatta inte bara 
den eller de som använder information utan även den eller de som skapar och tillhandahåller infor-
mation.  

I den här kursen vill vi anlägga ett perspektiv som omfattar aktörer av olika slag, såväl producenter 
som konsumenter, de redskap dessa använder för att interagera med information, samt det sam-
manhang eller den kontext de befinner sig inom när de interagerar med information. Aktörsper-
spektivet utgör således ett försök att överbrygga hittills åtskilda perspektiv inom biblioteks- och in-
formationsvetenskap, där utgångspunkt tas i de verksamheter som studenterna ska bli yrkesverk-
samma inom, snarare än ämnesbaserade åtskillnader. 

Att förverkliga ett aktörsperspektiv: innehållsliga fokusområden 

Att studera Content Management ur ett aktörsperspektiv kan innebära att söka svar på följande 
frågor: 

• Vilka aktörer kan identifieras? 

• Hur kan vi betrakta och förstå dessa aktörer? 

• Vilka redskap används i de aktiviteter som utförs av aktörerna? 

• Vilket inflytande har redskapen på hur aktörerna agerar? 

• I vilka kontexter bedrivs Content Management? 
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Kursen utgår från ståndpunkten att olika sätt att tala om och förstå aktörer leder till olika praktiska 
strategier när det gäller att arbeta för och med aktörer. Hur en webbredaktör föreställer sig och för-
håller sig till sin målgrupp och dennas aktiviteter spelar således roll för hur webbredaktören väljer 
att arbeta. Därför är det motiverat att i inledningen av kursen presentera olika teoretiska synsätt på 
aktörer och kollektiv av aktörer, liksom på de aktiviteter med anknytning till Content Management 
som dessa aktörer kan tänkas ägna sig åt. Genom att synliggöra olika teoretiska och metodologiska 
verktyg som en webbredaktör kan använda för att bedriva sin verksamhet, medför kursen även ett 
integrerat perspektiv på aspekter som rör ett vetenskapligt arbetssätt å ena sidan och innehållsrelate-
rad verksamhet å den andra. Den konkreta uppbyggnaden av kursen tar sin utgångspunkt i olika 
fokusområden: Teoretiska perspektiv, Metoder för att studera aktörer och aktiviteter samt Tekniker 
och redskap.  

Teoretiska perspektiv på aktörer, aktiviteter och redskap 

Aktiviteter som exempelvis informationssökning, informationsanvändning och att dela med sig av 
information, vilka alla kan ha bäring på hur man som webbredaktör arbetar med Content Mana-
gement, kan förstås och beskrivas på varierande sätt. Olika teoretiska utgångspunkter erbjuder olika 
möjliga tolkningsrepertoarer (jmf. Talja et al., 2005), vilka i sin tur i förlängningen kan ligga till 
grund för de beslut webbredaktören fattar. Därför bör studenterna bekanta sig med, begrunda och 
diskutera olika synsätt på vad det innebär att kommunicera information, lära av och med informa-
tion, samt representera och organisera information.  

Att utveckla kunskap om aktörer och aktiviteter 

För att utveckla kunskap om aktörer och deras aktiviteter krävs metodologiska tillvägagångssätt. 
Metoder för att studera aktörer och aktiviteter väljs med hänsyn till vad som närmare bestämt ska 
studeras, samt till den kontext aktörerna befinner sig i. Generellt gångbara metoder kan exempelvis 
vara intervjuer, fokusgrupper, enkäter och text- och dokumentanalyser av olika slag. Studenterna 
bör få i uppgift att resonera om olika metoders lämplighet i avseende till vilken typ av aktör/er som 
ska studeras, liksom i avseende till teoretiska utgångspunkter och därmed förknippade möjliga tolk-
ningsförfaranden. En viktig aspekt rör hur aktörers aktiviteter, redskap och sammanhang kan be-
skrivas (och modelleras) i syfte att uppnå fördjupad kunskap om det som beskrivs. Här hämtar vi en 
modell som utvecklats ur ett sociotekniskt perspektiv (Kling et al. 2003)15. Modellen ifråga bidrar 
till att belysa aktörers informationspraktiker ur ett tekniskt, socialt, politiskt och ekonomiskt per-
spektiv, vilket kan ses som liggandes i linje med vår integrerande ambition med den här kursen. Här 
kan även det sociokulturellt orienterade begreppet praktikgemenskaper vara användbart, exempelvis 
för att analysera organisationers lärande (Davenport & Hall, 2002). Det sociokulturella perspektivet 
(jmf. Dysthe 2003; Säljö 2000) kommer också att inspirera de pedagogiska arbetsformerna under 
kursen. Med kursen vill vi erbjuda studenterna en uppsättning teoretiska och metodologiska red-
skap för tillämpning inom två huvudsakliga kontexter: den akademiska utbildning till webbredaktör 
som de genomgår och det sammanhang de blir verksamma inom efter avslutad utbildning. 

Tekniker och redskap 

Studenterna bör ha förkunskaper kring XHTML, CSS, programmering mot databaser samt data-
baskonstruktion, vilket tidigare kurser erbjudit. Med utgångspunkt i JoAnn Hackos bok (2002), 
behandlas utveckling av innehållsplaner för statiska och dynamiska webbplatser, utveckling av sing-
le-source-strategier och skrivande för återanvändning. Dynamiska webbplatser innehåller allt oftare 
inslag från andra webbplatser, så kallade mash-ups. Delmomentet inleds med en orientering kring 
viktiga begrepp såsom Rich Internet Applications (RIA), Application Programming Interface (API) 

                                                 
15  Ett STIN beskrivs av Kling et al. (2003, s. 48) som ”/.../ a network that includes people (including or-

ganizations), equipment, data, diverse resources (money, skill, status), documents and messages, legal ar-
rangements and enforcement mechanisms, and resource flows”. 
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och Web Procedure Call (WPC). Därefter går vi in på hur man utvecklar innehållsplaner för dyna-
miska webbplatser för att skapa den slutgiltiga webbplatsen.  

Övriga relevanta inslag på delmomentet är: 

• Taggning och folksonomier 

• Affärsmodeller för Internet och webben 

• Ägande av data 

• Webbtjänster 

• Socialisering och samskapande av innehåll 

• Skrivande för återanvändning 

En kursplan tar form 

Det övergripande syftet med kursen är att erbjuda studenterna träning i ett aktörsorienterat per-
spektiv på Content Management, där relationen mellan aktör – redskap – kontext står i fokus. Ak-
tör som begrepp medför att konsumenter också kan ses som producenter, samt ett synliggörande av 
producenten – det vill säga i det här fallet webbredaktören – i relation till både konsumenter, red-
skap och kontext. Vidare ska kursen synliggöra olika teoretiska och metodologiska perspektiv på 
Content Management, där mötet mellan ett datatekniskt perspektiv och ett aktörsorienterat per-
spektiv står i centrum. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

• Redogöra för olika synsätt på aktör, redskap och kontext (teoretiska utgångspunkter) 

• Redogöra för olika sätt att erhålla kunskap om aktörer, redskap och kontext (metod) 

• Planera genomförande och utvärdering av projekt som syftar till att implementera specifikt 
redskap i specifik kontext med specifika aktörer 

Kursen inleds med föreläsningar om teoretiska perspektiv och metoder för att studera aktörer och 
aktiviteter. Föreläsningarna varvas med litteraturseminarier, samt laborationer, där studenterna er-
bjuds möjlighet att praktiskt prova olika tekniska tillämpningar, samt att problematisera dessa med 
utgångspunkt i litteratur och föreläsningar. Genom hela kursen löper arbetet med en individuell 
projektuppgift, som innefattar en metodisk undersökning och analys av en för sammanhanget rele-
vant målgrupp. Kursen examineras genom litteraturseminarier, laborationer samt ett paper där pro-
jektuppgiften presenteras.  

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

I inledningen till denna artikel konstaterar vi att kursutveckling som process och den produkt som 
kursutvecklingen i detta fall syftade till att uppnå – en kursplan – inte går att skilja åt. Enligt vår 
uppfattning bör de inte heller skiljas åt, då det pedagogiska utvecklingsarbete som beskrivs i artikeln 
i hög utsträckning handlar om att skapa en produkt som utgår ifrån en annan syn på kursutveckling 
än tidigare. För att få så hög kvalitet på kursen som möjligt, har vi argumenterat för att i kursut-
veckling utgå från verksamhetsgenererade praktiker snarare än ämnesbaserade gränsdragningar. Vi 
upplever att detta perspektivskifte gynnats av att vi i arbetsgruppen företräder olika angreppssätt på 
både verksamhet och ämne. Även om vi sedan länge sett behovet av denna typ av gränsöverskridan-
de samarbete, vill vi betona att det är vårt deltagande i den högskolepedagogiska grundutbildningen 
som praktiskt möjliggjort detta. Därför finns anledning att reflektera över en mer långsiktig produkt 
av vårt utvecklingsarbete som går utöver kursplanen, nämligen att betydelsen av organisatoriska 
förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten inte får underskattas. Gränsöverskridande sam 
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arbete tar mer tid än samarbete mellan aktörer som alla delar samma utgångspunkter och perspek-
tiv. Ska institutionens utbildningsutbud anpassas ännu bättre till verksamhetsgenererade perspektiv, 
bör organisationens möjligheter att utveckla just gränsöverskridande kursutveckling ses över. 

Referenser 

Davenport Elisabeth & Hall, Hazel (2002). Organizational Knowledge and Communities of Practi-
ce. I: B. Cronin (Ed.). Annual Review of Information Science and Technology (Vol. 36, 171-227). 
Medford NJ: Information Today. 

Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Hackos, JoAnn T. (2002). Content Management for Dynamic Web Delivery. New York: Wiley. 

Hansson, Joacim (2001). Biblioteken som problemområde i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Tidskrift för Dokumentation 56 (3), 81-88. 

Höglund, Lars (1999). Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde. Borås: 
Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. 

Kling, Rob, McKim, Geoffrey & King, Adam (2003). A Bit More to it: Scholarly Communication 
Forums asSocio-technical Interaction Networks. Journal of the American Society for Information 
Science and Technology, 54 (1): 47-67. 

O’Reilly, Tim (2005). What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software. Tillgänglig: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-
web-20.html [2009-04-01]. 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

Talja, Sanna, Tuominen, Kimmo & Savolainen, Reijo (2005). "ISMS" in Information Science. 
Journal of Documentation, 61 (1), 79-101. 

Toohey, Susan (1999). Designing Courses for Higher Education. Buckingham: Open University 
Press. 



 

 

 



 

VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR 51 

ATT DESIGNA BETYGSKRITERIER MED  
UTGÅNGSPUNKT I LÄRANDEMÅL 

Britt-Marie Gunnarsson, Tina Kilström och Christina Lindblad 

Högskolan i Skövde 

INLEDNING 

Det europeiska samarbetet med kravet på mobilitet har aktualiserat frågan om jämförbarhet mellan 
utbildningar och en förändrad betygsskala inom högskolan. I högskoleförordningens 19§ finns den 
gällande bestämmelsen angående betygsskalor. 

” Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om 
inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem”(Förordning 2006 1053). 

Det lämnar ett tolkningsutrymme där olika högskolor har valt olika förhållningssätt. Hösten 2007 
hade sju av landets lärosäten infört eller planerade att införa en sjugradig betygsskala (Åkesson, 
2007). Vidare innebär det europeiska samarbetet, genom Bolognaprocessen, att alla kurser och pro-
gram ska ha tydliga lärandemål (learning outcomes). Målen ska ange vad studenter ska kunna förstå, 
kunna göra eller kunna förhålla sig till efter kursens slut. Examinationen måste också utformas så att 
det går att bedöma om studenterna nått lärandemålen (Weurlander, 2006). Det är uppfyllelsen av 
lärandemålen (de förväntade studieresultaten) som bedöms och betygssätts utifrån fastställda be-
tygskriterier. Lärandemål, betygskriterier och examinationer är beroende av varandra. 

Detta arbete har vi valt att avgränsa till att beskriva framtagande av betygskriterier och att ge exem-
pel på sjugradiga kriterier utifrån lärandemål, som är hämtade från officersutbildningen.  

Kriteriernas utformning gör att de mycket väl kan användas vid en bedömning som utgår från färre 
skalsteg. Vi har upplevt att det är svårt att på ett tydligt sätt definiera vad som är gränsen för ett 
godkänt resultat och vilken kvalitativ skillnad som ska finnas mellan de olika skalstegen . Det finns 
ibland en divergerande syn på vad som är tillräckligt inom lärarlaget. Detta arbete och de föreslagna 
rutinerna är tänkta att vara en hjälp för våra kollegor i det framtida arbetet med att revidera och 
utforma betygskriterier.  

PROCESSEN 

Innan arbetet sätts igång är det viktigt att fundera kring vilka funktioner betygskriterierna ska fylla 
och vad de ska användas till. Ska den mäta vilka kunskaper och färdigheter studenten uppnått eller 
är det ett mått på studentens begåvning eller är det tänkt som ett urvalskriterium vid vidare studier 
eller anställning. Om betyget ska användas som ett urvalskriterium är en flergradig betygskala ett 
hjälpmedel. Däremot har gradering mindre betydelse om prestationen inte behöver jämföras. Nästa 
ställningstagande gäller vilka betygssteg som ska användas. Vid utbildning där metoder som pro-
blembaserat lärande och arbete i grupp används kan det vara hämmande för lärandet att använda 
graderade betygsskalor. I yrkesutbildningar är det ofta av vikt att studenterna samarbetar för att 
kunna lösa olika uppgifter. Dahlgren och Fejes (2005) menar att graderade betyg flyttar fokus från 
lärandet till betygen och effekten blir mer påtaglig om flera grader används. Ska kriterierna utformas 
på liknande sätt på de delkurser som ges eller ska de vara olika? På vissa skolor formuleras generella 
betygskriterier som gäller för alla kurser. En av fördelarna med kursspecifika kriterier är att de kan 
användas till att ge studenten återkoppling på det egna lärandet. Betygskriterierna kan med fördel 
fungera som preciseringar av lärandemålen och kriterierna utgör underlag för ett omdöme om vad 
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och hur väl en student kan något. Men kriterierna kan aldrig bli helt uttömmande, läraren måste 
kunna exemplifiera och förklara för studenten vad som ligger bakom bedömningen. (Ekecrantz, 
2007). 

Att formulera betygskriterier 

Det finns många olika sätt att formulera betygskriterier på. Texten kan till exempel syfta på exami-
nationsuppgiftens kvalitet, produkten, (inlämningsuppgiften kännetecknas av ...) eller utformas som 
en beskrivning av studentens kunnande, prestation, (studenten kan…). De två uttryckssätten kan 
kombineras för att beskriva lärandet med studenten i centrum, (studenten visar en god förmåga 
att...) Ett annat alternativ är att uttrycka texterna kort utan subjekt, 

(i huvudsak felfri identifikation av…) (Ekecrantz, 2007). För att underlätta tolkningen är det en 
fördel att utforma alla kriterier efter en och samma princip. Blooms taxonomi är ett bra hjälpmedel 
för att formulera betygskriterier och indikera skillnader mellan betygssteg. Ett annat sätt är att an-
vända ”förstärkningsord” såsom klarhet, självförtroende, tydlighet. Ytterliggare ett sätt är att förstär-
ka nivån på prestationen genom att använda ord som: stor grad, betydande, utmärkt (Alanärä & 
Niemi, 2008).  

Några tips för att komma igång enligt Ekecrantz, Adamsson och Duhs (2005):  

– Börja med att formulera betygskriterier för det som minst kan accepteras för ett godkänt på 
kursen (G eller E). 

– Formulera därefter betygskriterier för det högsta betyget på kursen (VG eller A-B).  

– Formulera slutligen kriterier för mellanliggande betyg samt för underkänt.  

Betygsgraderna kan beskrivas i en sammanhängande text där helhetsbedömningen är viktigast. Des-
sa används med fördel vid bedömning av lärandemål avseende kategorierna färdighet och förmåga 
samt värderingsförmåga och förhållningssätt. De kan även skrivas uppdelade i bedömningsområden 
vilket tydliggör hur olika delar av ett mål eller en kurs bedöms.  

Rutin för framtagande av betygskriterier 

För att skapa samsyn i lärarlaget kring tolkning av lärandemål och bedömning i kurser kan en rutin 
skapas. Utgå från lärarlagets samlade erfarenheter för att uppnå en gemensam syn. Följande frågor 
diskuteras: 

• Utgå från lärandemålet, vad och hur (på vilket sätt) ska den studerande prestera för att 
uppnå godkänd nivå. Vad ska de studerande kunna? Finns det erfarenheter från tidigare 
kurs? 

• Finns betygskriterier som utgår från lärandemålet? Hur tolkar vi dem? Sträva efter att 
komma fram till en gemensam tolkning.  

• Stämmer examinationsformerna med lärandemål och betygskriterier?  

• Finns bedömningsmall för examination? Är den tydlig och användbar? Överstämmer den 
med betygskriterierna eller behöver den revideras?  

• Dokumentera den kursutvärdering som genomförs efter avslutad kurs.  

I nedanstående exempel har betygskriterier formulerats för kursmål hämtade ur officersutbildning-
en. Lärandemålet i exempel ett är hämtat från kursen militärt ledarskap och pedagogik 2, som är en 
kurs på grundnivå. Exempel två är taget från en kurs där deltagarna ska kunna agera som instruktö-
rer i drivmedelstjänst. Även denna kurs är på grundnivå.  



 

VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR 53 

Exempel 1 

Lärandemål 
Den studerande ska efter genomförd utbildning kunna analysera och reflektera över rollen som ut-
bildare.  

Examinationsform 
Utifrån en analys av sin egen planering och genomförande av lektion/praktisk övning reflekterar 
den studerande över egen prestation i rollen som utbildare kopplat till kurslitteraturen.  

Betygskriterier 

A Analyserar planering och genomförande på ett mycket övertygande sätt. Tar fram och motiverar 
alternativa lösningar.  

Reflekterar på ett mycket tydligt sätt över den egna prestationen i rollen som utbildare. 

Använder sig av kurslitteraturen på ett övertygande sätt.  

B 

VG 

Analyserar planering och genomförande på ett övertygande sätt . Visar på alternativa lösningar. 

Reflekterar på ett tydligt sätt över den egna prestationen i rollen som utbildare.  

Använder sig av kurslitteraturen på ett övertygande sätt.  

C Analyserar planering och genomförande på ett delvis övertygande sätt. 

Reflekterar på ett tydligt sätt över den egna prestationen i rollen som utbildare.  

Använder sig av kurslitteraturen på ett övertygande sätt. 

D Analyserar planering och genomförande utifrån förtjänster och brister. 

Reflekterar på ett tydligt sätt över den egna prestationen i rollen som utbildare.  

Använder sig av kurslitteraturen. 

      E 

G 

Analyserar planering och genomförande utifrån förtjänster och brister.  

Reflekterar över den egna prestationen i rollen som utbildare.  

Använder sig av kurslitteraturen. 

Fx 

IG 

 

Analyserar bristfälligt planering och genomförande. 

Reflekterar bristfälligt över den egna prestationen i rollen som utbildare.  

Använder kurslitteraturen ofullständigt. 

F Analyserar inte planering och genomförande. 

Reflekterar inte över den egna prestationen i rollen som utbildare.  

Använder inte kurslitteraturen. 



 

54 VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR 

Exempel 2 

Lärandemål 

Den studerande ska efter genomförd utbildning kunna hantera praktiska frågor inom drivmedels-
tjänsten. 

Examinationsform 

Den studerande skall kunna utföra ersättning (uppfyllnad) av eget drivmedelsfordon och därefter 
genomföra ersättning (uppfyllnad) mellan drivmedelsfordon samt kunna upprätta tankningsplats 
och genomföra tankning av fordon. 

A Genomför ersättning och tankning med precision under tidspress och svåra förhållanden på ett 
utmärkt sätt och utifrån gällande säkerhetsbestämmelser. 

B 

VG 

Genomför ersättning och tankning med precision under tidspress och svåra förhållanden och ut-
ifrån gällande säkerhetsbestämmelser. 

C Genomför ersättning och tankning med precision under tidspress och utifrån gällande säkerhetsbe-
stämmelser. 

D Genomför ersättning och tankning med precision och utifrån gällande säkerhetsbestämmelser.

E 

G 

Genomför ersättning och tankning och utifrån gällande säkerhetsbestämmelser. 

Fx 

IG 

Genomför ersättning och tankning med brister utifrån gällande säkerhetsbestämmelser. 

F Genomför inte ersättning och tankning och utifrån gällande säkerhetsbestämmelser. 

Studerandemedverkan 

Betygskriterierna ingår i kursbeskrivningen som delas ut i god tid före kursstart. I samband med 
genomgång av kursbeskrivningen diskuterar kursdeltagarna tolkningen av lärandemålen och betygs-
kriterierna. Förväntade positiva effekter är ökad delaktighet och ansvarstagande, ökad motivation, 
djupinlärning och ett likartad synsätt kring kursmålen.  

DISKUSSION 

Detta arbete är inspirerat av den pragmatiska utbildningsfilosofin. Att kunna är att förstå och att 
förstå är att fatta meningen med något. Varje problem som väljs måste relateras till ett sammanhang 
annars blir lärandet bara ett informationsinsamlande. Startpunkten vid problemlösning är konkret 
medan slutpunkten är abstrakt då ett välkänt begrepp är konkret medan ett nytt är abstrakt. Synen 
på vetenskap är att den har växt fram ur yrken och yrkeskunskaper och betraktas som ett sätt att 
utveckla, pröva och ordna vetande (Stensmo 2007). 

Inom den svenska högskolan har målrelaterade betyg, där betyget anger den enskilde studentens 
prestation i förhållande till kursens mål och inte i förhållande till andra studenter, tillämpats sedan 
länge. I det europeiska samarbetet har Sverige förbundit sig att verka för att vårt system för högsko-
leutbildning ska bli lättare att förstå för deltagare från andra nationer och att införa European Cre-
dit Transfer System (ECTS) är en del i detta (Högskoleverket, 2003). ECTS betygssystem är på 
europeisk nivå tänkt som en grupprelativ bedömning där en viss fördelning av kunskap förutsätts. 
Detta måste tas hänsyn till om man vill hävda jämförbarheten som ett argument att införa ECTS. 

En erfarenhet som gjorts vid framtagande av ovanstående betygskriterier är vikten av att den som 
formulerar betygskriterierna har en klar bild av vad man vill uppnå med lärandemålet. Vi arbetade 
länge med att formulera gränsen för godkänd nivå. Noggrant formulerade kriterier ökar kvaliteten 
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och är tidsbesparande på sikt eftersom välformulerade mål och betygskriterier som tidigare nämnts 
är väl användbara vid feedback avseende studentens prestationer. Även om betygskriterierna ter sig 
tydliga är det viktigt att diskutera tolkningen i lärarlaget. Price (2005) visar att det kan vara ett miss-
tag att tro att erfarna kollegor gör samma tolkning som man själv gör. Vi har inte alltid klart för oss 
vad de studerande egentligen ska kunna. 

Bedömning av färdigheter kan ske i grupp eller individuellt. I exempel två är förutsättningen för 
examinationen att flera individer samarbetar för att lösa uppgiften. Här kan ifrågasättas om ett fler-
gradigt betyg behövs. För närvarande sker ingen jämförelse av prestationer vid internationell kurs-
verksamhet inom den militära professionen. Däremot är ett nordiskt samarbete under uppbyggnad 
som kan leda till fler gemensamma utbildningar avseende personlig färdighet och kunskap om ma-
teriel. Det aktualiserar frågan om nödvändigheten av att ha en gemensam syn på vad kursen ska leda 
till och vad deltagarna ska kunna efter avslutad utbildning. För att kvalitetssäkra innehållet bör lä-
randemål och betygskriterier diskuteras och synen jämkas och dokumenteras. Vår förhoppning är 
att detta arbete och den föreslagna rutinen ska användas och vara en hjälp vid utformningen av be-
tygskriterier.  
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KAN PRAKTISKT EXPERIMENTELLT ARBETE 

LÄRAS UT TILL STUDENTER PÅ DISTANS? 

UTVECKLING OCH UTVÄRDERING AV FÖREVISNINGSFILM  
SOM VERKTYG FÖR LÄRANDE 

Erik Gustafsson och Henrik Ericson 

Högskolan i Skövde 

INTRODUKTION 

Ofta skall studenter behärska vissa praktiska moment för att bli godkända på sin utbildning. Dessa 
moment lärs ut under specifika laborationsveckor som är förlagda på campus. Kravet att studenter 
skall kunna utföra olika praktiska moment komplicerar möjligheten att ge en utbildning helt på 
distans. Dessa moment kan heller inte uteslutas vid en distansutbildning då det inte är tillräckligt 
att enbart teoretiskt lära sig hur dessa moment utförs för att sedan själv kunna utföra dem praktiskt. 
Dewey introducerade begreppet "learning by doing", med vilket han menade att aktivitetspedago-
gik, där teori, praktik, reflektion och utförande hänger ihop, är viktigt för inlärning (Stensmo, 
2007). Denna grundtanke, att elever lär sig genom problemlösning, stämmer helt överens med våra 
tidigare erfarenheter. 

Från och med höstterminen 2009 har ämnet Molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde (HIS) pla-
nerat att starta en grundutbildning för indiska studenter tillsammans med Thane college i Mumbai, 
Indien. Grundutbildning motsvarar tre års heltidsstudier där de första två och ett halvt åren är teo-
retiska och förlagda i Mumbai varvid den sista terminen är praktisk och förlagd vid HIS. Detta in-
nebär att vår insats under de första två och ett halvt åren måste ske på distans. Under den praktiska 
terminen kommer studenterna att få lära sig planera, utföra samt analysera resultat från laborativt 
arbete. För att studenterna skall kunna vara förberedda och kunna tillgodose sig all praktisk kun-
skap under en termin, tror vi att studenterna behöver hjälp med att konkretisera teoretiska begrepp 
när dessa moment gås igenom. 

För att denna utbildningsform skall fungera, och för att studenterna skall kunna tillgodose sig all 
praktisk kunskap som de behöver under en termin, tror Molekylärbiologiämnet att förberedande 
kunskaper inom praktiskt laborativt arbete är nödvändigt. Balla (1990) beskriver problematiken 
med en utbildning där integration mellan teori och praktik inte sker. Vi tror, i enlighet med Ballas 
teorier om integration, att vid en utbildning på distans måste vissa praktiska kunskaper integreras i 
utbildningen för att studenten ska kunna tillgodogöra sig det teoretiska innehållet. Enligt Ramsden 
(2003) handlar lärande, framförallt inom högre utbildning, om att studenten skall kunna förstå, 
uppleva och begreppsliggöra världen omkring sig. På detta sätt menar Ramsden att djuplärande 
sker. Vi anser att upplevelsen, vid praktiskt laborativt arbete, är svår att tillgodose eftersom studen-
tens upplevelse är kopplad till att utföra laborationen. Vi tror dock att för att en student skall få 
förståelse för ett moment, d.v.s. att förstå de abstrakta teoretiska begreppen, är begreppsliggörandet 
av yttersta vikt. Detta innebär att för att öka studentens djupinlärning vid distansutbildning skall 
begreppsliggörandet tas på största allvar. Genom att konkretiseras de abstrakta teoretiska koncepten 
begreppsliggörs dessa och studenterna kan relatera till den teoretiska informationen. 

Vi har tidigare resonerat som så att lärandeprocessen, då det gäller praktiska moment, är uppbyggda 
av tre delar: (i) studenten bör få möjlighet att erhålla teoretiskt kunskap om momentet för att (ii) 
sedan se hur momentet utförs samt (iii) slutligen få möjligheten att utföra momentet på egen hand. 
Den sista delen är omöjligt att tillgodose på distans på annat sätt än att studenterna får utföra labo-
rationen på sitt hemuniversitet. Frågan är hur stor förståelse för ett specifikt moment en student kan 
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erhålla genom att enbart få de två första delarna i lärandeprocessen? Eftersom utbildningen kommer 
att bedrivas på distans och den laborativa undervisningen kommer att ske den sista terminen så an-
ser vi, likt McKeachie & Svinicki (2006), att studenternas intresse behöver fångas tidigt i utbild-
ningen. Bl.a. genom demonstration av vad de kommer att arbeta med vid slutet av sin utbildning. 

Vi har länge diskuterat om det vore möjligt att använda sig av förevisningsfilmer för att faktiskt 
demonstrera hur lärobokens teoretiska innehåll om hur de praktiska momenten skall genomföras 
kan översättas till att praktiskt utföra de olika momenten i verkligheten. Vi har undrat om studenter 
i så fall, efter förevisningsfilmen, har fått tillräcklig kunskap för att utföra dessa enklare laborativa 
moment på egen hand eller med viss minimal handledning. Syftet med detta projekt har varit att 
undersöka hur en förevisningsfilm som behandlar ett visst laborativt moment uppfattas av studenter 
och hur väl studenter kan utföra det praktiska momentet efter att ha tittat på förevisningsfilmen.  

UPPLÄGG AV STUDIEN 

Det praktiska momentet 
För att undersöka vår frågeställning valde vi ut ett laborativt moment som är frekvent återkomman-
de vid laborativ verksamhet. Momentet går ut på att studenten på ett korrekt sätt skall lära sig hur 
man odlar bakterier på näringsplattor. Detta moment innehåller flera kritiska beståndsdelar där 
studenten bland annat måste arbeta sterilt samt stryka ut bakterierna på ett speciellt sätt på närings-
plattan för att enskilda kolonier skall bildas. Hur en näringsplatta skall se ut efter att bakterierna har 
strukits ut samt inkuberats över natt visas i figur 1. 

 

 

Figur 1 En korrekt utstruken näringsplatta. Observera de enskilda kolonierna i nedre högra 
hörnet på plattan. 

 

En anledning till att just detta laborativa moment valdes ut att använda vid studien är att momentet 
är relativt lätt att förevisa. Dessutom kan studenternas insats lätt utvärderas då det är tämligen en-
kelt att avgöra om studenterna utför de laborativa delmomenten på ett korrekt sätt. Detta leder till 
att studenternas uppfattning av filmen samt utförande av det praktiska momentet utvärderas och 
inte allmän experimentell problematik. 
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Uppbyggnaden av förevisningsfilmen 

För att studenten skall kunna utföra det praktiska momentet i sin helhet på ett korrekt sätt behöver 
förevisningsfilmen demonstrera tre viktiga aspekter: (i) hur man förbereder sig, (ii) hur man utför 
momentet samt (iii) hur man analyserar sina resultat. Förevisningsfilmen lades upp enligt följande: 

Förberedelse 
1. Hänvisande till de grundläggande laborativa säkerhetsreglerna 

2. Demonstration av skyddsutrustning 

3. Demonstration av hur den utrustning som studenten behöver steriliseras för att förhindra 
kontamination 

Utförande 
1. Genomgång arbete i sterilskåp 

2. Demonstration av märkning av näringsplattorna 

3. Demonstration av sterilarbete 

4. Demonstration av bakterieutstryk 

5. Demonstration av hur näringsplattorna skall placeras vid inkubationen 

Resultatanalys 
1. Demonstration av näringsplatta efter inkuberingen (figur 1) 

Utvärdering av förevisningsfilmen 

För att undersöka hur väl studenterna tog till sig förevisningsfilmen lät vi fem ovana studenter (3 
kvinnor och två män) titta på filmen och sedan helt självständigt försöka utföra det laborativa mo-
mentet. Studenterna var förstaårsstudenter på sjuksköterskeprogrammet och hade mycket begränsad 
laborationsvana. Studenternas åsikter dokumenterades och utvärderades. Dessutom filmades stu-
denternas utförande och analyserades. 

Studenternas uppfattning om filmen utvärderades genom en enkät som studenterna fick svara på. 
Studenterna fick svara på följande frågor: 

1. Hur många gånger ansåg du dig behöva titta på instruktionsfilmen? Viket moment upp-
levde du som svårast att ta till dig? 

2. Hur fungerade detta sätt att lära sig på för dig? Vad upplever du som positivt respektive 
negativt? 

3. Vad ser du som den största skillnaden på den här typen av undervisning och den du van-
ligtvis får när det gäller laborationer? 

4. Vad anser du skulle kunna förbättras för att uppnå bästa möjliga resultat med den här ty-
pen av undervisningsmoment? 

Dessutom filmades studenterna och vi kunde därmed senare undersökta om studenterna utförde 
följande kritiska delmoment på korrekt sätt. 

1. Använder studenten labbrock 

2. Använder studenten handskar 

3. Följer studenten säkerhetsreglerna 

4. Startar studenten sterilskåp 

5. Spritar studenten sterilskåpet 
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6. Spritar studenten all utrustning som skall användas i sterilskåpet 

7. Spritar studenten handskarna före arbete 

8. Spritar studenten om handskarna om han/hon haft händerna utanför sterilskåpet 

9. Märker studenten plattorna korrekt 

10. Bränner studenten öglan före upplockning av bakteriekoloni 

11. Bränner studenten öglan mellan varje utstryk 

12. Jobbar studenten sterilt 

13. Placerar studenten näringsplattan rätt i inkubator 

14. Är studentens resultat tillfredsställande 

 

RESULTAT 

Hur upplevde studenterna undervisningssättet? 

Alla studenter svarade att de sett på filmen två gånger. De delmoment som studenterna upplevde 
som svårast att ta till sig varierade. Sammanfattningsvis kan vi dock se att det är mindre detaljer som 
studenterna inte uppfattade och gjorde att de var tvungna att se på förevisningsfilmen mer än en 
gång. 

På fråga nummer två svarade studenterna generellt att de var mycket positiva till förevisningsfilmen 
och påpekar att det är mycket bra som komplement till skrivna instruktioner om hur moment skall 
utföras. En student utrycker sig enligt följande: ”Mycket bra. Pedagogiskt och grundligt. Inget ne-
gativt.”, medan en annan student istället uttrycker sig så här: ”Positivt var att man fick se momen-
ten och inte bara få det beskrivet…”. 

Det som upplevdes som negativt var att det ibland var svårt att hänga med, men studenterna påpe-
kar då även att detta inte upplevdes som något större problem då de kunde titta på filmen flera 
gånger. En student utrycker sig enligt följande: ”… Negativt var att jag skulle vilja ställt frågor un-
der tiden på saker som filmen inte visade...”, meden en annan student skriver: ”Att jag inte har möj-
lighet att fråga och kontrollera att jag förstått rätt.” 

På frågan om vad studenterna upplevde som den största skillnaden mellan denna typ av undervis-
ning och den som de vanligtvis får när det gäller laborationer tar studenterna återigen upp proble-
matiken att de inte kan fråga någon om man uppfattat informationen (i det här fallet från filmen) 
rätt.  

Det som studenterna ansåg kunde förbättras för att uppnå bästa resultat var bland annat att vid ett 
specifikt moment både ha en inzoomning inklippt i instruktionsfilmen samtidigt som helhetsbilden 
av momentet visades. 
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Hur väl utförde studenterna det laborativa momentet? 

För att utvärdera hur väl studenterna utförde de olika delmomenten i det laborativa momentet un-
dersöktes filmerna där studenterna utför laborationen, tabell 1. 

Tabell 1 Resultat från vår utvärdering om hur väl studenterna klarar av de olika delmomenten i 
laborationen 

Delmoment Antal 

Använder labbrock  (5 av 5) 

Använder handskar  (5 av 5) 

Följer säkerhetsreglerna  (5 av 5) 

Startar sterilskåp  (4 av 5) 

  

Spritar sterilskåp  (5 av 5) 

Spritar utrustning till sterilskåp  (5 av 5) 

Spritar handskar före arbete  (5 av 5) 

Spritar om handskar utanför sterilskåp  (4 av 5) 

  

Märker plattor i botten  (5 av 5) 

Märker korrekt  (5 av 5) 

Bränner ögla före upplockning av bakteriekoloni  (4 av 5) 

Bränner ögla mellan varje utstryk  (5 av 5) 

Jobbar sterilt  (4 av 5) 

Placerar platta rätt i inkubator  (5 av 5) 

  

Resultatet är tillfredsställande  (5 av 5) 
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Syftet med denna studie var att undersöka om det är möjligt att lära ut praktiskt laborativt arbete 
till studenter genom att komplettera kurslitteraturen med en instruktionsfilm som demonstrerar hur 
momentet skall utföras. Våra resultat visar tydligt att studenterna mycket väl uppfattar hur de ska 
utföra momentet. Deras resultat är mycket tillfredställande, de har fått enskilda kolonier samt har 
undvikit kontamination (figur 2). 

 

Figur 2 Två studenters näringsplattor efter inkubering 

DISKUSSION 

Målet med själva studien var att undersöka hur väl en förevisningsfilm kan få studenter att förstå ett 
laborativt moment. Vår analys av studenternas odlingar visar på mycket tillfredställande resultat 
(Figur 2 och Tabell 1), där alla studenter har enskilda kolonier och ingen kontamination av andra 
mikroorganismer förekommer. I övrigt ansåg vi att studenternas arbetssätt var mycket tillfredstäl-
lande. Studenterna verkar, att döma av deras enkätkommentarer, dessutom nöjda med undervis-
ningsformen.  

En reflektion från tidigare praktisk undervisning där detta moment har förevisats för studenterna på 
plats i laborationssalen, visar att de studenter som studerat förevisningsfilmen genererade ett bättre 
resultat (data visas ej). En teori som skulle kunna förklara detta kan vara studenternas möjlighet, 
genom att spola filmen fram och tillbaka, att kunna repetera moment som de inte riktigt har upp-
fattat. 

AVSLUTANDE REFLEKTION 

Vår analys visar att studenter tar till sig undervisningsformen väl och utför momentet med gott re-
sultat. Ytterligare undersökning krävs dock för att kunna utvärdera om denna undervisningsform är 
tillämpbar i stor skala. Viktigt att poängtera är att detta moment endast ska ses som just ett moment 
i den praktiska utbildningen. En praktisk utbildning en innefattar fler aspekter än enbart det meka-
niska arbetet (Beard & Hartley, 1984). 
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REFLEKTION I PRAKTIKEN - TANKAR OM 

REFLEKTION I SJUKSKÖTERSKANS 

DAGLIGA ARBETE 

Lena Håkansson & Märta Jakobsson 

Högskolan Väst 

BAKGRUND 

Enligt Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” (Socialstyrelsen, 
2005) ska sjuksköterskan bland annat ”ha förmåga att kritiskt reflektera över befintliga rutiner och 
metoder samt inspirera till dialog om införande av ny kunskap”. ICN (International Council of 
Nursing) skriver i sin etiska kod även att sjuksköterskan ska reflektera över sitt etiska förhåll-
ningssätt oavsett inom vilket fält inom vården hon eller han är verksam.  

Reflektion anses av flera vara kärnan i omvårdnadshandledning (Ekebergh 2009, Jerlock & Seve-
rinsson 2003). Nortvedt och Grimen (2006) beskriver reflektion som förmågan att tänka i begrepp, 
att kunna foga samman och analysera påståenden och resonemang. Till detta måste kunskaper och 
erfarenheter från tidigare händelser sammanfogas med nya, reflekteras över och integreras med var-
andra (Norberg & Nilsson, 1992). Reflektion är viktigt för lärandet och spelar stor roll för utveck-
landet av kunskap. I sjuksköterskeyrket ser man att ansvarsfall ofta handlar om oreflekterade situa-
tioner (Nunstedt, 2009). 

Förmågan att stanna upp och reflektera kring en händelse och sedan integrera erfarenheten med 
kunskap är troligen olika för olika människor. För att en händelse ska bli en reflekterad kunskap 
krävs bearbetning (Rooke, 1994). En vårdarbetare måste också uppfatta viktiga och relevanta skill-
nader, reflektera över dessa och förhålla sig till dem (Nortvedt & Grimen 2006). 

För sjuksköterskor kan reflektion handla om att överväga lösningar i specifika vårdsituationer, reflec-
tion–on–action (reflektion över handling). Men även reflection–in– action (reflektion i handling) är 
av stor och viktig betydelse (Schön, 1983). Det finns alltså flera sätt att förhålla sig till reflektion, 
antingen genom att i lugn och ro sätta sig ner ensam eller tillsammans med andra och i efterhand 
tänka över det som hänt; eller (vilket anses svårare, men går att öva upp), reflektera under den pågå-
ende situationen, ”reflektion- i - handling”. Båda sätten kan användas för ett ökat lärande och för 
att göra arbetslivet mer hanterbart (Nunstedt, 2009).  

SYFTE 

Att som lärare inom sjuksköterskeprogrammet hitta arbetssätt för att inspirera studenterna till aktiv 
reflektion så att denna kunskap och uppövade förmåga kan användas i det kommande sjuksköters-
keyrket. 

METOD 

Vi har genomfört litteraturstudier och sökning i för sjuksköterskor relevanta databaser efter artiklar 
med sökorden reflection, nursing och teaching. Dessutom har det skett auskultation i basgrupper vid 
situationsorienterad handledning på Högskolan Väst.  
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RESULTAT 

Resultat från litteratursökningen 

Reflektera betyder enligt Nationalakademins ordlista bland annat att ”återkasta ljus” eller ”(noga) 
tänka igenom (invecklad fråga e.d.)”; eller ”(försvagat) ägna en tanke (åt) (i nekande uttryck)”. 

Enligt Ekeberghs begreppsanalys (2009) står ordet reflektion bland annat för eftertanke, övervägan-
de, filosoferande, grubblande, ”beskådande” och ”skärskådande”. Det man förstår och det man erfar 
omprövas när man gör nya upptäckter, men det beror på individens tidigare erfarenhet hur den nya 
erfarenheten och den nya förståelsen registreras och bearbetas (Ekebergh, 2009). 

Schön beskriver (1983) hur man i en specifik pågående situation kan tänka om och handla på annat 
sätt – reflection-in-action. Denna reflektion ökar i stunden förståelsen för den uppkomna situationen 
och vad som händer i den och leder till ett beslut till att lösa situationen på annat sätt.  

Detta att jämföra med reflection-on-action, där man efter en upplevd situation stannar upp, kommer 
till eftertanke och får perspektiv till händelsen. Detta kan i sin tur kan utveckla kunskapen och 
känslan, som i sin tur kan leda till ett annat sätt att handla vid liknande situation (Ekebergh, 2009). 

Enligt Ekebergh (2009) utgår reflektionen från livsvärlden, den vardag som egentligen inte ”är nå-
gonting”, men som får sin mening genom att vi reflekterar över den. Ekebergh (2009) utgår från 
filosofen Husserls livsvärldsteoretiska perspektiv, som ser reflektion som ett sätt att medvetandegöra 
livsvärlden. I stället för att ta fenomen för givna kan man reflektera över dessa och på detta sätt syn-
liggöra, uttrycka och sätta begrepp på livsvärlden. Att som sjuksköterskestudent reflektera över exis-
tentiella frågor med utgångspunkt från den egna livsvärlden, gör att man utvecklar ökad självmedve-
tenhet och självförståelse. 

I reflektionen kan man gå tillbaka till sig själv, begrunda sina egna handlingar och sitt professionella 
förhållningssätt (självreflektion) men även ställa det i relation till andras handlingar och förhåll-
ningssätt (kollegial reflektion). Teoretiska kunskaper, erfarenheter och bedömningar ligger till 
grund för olika beslut i olika situationer (Jerlock & Severinsson, 2003).  

Cotton (2001) återger i sin artikel Johns tankar att man måste guidas i sin reflektion p.g.a. att det 
kan vara svårt att se sig själv, att man själv förvränger bilden av den upplevda situationen, att man 
själv har begränsad erfarenhet och att detta leder till en begränsad möjlighet att nå en önskad ut-
veckling. Genom att stödja sjuksköterskestudenten att använda olika didaktiska former, ger det 
också studenten en möjlighet att se sig själv i förhållande till vårdandets fenomen. Den vårdande 
kunskapen blir tillgänglig på ett kreativt sätt. (Ekebergh, 2009). Att som student kunna sätta ord på 
varför man handlar på ett visst sätt startar i sin tur en lärandeprocess – tanke, känsla och handling 
vävs ihop för att uppnå även ett etiskt vårdande (Ekebergh, 2009). 

Scanlan och Chernomas (1997) beskriver tre steg användbara inom sjuksköterske-utbildning. Det 
första är medvetenhet – utan medvetenhet kan ingen reflektion ske.  

I det andra måste individen kritiskt granska situationen. Som lärare stödjer man studenten i sin 
reflektion över situationen så att studenten ser hur erfarenhet relaterar till och utvidgar tidigare  
erfarenhet och kunskap. I det sista steget upplever studenten ett nytt, förhoppningsvis vidgat per-
spektiv, som kan leda till kunskapsmässig och kanske beteendemässig utveckling. 

Liimatainen et al. (2001) beskriver vikten av att lärare inom sjuksköterskeutbildningen skapar en 
öppen och stödjande miljö. Studenterna måste ges möjlighet till att beskriva sina känslor och erfa-
renheter utan att skapa stress eller rädsla.  

Författarna anser att dagens vårdmiljö inte ge den tid som behövs för att ge sjuksköterskestudenten 
tid till handledd reflektion och att handledare inte heller uppmuntrar till detta. Den ökande arbets-
takten och den minskande personalstyrkan är en trolig orsak till detta. 

Den akademiska sjuksköterskeutbildningen utbildar kunniga och självständiga sjuksköterskor. Des-
sa sjuksköterskor kommer att ställas inför situationer där de måste ta välmotiverade och korrekta 
beslut. Detta kräver träning i reflektion i både handling och efter handling (Jerlock & Severinsson).  
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Praktisk träning av reflektion 

Att träna upp sin reflekterande förmåga är fullt möjligt (Nunstedt, 2009). Att skriva ner situationen 
genom att dokumentera den kan ses som ett samtal med sig själv, att sätta ord på det upplevda. Att 
ställa och besvara de didaktiska frågorna vad - hur – varför är också ett sätt att närma sig det som 
hänt och kanske se igenom det rutinmässiga. Ytterligare ett sätt är att träna ett dialektiskt arbetssätt 
– att ställa upp en tes, en antites och slutligen identifiera syntesen. Inom den nedan beskriva situa-
tionsorienterade handledningen används en analysmodell där teori och praktik förs ihop med etik i 
en diskussion. 

Situationsorienterad handledning 

Den situationsorienterade handledning (Kauffelt, 2004) som beskrivs nedan, har utvecklats utifrån 
Lauvås och Handal (2001) och finns i flera av sjuksköterskeprogrammets kursplaner. 

Basgrupper på sex till åtta sjuksköterskestudenter får efter genomgången nio-veckors VFU (verk-
samhetsförlagd utbildning) i termin fyra möjlighet att vid två tillfällen träffas för situationsoriente-
rad handledning. Vi har haft möjlighet att närvara vid tre tillfällen för att ta del av studenternas 
upplevda situationer och reflektioner kring dessa. Studenterna har genomgående valt att reflektera 
kring temat etik och etiskt tänkande i den dagliga vårdsituationen. Exempel på situationer har varit 
olika personalgruppers bristfälliga bemötande av framför allt patienter men även närstående. Även 
bristfälligt bemötande av medarbetare emellan har omnämnts och likaså bristfälligt bemötande mel-
lan student och handledare.  

Att handleda studenter i situationer som dessa kräver inte bara yrkeserfarenhet utan även adekvat 
handledar/pedagogikutbildning och ett gediget intresse. Handledande lärare var här sjuksköterskor 
med lång yrkeserfarenhet och med någon form av handledar- och pedagogikutbildning. En sjukskö-
terska hade förutom handledarutbildning även en tidigare vårdlärarutbildning och mångårig erfa-
renhet som lärare. Att uppleva dessa lärares förmåga att genom att använda de didaktiska frågorna 
”Vad? Hur? Varför?” lotsa studenterna genom upplevda svårigheter, få dem att lyfta fram proble-
men till ytan, sätta ord på dem och reflektera var också att se att studenterna upplevde sina beskriv-
na situationer som äkta och viktiga. De kunde, både från sina medstudenter och lärare, få en kopp-
ling till upplevda känslor och reducera negativa känslor. Det gick inte alltid att hitta adekvata lös-
ningar till upplevda situationer, men man kunde genom reflektion hitta en idé till handlingsbered-
skap om en liknande situation skulle uppstå vid ett senare tillfälle.  

DISKUSSION 

I O´Connors och Hydes studie (2005) om lärarens roll i utvecklingen av reflektion hos sjuksköters-
kestudenter, beskriver de att organisationskulturen på sjukhus inte alltid tillät tid och utrymmen för 
reflektion varken för studenter eller för ordinarie sjuksköterskestab. Det är också i enlighet med 
författarnas egna erfarenheter. 

Som lärare är det viktigt att i första hand erbjuda studenten möjligheter till reflektion under sin 
utbildning, men även erbjuda studenten verktyg så att man som yrkesverksam sjuksköterska kan 
finna möjligheter till att väva in reflektion som en del i vårdandets vardag.  

Under sin verksamhetsförlagda utbildning uppmanas studenterna t.ex. ibland att föra en reflek-
tionsdagbok. Cotton (2001) beskriver, förutom reflektionsdagböcker, även andra s.k. mikrotekniker 
för reflektion; debriefing, loggböcker, dagböcker, reflekterande essäer, fallbeskrivningar och klinisk 
handledning. 

I Högskolan Västs sjuksköterskeprogram uppmuntras studenterna till att skriva reflektionsdagböck-
er. Detta är ett arbetssätt som många studenter anser sig ha stor nytta av, men man säger samtidigt 
att det sker med viss inkonsekvens, delvis p.g.a. ovanstående beskrivning – att man inte alltid tillåter 
sig att ta sig den tiden ute på sin VFU, men att det delvis kan bero på att man inte vill riskera att gå 
miste om något på avdelningen (provtagningar, undersökningar o.s.v.).  

Att utveckla reflektionen med fallbeskrivningar är inte heller ovanligt. Då får man en förankring i 
det både praktiska och teoretiska vårdarbetet. Tekniker som debriefing kan också ha sitt värde, men 
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kräver en struktur för att vara till hjälp. Detta är ju en modell som ofta har kommit till användning 
inom krishantering. Självklart kan ju situationer uppkomma inom vården där debriefing är viktigt. 

Ekebergh (2009) beskriver inrättandet av vårdenheter i den konkreta vården, med en miljö som 
skapar förutsättningar för det goda lärandet. I dessa besparingstider inom vården är detta dock 
ibland svårt att få till stånd, många gånger beroende på vårdenhetens karaktär.  

Som lärare inom vårdutbildningar anser vi det viktigt att förespråka reflektion som arbetsmetod, 
både den reflektion som kan göras under själva handlingen och den som görs efteråt. Detta måste 
det ges tillfällen till under pågående utbildning, så att metoderna är väl inarbetade och känns natur-
liga när man börjar sitt yrkesliv. Att vara så välutbildad som möjligt leder också till att man som 
sjuksköterska kan ikläda sig rollen som ”ambassadör” för reflektion och tillsammans med kollegor 
arbeta i syfte att arbetsmiljö och organisationen tillåter detta. 
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Mikrokurser - Nya former för lärande 

Sofia Karlsson och Viktor Hjort af Ornäs 

Högskolan i Skövde 

Det finns en motsättning mellan hur akademisk undervisning bedrivs och tankarna kring det livs-
långa lärandet. Akademin måste utforska och utveckla formerna för utbildning i ett föränderligt 
samhälle. Inom ramen för vårt utvecklingsprojekt elaborerar vi pedagogiska förutsättningar för mik-
rokurser.  

Bakgrund 

Det finns en kontradiktion mellan ”klassisk” akademisk utbildning och förväntningar hos prospek-
tiva studenter. Denna motsättning har sin grund i samhällsförändringar och i att studenternas för-
väntningar på lärande har förändrats medan akademin förblivit statisk.  

Dagens samhälle möjliggör och kräver ett mer flexibelt lärande. Anställningarna blir kortare och den 
yrkesverksamme är mindre bunden till en arbetsplats eller en yrkesroll, vilket leder till krav på ett 
fortlöpande lärande. Nya medier har fått till resultat att information kan nås av en större massa. 
Antalet produktioner som finns tillgängligt via kanaler fokuserade på utbildningsmaterial16 ökar 
också snabbt (OCW 2005). En konsekvens är att det livslånga lärandet pågår, men rör sig bort från 
akademin. Akademin har idag till uppgift att erbjuda professionsutbildning för den stora massan. 
Massan associerar dock akademin med abstrakt bildning snarare än konkret kunskapstillämpning. 
De som idag kvalificerar sig för högskoleutbildning beskrivs som en bekväm och otålig generation, 
generation Y (Wikipedia 2009), vilken söker kunskap i nuet och kräver mer direkta praktiska resul-
tat än vad akademin av idag kan erbjuda. Deras förväntningar, lärstilar och attityder till lärande och 
teknik har också formats i en era av informationsteknik (Oblinger & Oblinger 2005). 

Akademin är medveten om och till viss mån villig att möta de nya behoven17, men präglas av djupt 
rotade traditioner. Som en följd skapas utbildningar utifrån den struktur som var aktuell i det gamla 
samhället och utgångspunkten är att förändring kan ske i innehåll och form men inte i övergripande 
struktur. Man förutsätter att det finns ett bästa utbildningssätt gentemot en grupp studenter och 
stora resurser läggs på att övertyga tilltänkta studenter om utbildningarnas förträfflighet (Gustafsson 
2003), eller att de bör flytta till en viss ort för studier (van Bebber 2008). Negativ formbundenhet 
hindrar akademin att möta det livslånga lärandet eftersom det skapar en barriär mot nya student-
grupper. Akademin fastnar i viss mån i sina kunskapsideal (Sundgren 2008). 

Man försöker möta nya studentgrupper genom exempelvis distansutbildning, men fastnar i former 
som i många fall är omstöpta campuskurser där hänsyn inte tagits till den nya tekniken medierar 
lärande i den nya generationens vardag (Junco & Mastrodicasa 2007).  

Akademin står inför en pedagogisk utmaning i hur rådande samhällsförändringar ska mötas. Man 
kan tala om ett behov av ett nytt lärande där kunskapstörst möts där och när den uppstår, genom 
balanserad utmaning och tydlig återkoppling. 

                                                 
16  Se t.ex. Open courseware consortium: www.ocwconsortium.org/, iTunes university. 
17  Bl.a. så tredubblades antalet distansstudenter producerade inom distanskurser under åren 1997-2006 

(HSV 2007). 
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Mikrokurser  

Just nu sker lärande utanför akademin. Den nya generationen hittar nya vägar till kunskap. Genom 
ett lättåtkomligt utbud av akademiskt och lekmannamässigt utbildningsmaterial marginaliseras aka-
demins roll och nya utbildningsarenor måste skapas. Vilken roll skulle akademin kunna inta i det 
nya lärandet? Vi ser den ikläda sig rollen av en organisatör som lyfter fram kvalitetssäkrade källor 
och examinerar på specificerad kunskap. Detta skulle kunna arrangeras i form av mikrokurser – 
korta tydligt definierade poänggivande kurser.  

Omfattningen på sådana kurser ska vara begränsade till storleksordningen enstaka högskolepoäng. 
Prospektiva studenter ska kunna söka, genomföra och examineras inom loppet av ett fåtal dagar. 
Kurserna utformas så att de specificerar lärandemål och pekar på alternativa vägar till att nå dessa. 
Examinationen sker fortlöpande och är tänkt att vara en integrerad del av lärandet i vilken studen-
ten redan i ett tidigt skede kan pröva sin kunskap i ett diagnostiskt syfte och få tydlig kontinuerlig 
återkoppling under studierna.  

Mikrokurser kan överbrygga gapet mellan klassisk akademisk utbildning och förväntningarna hos 
nya studentgrupper Därmed realiseras det nya lärandet och akademins status som en bildande insti-
tution säkerställs. Genom att lärandemål ges en mer framträdande roll flyttas fokus från undervis-
ning till kunskapsinhämtning och faktisk slutprestation. Den prospektiva studenten får möjlighet 
att orientera sig inom olika kunskapsområden utan att för den skull förbinda sig till större åtagan-
den. Det finns också möjlighet att genom kombination av mikrokurser möjliggöra djupare kunskap 
kring ett specifikt ämne. Genom att i examinationen göra återkopplingar till närliggande kun-
skapsmål motverkas risken för att kunskapen blir alltför fragmentarisk. 

Flexibiliteten i studieupplägget kan möta olika studenters behov och därigenom skapa en tillmötes-
gående lärandeform. Otidsenlig konformistisk utbildning ersätts av ett mångfacetterat stimulerande 
lärande för den enskilda studenten. 

Syfte och mål  

För att ta vara på intresse och kunskapstörst vill vi möjliggöra lärande i korta kurser vilka prospekti-
va studenter ska kunna söka, genomföra och examineras på inom loppet av en eller ett fåtal dagar. 
Kurserna är tänkta att vara poänggivande men endast leda till enstaka poäng vilka kan kombineras 
till att motsvara traditionella kurser. En stor pedagogisk vinning är ökad studiemotivation då for-
men skulle minska tiden mellan att ett specifikt intresse väcks och att studenten kan påbörja utbild-
ning. Man möjliggör härmed för studenten att söka akademisk utbildning som ett sätt att stilla sin 
vetgirighet. Vidare fås också en direktare koppling mellan prestation och ”belöning” i form av po-
äng. 

Vi vill elaborera idén om mikrokurser för att utröna om den är ett möjligt sätt att möta en ny efter-
frågan på kunskap och utröna vilka specifika pedagogiska utmaningar som ’högskolepedagogen’ 
ställs inför vid regin av mikrokurser.  
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Elaborering 

För att kunna utveckla mikrokurser behöver de pedagogiska ansatserna belysas. Bland det som mås-
te utredas finns frågor kring kunskapssyn, akademins uppdrag, samt konsekvenser för berörda aktö-
rer. Särskild vikt behöver läggas vid frågor kring kunskapens karaktär (yta/djup, atomistisk/holistisk, 
Marton et al 1986), lärandeprogression och koppling till på förhand uppställda mål. 

Kunskapssyn 

En förutsättning för implementering av mikrokurser är att kunskap ses som specificerbar, kan pre-
senteras i på förhand bestämda moment vilka står i relation till varandra och sedan mätas genom 
examination. I viss mån kan formen därför komma att fungera mindre bra för den icke verbaliserba-
ra kunskapen, exempelvis det som kan säga fallas under det Aristoteleska ”techne” och ”fronesis”(se 
tex. Stensmo 2007) eller Polanyi's (1966) ”tyst kunskap”. Emellertid har vi inom Europa anammat 
den så kallade Bologna-modellen och därmed läromålsdefinierade kurser, vilket innebär att det re-
dan i dag finns ett krav att styra på definierbara mål (Högskoleförordningen 6 kap 15 §). 

En axiologisk utgångspunkt finns i att studentens egen kunskapstörst skall hållas högre än akade-
mins uppfattning om vad studenten ”behöver kunna”. Akademin ska agera vägledare mot djup och 
holistisk förståelse för den som har ambitionen att fördjupa sig, men också vara en resurs då studen-
ten endast söker en orientering. Det finns ingen fix läroplan utan studenten måste producera sin 
egna lärprofil utifrån egenuppställda mål. 

Akademins uppdrag 

Efter att tidigare fyllt en bildande roll, följt av ett fokus på professionsutbildning övergår akademins 
uppdrag till att stödja det livslånga lärandet. Akademins roll blir därmed att förmedla kunskap in 
situ där och när den efterfrågas. I och med detta försvinner polariseringen av akademin visavi verk-
ligheten och vi får istället en akademi i verkligheten. 

Vidare ligger i akademins konkreta uppgift att organisera det nya lärandet utifrån både mikro och 
makroperspektiv. Detta kan sägas innebära att inventera och i detalj kartlägga hur man idag möter 
utbildningsuppdrag, samt att finna former för att istället presentera denna lärandeprogression upp-
delad i ett antal mindre moment. 

Akademins roll skiftar här från att visa på den rätta vägen till målet, till att tydliggöra vari målen 
ligger och presentera alternativa vägar att nå dessa. På sikt kommer perspektivet flyttas från det egna 
materialet då användandet av olika resurser och andra kunskapskällor kommer att spela en allt större 
roll. Olika studentgruppers behov, önskemål och kunskapstörst skall mötas oavsett om de är av ho-
listisk, atomistisk, grund eller djup karaktär. Ingen värdering skall läggas i prioriteringen mellan 
olika typer av kunskap men ytinlärningens begränsningar skall påvisas och studenten bör ges möj-
lighet att gå vidare i sitt lärande. 

Konsekvenser för aktörer  

Pedagogens uppgift blir att iscensätta förutsättningarna för lärande inom den specifika mikrokursen. 
Fokus flyttas från informationsförmedling i termer av föreläsande etc. till att definiera målet, tydlig-
göra vari det ligger och vad det består i, samt påvisa möjliga vägar för att nå det. Läraren visar här på 
alternativa vägar till kunskap men lämnar studenten att själv sträcka sig efter den. Detta öppnar för 
ett mer självständigt lärande, men ställer också nya krav på både lärare och student.  

Pedagogen måste i ökad grad organisera förutsättningar för självstudier. Detta ställer krav också 
bortom innehåll i den enskilda mikrokursen då läromål och kursinnehåll måste sättas i ett större 
sammanhang och kunna länkas till andra utbildningsmoment. 

Studenten måste i ökad grad ta ansvar för sitt eget lärande. Till förfogande finns ett antal alternativa 
källor och tydliga mål att sträva mot, men studenten måste vara beredd att gå själv och måste ta 
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ansvar inte bara för lärandet utan också för vilka mål som eftersträvas i termer av holistisk såväl som 
atomistisk kunskap.  

I ett större perspektiv möjliggörs studenten att undersöka flera olika ämnesområden och leta sig 
fram till sin personliga inriktning och därigenom välja vad den vill lära sig. Intresse för något speci-
fikt kan här vara en väg in till ett visst ämne, men det kan också visa sig att studenten efter en kort 
tids studier finner detta ämne ointressant varvid det finns möjlighet att leta sig vidare till något an-
nat utan större förluster.  

Inom ramen för en specifik mikrokurs ges studenten tydliga mål och ett antal vägar att nå dessa 
presenteras. Emellertid måste studenten själv välja mellan källor och aktivt organisera sina studier. 
Studenten kan gång på gång försöka nå målen och genom det få en diagnos om sin kunskapsnivå. 
Lärandet görs roligare genom en stimulerande balans mellan utmaningar och färdigheter med tydli-
ga läromål och direkt återkoppling18. 

Diskussion 

Mikrokurser är ett sätt att möta studenternas kunskapstörst och möjliggöra för akademin att aktivt 
stödja det nya lärandet. Akademin ska vara trygg i gamla sanningar och pålitlig som kunskapsgarant, 
men vara öppen för nya typer av kunskapsförmedling. Mikrokurser kan vara ett sätt att luckra upp 
den statiska bildningsnormen och därigenom nå en bredare publik. Detta är positivt ur ett demo-
kratiskt perspektiv då resurser läggs på livslångt lärande för en bred målgrupp i stället för esoterisk 
förkovring för några få utvalda. Akademin möter då en mångfald av studenter genom att möjliggöra 
olika former av lärande och studietakt. En lärandeform där betyg tydligt kopplas till kunskap och 
examination istället för deltagande i undervisning är respektfull. 

Kunskapsinnehållet i mikrokurser behöver inte vara unikt. I grund och botten kan detta motsvara 
moment i befintliga kurser. Det nya ligger i presentationen av innehåll med alternativa vägar till 
kunskap, samt att möjliggöra en flexiblare fortlöpande examination. Mikrokurser blir inte en ersätt-
ning utan snarare ett komplement till befintlig utbildning och ett sätt att möta andra behov och 
andra grupper.  

Synergieffekter kan nås mellan mikrokurser och befintlig utbildning - traditionella kurser utgör en 
naturlig bas som kan stöpas om i nya former och material från mikrokurser kan komma andra stu-
denter till gagns genom att synliggöra fler vägar till kunskap och bidra till djupinlärning. 

Det här arbetet har hittills rört övergripande principer. Det finns frågor kring administration, tek-
nik, acceptans, examinationsförfarande, synliggörande av den nya rollen m.m. En av de mest påtag-
liga utmaningarna är strukturella frågor då högskolornas förvaltning och administration är anpassad 
för den klassiska utbildningen med längre program. En annan markant utmaning är acceptans i 
kollegiet. 

Samhället utvecklas. I konkurrens med alternativa kunskapskällor har akademin blivit den svåra och 
statiska vägen till kunskap. Akademin ska gå i bräschen för utveckling och förmedling av kunskap. 
Trots att akademins forskning fortfarande utgör kunskapsfronten, så följer snarare än leder akade-
min i sin undervisningsgärning. Omställningen kommer vara krävande men akademin måste finna 
vägar runt de motsättningar som finns. Mikrokurser kan vara ett sätt att positionera sig som den 
garant och förmedlare av kunskap som krävs för att stödja det livslånga lärandet.  

                                                 
18 Jfr. Csikzentmihalyis (1990) tankar om FLOW. 
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MATEMATIK OCH MATEMATIKDIDAKTIK UNDER 

LÄRARUTBILDNINGENS FÖRSTA TERMIN 

Anne-Sofie Mårtensson och Johanna Pejlare 

Högskolan i Borås 

INLEDNING 

Enligt högskoleförordningen ska studenten för att få lärarexamen ha kunskap om matematikens 
betydelse för elevers kunskapsutveckling. För att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i 
förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten dessutom visa mycket god kun-
skap i grundläggande matematikinlärning. 

I den utvärdering av lärarutbildningen som Högskoleverket genomförde år 2007 rekommenderades 
att inslagen av matematik och matematikdidaktik skulle förstärkas vid lärar- och förskollärarutbild-
ningen vid Högskolan i Borås. Granskningen visade bland annat att omfattningen av matematik 
och matematikdidaktik för de studenter som inte läser ämnet inom sin inriktning eller specialisering 
inte var tillfredsställande. 

Lärarutbildningens struktur bestäms av examensordningen som återfinns i bilaga 3 i högskoleför-
ordningen. Den examensordning som trädde i kraft den 1 juli 2007 karaktäriseras av tre kompo-
nenter: omfattningen av det allmänna utbildningsområdet, den verksamhetsförlagda utbildningen 
samt fördjupade studier inom inriktningen och specialiseringen. Alla studenter skall uppnå 90 hög-
skolepoäng, det vill säga tre terminers studier, i det allmänna utbildningsområdet. Dessa tre termi-
ner är gemensamma för alla studenter och innehåller kurser om bland annat lärande, utveckling, 
socialisation, yrkesfrågor, vetenskapligt förhållningssätt och metodik, allmändidaktik och specialpe-
dagogik samt tematiska tvärvetenskapliga kurser. 
Som ett led i arbetet med att åtgärda de brister som Högskoleverket uppmärksammat och för att 
undvika att Högskolan i Borås fråntas examensrätten i lärarutbildningen, har vi under läsåret 2008–
2009 infört matematik- och matematikdidaktikrelaterade mål i samtliga terminer i allmänt utbild-
ningsområde i lärar- och förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås. I den här rapporten redo-
gör vi för hur målet, samt innehållet och examinationen, har utformats i delkursen Tanke, språk 
och interaktion (TSI), som är den andra delkursen i den första terminens allmänna utbildningsom-
råde. Vi redovisar också hur vi har genomfört arbetet när vi har undervisat i kursen. 

MATEMATIK I FÖRSKOLAN 

En majoritet av lärarstudenterna vid Högskolan i Borås läser till förskollärare. Med detta i åtanke, 
tillsammans med högskoleförordningen, har vi valt att relatera matematik- och matematikdidaktik-
innehållet i TSI till förskolans verksamhet. Därför ger vi först en kort introduktion till hur arbetet 
med matematik är utformat i den svenska förskolan. 

Den svenska förskolan fick sin första läroplan 1998 och den visar att matematik idag har en relativt 
framträdande roll i förskolan. I förskolans läroplan anges mål att sträva mot, t ex att förskolan skall 
sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang. Vidare anges att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 
grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid 
och rum (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 11). Konsekvensen av dessa mål är att det är varje  
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lärares skyldighet att planera och genomföra arbetet i förskolan så att barn ges möjlighet till mate-
matiklärande.  

I förskolans läroplan kan man även läsa att förskolans uppdrag är att lägga grunden för det livslånga 
lärandet (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 14). Förskolans verksamhet är en viktig utgångspunkt 
för att utmana barns lärande i matematik (Doverborg, 2006, s. 8). Barn och lärare skapar gemen-
samt kunskap i samspel. För att ge barn goda möjligheter för lärande i matematik måste lärarna 
utmana barnen och på ett professionellt sätt synliggöra den matematik som finns närvarande i leken 
och vardagen.  

I slutbetänkandet till förskolans läroplan slås det fast att lek, lärande och språk är en helhet i barns 
erövrande av kunskaper, också när det gäller matematik:  

I barnens vardag finns många tillfällen som kan användas för att öka deras matematiska för-
ståelse. Genom att på ett lekfullt sätt få barn att uppfatta och uttrycka antal, att ordna, sorte-
ra och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd, att kunna skapa olika mönster, och enkla-
re geometriska former, upptäcker barn matematiken. Genom att göra matematiska begrepp 
till en del av sin erfarenhetsvärld, utvecklar barn matematiken som språk (SOU 1997: 157, s. 
43).  

För att skapa och ta tillvara en god miljö för barns lärande i matematik är lärarnas matematiska och 
didaktiska kunnande av avgörande betydelse (Doverborg, 2006, s. 9). Genom att använda barns 
tankar och fånga det som barn fascineras av kan lärare hjälpa barnen att se den matematik som finns 
i vardagen. Av stor vikt för hur barns frågor och tankevärld kring matematik tas tillvara, utvecklas 
och utmanas är lärarnas kunskaper i och uppfattningar av matematik (Doverborg, Emanuelsson, 
2006, s. 11).  

Vår erfarenhet från våra möten med lärarstudenter vid Högskolan i Borås, varav en majoritet läser 
till förskollärare, är att de ofta inte är medvetna om matematikens roll i förskolan. Det är därför av 
stor vikt att vi som lärarutbildare medvetandegör studenterna om förskolans uppdrag och om lärar-
nas betydelse för barns lärande i matematik.  

KURS I ALLMÄNNA UTBILDNINGSOMRÅDET: TANKE, SPRÅK OCH 
INTERAKTION  

Matematikrelaterade mål 

Den första terminen i lärarutbildningen består i Borås av de två delkurserna Kunskap, lärande och 
socialisation (KLS) och Tanke, språk och interaktion (TSI) på vardera 15 högskolepoäng. Dessa 
båda delkurser utgör tillsammans kursen Läraren och lärandets villkor, som är den första kursen av 
tre i det allmänna utbildningsområdet. Begreppen kunskap, lärande och socialisation är centrala i 
studenternas framtida yrke och därför centrala i utbildningens första delkurs. I delkursen ingår två 
mål relaterade till matematik och matematikdidaktik:  

Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

• redogöra för hur synen på kunskap och lärande har förändrats över tid och hur detta har 
kommit till uttryck i de olika styrdokumenten för förskola och skola med speciellt fokus på 
matematik, […] 

• redogöra för några viktiga framsteg som haft betydelse för matematikens utveckling (Lära-
ren och lärandets villkor, 2009, ss. 1–2). 

Detta innebär att studenterna, när de påbörjar TSI, har fått viss insikt i matematikens historia och 
didaktik. Terminens andra delkurs, TSI, syftar till ökad kunskap och förståelse för olika aspekter av  
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interaktion i barns och ungdomars utveckling, samt hur barn lär sig olika kommunikativa språk och 
utvecklas i sitt tänkande. Det matematik- och matematikdidaktikrelaterade målet i kursen är:  

Studenten skall efter avslutad kurs kunna beskriva, motivera och värdera hur grundläggande 
matematiska begrepp kan introduceras för barn i yngre åldrar (Läraren och lärarens villkor, 
2009, s. 2) 

Vi valde den här formuleringen av målet eftersom vi ser det som ett första steg för studenterna att 
utveckla god kunskap om grundläggande matematikinlärning. Vi anser även att målet relaterar väl 
till kursens huvudsakliga syfte. 

Matematikrelaterat innehåll  

För att underlätta för studenterna att nå det matematik- och matematikdidaktikrelaterade målet i 
TSI har delkursen följande innehåll:  

Tidigt under TSI får studenterna göra en diagnos i matematik för att de ska se vilka grundläggande 
matematikkunskaper de själva har, och var deras kunskaper brister. Resultatet på diagnosen används 
också av oss lärare på kursen för att se vilka av studenterna som behöver få extra stöd för att klara av 
att nå en acceptabel nivå i sitt matematikkunnande. Stödet ges fortlöpande under kursens gång i 
små grupper på upp till 10 studenter. 

Samtliga studenter i kursen gör en workshop i matematik som genomförs på Navet. Navet är ett 
science center (se www.navet.com) som ligger i anslutning till Högskolan i Borås och som har ett 
nära samarbete med Institutionen för pedagogik. Navet erbjuder en spännande och kreativ miljö 
där elever och studenter kan experimentera och utmana sig själva i naturvetenskap, teknik och ma-
tematik. Under workshopen blir studenterna inbjudna till Navets matematikutställning Bagdad 
som har ett matematikhistoriskt tema och där lek och kreativitet är viktiga ledord. I Bagdad får stu-
denterna ta del av Navets lärarinsatser samt bekanta sig med matematiken som finns där.  

Under kursens gång ger vi dessutom var sin föreläsning som kopplar till matematik och matematik-
didaktik. Johanna ger den första föreläsningen och hon tar bland annat upp styrdokument som visar 
på matematikens roll i förskolan och skolan för att medvetandegöra studenterna om deras skyldig-
het att som lärare i förskolan ge barnen möjlighet till lärande i matematik. Johanna gör dessutom 
några spännande nedslag i matematikens historia och visar hur matematikens historia kan ge inspi-
ration till ett lustfyllt arbetssätt i matematik och hur detta kan anpassas för yngre barn. Johanna tar 
även upp den holländske konstnären M. C. Escher för att visa hur man med utgångspunkt från 
konsten kan arbeta med matematik. Föreläsningen relaterar till Bergius och Emanuelsson (2008), 
som är en av två böcker kopplade till matematik och matematikdidaktik som ingår i kursens littera-
tur. 

Anne-Sofie gör i sin föreläsning en genomgång av hur matematikinnehållet i grundskolan kan 
grupperas, och ger exempel på hur olika områden, t ex statistik, utvecklas genom skolsystemet. Un-
der föreläsningen betonas vikten av att de matematiska begreppen befästs innan räknefärdighen 
tränas. Några exempel ges på hur begrepp som ”fjärdedelar” och ”symmetri” kan introduceras redan 
i förskolan, och att detta kan göras i naturliga och lekfulla sammanhang. Innehållet kopplas till den 
andra av de två matematikrelaterade kursböckerna (Löwing & Kilborn, 2002). Vidare gör Anne-
Sofie en genomgång av hur examinationsuppgiften är utformad. 

Examinationen 

För att examinera målet i TSI som är kopplat till matematik och matematikdidaktik valde vi att 
studenterna ska delta i ett seminarium. Seminariet sker i de studiegrupper som studenterna är inde-
lade i under hela första terminen. Studiegrupperna består av mellan åtta och tolv studenter vardera. 
Det betyder att deltagarna känner varandra väl, vilket minskar deras nervositet inför seminariet.  

Varje student tilldelas ett matematikområde av examinatorn två veckor före seminariet på ett sådant 
sätt att alla studenter i varje studiegrupp får olika områden. De matematikområden som vi har valt 
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ska ingå är: plan geometri (två dimensioner), att mäta, statistik, hela tal, tid, sannolikhetslära, sym-
metrier, rymdgeometri (tre dimensioner), bråk, mönster, att väga och negativa tal, som alla är  
områden som på lämpligt sätt kan introduceras för barn i förskolan. Några av dessa områden har vi 
berört vid föreläsningarna och övriga berörs i kurslitteraturen. 

Under seminariet ska varje student under cirka tio minuter redovisa hur han eller hon föreslår att 
det matematikområde han/hon har fått sig tilldelat kan introduceras för barn i förskolan. Inför se-
minariet ska en skriftlig inlämning göras med en planering av redovisningen. Av planeringen ska det 
framgå vad studenten ska ta upp (t ex vilket eller vilka centrala matematiska begrepp), hur studen-
ten har valt att introducera det i barngruppen och varför studenten har gjort dessa val. Vid semina-
riet ska studenterna muntligt redovisa detta, och även aktivt delta vid andras presentationer och 
bidra till den avslutande gemensamma diskussionen.  

Vid redovisningen kan studenterna antingen agera som om seminariedeltagarna är förskolebarn och 
genomföra den aktivitet de har planerat för barnen, eller också kan de välja att istället beskriva hur 
det hela är tänkt att gå till. Som framgått ovan har vi tryckt på att det inte är en traditionell mate-
matiklektion studenterna ska planera att genomföra, utan att de ska hitta sammanhang där matema-
tiska begrepp lustfyllt och naturligt kan plockas in. Det kan t ex vara på samlingen, i samband med 
måltid eller under utelek. 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Många studenter visade i diagnosen som skrevs tidigt i TSI att de hade bristande kunskaper i grund-
läggande matematik. När studenterna i början av kursen tillfrågades om deras attityd och känslor 
gentemot matematikämnet framkom det att många av studenterna hade ett stort ointresse för äm-
net. Många av studenterna visade sig ha en bild av matematiken som ett tråkigt ämne där man en-
bart sysslar med tyst enskild räkning i boken. Vårt främsta mål i kursen var att få studenterna att 
förändra sin bild av matematiken och få en mer positiv attityd gentemot ämnet. Vi ville väcka deras 
intresse för matematiken, för utan intresse ser vi det som oerhört svårt för studenterna att utveckla 
sin matematiska förmåga.  

Alla studenter som påbörjade sin lärarutbildning under vårterminen 2009 ombads i slutet av TSI att 
besvara en enkät om sin syn på första terminens hela matematik- och matematikdidaktikinnehåll. 
De har då fått ta ställning till olika påståenden, och på en skala från 1 till 4 ange hur väl de tycker 
påståendet stämmer med deras egen uppfattning (1 = håller inte alls med, 4 = håller helt med).  

Nedan anges några av resultaten av denna enkät där talet inom parentes anger medelvärdet 
för varje påstående. 

Jag har i kursen fått en bra bild av vad matematikämnet i förskola/skola innebär. (3,6) 

Jag har nu en mer positiv bild av matematik än vad jag hade tidigare. (3,6) 

Jag tycker att jag nu kan ge exempel på hur grundläggande matematiska begrepp kan intro-
duceras för förskolebarn. (3,7) 

Föreläsningarna har varit till god hjälp i arbetet med kursinnehållet. (3,3) 

Seminariet var en bra examinationsform av matematikinnehållet i TSI. (3,9) 

Som synes har studenterna gett ett gott betyg åt vårt sätt att lägga upp terminens matematikinnehåll 
(medelvärdet för enkätens samtliga påståenden var 3,5). Resultatet överensstämmer också med den 
kursvärdering som genomförts. Där framhölls särskilt den examination vi avslutar terminen med 
som givande. Studenterna klarade denna examination mycket bra; 94 % blev godkända vid första 
examinationstillfället. 

Vi anser att det upplägg vi har för matematik- och matematikdidaktikinnehållet i TSI har fallit väl 
ut. Studenterna har blivit medvetna om att det enligt högskoleförordningen ställs höga krav på dem 
vad gäller att de ska ha ”mycket goda kunskaper i grundläggande matematikinlärning”. Studenterna 
har också vid examinationen visat att de kan ”beskriva, motivera och värdera hur grundläggande 
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matematiska begrepp kan introduceras för barn i yngre åldrar”, vilket anges som mål i kursplanen. 
Vid kurstillfället under våren 2009 hade vi ett högt deltagande vid det första tillfället som studen-
terna hade möjlighet att delta i ett seminarium, och vi kunde också godkänna nästan alla studenter 
vid detta första tillfälle.  

I kursen har studenterna mött matematik på ett sätt som tidigare varit främmande för många av 
dem. Vi har strävat efter att studenterna i mötet med matematiken i Bagdad vid Navet samt i de två 
föreläsningarna vi har gett i kursen ska få uppleva matematiken på ett spännande och lustfyllt sätt. 
Vi har visat på matematikens historia och kulturella betydelse, men även visat på att matematiken 
ständigt är närvarande i vår vardag. Många av studenterna har efter kursens slut beskrivit att de har 
fått en ny och mer vidgad bild av vad matematik kan vara, och de har beskrivit att de nu har fått en 
mycket mer positiv inställning till ämnet. Studenterna har dessutom i praktisk handling fått ”gå 
över till lärarsidan” och, om än i liten skala, provat på hur det är att planera för matematikundervis-
ning. 
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ATT UNDERVISA I EN INTERNATIONELL MILJÖ 

Monik Nyrén, USA, Ilona Sárvári Horváth, Ungern och Mia Stawåsen, Sverige 

Högskolan i Borås 

"Our understanding about the nature of learning and 
teaching is, at least in part, culturally determined."  
(Ballard & Clanchy, 1991).  

INTRODUKTION 

Att internationella studenter kräver en annan typ av bemötande och undervisning än våra skandina-
viska/västerländska studenter gör, är ingen nyhet. Syftet med detta arbete är att identifiera proble-
men som kan uppstå; målet är att hitta vägar och metoder som vi lärare kan använda för att förbätt-
ra våra undervisningsformer gentemot dessa studenter. Anledningen till att vi valt detta ämne är, 
dels att vi alla tre jobbar med internationella studenter, dels att vi alla tre har erfarenheter av att bo, 
arbeta och undervisa i ett annat land än hemlandet under en längre tid.  

BAKGRUND 

Följande tabell beskriver problematiken med de kulturella och akademiska skillnaderna ur olika 
aspekter, som till exempel individualism kontra kollektivism, en jämställd kontra en mer hierarkiskt 
uppbyggd högskolemiljö, och olikheter i arbetssätt kontra förväntningar; både från lärarens och från 
studentens håll (Davies, 2007). Vi har här valt att visa på ytterligheter; det ligger således ingen vär-
dering i vare sig höger eller vänster kolumn. Både i öst och i väst, utgår vi ifrån, är målet att under-
visningen ska vara av den kvalitén att studenten blir aktivt engagerad i inlärningsprocessen.  
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Västerländsk aspekt Österländsk/annan aspekt

Studenten förväntar sig att få verktyg 
för att själv kunna söka och ta till sig 
kunskap. 

Studenten förväntar sig att bli lärd.  

 

Kunskap är viktigare än betyg.  Betyg och diplom är viktigare än 
kunskapen i sig. 

Studenten är i centrum och är aktivt 
deltagande.  

Läraren är i centrum och delar ut tyd-
liga riktlinjer, styr undervisningen. 

Läraren förväntar sig att även studen-
ten tar initiativ till kommunikation.  

Studenten förväntar sig att läraren tar 
initiativ till all kommunikation.  

Studenten får ifrågasätta läraren inom 
ramen för en respektfull relation.  

Studenten får aldrig ifrågasätta lära-
rens auktoritet.  

Förväntningarna på inlärningsproces-
sens effektivitet är grundad på tvåvägs-
kommunikation.  

Förväntningarna på inlärningsproces-
sens effektivitet är grundad enbart på 
lärarens kompetens. 

Studenten uppmuntras att tänka själv, 
dra egna slutsatser och hitta egna lös-
ningar.  

Studenten uppmuntras att hitta det 
(av läraren förutbestämda) korrekta 
svaret.  

Vårt skolsystem sätter oftast normen på 
en medelnivå, och undviker att öppet 
berömma de bästa studenterna och kri-
tisera de sämsta. Detta främjar för ett 
gott samarbete mellan studenter sins-
emellan och mellan studenter och lära-
ren.  

Andra skolsystem använder de bästa 
studenterna som norm, och öppet be-
röm av dessa ses som en uppmuntran 
för övriga att nå samma goda resultat. 
Detta skapar en tävlingsmentalitet 
och ohälsosam inlärningsmiljö.  

Att misslyckas är ingen katastrof, stu-
denten uppmuntras att förbättra sig 
och försöka igen.  

Att misslyckas kan vara förödande för 
självkänslan inte bara för studenten, 
utan även för hans/hennes familj och 
närstående.  

Som man kan utläsa från tabellen är skillnaderna stora, och att som lärare inte uppmärksamma och 
ta hänsyn till detta, kan påverka hela vårt skolsystem negativt. Målet bör vara att introducera de 
internationella studenterna i det västerländska högskolesystemet så fort som möjligt, för att undvika 
att de misslyckas i sina studier på grund av kommunikationssvårigheter (Carroll, 2002).  
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KOMMUNIKATION 

Hur kan vi lärare undvika att enbart fokusera på de problem och hinder, som vi ser att våra interna-
tionella studenter har? I vilken mån ligger problemen hos oss själva? Sätter vi som lärare våra egna 
mål med kursen framför studentens, när det gäller internationella studenter? Hur kan vi ta bort 
stämpeln att de är ”svåra och tidskrävande”, och därmed i behov av extra support? (Hooley & 
Horspool, 2006) 

Det västerländska skolsystemet bygger på en tvåvägskommunikation, där studenten har lika stort 
ansvar i inlärningsprocessen som läraren. Det är av oerhörd vikt att redan från början ge mycket 
tydliga signaler vad det gäller förväntningar och bedömningsgrunder. De internationella studenter-
na måste först och främst göras familjära i det västerländska systemet, som är baserat på aktivt lä-
rande och kritiskt tänkande, och vilka medel som står till buds för att uppnå en nivå där de själva 
kan se helheten, sammanhängandet och sambandet. Detta är en komplicerad omställning som mås-
te ske under en kort tidsintervall på allt från en termin till den tvååriga mastersutbildningen (Car-
roll, 2002). Genom att förstå våra kulturella och sociala skillnader kan vi hitta nya kommunika-
tionsvägar och på så sätt nå varandra bättre. Oftast är dock de internationella studenterna ganska 
nöjda ändå, även om vissa språkförbistringar förekommer (Hooley & Horspool, 2006). 

Vi kan praktiskt hjälpa till genom att: 

– Anpassa våra metoder efter studentgruppens behov.  

– Strukturera upp kursupplägg och undervisning på ett klart och tydligt sätt.  

– Att ha en början, en mitt och ett slut på lektionerna; ”Berätta vad du ska prata om, prata 
om det, berätta vad du har pratat om" (Race, 2007).  

– Dela ut handouts med lättfattlig information efter varje föreläsningstillfälle, så att studen-
terna, även om de haft svårt att uppfatta innehållet på föreläsningen rent språkligt, ändå 
ska kunna tillgodogöra sig den i skriftlig form. Alla vet ju att det kan vara praktiskt möj-
ligt att förstå innehållet i en utländsk tidning, men att lyssna och förstå exempelvis franska 
är inte lika enkelt.  

– Att använda sig av interaktiva hjälpmedel, så som overhead, PowerPoint, diabilder, filmer 
etc., så att studenterna även får en visuell upplevelse att förankra information och instruk-
tioner i.  

– En läroplattform kan vara ytterligare ett stöd, där man kan ladda upp all information om 
kursen, samtidigt som den möjliggör kommunikation både mellan studenterna själva, och 
i kontakten mellan student och lärare. Ett exempel på läroplattform är Pingpong, som an-
vänds av Högskolan i Borås, och FirstClass, som används av Växjö universitet. 

Vi som lärare får inte glömma bort att använda oss av enklare engelska, att undvika slang och att 
inte försöka skämta eller berätta långa anekdoter som inte är av betydelse för själva undervisningen. 
Det kan uppfattas som både stötande och störande; läraren intar pajasrollen medan studenterna 
förgäves försöker uppfatta essensen i berättelsen. Det är bättre att hålla sig till fakta under lektions-
tid och spara skämten till efteråt. Många av de internationella studenterna har en bristfällig hörför-
ståelseförmåga, medan deras läsförståelse och förmåga att uttrycka sig skriftligen är mycket god, 
något som kan lura en att tro att de förstår mer än vad de gör. Deras kulturella bakgrund gör att de 
inte har modet att säga till när och om de inte har förstått, även på direkt förfrågan. Det är därför 
mycket viktigt som lärare att vara uppmärksam på detta och med jämna mellanrum verkligen kon-
trollera att information har nått fram.  
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AKTIVT LÄRANDE  

Vad innebär aktivt lärande?  

– Att studenten tar eget ansvar för sin inlärning och sina studier, och inte enbart förväntar 
sig att få instruktioner av läraren.  

– Att studenten får lära sig att analysera och utvärdera sitt eget och andras arbete.  

– Att studenten får möjlighet att skriftligt och muntligt uttrycka en egen åsikt. 

– Att studenten lär sig att delta aktivt i diskussioner.  

– Att studenten får lära sig att använda referenser på rätt sätt. 

 Punkterna ovan, som är självklara för våra egna studenter, är för många internationella studenter en 
svår bro att överbrygga. De har ingen erfarenhet av att stå i centrum för sin egen inlärningsprocess, 
och har svårt att anamma vårt mer avslappnade undervisningssystem. De behöver därför mer upp-
muntran och stöd, något som bör uppmärksammas både av lärare och av skolledning - när det gäller 
planering av kursupplägg och antal lärarledda lektionstimmar. Även kursplanerna kan behöva ses 
över, i många fall är engelskan i dessa otillräcklig, och det finns utrymme för missförstånd.  

PLAGIARISM  

Plagiat, (från latin: plagium) oredovisad imitation eller kopiering av ett verk som framställs som 
egen skapelse; litterär, vetenskaplig eller konstnärlig "stöld". (Wikipedia,2009) 

Hur kan vi undvika detta? 

En allmän uppfattning är att internationella studenter ofta har problem med plagiarism. Här ligger 
ett stort ansvar på oss lärare, eftersom två viktiga aspekter vad det gäller plagiat handlar om språk-
svårigheter och kulturella skillnader, vilka båda lätt kan leda till missförstånd. En del av de interna-
tionella studenterna har ingen erfarenhet eller vana att skriva uppsatser och rapporter på ett annat 
språk, eller tolka och dra egna slutsatser från de texter de läser. 

Vi kan hjälpa dem genom att: 

Visa olika exempel på hur man refererar text/citat på akademiskt rätt sätt.  

– Visa olika exempel på bra rapporter och arbeten.  

– Lära dem att tänka på ett mer kritiskt sätt, där deras egna tankar, erfarenheter och intres-
sen påverkar skrivprocessen.  

– Hänvisa dem till studentservice eller BHS där de kan lära sig mer om hur man söker in-
formation. 

 INTEGRATION  

Hur kan vi integrera våra internationella studenter med våra övriga studenter? 

Grupparbete  

De allmänna problemen när det gäller grupparbeten är, att internationella studenter ofta blir betrak-
tade som en belastning; de är "kända" för att ha svårt att samarbeta, att arbetet tar längre tid, och att 
slutresultatet blir sämre (än om bara svenska/västerländska studenter är involverade). 

Det vi som lärare kan göra för att underlätta för de internationella studenterna är: 

– Att lägga bedömningsgrunder så att inte bara den slutprodukten som bedöms utan även 
processen hur den kommit fram (Carroll, 2002). 



 

VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR 85 

– Att jobba med små grupper; högst 3-4 pers, och inom gruppen 2 och 2 med samma bak-
grund för då dessa kan hjälpa till varandra (Davies, 2007).  

– Ha schemalagda tider även för grupparbete (Allen, 2000). 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER  

"Olikhet är inte något hot utan tvärtom ett råmaterial för att skapa något nytt, antingen det gäller 
lösningen på ett vetenskapligt problem, uppfattningar på det medmänskliga planet eller ett litterärt 
verk." (Dysthe, 2003). Vi lärare behöver diskutera sinsemellan olika pedagogiska metoder, för att bli 
bättre på att överföra kunskap på en högre nivå och ett mer effektivt sätt. Som lärare måste man se 
till sig själv också, och sina undervisningsmetoder. Problemen som vi har tagit upp i detta arbete är 
inte enbart förknippat till internationella studenter, utan är av ett mer generellt slag. Principen för 
god undervisning borde vara samma i öst som i väst, om man lyckas engagera studenterna aktivt i 
sin inlärningsprocess. 

Biggs har identifierat tre olika nivåer av var läraren befinner sig i sin professionella utveckling 
(Biggs, 1997). 

Första nivån  

– Läraren har förutfattade meningar om vad en bra student är, och möter han/hon en an-
nan typ av studentgrupp så blir per definition detta en dålig grupp. 

Andra nivån 

– Läraren är medveten om att det kan finnas problem med att undervisa en annan typ av 
grupp, och anpassar sina undervisningsmetoder efter gruppens behov (se Kommunika-
tion). 

Tredje nivån 

– Läraren fokuserar på att få studenten att engagera sig i sin egen inlärningsprocess, genom 
att tillåta studenten att göra egna val, att lära från sina egna erfarenheter, förstå konse-
kvenserna av sitt eget handlande, och utveckla självutvärderingsförmåga. 

Är man på den tredje nivån som lärare, har det ingen betydelse vilken grupp av studenter man un-
dervisar. Lärarens uppgift är att ge studenten verktyg, så att han/hon kan ta ett aktivt ansvar för sin 
egen inlärning. Studentens kunskap blir då inte beroende av enbart läraren, utan även av studentens 
eget engagemang.  

Vårt förslag är, att vi på Högskolan i Borås organiserar en workshop, där lärare och administrativ 
personal som jobbar med internationella studenter, ges möjlighet att utbyta erfarenheter, och disku-
tera hur vi kan höja kvalitén på kontakten oss emellan. Så småningom kanske även en arbetsgrupp 
kan tillsättas, som aktivt jobbar med dessa frågor.  
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CASEMETODIK SOM PEDAGOGISKT INSTRUMENT 

Maria Rönnerhag, Susanne Forsgren och Tanja Christensson 

Högskolan Väst 

INLEDNING 

I vårt arbete vill vi beskriva casemetodik som pedagogiskt instrument i sjuksköterskeutbildningen. 
Case som används i undervisningen skall vara från praktiskt patientarbete eller skildra en situation 
från verksamheten. Målsättningen med casemetodik är att studenten skall träna reflektion och att 
belysa olika situationer som kan finnas eller uppstå ur ett helhetsperspektiv. Lärarens uppgift är att 
handleda studenten att se en struktur i det case som arbetas med. Läraren skall med sina öppna frå-
gor stimulera till diskussion som utmynnar i förståelse för vilka kunskaper studenten saknar och öka 
motivation till fördjupad inlärning. Vi har valt att genomföra en litteraturöversikt. Syftet med detta 
utvecklingsarbete var att beskriva casemetodik som pedagogiskt instrument i sjuksköterskeutbild-
ningen.  

VÅRDVETENSKAP OCH CASEMETODIK  

Vårdvetenskapen vilar på konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Vårdandets 
mål är att lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande. Patienten 
betraktas som den främsta experten när det gäller sitt lidande, välbefinnande och livssituation. Det 
etiska patientperspektivet bidrar härmed att patienten kan känna förtroende för vården. Detta ute-
sluter inte vikten av att ta reda på de närståendes perspektiv och då speciellt vid vård av barn, äldre 
och vid exempelvis kroniska sjukdomar, eftersom deras upplevelser också påverkar patientens egen 
subjektiva upplevelse. För att sjuksköterskan skall kunna ta del av patientens eller närståendes livs-
värld krävs en öppenhet och en medvetenhet kring sin egen förförståelse (Dahlberg, Segesten, Ny-
ström, Suserud & Fagerberg, 2003). I casemetodiken får den blivande sjuksköterskan träning i att 
uppmärksamma sin egen förförståelse och värderingar samt att bli medveten om komplexiteten 
kring ett problemområde vilket kan öka möjligheten att lyssna till patienten (Egidius, 1999).  

J. Nordqvist och A. Eriksson i (Bron & Willhemsson, 2005) beskriver att caseundervisning utveck-
lades på juridiska fakulteten vid Harvard universitetet i USA år 1870. De studerande fick själva göra 
analyser av rättsfall som de diskuterade i grupp i stället för att få färdiga analyser. Studenterna fick 
lära sig att det inte finns en sanning utan att det finns möjlighet att tolka olika. På 1910-talet vid 
Harvard saknades det läroböcker i ämnet affärsadministration därför valde lärare att hämta in rikti-
ga case från affärslivet som användes i undervisningen.  

Casemetodik används idag inom många områden såsom medicin, lärarutbildning, juridik och i 
polisutbildningen. 1992 fick Sverige ett nationellt centrum för casemetodik, som började inom 
ekonomi, chefsutbildningar, samhällsvetenskapliga ämnen och juridik (Egidius, 2000).  

Casemetodik är en problembaserad undervisningsform som avser att försätta studenten i verklig-
hetsliknande situationer, med krav på ställningstagande och beslut, allt för att stimulera intresset 
och träna problemlösning. Problembaserad undervisning innebär att låta studenterna själva ta an-
svaret för sitt lärande (Tärnvik, 2002; Egidius, 2000). 

I boken, Lärprocesser i högre utbildning beskriver J. Nordqvist och A. Eriksson i (Bron & Will-
hemsson, 2005, s172.) Att; ”Det finns inte en specifik undervisningsmetod som kallas caseunder-
visning utan snarare att det finns många olika metoder som går under detta namn, men till sin ut-
formning kan skilja sig åt i väsentliga avseenden”. Caseundervisning kan användas för olika syften 
och användningsområden.  
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I den klassiska undervisningen är casen autentiska, det finns även fiktiva som läraren skapat men 
båda dessa fungerar. Nordqvist och Eriksson (2005) ställer sig frågorna om ett case varaktighet, hur 
länge är det autentiskt, bäst före datum? Om ett case används många gånger förlorar det lite av sin 
dynamik för läraren och studenterna som har kontakt med varandra har diskuterat igenom caset 
före seminariet. 

Det finns fler olika sätt att arbeta med casemetodik men vissa delar är gemensamma som att case är 
tagna från verkligheten och att det inte finns något facit (Egidius, 2000). Tärnvik (2002) beskriver 
att alternativa lösningar bör finnas på problemet som framställs. Egidius (2000) menar att syftet 
med casemetodik är att studenterna skall träna sig att se problemen och reflektera kring dem. Lära-
rens uppgift är att stödja och uppmuntra studenterna till att se en struktur i situationen som arbetas 
med. Läraren skall med sina öppna frågor stimulera studenternas diskussion som utmynnar i en 
ökad förståelse för vilka kunskaper som saknas och genererar nyfikenhet till fördjupad inlärning 
(Egidius, 2000). Tärnvik (2002) beskriver att den kliniska läraren har möjlighet att utgå från egna 
patienter eller situationer och meningen är att studenterna skall kunna identifiera sig med sin bli-
vande yrkesidentitet. Säljö (2000) skriver, hur människor lär kan aldrig reduceras till en fråga om 
enbart teknik eller metod, vilket det ibland finns en tendens att göra inom utbildning. Det är istället 
förmågan att tolka att koppla ihop resonemang i texter till konkreta händelser i en yttre fysisk verk-
lighet. 

Att använda sig av autentiska praktiska uppgifter och lära sig i autentiska kontexter menar Petters-
son (2008) är en beprövad pedagogik. Pettersson skriver vidare, att i undervisningssituationer utgå 
från praktiknära uppgifter där kunskap kommer till användning som både engagerar och samtidigt 
innebär lärandemässiga och kognitiva utmaningar för studenterna. J. Nordqvist och A. Eriksson i 
(Bron & Willhemsson, 2005) anser att caseundervisning har en normativ utgångspunkt som vilar 
på att lärande ska ske genom att studenten når högre kognitiva nivåer i förståelse, det vill säga en 
djupförståelse. 

ATT ARBETA MED CASEMETODIK  

Utgångsläget är en autentisk situation, den kan vara utifrån en patient, arbetskamrater, handledning 
eller annat som uppfattas problematiskt eller frustrerande. Studenten får ett case i förväg för att 
kunna läsa igenom det och förbereda sig (Egidius, 2000). Enligt Tärnvik bör situationen mynna ut i 
något slags dilemma (Tärnvik, 2002). Studenterna sitter så de kan se varandra under diskussionen. 
Läraren inleder med en öppen fråga som exempelvis, vad handlar situationen om? Studenten får 
klargöra vad som är fakta och vad som är studenternas subjektiva uppfattning. Nästa steg är att stu-
denten får fundera på, vad som kan ligga till grund för att problemet uppstått och tagit den form 
som visar sig. När studenten diskuterat sina hypoteser ställer läraren en ny fråga kring vad som kan 
hända om ingenting görs åt problemet. I varje steg lämnar läraren tid till studenten att både reflek-
tera över sin egen kunskap kring problemet, sin förförståelse och till diskussion mellan studenten.  

När problemanalysen är gjord får studenterna börja fundera över vilka åtgärder som kan bli aktuel-
la. Alla åtgärder diskuteras sedan utifrån vilka positiva respektive negativa konsekvenser dessa kan få. 
Här anläggs exempelvis ett etiskt, rättsligt, politiskt, socialt, psykologiskt, biologiskt, organisatoriskt 
och/eller administrativt perspektiv i diskussionen. Under hela processen skriver läraren upp de olika 
  
kunskapsområden som berörts under genomgången och studenterna kan utifrån dessa fördjupa sina 
egna studier (Egidius, 2000).  

Vissa villkor måste vara uppfyllda för att något ska anses vara caseundervisning menar J. Nordqvist 
och A. Eriksson i (Bron & Willhemsson, 2005). Ett case ska inte inbjuda till gissningar om svaret, 
studenten ska kunna tolka situationen från olika perspektiv och dra olika slutsatser. Case är alltid en 
situation som en person befinner sig i och kan därmed bli situationsbundet, samt ställas i relation 
till en tidigare erfarenhet hos den enskilde studenten. Tärnvik (2002) beskriver att varje case avslu-
tas med att läraren sammanfattar diskussionen, avslöjar sin egen mening och ger eventuella upplys-
ningar om vad som egentligen hände. 

Vad krävs då för att kunna leda en case diskussion? Tärnvik (2002) menar att det krävs erfarenhet 
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från att till exempel leda sammanträden, det vill säga att hålla tiden, hålla ordning på talare, vara 
uppmärksam på uppfattningar och se till att frågor blir besvarade. Vidare att få studenterna att tala 
med varandra och undvika att de vänder sig till läraren. Läraren skall också ha förmåga att lyssna 
samt vara uppmärksam på signaler som antyder att studenten vill yttra något.  

Till sin hjälp har läraren en tankemodell för att stödja och fördjupa både reflektion och diskussion i 
gruppen (Egidius, 2000). Läraren strävar efter att alla aktivt deltar och ger alla studentens inlägg lika 
värde samt uppmuntrar olikheter. Genom att undvika rätt och fel tänkande kan läraren stimulera 
studenten till att lyfta fram funderingar, förförståelse och gynna ett kreativt samt reflekterande kli-
mat. Lärarens eventuella inlägg görs för att stimulera studentens arbete och inte att ha en föreläs-
ning. Tankemodellen läraren använder sig av kan vara ett tankeschema, detta är ett strukturerat 
arbetsblad med en given arbetsgång. Tanken är att studenten får följa strukturen för att genomföra 
en väl bearbetad problemanalys innan fokus hamnar på åtgärder och/eller lösningar. I tankeschemat 
finns tydligt angivet vad som är fakta kring problemet och vad som är hypoteser, studenten får ock-
så tydliggjort eventuella konsekvenser av åtgärder/lösningar de planerar (Egidius, 1999).  

Lärare kan ofta stöta på problem när de börjar använda case i form av de studerandes kunskapssyn. 
En del studenter har redan en ”rätt - fel syn” som krockar med tanken om perspektivseende och 
olika tolkningar som ett case ska inbjuda till. En frustration, till och med en stark sådan kan infinna 
sig hos studenten och läraren bör ha beredskap för detta. (J. Nordqvist och A. Eriksson i Bron & 
Willhemsson, 2005). Thång (2004) menar att erfarenheter kan bli ens fiende om inte erfarenheten 
ständigt prövas och omprövas. Han beskriver vidare att problematisera verkligheten är ett viktigt 
steg till personlig kunskap, ett viktigt steg som inte kan hoppas över. Thång belyser även vikten av 
att reflektera, vilket innebär eftertanke och fördjupning som leder till att studenten blir medveten 
om sina egna antaganden och söker ny kunskap för att kunna handla bättre i nya situationer som de 
ställs inför. 

REFLEKTIONER  
Enligt Egidius (1999) kan casemetodik ge träning i: Problemlösning och analysförmåga. I kommu-
nikation, beslutsfattande och argumentation för olika ställningstagande. Öka studentens kritiska 
och självständiga tänkande. Ge träning i att skilja på tyckande och vetande, öka toleransen att se 
alternativa sätt att tolka och utföra en situation. Stimulerar eget ansvar för lärandet och kunskapssö-
kande. Öka möjligheten att leva sig in i andras sätt att uppleva och uppfatta samt integrering av 
empiri och teori, praktiskt handlande och annat vetande.  

Tärnvik (2002) beskriver att genom ett case vill läraren skapa en närvarokänsla, om läraren lyckas 
med kan studenten dessutom lättare identifiera sig.  

"Livsvärlden är den fenomenologiska filosofins och den existentiella hermeneutikens grundbult" 
(Dahlberg et.al, 2003 s. 25). Med casemetodiken får studenten möjlighet att träna sig i att urskilja 
sin egen förförståelse, värderingar och tydliggöra kunskapsbrister kring patientens livsvärld. Här har 
läraren en viktig roll då tankeschemats struktur kan innebära en enkelsidighet vad gäller problem-
analysen. Risken med är att analysen sker utifrån antingen sjuksköterskans, patientens eller anhöri-
gas perspektiv och där lärarens roll blir att förtydliga komplexiteten kring detta. Studenten kan då få 
hjälp att se hur olika problemanalyser kan se ut från dessa tre perspektiv (Egidius, 2000). Dahlberg 
et.al (2003) tar upp vårdlidandets essens, en central innebörd är att; "vårdlidandet är att bli förne-
kad som en lidande människa" (s. 34). Patienter kan uppleva sig både förolämpade och förödmju-
kade av att inte bli sedd, hörd och att inte räknas med. I vårdande relationer blir vårdaren delaktig i 
patientens lidande, vilket ökar möjligheten till att patienten behåller sin värdighet (Dahlberg et.al, 
2003).  

Pettersson (2008) menar att det finns forskningsbelägg för att inte alla studenter aktiverar sig i den-
na typ av inlärning. Han ställer frågan, bidrar autencitet och situationsanknytning till att höja kvali-
tén i lärandet? Tärnvik beskriver, att forskning visar på att casemetodiken har sina begränsningar. 
Bristande engagemang kan vara ett problem, metodiken förutsätter närvaro och ansvarstagande av  
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alla deltagare. Men trots detta säger han, att den är som "klippt och skuren" för klinisk undervis-
ning, men att anpassning av metodiken till preklinisk undervisning kräver en större insats, framför-
allt när det gäller att skapa lämpliga case (Tärnvik, 2002).  

KONKLUSION 
Caseundervisning ger många möjligheter och kan användas för olika syften (J. Nordqvist och A. 
Eriksson i Bron & Willhemsson, 2005). Fakta överförs till studenten vilket ger en möjlighet att 
sammankoppla teori och praktik samt förbättrar studentens förmåga att fatta beslut. Att träna stu-
denten i kritiskt tänkande och presentera hur komplex verkligheten kan vara, ger även det studenten 
en möjlighet till reflektion. Ett kännetecken för casearbete är att det stimulerar till självständigt och 
kritiskt tänkande, samt skapar möjlighet att utveckla förmågan att leva sig in i andras livssituationer 
(Egidius, 1999).  

Casemetodik kan kombineras med föreläsningar och seminarier. Tärnvik menar att det är en fördel 
att hålla case diskussioner och föreläsningar med en och samma grupp. Lärarens möjligheter att 
integrera med studenterna underlättas, även under föreläsningarna (Tärnvik, 2002). 
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DISTANS VS CAMPUSPEDAGOGIK 

Lotten Svensson och Ulf Månsson 

Högskolan i Skövde 

INLEDNING 

Arbetet belyser likheter och skillnader vid distans- och campusundervisning. Vi har erfarenhet från 
båda undervisningsformerna och vill med detta arbete tydliggöra framgångsfaktorer för god utbild-
ning. Det finns lång erfarenhet av traditionell utbildning vid campus och befintlig teknik möjliggör 
fortsatt utveckling av undervisningen. Vidare framställs att distansundervisning inte är ett självän-
damål utan ett redskap för att uppnå vision och övergripande målsättningar. Vi diskuterar även 
pedagogiska frågeställningar ur ett lärarperspektiv genom att inledningsvis illustrera behovet av ut-
bildning för lärare som skall genomföra distansundervisning. Därefter diskuteras administrativa 
förutsättningar, pedagogiska ställningstaganden samt övriga kvalitetshöjande åtgärder. Avslutnings-
vis framställs betydelsen av och möjligheterna med kommunikation oavsett utbildningsform.  

Teori 

Vi har tagit vår utgångspunkt i tanken att studenter är villiga att lära sig och har behov av stöd för 
detta (Ramsden). Dessutom anser vi att den lärande individen är ansvarig för sin egen uppgift att 
lära sig. Vi som lärare är ansvariga för att skapa en god lärmiljö (Mezirow 2003). Utöver detta i vår 
kurslitteratur har vi tittat närmare på den magisteruppsats som behandlar Organiserandet av di-
stansutbildning via lärcenter – en studie om flexibilitet, lärande och teknikanvändning i distansut-
bildningens lokala praktik (Simu, 2008:004 ISSN 1651-4769 Department of Applied Information 
Technology). De viktiga aspekter Simu tar upp rör just problem och möjligheter kring den gränslö-
sa formen av pedagogik som distans innebär och hur detta bör eller kan organiseras.  

Uppdrag – undervisning på campus vs via lärcentrum 

Vid uppdrag att undervisa vid Högskolan i Skövde utgår de flesta naturligt från den undervisnings-
form som av tradition har varit gällande, s k campusundervisning. Denna undervisning sker i fasta 
lokaler, med fast utrustning som det är möjligt att också boka och låna nycklar och support till. AV-
utrustning finns i de flesta större salar och i mindre whiteboard och overhead.  

Vid övergång att också undervisa till lärcentrum ska kunskaper från undervisning i sal överföras till 
inspelade föreläsningar som ska klippas och kombineras med rörlig bild samt powerpointbilder 
(camtasia), sändning ska ske via telebild (direktsändning mot lärcentrum med studenter på plats), 
en till en punktsändning (via Marratech) med headset och kamera mot flera studenter samtidigt i 
ett e-mötesrum. Kommunikation sker via en lärplattform (FirstClass) där anvisningar och diskus-
sion, frågeställning sker. Styrning av tillgång till information sker av läraren. Vid en del kurser an-
vänds förinspelade CD-skivor som distribueras vid besök och som endast visas vid schemalagda 
tillfällen vilket innebär hårdare krav på fysisk närvaro av studenterna. 

Tekniken ger stora möjligheter att sända och ha kontakt över en stor geografisk yta men skapar 
också utmaningar som behöver beaktas. Teknikstöd blir nödvändigt i form av support och behoven 
ökar ju fler uppkopplingar som ska ske. Sändning till flera lärcentrum samtidigt via s k brygga kan 
också uppvisa problem då det är lätt att få en nedkopplad linje och därmed skapas tidsbrist pga 
uppkopplingsförsök. Vid sändning till flera lärcenter och där röststyrning styr vilken bild som ska 
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synas kan detta upplevas som besvärligt för bilden rör sig snabbt och kan förflyttas av en nysning, 
viskning eller liknande pga känsliga mikrofoner.  

Det är av största vikt att nya lärare som ska börja undervisa med hjälp av teknik får rätt stöd och 
hjälp eftersom det finns stora inlärningshinder och mentala trösklar för att skapa säkerhet i hanter-
ingen av tekniken. Gällande inspelning av film och produktion av manus, klippning och samman-
sättning av olika filmsekvenser (rörlig bild och PowerPoint) betyder detta än mer handledning och 
teknikstöd vilket tyvärr leder till att få lärare vill hålla på med sådan produktion.  

Den största skillnaden på de olika sätten att distribuera kunskap, klassrum och virtuellt klassrum 
eller överförbar kommunikation, är att avståndet medför kommunikationsbrister såsom missför-
stånd, undvikande att problem tas upp när de är små, att distansen/avståndet gör att nyanser i ut-
tryck inte kan tolkas och därmed kan läraren missa att gå in i rätt läge med förklaring eller stöd. Det 
ställer också större krav på disciplin på både studenten och läraren att hitta samverkan. Detta sker 
genom att tolka mycket skriftlig kommunikation som också sprids.  

För att visa på möjligheterna med denna nya form av pedagogik via olika tekniska lösningar har vi 
identifierat nedanstående framgångsfaktorer som vi anser vara nödvändiga att lösa för att lyckas väl.  

Utbildning för lärare 

För att klara hantera teknik och också den pedagogiska utmaningen att klara distribuera budskap 
utan att ha en direkt dialog och fysiskt möte kräver utbildning. Under vårt arbete har vi börjat med 
att testa och göra mycket själva med enkla handledningar och instruktioner från andra lärare. Detta 
utökades till att be tekniker om hjälp och till sist i den process vi har varit inne i, också en pedagog 
som kan visa oss hur vi bäst spelar in, klipper, pausar, gör format och sänder budskap för att mål-
gruppen ska kunna ta emot på bästa sätt. En kombination av träning inom teknik och pedagogisk 
förståelse för budskapets förpackning och förståelse för densamma krävs alltså. Vi har arbetat för att 
alla lärare som ska verka inom utbildning på campus och lärcentrum eller distans ska få möjlighet 
att gå en 7,5 hp utbilding där följande moment ska ingå: teknikanvändning sändning, inspelning, 
handledningsverktyg och lärplattform, pedagogiska aspekter vid inspelning och hantering av film 
som ska läggas ut, copyright, spridning av mtrl samt organisering av utbildning i lärplattform. 

Pedagogiska utmaningar  

Avstånd – både geografiskt och mentalt. Detta är huvudaspekten att lyckas hitta en bra lösning på 
och den kan vi anse som en nyckelfaktor för framgång. En balans i kontakt i ett media som ger alla 
inblandade möjlighet att kommunicera dygnet runt där deltagarna blir otåliga om de får vänta på 
svar, krävs. Energi krävs för att skapa närvaro i det rum studenten befinner sig, vare sig den är själv 
eller i grupp och du som lärare inte kan kommunicera om du är förinspelad. Återkoppling – möj-
lighet att ge feedback fungerar bra om kursen är upplagd på ett enkelt sätt där svar kan ges så att alla 
kan läsa och ta till sig. Utrymmet för tolkning är stor vid skrift. En möjlighet är att sända röstmed-
delande, tyvärr faller det då många studenter inte har headset och inte kan höra meddelandet, alter-
nativt stödjer inte deras datasystem att de kan spela upp filen.  

Sändning till fler lärcenter samtidigt för att skapa effektivitet – tanken är god men fungerar sällan 
bra i praktiken. Det kan innebära att schemat är fullt och du måste genomföra dina sändingar under 
en viss bestämd tid. Det lärcentrum som ramlar ur sändning pga många olika orsaker måste åter 
kontaktas och det inkräktar på de andra uppkopplades tid och upplevs mycket störande. Systemen 
är för sårbara och försök att testa om allt fungerar görs ca 15 minuter innan men det är omöjligt att 
veta om det verkligen fungerar precis när vi ska sända.  

Handledning via punkt till punktmedia (Marratech) – det är en lugnare form av handledning som 
förbered genom att boka ett e-mötesrum. Detta rum är öppet för många användare som kan kom-
ma och gå (lyssna). Flera studenter har inte tillgång till headset och kamera vilket medför att läraren 
pratar och studenterna svarar på chatfunktion. Det kan kännas frustrerande att föra en dialog på det 
viset och kräver ett stort engagemang för att tolka frågor och svar samt att försöka få en levande 
dialog.  



 

VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR 93 

Administration 

Hantering av studenternas resultat ska ske i befintliga system vilka inte har hängt med i utveckling-
en för lärcenterbaserad undervisning. Idag skrivs tentamen på de olika lärcentrumen och därefter 
skickas de med rekommenderad post till oss lärare vilket kan ta flera dagar. Detta innebär att om vi 
har många studenter klarar vi inte de 18 dagar som är krav för rättning och får begära dispens. Stu-
denterna ska ha partnerföretag eller butiker till uppgifter i varje kurs och detta ska skötas av lärcent-
rum men måste följas upp av programansvarig eller med hjälp av kursansvarig och tar en hel del att 
administrera. Programråd ska skötas på plats vilket innebär att en turné ut till våra lärcentrum tar ca 
en vecka då de ligger spridda ute i landet.  

Schemaläggning är en annan del som är viktigt där det idag inte finns någon klar linje för att förkla-
ra olika moment. Vi har strömmande föreläsningar som kallas streamade, vid seminarium har vi 
telebildsändning, handledning via Marratech och alla dessa moment beskrivs olika i schemat vilket 
leder till problem för att de tolkas på olika sätt. IT-enheten blir också belastad med bokningar som 
måste göras för att visa på utnyttjandegrad av studios och sändningsutrustning vilket gör att lärare 
ändå springer in i studios när det finns extra tid pga att det är svårt att planera in heldagar att spela 
in på. Vi har även arbetsanhopningar inför kursstart då studios blir kraftigt utnyttjade vilket innebär 
att inspelning får ske på kvällar och helger då det inte finns it-stöd att tillgå.  

Kommunikation 

Vår plattform, FirstClass, innebär stora möjligheter till transparens och spårbarhet i aktivitet både 
hos lärare och student. Det går att styra om en inlämningsuppgift endast går att lämnas in, läsas, 
skrivas ut eller vara möjlig att flytta. Det finns ett särskilt studentforum som är stängt för läraren där 
studenterna kan kommunicera frågor av social art. Läraren väljer hur stor frihet det får finnas att 
lämna kommentarer och svara/skicka meddelande till övriga i kursen. Detta är en pedagogisk utma-
ning att finna balans i frågor/svar som kan kommenteras av alla. Risken med helt fritt forum är att 
fel fokus kan dyka upp, utpekande av grupper kan göras och cirkulera, inlägg med STORA 
BOKSTÄVER av någon som är upprörd kan skapa större oro än vad som är relevant osv. För att 
utveckla en god stämning och samtalston förs en dialog med studenterna och olika varianter av öp-
penhet sker i olika kurser.  

Rekommendationer 
Utbilda all personal med relevant teknik och pedagogik för att säkerställa förståelse för mottagaren 
av budskapet. Genomför provsändningar och skriv kontrakt där det specificeras vilken teknisk ut-
rustning som måste finnas på plats beskrivs. Utveckla möjligheter till att göra levande inspelningar 
med digitalkamera för att skapa engagemang och rörelse i bilderna. Öka säkerheten i seminarie-
sändningar genom att ringa upp automatiskt till rätt IP-nummer och att alltid ha en tekniker på 
plats eller i egen studio för att följa sändningen. Undvik att schemalägga fler än två lärcenter åt 
gången. Lär ut de tekniska plattformarna till studenterna i början för att skapa mindre arbete för 
alla när kurserna sätter igång. Skapa en utbildning och genomför den omgående för all personal. 
Utveckla kurser som kan vara fristående och skapa ett bibliotek med föreläsningar som kan använ-
das och sättas samman till fler kurser.  

Slutsats 
Undervisning som distribueras till lärcentrum är en framgångsfaktor totalt som skapar många sö-
kande som finner denna modell lämplig för studier på sin hemmaplan. Den form är här för att 
stanna och därför behöver vi utveckla tekniken och vårt pedagogiska angreppssätt från att vara cam-
pusbaserat med en sal där utrustning finns för att stödja det fysiska mötet, till att vi ska inspirera på 
avstånd utan möjlighet till fysiskt möte och direktkommunikation. Vi ser stora möjligheter att ut-
veckla detta och ger också möjligheter inom ramen för eget arbete för studenten tid för egenutveck-
ling och reflektion då de får ta större ansvar. Vi ser detta arbete som en del i att belysa skillnader och 
likheter och också visa på framgångsfaktorer och dess innehåll för att skapa hållbara och stabila ut-
bildningar med studenter ute i hela landet.  
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Grundläggande programmeringsundervisning 

Sanny Syberfeldt och Mikael Thieme 

Högskolan i Skövde 

Introduktion 

Syftet med det här projektet är att utvärdera och utveckla den grundläggande programmeringsun-
dervisningen inom utbildningsprogrammet Dataspelsutveckling – programmering (180 hp) vid 
Högskolan Skövde. Ett sådant arbete är viktigt då studenternas upplevelser av grundkurserna i pro-
grammering är avgörande för om de väljer att fortsätta sina studier på programmet eller inte. De 
studenter som tar examen bedöms av lärare och programansvarig som mycket duktiga programme-
rare, och utexaminerade studenter har lätt att få jobb. Dock är det många som avbryter sina studier 
tidigt – i den studentkull som påbörjade sina studier hösten 2006 har 18 av 37 avbrutit studierna, 
samtliga under första året. Motsvarande siffror för påföljande kullar är 15 av 33 och 6 av 42. Den 
sistnämnda kullen har dock inte slutfört sitt första år. Den grundläggande frågan i arbetet är därför 
huruvida de grundläggande programmeringskurserna kan utvecklas för att bättre fånga upp de stu-
denter som hamnar efter i utbildningen och därmed öka genomströmningen både på de enskilda 
kurserna och på programmet i stort. 

Projektet har två delmål. Det första delmålet är att utveckla riktlinjer för undervisningen baserat på 
en litteraturanalys, författarnas egna undervisningserfarenheter, kurs- och programutvärderingar 
samt bedömningsunderlag. Det andra delmålet är att analysera innehållet i kurserna utifrån riktlin-
jerna och utifrån denna analys föreslå förbättringar av till exempel kursinnehåll och undervisning. 

Dataspelsutbildning vid Högskolan Skövde 

Dataspelsundervisningen (DSP) på Högskolan i Skövde består av tre program med olika fokus: 
design, programmering, samt grafik/ljud. En viktig egenskap hos DSP är att studenter från de olika 
programmen får möjlighet att interagera både inom två större projektkurser och i fritidsprojekt.  

Grundläggande programmeringskurser 

Den grundläggande programmeringsundervisningen på DSP - programmering sker i två kurser: 
grundkursen Programmeringsmetodik A (7,5 hp) och fortsättningskursen Mjukvarukomponenter i 
C++ B (7,5 hp). Kurserna ges i följd under höstterminen i årskurs ett på utbildningsprogrammet 
och syftar till att ge studenten förståelse för de tekniska faserna i ett programvaruprojekt. Denna 
grund är nödvändig för att studenterna skall kunna tillgodogöra sig undervisningen i senare kurser 
som avser hela utvecklingsprocessen. Kopplingen mellan kurserna och faserna i ett programvarupro-
jekt illustreras i Figur 1.  
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Figur 1 Kurserna behandlar de olika faserna i ett programvaruprojekt 

Programmeringsmetodik A fokuserar på problematiken kring att bygga programvara i C++ och 
liknande språk. Mjukvarukomponenter i C++ bygger vidare på detta och lägger till problematiken 
kring att bygga programvara med bra kvalitet.  

Båda kurserna utvärderas efter varje kurstillfälle baserat på enkäter och bedömningsunderlag. Enkä-
terna fylls i enskilt eller gruppvis under andra halvan av kursen och lyfter fram studenternas upp-
fattningar om kursens styrkor, kursens svagheter samt förbättringsmöjligheter för kursen. Bedöm-
ningsunderlaget utgörs av betygsgrundande kommentarer på inlämningsuppgifter och lyfter fram 
lärarens uppfattningar om studenternas styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.  

I följande avsnitt beskrivs de båda programmeringskurserna närmare. I beskrivningen sammanfattas 
resultatet av utvärderingarna från åren 2006-2008. Senare utvärderingar, speciellt utvärderingarna 
från 2008, ges av naturliga skäl mer vikt eftersom flera av bristerna som påvisas i tidigare utvärde-
ringar redan har åtgärdats. Av samma skäl beaktas heller inte utvärderingar före 2006. Resultat från 
programansvarigs årliga utvärderingsmöten med programstudenterna under motsvarande period har 
också beaktats. 

Programmeringsmetodik A 7,5hp  

Grundkursen Programmeringsmetodik A behandlar procedurell och objektorienterad programme-
ring i C++ och liknande programmeringsspråk.  

Den lärarledda undervisningen i kursen består av föreläsningar (36 timmar) och handledningar (36 
timmar) i datasal. Merparten av föreläsningarna (28 timmar) ägnas åt grundläggande begrepp och 
tekniker. För att skapa en röd tråd genom föreläsningarna och konkretisera innehållet används ett 
tärningsexempel som successivt byggs ut allteftersom nya begrepp och tekniker behandlas. Återstå-
ende föreläsningar (8 timmar) fokuserar på att gå igenom valda delar av ett lösningsförslag för in-
lämningsuppgiften.  

Kursutvärderingsenkäterna indikerar att studenterna upplever kursen och undervisningen på denna 
som givande men svår. Speciellt påpekar flera studenter att kursen är svår för studenter som inte har 
programmerat tidigare. Flera av studenterna framhåller att föreläsningarna går fort fram. Kommen-
tarerna avser både enskilda föreläsningar och att föreläsningarna kommer tätt inpå varandra. Några 
av studenterna upplever att flera av övningsuppgifterna i boken är onödigt komplicerade eftersom 
de förutsätter kunskap om matematiska begrepp. Flera studenter föreslår vidare att fullständiga före-
läsningsanteckningar bör finnas på kurshemsidan. 

Analys 

Design 

Implementa-
i

Verifiering

Validering

Programmeringsmetodik 
A

Mjukvarukomponenter i C++ B
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Mjukvarukomponenter i C++ B 7,5hp  

Fortsättningskursen Mjukvarukomponenter i C++ B behandlar design, implementation och verifie-
ring (testning) av program och programbibliotek med bra kvalitet i C++ och liknande språk.  

Den lärarledda undervisningen på kursen består av föreläsningar (24 timmar) och handledningar 
(24 timmar). Föreläsningarna syftar till att gå igenom centrala begrepp och tekniker samt exemplifi-
era hur dessa kan omsättas för att lösa konkreta programmeringsproblem. Föreläsningarna bygger 
vidare på tärningsexempelserien som påbörjades i grundkursen. 

Kursutvärderingsenkäterna visar att studenterna anser att kursen och undervisningen på denna är 
givande men samtidigt utmanande. Liksom för grundkursen framhåller några av studenterna att 
förläsningarna går fort fram. Även i det här fallet avses både tempot på enskilda föreläsningar och 
att föreläsningarna följer relativt tätt efter varandra under kursens första halva. Några studenter upp-
lever att det är svårt och tidskrävande att hitta på egna problem att lösa i inlämningsuppgiften. 

Bedömningsunderlaget indikerar att merparten av studenterna är motiverade och självgående, till 
exempel hittar studenterna på och löser problem som går långt utanför vad som faktiskt krävs i kur-
sen. På den negativa sidan har flera av studenterna svårt att hålla isär olika aspekter i lösnings- och 
rapportstrukturen, till exempel blandar flera studenter ihop problembeskrivning och design. Flera 
studenter uppvisar också bristfällig förmåga att analysera den tekniska lösningen, till exempel är det 
vanligt att analysen är av sammanfattande snarare än analytisk karaktär.  

Sammanfattning av litteraturstudie  

Litteraturstudien har omfattat forskningsartiklar från tidsperioden 1980-2009, då det var först un-
der 1980-talet som objektorientering infördes i större utsträckning i grundläggande programme-
ringsundervisning. I listan nedan redovisas de viktigaste resultaten från litteraturstudien. 

Fokusera på förståelse för grundläggande programmeringskoncept och problemlösningsförmåga snarare än 
på ett paradigm. Den etablerade ”tes” som vägledde tidig programmeringundervisning (procedurell 
programmering samt förståelse för uppdelning av problem, lösningsalgoritmer och datastrukturer) 
möttes under 80- och 90-talet av en ”antites” i form av en objektorienterad pedagogik, där design-
koncept på en hög nivå, såsom arv och polymorfism, introduceras tidigt och lågnivåkoncept som 
selektion och iteration senareläggs (Decker & Hirshfield 1994). På senare tid tycks området allt mer 
röra sig mot en syntes, där objektorienterade språk används och det slutgiltiga målet är att studen-
terna lär sig en objektorienterad programmeringsmetodik, men där inledande kurser eller kursmo-
ment inte är beroende av objektorienterade koncept (Muziol 2008, Lewis 2000, Burton & Bruhn 
2003, Marion 1999). Studenterna får alltså inledningsvis programmera procedurellt, om än i ett 
objektorienterat språk. Reges (2006) visar på goda resultat från en sådan ansats. Det råder dock inte 
enighet om att detta är den bästa metoden – till exempel förordar Alphonce och Ventura (2002) en 
ansats baserad på objektorienterad design. 

• Satsa på problembaserade, entusiasmerande uppgifter och använd språk som stödjer dessa. Den 
viktigaste egenskapen hos en programmerare är problemlösningsförmåga, och grundläg-
gande programmeringsundervisning bör därför nära studentens intresse för problem och 
problemlösning. För en student som vid kursstart inte har ett intresse för programmering 
kan de traditionella och grundläggande övningsuppgifterna (in- och utmatning av text, fil-
hantering etc) verka meningslösa och uttråkande. Det är därför viktigt att välja språk och 
utvecklingsmiljöer som tillåter studenter att snabbt komma till intressanta problem, och där 
resultatet av programmeringen blir synligt och effektfullt. Muziol (2008) menar att dyna-
miska språk och scriptspråk därför är särskilt lämpliga för programmeringsundervisning.  

• Låt studenterna samarbeta och lära av varandra. En modern approach till programmering är 
så kallad parprogrammering. Preston (2006) sammanställer forskning om användandet av 
parprogrammering som ett pedagogiskt verktyg, och visar hur parprogrammering kan ut-
vecklas för att förbättra studenternas lärande. Parprogrammering har visats påverka studen-
ternas lärande positivt, och kan också öka studenternas uppskattning för programmerings-
övningar. 
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Riktlinjer och förbättringsförslag 

Abstraktion utifrån litteraturanalysen, undervisningserfarenheter, kursutvärderingar och bedöm-
ningsunderlag har resulterat i fyra riktlinjer för att förbättra programmeringsundervisningen på ut-
bildningsprogrammet. Riktlinjerna beskrivs och motiveras närmare i följande avsnitt. 

Riktlinje 1: Undvik onödig komplexitet 

Onödig komplexitet uppstår när studenterna upplever att undervisningen förutsätter förståelse för 
komplexa matematiska begrepp som inte är relevanta i den aktuella kursen. Med anledning av detta 
föreslås att kursansvarig i samråd med handledarna identifierar och utvärderar alternativ kurslittera-
tur. 

En av föreläsningarna i grundkursen lider av samma problem. I programexemplet som gås igenom 
används komplexa tal och rekursiva serier, vilka i sig inte är relevanta i kursen. Förslagsvis bör pro-
gramexemplet bytas ut, till exempel mot ett nytt programexempel som visar hur en vektortyp kan 
realiseras med hjälp av operatoröverlagring.  

Riktlinje 2: Undvik överbelastning 

Överbelastning uppstår när studenterna upplever att undervisningen går för fort fram. Flera studen-
ter framhåller att detta gäller för föreläsningarna i båda programmeringskurserna. Synpunkterna 
gäller dels enskilda föreläsningar men också att föreläsningarna följer tätt efter varandra. Enligt 
Ramsden (2003) leder överbelastning till ytlig snarare än djup inlärning.  

Med anledning av detta föreslås tre konkreta åtgärder. För det första föreslås tempot på enskilda 
föreläsningar att minskas genom att fokusera på de viktigaste begreppen. För det andra föreslås att 
föreläsningarna sprids ut över en längre period, till exempel under 75 % (istället för 50%) av kursti-
den. Anledningen till att föreläsningarna inte sprids jämt över kurstiden är att erfarenheten visar att 
det är värdefullt att relevant teori gås igenom i god tid innan examinationen. För det tredje föreslås 
att föreläsningsanteckningarna utvecklas och läggs upp på kurshemsidan så att studenterna inte be-
höver anteckna lika mycket. Detta bidrar också till att göra undervisningen mer tillgänglig, vilket är 
eftersträvansvärt (Carstensen & Henriksson, 2007). 

Riktlinje 3: Utgå från problem 

Programmeringsundervisning kan karakteriseras som antingen problem- eller språkfokuserad. Pro-
blemfokuserad undervisning utgår från problem och hur dessa kan lösas mha programmeringssprå-
ket. Språkfokuserad undervisning utgår istället från konstruktionerna i språket. Författarnas erfa-
renhet är att den förra varianten är att föredra eftersom att tillämpningen och nyttan av språkkon-
struktionerna hamnar i fokus. Muziol (2008) menar att det är viktigt studenterna snabbt kommer 
igång med att lösa intressanta problem. 

Föreläsningarna som behandlar procedurella tekniker i grundkursen följer inte riktlinjen och har 
mer karaktär av språkfokuserad undervisning. Förslagsvis bör föreläsningarna utvecklas och utgå 
från konkreta problem istället för språkkonstruktioner. Ett konkret förslag är att tärningsexempelse-
rien påbörjas redan under dessa föreläsningar. En positiv följdeffekt av detta är också att skillnader 
och likheter mellan procedurell och objektorienterad programmering lyfts fram eftersom samma 
problemdomän återanvänds. 

Riktlinje 4: Reflektera kraven 

Baserat på bedömningsunderlaget för fortsättningskursen framgår det att det är viktigt att reflektera 
vad som förväntas av studenten under kursens gång. I den aktuella kursen finns förväntningarna 
tydligt beskrivna i objektiv bemärkelse, till exempel i inlämningsuppgiften. Enligt Ramsden (2003) 
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måste dock förväntningarna kommuniceras så att är tydliga för studenten i subjektiv bemärkelse. 
Baserat på detta föreslås att föreläsningarna utvecklas till att i större utsträckning reflektera kring vad 
som förväntas av studenterna i inlämningsuppgiften. För att underlätta för studenterna att välja 
problem föreslås vidare att föreläsningarna kompletteras med en genomgång av några lämpliga ex-
empelproblem. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis har arbetet lett fram till konkreta riktlinjer och förbättringsförslag för den 
grundläggande programmeringsundervisningen inom utbildningsprogrammet Dataspelsutveckling 
– programmering vid Högskolan i Skövde. Riktlinjerna bygger på abstraktion utifrån litteraturana-
lys, undervisningserfarenheter, kursutvärderingar och bedömningsunderlag. Förbättringsförslagen, i 
sin tur, har arbetats fram genom att analysera om och i så fall hur undervisningen avviker från rikt-
linjerna. 

Arbetet indikerar att det är viktigt att utgå från flera källor (litteratur, utvärderingar etc) i samband 
med undervisningsutveckling. Till exempel indikerar bedömningsunderlaget att flera av studenterna 
har problem med det analytiska perspektivet i inlämningsuppgifterna, vilket inte återspeglas i kurs-
utvärderingarna. Vidare indikerar arbetet att det är värdefullt att arbeta fram generella riktlinjer 
utifrån underlaget eftersom att samma grundläggande problem kan återkomma i olika former i olika 
undervisningsmoment. Till exempel finns problemet med onödig komplexitet i kurslitteraturen och 
föreläsningarna på grundkursen, men enbart problematiken med litteraturen återspeglas i underla-
get. 

Framtida arbete 

Detta arbete har fokuserat på problemet med avhopp och varierande förkunskaper och förväntning-
ar i tidiga programmeringskurser i dataspelsutveckling – programmering. Ett första steg i ett fortsatt 
arbete är att omsätta riktlinjerna i praktiken och utvärdera resultatet, men det vore också intressant 
att göra liknande utvärderingar av andra programmeringsinriktade utbildningar på högskolan.  
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EXAMENSARBETE – ATT LYCKAS SOM  

STUDENT OCH HANDLEDARE 

Maria Henricson, Susanne Knutsson och Margareta Mollberg 

Högskolan i Borås 

Abstract 

Utvecklingsarbetet syftar till att kartlägga studenter och handledares förväntningar inför handled-
ningsprocessen vid examensarbete på såväl grund- som avancerad nivå, samt utvärdera utfallet. Ex-
amensarbete på grundnivå har funnits sedan 1996. Examensarbete på avancerad nivå, infördes 
2008. Ingen utvärdering är gjord. Vid examination av examensarbete 2008 (avancerad nivå) fick 60 
% göra omfattande kompletteringar för att nå godkänt resultat. Kritik framkom eftersom det var 
stor skillnad mellan handledare och examinators åsikter beträffande bedömning av studenternas 
arbeten. Därav är det angeläget att belysa studenters och handledares förväntningar inför handled-
ningsprocessen och hur dessa förväntningar uppfylls. Datainsamling sker med hjälp av enkät och 
analyseras med innehållsanalys.  
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DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL I-THO 

RELATIONSSHIP WITHIN EDICATION 

Bilyana Martinovsky 

Högskolan i Borås 

Abstract 

Development of education can take different shapes and forms. In this project I describe and reflect 
on three forms of development: relationship between teacher and student, internationalization and 
planning/ realization of new courses within the program of System Development at IDA, HB. 
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ATT VARA ’KRITISK’- HUR KONKRETISERAS OCH 

ISCENSÄTTS DET I HÖGRE UTBILDNING? 

Anita Norlund 

Högskolan i Borås 

Abstract 

Att elever i allmänhet och studenter i högre utbildning i synnerhet (se t ex Olstedt, 2007) ska för-
hålla sig ’kritiskt’ till det de möter i sin utbildning är något som vi ofta understryker vikten av. Min 
avhandling (Norlund, 2009) som avser gymnasieskolan, liksom Blåsjös (2004), som avser högre 
studier, visar dock att företeelsen är vag och inte alldeles lätt för läraren att konkretisera eller för 
eleven/studenten att förstå. Området är dock angeläget; dels för att det svårfångade medvetet eller 
omedvetet kan upplevas som en besvärlig uppgift för lärare att hantera, dels för att det kan antas 
utöva press på studenterna om de får uppmaningen att vara kritiska utan att veta vad som egentli-
gen förväntas. Ytterligare ett motiv för att det här är ett angeläget område är att allt fler röster höjs 
för att procedurfrågor, dvs om citatteknik och referensteknik börjar ta över, snarare än ett fokus på 
att studenter på allvar och på djupet ges möjlighet att på ett kritiskt sätt erövra ny kunskap som inte 
minst gör dem bättre rustade för sin kommande profession.  

Definitionen av kritisk är inte oproblematisk att göra. Olstedt (2007) återger flera olika definitio-
ner, inte minst i ett historiskt perspektiv. Jag väljer här att använda en typologi som jag själv ställt 
samman (Norlund, 2009). Den behandlar fyra aspekter; kritisk-analytisk, kritisk-integrerande, kri-
tisk-evaluerande och kritisk-ideologisk. Den första kritisk-analytisk handlar exempelvis om att jäm-
föra eller se orsak och verkan. Kritisk-integrerande aktiviteter innebär att olika perspektiv eller inne-
håll ställs mot, och integreras med, varandra eller med studentens ställningstagande. Kritisk-
evaluerande aktiviteter handlar om att bedöma trovärdighet i en text eller textens relevans för en 
uppgift. Slutligen innebär kritisk-ideologisk läsning att ett maktperspektiv läggs på det lästa och att 
underordnade gruppers villkor uppmärksammas. 
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DESIGNING WITH SMART TEXTILES FROM A 

PEDAGOGICAL PERSPECTIVE  

Linda Worbin 

Högskolan i Borås 

Abstract 

This paper presents a pedagogical perspective on how to design with smart textiles, an area of tex-
tiles with qualities that could for example sense and react to environmental stimuli in different 
ways. These new materials requires, as well as opens up for, new ways of design and use. 

This paper aims to describe a design process with focus on using smart textiles as a teaching material 
in education for young children. This will be done by using the “Do Pattern” from one of my ex-
perimental design projects. 

To be able to understand new material qualities in a design process, the investigation has to show a 
kind of simple and clear pattern, a kind of pedagogical design. With this approach to “pedagogical 
design” I aim to describe the design process and result in a simple way, so both designers and educa-
tionalists could understand the design and pedagogical qualities within smart textiles. 
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FRÅN TEORI TILL PEDAGOGISKA LÖSNINGAR 

ATT VÄCKA INTRESSE FÖR INGENJÖRSYRKET 

Anders Biel, Hans Johansson och Stefan Zomborcsevics 
Högskolan i Skövde 

Abstract 

Sedan mer än ett årtionde har intresset i västvärlden för akademiska studier inom naturvetenskap 
och teknik stadigt varit i avtagande. Hur kan detta komma sig då den moderna värden i allt högre 
grad karakteriseras av ett starkt beroende av olika tekniska lösningar för att det dagliga livet skall 
fungera? En central roll i den teknikberoende samhällsutvecklingen har den yrkesgrupp som kallas 
ingenjörer. Många beslutsfattare inom både det offentliga och företagsvärlden oroas för att de aka-
demiska utbildningar som leder fram till högskole- och civilingenjörer verkar ha tappat väldigt 
mycket av sin attraktionskraft. 
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TEKNIKPLATTFORM FÖR BARN OCH UNGDOMAR 

Anna Syberfeldt, Magnus Holm, Matias Urenda-Moris och Jonas Svanh  
Högskolan i Skövde 

Abstract 

Det pedagogiska utvecklingsarbete som beskrivs i denna artikel rör ett projekt som avser att utveckla 
en experimentell teknikplattform för att stimulera teknikintresse hos barn och ungdomar. Målsätt-
ningen med projektet är att fler, inte minst tjejer, ska välja tekniska program på gymnasiet och sena-
re även tekniska program på högskolan. Tanken är att teknikplattformen ska turnera runt i högsta-
die- och gymnasieskolorna samt på utbildningscentrum. Detta ger eleverna chansen att möta teknik 
i sin vardag och att under lektionstid utforska teknikområdet. Plattformen ska vara fantasieggande 
och uppmuntra elevernas tekniska kreativitet. Pedagogiken bygger på problembaserat lärande – 
konceptet handlar om att våga anta tekniska utmaningar! 

Två huvudsakliga pedagogiska utmaningar har identifierats kring teknikplattformen. Den första av 
dessa är frågan hur teknikplattformen ska utformas och användas för att väcka teknikintresse hos 
barn och ungdomar. Då vi som lärare på högskolan är vana att undervisa vuxna och inte har någon 
större kunskap kring barn- och ungdomspedagogik är detta ingen enkel fråga att besvara. Den andra 
pedagogiska utmaningen är frågan om stöd för lärare på högstadier, gymnasium och utbildnings-
centrum. Vi måste inte bara stöjda lärarna i själva användningen av teknikplattformen i undervis-
ning, utan vi måste även lyckas i att övertyga lärarna om plattformens nytta. I artikeln så diskuteras 
de båda pedagogiska utmaningar i mer detalj och en redogörelse för hur de angripits presenteras. 
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KURSVÄRDERING SOM VERKTYG I LÄRANDET 

Paula Berntsson, Ingela Ivarsson och Yvonne Larsson 

Högskolan Väst 

Abstract 

Enligt Högskoleförordningen (kap 1 §14) har vi som lärare på högskola och universitet en skyldig-
het att ge studenterna möjlighet att framföra sina synpunkter på de kurser de deltar i, både under 
kursens gång och efter avslutad kurs. Vi är också skyldiga att återkoppla ett sammanställt resultat av 
deras uppfattningar till dem. Som Högskoleverket framhåller i Kursvärdering för studentinflytande 
och kvalitetsutveckling (2004) handlar detta också om studenternas rättigheter i fråga om studentin-
flytande och kvalitetsutveckling. Högskoleverket lyfter även fram hur kursvärderingar kan vara ett 
verktyg i studenternas lärandeprocess.  

I vårt arbete ska vi utifrån riktlinjer från Högskoleverket, olika rapporter och våra egna erfarenheter 
av kursvärderingar ge förslag på hur man kan arbeta med kursvärdering som verktyg i studenternas 
lärande.  

Undersökning av projektarbete inom Fastighetsmäklarprogrammet och Lantmäteriingenjörspro-
grammet Högskolan Väst. 

Genom att fråga studenter och lärare på programmen i en skriftlig enkät skall vi försöka utröna 
former för och innehåll i förekommande projektarbeten . 

Syftet är att få en uppfattning av arbetsvolym – värdering av arbetsformer – betygssättning, tidsåt-
gång m.m. 

Skillnader och likheter mellan studenternas uppfattningar och lärarnas skall också observeras - om 
möjligt. 

Undersökningen kommer att omfatta ca 300 studenter och lärarna i ca 25 kurser. 
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BEDÖMNINGSMATRIS 

Lisa Dimming och Christina Halvarsson 

Högskolan Väst 

Abstract 

På institutionen ”Individ och samhälle” har det påbörjats ett arbete kring kvalitetssäkring av vår 
verksamhet. Det är ett angeläget och viktigt arbete. För oss som arbetar på lärarprogrammet kan det 
handla om att få en samsyn och bedömningsöverensstämmelse vad gäller exempelvis examinationer 
av studenternas arbete. Mål och bedömningskriterier är svårtolkade vilket kan få till följd att studen-
ternas skriftliga arbeten inte blir likvärdigt bedömda.  

Vi kommer i vårt utvecklingsarbete att försöka utforma en bedömningsmatris som stöd i bedöm-
ningen av den verksamhetsförlagda uppgift lärarstudenter, som läser mot förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskolans tidigare år, gör under sin tredje termin. 
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ATT GÅ FRÅN TEORI TILL PRAKTIK I JURIDIK-

UNDERVISNING FÖR BLIVANDE 

SOCIALPEDAGOGER 

Anna Hammarén och Elisabet Björquist 

Högskolan Väst 

Abstract 

På institutionen Individ och samhälle finns utbildningen Socialpedagogiska programmet i vilken 
det ingår en kurs som heter ”Det sociala arbetets juridik”. Denna kurs bygger på föreläsningar och 
övningsuppgifter kopplade till dessa.  

Vi vill stötta studenterna i att gå från teori till praktik i denna kurs och kommer i vårt utvecklings-
arbete att försöka skapa en användbar modell att använda i undervisningen. Syftet är att studenterna 
skall förstå hur man använder juridiskt källmaterial i riktiga fall, de skall lära sig tänka som jurister 
och samtidigt arbeta socialpedagogiskt. 

Vi kommer att titta på redan befintliga modeller för att undersöka dess användbarhet och söka in-
spiration.  
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KVALITETSSÄKRAD EXAMINATION 

Åke Larsson och Anna Runnemalm 

Högskolan Väst 

Abstract 

För varje kurs inom högskolan delas ett betyg ut. Det finns på Högskolan Väst i dagsläget ett beslut 
om att fyra olika betygsskalor, U/G, U/G/VG, U/3/4/5 och den sjugradiga ECTS skalan få använ-
das. Vilken betygsskala som används i en kurs ska framgå av kursplanen. 

Examinationen är ett medel för bedömning av studenternas prestationer och utgör därmed underlag 
för betygsättning efter genomgången kurs. Examinationen bör således återspegla de för kursen upp-
satta mål som finns i kursplanen. 

Av kursplanen ska studenten i förväg kunna återfinna vilka kursens mål är men även vilken exami-
nationsform som kommer att användas. 

Vi vill i detta projekt se vilken koppling det finns mellan de olika betygen, kursens mål och exami-
nationsform. Följande fem frågor avser vi studera inom ramen för detta arbete: 

• För betyget godkänt – hur framgår det i kursplanen vad som krävs av studenten för att få 
godkänt betyg? 

• För betygsskalor med fler än två nivåer – hur framgår det i kursplanen relationen mellan 
kunskapsnivå och betygsskala? 

• Hur ska jag som lärare disponera undervisningen för att det ska återspegla examinationen? 
Är det relevant att lägga mycket tid på kursavsnitt vars kunskapsinnehåll motsvarar betyg 5 
i en femgradig skala? 

• Kan man införa någon form av matris som i detalj visar vad studenten behöver kunna för 
de olika betygen? 

• Hur kan man på ett tydligt sätt implementera ett kvalitetssäkrat sätt att examinera och be-
tygssätta studenternas kunskapsnivåer? 

Genom att studera litteratur inom området och kursplaner från olika högskolor vill vi undersöka 
om det finns några exempel på koppling mellan betyg och uppsatta kursmål alternativt se om någon 
har försökt hitta en koppling mellan betyg och uppsatta kursmål och värdera detta. 
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LÄKEMEDELSBERÄKNING 

Lars Skeppstedt och Anna Kari Bromander 

Högskolan Väst 

Abstract 

Läkemedelshantering är ett kvalificerat arbete och en av sjuksköterskans viktiga uppgifter. Hanter-
ing av läkemedel kräver goda kunskaper och gott omdöme. Att iordningställa läkemedel sker ibland 
under pressade situationer som tidsbrist och hög arbetsbelastning, samtidigt som beräkningar av 
doser, infusionshastighet och spädning inte får bli fel.  

Läkemedelsberäkning upplevs av många studenter som svår. 

Avsikten med studien är att hitta en undervisningsform med traditionella föreläsningar kombinerat 
med arbetsintegrerat lärande (AIL) för sjuksköterskestudenten. AIL utförs genom att sätta in läke-
medelsberäkningarna i en så naturlig situation som möjligt, dvs. utforma laborativa uppgifter, som 
på ett trovärdigt sätt liknar sjuksköterskans arbetssituation på arbetsplatser som primärvården och 
på vårdavdelningar. 

Utvärderingen kommer att ske med en enkät. 



 

114 VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR 

”CRITICAL READING AND WRITING” – HUR KAN DET 
GRUNDLÄGGAS INOM HÖGRE UTBILDNING? 

Lenah Skärstrand 

Högskolan Väst 

Abstract  

Vid institutionen OHK pågår ett utvecklingsarbete som syftar till en förändring av Hälsopromo-
tionsprogrammet. Ett helt nytt program, det nya Hälsovetarprogrammet kommer att starta hösten 
2009. Tidigare kurser omarbetas till innehåll och form och nya kurser skapas i syfte att möta nya 
målgrupper. I samband med utvecklingsarbetet har arbetslaget lyft fram betydelsen av att studenter-
na, förutom ämnesspecifika kunskaper inom hälsopromotion, pedagogik och folkhälsovetenskap, 
också förvärvar ett vetenskapligt förhållningssätt och att ett sådant grundläggs redan vid program-
start och därefter kontinuerligt fördjupas under den tre år långa utbildningen. Det handlar bl.a. om 
förmågan att läsa, förstå och själv konstruera akademisk text, att förhålla sig kritisk till olika utsagor 
och hantera kurslitteratur utifrån ett kritiskt förhållningssätt. I samband med diskussionerna i ar-
betslaget har begreppet ”critical reading and writing” lanserats som en särskild metodik. I mitt hög-
skolepedagogiska utvecklingsarbete vill jag undersöka vad begreppet står för och vilka strategier vi 
inom hälsovetarprogrammet skulle kunna använda för att stärka studenternas kompetenser avseende 
ett vetenskapligt förhållningssätt. Vad ska vi koncentrera oss på och hur kan färdighetsträning av 
dessa kompetenser integreras i de olika ämneskurserna? Hur kan vi förverkliga progressionen i såda-
na vetenskapliga/ akademiska färdigheter? 

Då praktik på fältet är ett avgörande inslag i programmet och det nu, på ett än mer tydligt sätt, 
inkluderas i olika ämneskurser blir AIL-perspektivet påtagligt och det är min förhoppning att studi-
en kan resultera i ett konkret förslag till hur samtliga undervisande lärare inom programmet kan 
arbeta för att förena ämneskunskaper med ett arbetsintegrerat lärande och en fördjupad vetenskaplig 
kompetens.  
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