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Förord 
 

För fjärde året i rad har vi nöjet att i denna rapport presentera en rad 
olika pedagogiska utvecklingsarbeten från högskolorna i Borås och  
Trollhättan (Högskolan Väst). Utvecklingsarbetena är en del av den  
högskolepedagogiska grundutbildningen som finns vid respektive lärosä-
te. Utbildningarna genomförs på olika sätt, men har som gemensamt 
syfte att stödja universitetslärare att utveckla ett reflekterande och under-
sökande förhållningssätt till sin undervisning samt att stimulera till en  
pedagogisk diskussion, allt i syfte att utveckla ”Scholarship of Teaching 
and Learning”.  

Sedan flera år har ett utökat samarbete mellan våra lärosäten lett till en 
gemensam konferens, Pedagogisk utveckling i högskolan (PUH), där de 
högskolepedagogiska utvecklingsarbetena presenteras. Dels för att sprida 
pedagogiska erfarenheter över lärosätesgränserna, dels för att säkra kvali-
teten i de två högskolornas respektive utbildningar. Genom att skriva och 
presentera ett pedagogiskt utvecklingsarbete i en autentisk konferenssitu-
ation blir kunskapen kollektiv och till gagn för fler än den enskilde  
individen. 

Årets konferens gick av stapeln vid Högskolan i Borås den 14-15 april. 
Under konferensen visades en bredd av arbeten upp, som exempel kan 
nämnas områden såsom Bolognaprocessens inverkan på utbildningarna, 
entreprenöriellt tänkande, att utveckla studenters skrivande, lärandemiljö 
och distansutbildningar – bara för att nämna några. I kvalitetssäkringssyf-
te skedde dessutom bedömningen av arbetena över lärosätesgränserna.  
I denna utgåva återfinns alla presentationer i form av abstract eller ”full 
papers”. Syftet med denna skrift är att sprida resultat över ämnes-
/institutions- och lärosätesgränser.  

Vi tackar varmt alla deltagare för ett väl genomfört arbete. 

Högskolepedagogiska enheterna vid Högskolan i Borås  
och Högskolan Väst. 
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Bolognaprocessens inverkan på lärandet 
Agnes Andersson, Anita Pettersson  | Högskolan Borås 
och Helena Filipsson Nyström   

Abstract 

Under de senaste tolv åren har ett stort antal europeiska länder samverkat 
för att nå en enad utbildningsstrategi inom EU, den s.k. Bolognaproces-
sen. Incitamentet var att skapa en miljö som främjar anställningsbarheten 
och rörligheten hos arbetskraft inom EU och övriga välden. Målet är att 
senast 2010 ha skapat förutsättningar för en ”European Higher Educa-
tion Area” med konkurrenskraft gentemot t ex USA och Sydost Asien.  

Här görs en jämförelse av tre olika utbildningar före och efter Bologna 
för att svara på frågan om Bolognaprocessen påverkat lärandet. Utbild-
ningarna ges vid två olika lärosäten i Västra Götalands Län. Arbetet med 
Bolognaprocessen har skett i olika takt både inom och mellan olika lä-
rosäten. Program- och kursplaner har blivit tydligare, lärandemål har 
införts, undervisningsformerna har blivit mer genomtänkta och examina-
tionsformerna har kopplats till lärandemålen. Förändringarna har till 
största delen bidragit till en förbättrad lärandemiljö. 

Introduktion 

Universiteten har under århundraden förändrats för att möta samtidens 
efterfrågan. I Sverige influerades det högre lärandet av Humboldt tradi-
tionen och anglosaxiska synsättet att högre utbildning skall vara tillgäng-
ligt för en större krets än privilegierade, adel och präster (1). Denna ut-
veckling har fortsatt in i vår tid. Det senaste bidraget till en föränderlig 
högskola är Bologna deklarationen (2). 

Målet då processen inleddes 1999 i Bologna var att göra Europa till ett 
sammanhållet område för högre utbildning, ”European Higher Educa-
tion Area”, och att säkra jämförbar utbildningskvalité och akademiska 
examina inom Europa. Genom Bolognaprocessen hoppas de 49 involve-
rade europeiska länderna uppnå tre mål: 

• att rörligheten av arbetskraft skall öka 

• att anställningsbarheten skall främjas 

• att stärka konkurrenskraften för utbildningsområdet Europa (3) 
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I Sverige har Bolognaprocessen implementerats i och med högskolere-
formen 2007 (SFS 2006:1053) och den nya högskoleförordningen. Här 
definieras ett förändrat poängräkningssystem där 1 poäng blir 1,5 hög-
skolepoäng; förändrade generella examina med uppdelning på grundnivå 
(kandidatexamen, avancerad nivå (master) och forskarutbildning) (4). 
Läroplaner och studieplaner för olika utbildningarna blir obligatoriska 
och specificerade lärandemål skall anges för varje kurs. Dessutom införs 
ett nytt 7-gradigt betygssystem, European Credit Transfer System 
(ETCS), där alla betyg skall bli jämförbara. Till alla examensbevis ska 
bifogas ett kostnadsfritt ”Diploma Supplement” som på engelska utför-
ligt beskriver den aktuella examen samt nivå på utbildningen. I examens-
beviset ska antalet högskolepoäng examen omfattar anges, samt beskriv-
ning av förväntade lärandemål (learning outcomes).  

Kvalitetskontroll av utbildningar, lärare, kurser etc. är en central fråga i 
Bolognaprocessen (5). Den kanske största förändringen är att man går 
över från ett lärar- och kurscentrerat fokus till ett studentcentrerat och 
målfokuserat perspektiv då specifika lärandemål skall uttryckas i varje 
kursplan och utbildningsplan (4).  

Inflytandet av Bolognaprocessen har varit olika tydligt inom olika lä-
rosäten och olika utbildningar. Denna kartläggning av tre olika utbild-
ningar vid två svenska lärosäten studerar om Bolognaprocessen inverkat 
på lärandet. Är Bologna deklarationen en papperstiger? Har de administ-
rativa förändringarna ett negativt inflytande på lärandet eller har upp-
stramningen och studentcentreringen givit ett bättre lärandeklimat? 

Material och Metod 

Material 

Baserat på egen kunskap och intresse har tre utbildningar utvalts: 

• Logistikingenjörsprogrammet (180 hp) vid Högskolan i Borås 

• Läkarprogrammet (330 hp) vid Sahlgrenska Akademin, Göte-
borgs Universitet 

• Masterprogrammet Energi- och materialåtervinning (120 hp) 
vid Högskolan i Borås 
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Från varje utbildning har en kurs valts för djupstudier:  

• Logistik 1 – (Logistikens verktyg och metoder) (7,5 hp) är på 
grundläggande nivå  

• Internmedicinkursen (38 hp) ligger under termin 6-8 på läkar-
programmet och sträcker sig över de första 3 åren som betecknas 
som grundnivå och fortsättningen som är på avancerad nivå  

• Energiåtervinning – termiska system (7,5 hp) återfinns på avan-
cerad nivå 

Metod 

Värdering av Bolognaprocessens effekt har gjorts strukturerat genom att:  

• Identifiera den sista icke Bologna-anpassade kursen och den  
första Bologna-anpassade  

• Genomföra en strukturerad djupintervju (appendix 1) med kurs-
ledare utifrån i förväg utskickade frågor avseenden gjorda  
förändringar med anledning av Bolognaprocessen 

• Ta reda på kursresultat före (sista examinationen) och efter  
Bolognainförandet 

• Göra litteratursökning 

Effekten på lärandet har evaluerats genom att: 

• Jämförelse av program respektive kurs och före och efter Bolog-
naförändringarna 

• Jämföra lärandemålen före och efter Bolognifieringen av kursen 

• Studera examinationsformer före Bologna och efter Bologna och 
dess relation till lärandemålen 

• Kommentera lärandemålen i förhållande till kraven i arbetslivet 

• Jämföra effekterna av Bologna processen utifrån kandidat,  
magister och masterprogram 

• Studera betygens förändring med anledning av Bologna och dess 
inverkan på lärandeklimatet 
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Resultat 

Program, övergripande struktur 

Bologna tydliggjorde skillnaden mellan grundnivå och avancerad nivå, 
med en högre grad av fördjupad inlärning. Utbildningarna är numera 
mer enhetligt strukturerade med till största delen 3 år på grundnivå, 2 år 
på avancerad nivå (master). Tidigare, före 2000, fanns bara 1-åriga ma-
gister utbildningar i Sverige. År 2000 startade arbetet på Ingenjörshög-
skolan att närma sig Bologna genom att utöka några magisterprogram till 
1,5 år och från och med 2003 har det både funnits 1- och 2-åriga magis-
terprogram. De 2-åriga gjordes 2006 om till 2-åriga masterprogram efter 
ansökan till Högskoleverket. Även om 1-åriga magisterutbildningar inte 
ingår enligt Bologna så finns de kvar.  

Inom logistikingenjörsprogrammet var utbildningen 3,5 år på grundnivå 
med en valbar komplettering med ett 1-årigt magisterutbildningspro-
gram. Efter Bolognaanpassningen blev grundutbildningen 3 år och en 
valbar masterutbildning till logistikingenjör på 2 år. 

Läkarutbildningen kvarstår i oförändrad längd på 5,5 år, men individuel-
la projektarbetet ökas från 15 till 30 hp med sekundär inverkan på andra 
kurser som kortats. Internmedicin har blivit av med ca 3 veckor och vissa 
undervisningsdelar har därför komprimerats. 

Programmet för materialåtervinning skapades 2007 i och med kraven på 
ett formellt masterprogram, som en utveckling från teknologie magister i 
kemiteknik med inriktning mot resursstyrning och materialåtervinning 
och är numera mer inriktad på energi.  

Kurser 

Logistik 1 genomförde den sista obolognifierade kursen 2005-2006 och 
den första bolognifierade första 2006-2007. Kursplanerna har gradvis 
anpassats till Bologna.  

Den sista obolognefierade internmedicinkursen vid läkarprogrammet 
examinerades januari 2010 och den första bolognefierade gruppen stu-
denter tenterade ett år senare i januari 2011. Nytt på kursen är att det 
har lagts till en vecka med case och ett livsstilsblock– något som initierats 
av Bolognas krav på bredd och reflektion på avancerad nivå. 
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Kursen Energiåtervinning – termiska system har funnits sedan 2005-
2006. Läsåret 2008-2009 är den första den bolognifierade kursen. 

Lärandemål 

Före Bologna var kursmålen på båda ingenjörsutbildningarna inte lika 
tydligt skrivna som efter Bolognaanpassningen. Inom Logistik 1 kursen 
uppdaterades lärandemålen efter Bologna. Lärandemålen sätts av 
kursansvarig lärare, eftersom annan ämneskompetent person ofta saknas, 
ibland i diskussion med programansvarig. Vid kursstart går kursansvarig 
lärare igenom kursplanen för att tydliggöra målen för studenterna. Inom 
läkarutbildning har internmedicinkursen som helhet fått kursmål satta av 
kursansvarig men också har samtliga ansvariga på delområdena tvingats 
till att formulera en studiehandledning med konkreta lärandemål och hur 
de skall uppnås. Detta har inte funnits tidigare. Lärandemålen används 
ännu inte i undervisningen då de är rykande färska. Målformuleringarna 
i kursplanen för energiåtervinning – termiska system har omformulerats 
och bearbetats och de ska numera visa de kriterier som behövs för att få 
godkänd i kursen. Målen gås igenom första kurstillfället för att ge en 
tydlig bild om kraven för godkänd kurs. I målen framkommer inte vad 
som krävs för överbetyg. 

Inom ingenjörsutbildningen finns branschråd där regelbunden avstäm-
ning görs för att värdera om studenterna lär sig på utbildningen vad som 
förväntas och krävs i arbetslivet. Inom läkarutbildningen sker diskussio-
ner med övriga lärosäten någon gång per år för harmonisering men det 
finns skillnader pga. olika profilering och undervisningssätt. De lärande-
mål som sätts upp av delmomentsansvarig sker i samråd med kliniskt 
verksamma läkare och torde därför motsvara kraven i arbetslivet.  

Lärandemålens komplexitet enligt Blooms taxonomi (6) bör också åter-
spegla om kursen ligger på grund eller avancerad nivå. Inom Logistik 1 
som är på grundnivå är 75 % (6/8 mål) av lärandemålen utgångna från 
de tre nedre nivåerna för lärande (faktakunskaper, förståelse och tillämp-
ning). På kursen för internmedicin utgår 83 % (10/12 mål) på grundnivå 
från de lägre nivåerna medan det avancerade delen enbart återfinns be-
grepp kopplade till analys, syntes och värdering (9/9 mål). I kursen Ener-
giåtervinning – termiska system på avancerad nivå återfinns 100 % från 
den nedre halvan vilket förefaller märkligt. Det faktum att kursplanen 
bara går att hitta på svenska främjar inte saken, eftersom både kursen och 
program ges helt på engelska. Denna upptäckt var oväntad och fler kurs-
planer studerades därför. Resultatet visade att på kandidatnivå var kurs-
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planerna mer genomarbetade än på masternivå där några kursplaner var i 
stort behov av både omarbetning och översättning.  

Undervisningsformer 

Inom lärosäten och institutioner varierar undervisningsformerna. På Lo-
gistik 1 förekommer föreläsningar och projektarbete. I föreläsningarna 
presenteras teori varvat med praktiska exempel och räkneuppgifter. Pro-
jektarbete innefattar antingen ett fiktivt case, eller ett företagsanknutet 
problem. Detta inkluderar handledningstillfällen, rapportskrivning och 
en muntlig presentation. Internmedicinkursen har verksamhetsförlagd 
utbildning, gruppundervisningar, seminarier, studieuppgifter, undervis-
ningsronder, föreläsningar och praktiska övningsmoment. Kurstids-
minskningen har dock bidragit till en komprimerad undervisningstid för 
vissa ämnesområden. Inom Energiåtervinning-terminska system är före-
läsningar, räkneövningar, laborationer och grupparbeten inkluderade. I 
de flesta kurser ingår också studiebesök och ibland laborationer ute i in-
dustrin. I och med Bolognaprocessen och arbetet med program- och 
kursplaner har vissa förändringar i utbildningsformerna också skett. Se-
minarier, diskussionsgrupper, projektarbeten, webbaserat material mm. 
har ökat. Detta beror troligen på att de specificerade lärandemålen inte 
går att mäta med endast en salstenta, vilket man oftast gjorde tidigare.  

Examinationsformer 

På Logistik 1 har inte examinationsformen ändrats utav Bolognaproces-
sen. Inom tekniska utbildningar används ofta traditionella examinations-
sätt som salstentor. Här examineras mål kring tillämpning av metoder i 
de flesta kurser ingår även laborationer och projektarbeten för att kunna 
examinera mot andra mål, såsom förståelse för system och teori. Projekt-
arbeten är ofta företagsanknutna, där verkliga problem skall analyseras 
och examineras i rapporter samt presentation. Det finns en strävan att 
värdera allt i lärandemålen i examinationen, vilket ofta är omöjligt och 
frågan är om det är nödvändigt. Normalt skrivs tentor och uppgifter 
utifrån lärandemålen. Vid tentamina 2004 tenterade 88 personer och 79 
(90 %) hade betyg 3 eller högre, 2009 tenterade 131 personer och 95 (72 
%) klarade tentan. Det är dock svårt att säga om skillnaden beror på Bo-
logna då 92 % klarade tentan 2010 och kursteamet har bytts flera gånger 
sedan 2004. 

Examinationen på internmedicinkursen har genomgått stora förändring-
arna i och med Bolognaprocessen. Den tidigare examination var mer 
ytligt baserad med en salstenta och en muntlig ”sit-in” där studenten 
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presenterades för en slumpmässigt utvald patient. Nu har examinationen 
delats upp i 3 delar. Den skriftligs finns kvar där kursledningen aktivt ber 
om tentamensfrågor utgångna från lärandemålen Skrivningen består av 
korta svarsfrågor som i de flesta fall kräver en analys av ett händelseför-
lopp – en fallbeskrivning – med följdfrågor. Faktafrågor förekommer 
också. Vid muntlig examination samlas tre studenter tillsammans med 
lärare. Tillgängligt finns 3 boxar: en med diagnoser, en med symptom 
och en med livsstilsfrågor. Studenten får dra ett kort ur varje box och 
redogöra fullständigt för ämnet. Dessutom ingår en portfölj av uppgifter 
där studenten under kursen dokumenterar det som bidrar till den egna 
utvecklingen t.ex. jourer och de två sit-ins som numera poängsätts och 
fokuserar på konsultationsteknik. Av de 95 studenter som fanns på kur-
sen i januari 2010 gick 93 upp på den skriftliga tentamen, 5 st. under-
kändes (5.4 %). 2011 var motsvarande siffror 91 personer på kursen, 88 
tenterade och 5 underkändes (5.7 %). 

I kursen energiåtervinning examineras studenterna med salstenta, labora-
tioner och projektarbete. Både laborationer och projektarbete mäter 
djupkunskaper hos studenterna som att samla information, analysera, 
räkna, förklara, jämföra, sammanställa mm. När kursen gavs 2005 hade 
den 14 deltagare som alla gjorde salstentan, 4 st. underkändes (28 %). 
2010 hade kursen 19 deltagare, alla tenterade och 2 st. underkändes  
(12 %).  

Vid genomgång av senaste tentamen i kursen i Logistik 1 finns 70 % av 
examinationsfrågorna i målbeskrivningen. Resten är ett utrymme för 
överbetyg. På internmedicinkursen återfinns 41 av 45 frågor i kursmålen. 
Kursmålen är generella och torde inte ge någon större studiehjälp. Stu-
diehandledningsdokumenten kommer här väl till pass. I kursen energi-
återvinning – termiska system täcks lärandemålen enkelt eftersom de är 
så lågt satta. Om studenterna vore medvetna om lärandemålen skulle de 
hävda att tentan var för svår. De lärandemål man borde sätta och förhål-
ler sig till är betydligt mer komplexa. Det är utifrån salstentan som de 
graderade betygen sätts, vilket kan få eleven att känna sig orättvist be-
dömd om man gjort bra ifrån sig på laborationer och projektarbete men 
lyckats sämre på tentan. Läraren måste motivera betygsättningen och 
tentamensresultatet är enkelt att referera till, även om de tänkta lärande-
målen oftast bättre speglas i laborationer och projektarbeten. 
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Betyg 

På Läkarprogrammet har betygsystemet förblivit opåverkat av Bologna 
och G (godkänd) och (U) underkänd kvarstår. På ingenjörshögskolan har 
man infört betygsskalan A-F (ETCS) parallellt med den gamla skalan u-
3-4-5 där 3 motsvarar G. Redan 2003 var det möjligt för studenter att få 
sitt betyg i A-F skalan och sedan 2007 är det obligatoriskt på avancerad 
nivå. ETCS är utformat för att vara en relativ betygsskala, dock tillämpas 
den som en absolut betygsskala. Betyget FX används sällan på ingenjörs-
högskolan då man inte ger studenter som missat en tentamen en extra 
uppgift för att komma upp till godkänt utan detta hanteras genom  
omtentamina. 

Diskussion 

Samtliga av de analyserade programmen och kurserna har påverkats av 
Bologna, hur mycket och på vilket sätt skiljer sig dock. Utbildningarna är 
numera mer enhetligt strukturerade med till största delen 3 år på grund-
nivå, 2 år på avancerad nivå (master). Märkligt är det svenska ”lagomsys-
temet” att magisterutbildningen på 1 år fortfarande kvarstår. Den ökar 
inte rörligheten ur europeiskt perspektiv. Det ökade utrymmet för pro-
jektarbete på i utbildningsplanen för avancerade utbildningar tar tid från 
andra kurser men eftersom projektarbete är ett utmärkt sätt att använda 
kunskap, syntetisera, analysera så främjar det djupinlärning (1), men 
också att mer komplext applicera kunskap på nya situationer. Sannolikt 
speglar den ökande tiden för projektarbete också en vilja att föra in ett 
vetenskapligt synsätt i utbildningen då studenten ofta går parallell kurs i 
vetenskapsmetodik. Förbättringen av utbildningarnas struktur borde 
därför haft en positiv effekt på lärandenivån. 

Kursplaner ska vara skrivna på ett sådant sätt att studenterna kan veta 
vad som krävs för godkänd kurs. Det är formuleringen av lärandemålen 
som är det viktiga verktyget. Kursens aktiviteter tillsammans med exami-
nation ska säkerställa att målen nås vilket har beskrivits av John Biggs 
1996 som ”Construktive alignement” (7) (figur 1).  
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Figur 1.  ”Constructive alignment” modifierat från John Biggs 1996 (7)  

Införandet av specifika lärandemål har varit ett arbetsinstrument för lära-
ren som tvingas strukturera kursinnehållet och målet med utbildningen. 
Det har gett läraren utrymme för reflektion om hur lärandet mest gyn-
nas. Det är inte längre nog at lära ut ett innehåll utan målet är att uppnå 
lärande och metoder och undervisningsformer har setts över. Under be-
greppet värderingsförmåga och förhållningssätt har mer reflektion, mång-
fald och hållbarhet införts. Kursplanen behäftas också av ett studentper-
spektiv där studenten får mer ansvar. Målen är satta, metoderna hur de 
skall uppnås fastställda och det är studentens resa att nå dit.  

Genom mer komplexa lärandemål gynnas djupinlärning. Detta avspeglas 
i användandet av Blooms taxonomi (6) där mer komplexa beskrivningar 
används ju högre upp i lärandeprocessen studenten kommer. Genom 
införandet av lärandemål har lärandet underlättats av Bolognaprocessen. 
Invändningar finns dock då lärandemålen ännu inte används i praktiken 
på samtliga studerande utbildningar. Dessutom sätts lärandemålen av 
den enskilde kursledaren och det finns ingen harmonisering mellan olika 
lärosäten med samma utbildning eller en gemensam agenda för Europa 
över vad t.ex. en läkare skall uppnå för mål inom internmedicin. Detta 
underlättar inte utbytbarheten då målen för samma utbildning kan vara 
satta på olika sätt. Dessutom definierar lärandemålen kravnivån för god-
känd kurs, de definierar inte vad som krävs för överbetyg. Detta skulle 
behöva tydliggöras. Det finns således en diskrepans mellan ideal och 
verklighet även om lärandemålen har bidragit till ett förbättrat lärande.  

Examination 
Aktiviteter 

Mål 
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Utbildningsformerna har inte ändrats i alla de studerade utbildningarna i 
samma utsträckning. Enligt Marton (8, 9) är variation i undervisnings-
formerna en förutsättning för att främja djupinlärning. Variation i ut-
bildningen kan säkerställas även om en undervisningsform ökar eller 
minskar i omfattning. För att egentligen säga något om hur det har på-
verkat lärandet kan det vara lämpligt att utvärdera vad studenterna har 
med sig senare då en tid förflutit sedan kursen. Vidare så skapas inte all 
variation i det paket som presenteras i kursen av läraren utan studenter-
nas eget arbete och val av studieformer bidrar också till variation. Semi-
narier, diskussionsgrupper, projektarbeten, webbaserat material mm. har 
ökat. Detta beror troligen på att de specificerade lärandemålen inte går 
att mäta med endast en salstenta vilket man oftast gjorde tidigare. 

Vi kan inte examinera allt i lärandemålen – det blir ett slumpmässigt 
urval. Om målen på kursen enbart examineras måste studenten rimligtvis 
ha 100 % på tentan. Så är det inte eftersom det ges utrymme för högre 
betyg och godkänt nivån motsvaras av den gräns som sätts för att man 
har klarat tentan. För att tydliggöra detta borde en tenta delas upp i två 
delar – en som motsvarar godkänt och en där man får överbetyg. Genom 
Bolognaprocessen har vissa utbildningar givits ett bredare examinations-
sätt som bättre speglar Bolognaprocessens krav på djup och breddning. 
Genom labrapporter, sit-ins, projektuppgifter kan en djupare förståelse 
premieras även om kursen är på grundnivå där det finns en större risk att 
man klarar sig igenom med ytkunskaper (1), eftersom målen utgår från 
en icke-komplex lärandenivå. Flera typer av examensuppgifter ger också 
variation och bidrar till lärandet i sig (8, 9). Den ultimata examinations-
formen torde vara uppdelad, varierad och i sig generera ett ökat lärande 
på djupet gärna i dialog med annan individ som kan reflektera och ge 
nya infallsvinklar (10) s.k. transformativt lärande (1). En examination 
borde inte bara kontrollera lärande utan också konstruera lärande. 

Att koppla constructive alignment (7) till betygsättning enligt Bologna 
betyder att examinationen måste ge utrymme för mera avancerade svar 
utöver godkänd kurs. Att lärandemålen inte beskriver kraven för överbe-
tyg utan bara godkänt gränsen kan innebära problem vid betygsättning. 
Kraven för överbetyg borde också specificeras i målbeskrivningarna, för 
att säkerställa kontinuitet och att ett absolut betyg betyder samma sak 
från år till år. Att olika kurser och utbildningar har olika betygsystem gör 
det svårt att jämföra. Vidare är det svårt att jämföra studieprestationer 
från olika högskolor och universitet, eller olika länder där olika praxis för 
betygsättning och examination förekommer. Syftet med Bologna proces-
sen var att öka rörlighet och jämförbarhet (3, 4), men trots detta är kra-
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ven för godkänt inte jämförbart mellan kurser på olika högskolor. Med 
betygsättning blir det ännu svårare då det inte är tydligt vad kraven för 
ett C eller en 4 är. ETCS betygsskalan innefattar A-F och F/X, detta be-
tyder att studenten har fått underkänt men har rätt att komplettera för 
att kunna få godkänt. Betygen i sig driver inte på lärandet, men de skapar 
i värsta fall betygshets.  

Från denna översikt över tre kurser i tre utbildningar kan konkluderas att 
Bologna processen bidragit till ökade lärandeförutsättningar. Reflektio-
nen hos läraren har ökat kring själva lärandet och verktygen har förbätt-
rats. Strukturen kan dock förbättrats ytterligare genom att använda 
Blooms taxonomi mer stringent i uppbyggnaden av lärandemålen utifrån 
grund och avancerad nivå, använda lärandemålen mer aktivt i undervis-
ningen och framförallt likrikta mål, examination och betyg för samma 
utbildning vid olika orter i olika länder. Det är också viktigt att tydliggö-
ra vad som är godkänd kurs och vad som krävs för överbetyg. Slutligen 
vore det ultimata för ett ännu bättre lärande att examinationen inte bara 
kontrollerar lärandet utan konstruerar ytterligare insikter.  
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Appendix 1 

Frågor inför Djupintervju med kursledare – Projektarbete Bologna  
processen: 

1. Vilka förändringar har genomförts till följd av Bologna? 

2. I vilken takt? 

3. Vilka ytterligare följdförändringar har gjorts på kurserna? 

4. Finns det kurskritik före och efter? 

5. Hur kommer man fram till själva lärandemålformuleringarna? 

6. Vem bestämmer målet och vad baseras det på? 

7. Används målformuleringarna i undervisningen? 

8. Hur korreleras examinationen med lärandemålen? 

9. Värderar examinationen allt i lärandemålen? 
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Textbearbetning – en lärandemodell för att möta 
studenter i deras skrivande 
 

Ann-Sofie Karlsson | Högskolan i Borås 

Inledning  

Bakgrunden till föreliggande utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i den 
allt sämre skriftspråkskompetens som uppmärksammats hos dagens uni-
versitets- och högskolestuderande. Högskoleverket konstaterar i sin rap-
port Förkunskaper och krav i högre utbildning (2009:16 R) att stude-
rande idag är sämre än tidigare på att uttrycka sig i skrift. För högskolan 
och universiteten innebär det nya utmaningar när det gäller undervis-
ningsmetoder och med att klara detta utan att sänka rådande kunskaps-
krav. Det är därför viktigt att tidigt i utbildningen upptäcka de behov av 
stöd som finns och utifrån detta erbjuda studenterna relevant utbildning 
och undervisning gällande grundläggande skriftspråksnormer och en 
guidning i det akademiska skrivandet. Ask (2007) menar att: ”Ett eröv-
rande av en akademisk skriftspråkskompetens kräver både individuella 
och institutionella insatser och en lärandemiljö som öppnar för en med-
veten utveckling av det akademiska skrivandet.” (s.166) Studenters bris-
tande skriftspråkskompetens är ett ständigt återkommande samtalsämne 
hos mig och mina kollegor på lärarprogrammet, något som jag menar 
inte är unikt för vårt lärosäte.  

När studenter inte enbart hänvisas till vad kurslitteraturen säger, utan 
samtidigt får hjälp av en handledare lär de sig det akademiska skrivandet. 
Allra bäst lär de sig enligt egen utsago om de får hjälp av kamrater och 
samtidigt läser kurslitteraturen. Det är dessutom viktigt med handled-
ning från lärarhåll, dels för att få en bekräftelse på att de passar på den 
högre utbildningsnivån och dels för att handledningen bidrar till utveck-
landet av den aktuella kompetensen (Ask 2007).  

Många studenter upplever att lärare tar för givet att de kan olika saker 
som presenteras för dem, en slags tyst kunskap. Det som upplevs som 
självklart kan finnas med i kurslitteraturen, men denna läses inte alltid. 
Det är också vanligt att studerande på högskolan i ett försök att verka 
mer akademiska i sina texter helt omedvetet blandar stilnivå. De skriben-
ter som inte är vana vid skrivprocessen, blir medvetna om de skrivkon-
ventioner som gäller först när de bryter dem och uppmärksammas på 
detta (Ask, 2007).  
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På lärarprogrammet vid Högskolan i Borås har jag som adjunkt i svenska 
språket, tillsammans med kursansvariga för första terminen, diskuterat 
vad vi kan göra för att bidra till att utveckla dessa studenters skriftspråks-
kompetens. Mitt läraruppdrag handlar främst om att stödja de lärarstu-
denter som behöver hjälp när det gäller skriftspråket och att vara ett 
komplement till den studentsupport som finns centralt på högskolan. Jag 
möter studenter individuellt, men är allt mer involverad i de tidiga kur-
serna och bidrar därmed till att samtliga studenter får möjlighet att ta del 
av det innehåll som berör den egna skriftspråkskompetensen. I denna 
inkluderande lärandemodell ges alla möjlighet att hitta sin egen kompe-
tensnivå att bygga vidare på.  

Det är viktigt att enskilda studenter inte känner sig utpekade, utan får 
möjlighet att tillsammans med kurskamrater träna på och diskutera den 
egenproducerade texten. Det är ett tankesätt som syftar till att inkludera 
alla studenter och få varje individ att i en gemensam dialog upptäcka vad 
som är viktigt att arbeta med för att nå bättre resultat och för att utveckla 
den egna skriftspråkskompetensen. Dysthe och Igland (2003) tolkar 
Bachtin som de menar ser dialogen som ett betydelsefullt verktyg för att 
ge den insikt som kan leda till nytt lärande. 

I det transformativa lärandet kan man som student tränas i kritisk reflek-
tion. ”En utbildning kan ge tillfälle till övning i att tänka och göra annor-
lunda än tidigare. De studerande kan ha stöd av att tillsammans med 
andra smälta och bearbeta nya tankesätt; det underlättar ofta att se andra 
också gå igenom en liknande lärprocess som man gör själv.” (Wilhelms-
son, 2004, s.63-64) Det egna kunskapsinhämtandet underlättas om stu-
denterna ser att alla i större eller mindre omfattning behöver arbeta med 
att utveckla den egna skriftspråkskompetensen. 

Min roll som kunskapsförmedlare tar sin utgångspunkt i sociokulturella 
inlärningsteorier där jag ser som min uppgift att skapa ett sammanhang 
av trygga relationer. Dysthe (2003) tolkar Laves uppfattning om lärande 
som handlar om att ”… allt lärande är situerat, dvs. invävt i den lärandes 
praktiska liv.” (s.62) Om lärandet ska vara meningsfullt är det också vik-
tigt att kunskap och lärande upplevs som betydelsefulla i den aktuella 
kontexten (Dysthe, 2003). Förhoppningen är att den studerande vågar ge 
sig ut i ett öppet prövande utifrån den nya kunskap som presenteras. Det 
handlar om att utveckla ett kunskapsförmedlande arbetssätt som bidrar 
till att studenten når insikt om och kan relatera den nya förståelsen till 
den kunskap den redan har och på så sätt stå bättre rustad att möta de 
krav som ställs under utbildningen.  
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Bron och Lönnheden (2004) beskriver Meads teori som bland annat 
handlar om det betydelsefulla i att studenter lär tillsammans med andra 
och utifrån det skapar en individuell kunskap som bidrar till att vidga det 
egna synsättet. Det är viktigt att det som lärs ut kan kopplas till något för 
att bli begripligt. Studentens livserfarenhet fungerar som en hjälp i kun-
skapandet och bidrar till en fördjupad och ny förståelse för det som pre-
senteras. Lärandet ses som en social process, något Mead kallar symbolisk 
interaktionism. Med detta som utgångspunkt har en arbetsmodell utar-
betas och utvecklats under fem terminer i samband med studenternas 
första skriftliga inlämningsuppgift och det är detta arbete som presenteras 
här. 

Syfte 

Syftet med utvecklingsarbetet är att visa hur undervisningen tidigt i ut-
bildningen kan utformas så att studenterna blir medvetna om vad som 
brister i den egna skriftspråkskompetensen samt vad som kännetecknar 
en akademisk text.  

Vetenskapliga teorier bakom det förändrade arbetssättet 

Som ansats i utvecklingsarbetet används aktionsforskning, där jag intar 
rollen som forskare. Syftet med att använda aktionsforskning som red-
skap är att jag vill genomföra en förändring för att se hur jag i rollen som 
kunskapsförmedlare kan bidra till att förbättra studenternas skriftspråks-
kompetens. Det handlar därmed om att förbättra min egen praktik med 
det övergripande syftet att öka studenternas kunskapsbas.  

Aktionsforskning beskrivs som en användbar metod om jag vill ta reda på 
hur det jag gör påverkar andras lärande och om jag i samband med detta 
ställer frågor som till exempel hur jag gör och vad som händer i en viss 
situation (McNiff & Whitehead, 2006). När jag studerar min egen prak-
tik väcks frågor som hjälper mig att förstå mig själv och det problem som 
forskningen rör, samtidigt som nya frågor väcks. Den kunskap jag redan 
har kan med hjälp av reflektionen i aktionsprocessen göras medveten och 
bli synlig för mig, något som av McNiff och Whitehead (2002) benämns 
generativ transformation theory. När den egna praktiken förändras är det 
viktigt att vara medveten om att det inte finns färdiga lösningar och att 
de nya arbetssätt som prövas utifrån reflektionen är ett resultat av att 
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deltagarna är levande varelser i en kontext av ständigt pågående föränd-
ringar (McNiff & Whitehead, 2006).  

I mitt utvecklingsarbete har jag utgått från ett problem, sett vari proble-
matiken ligger och sedan reflekterat över hur lärandet kan utformas för 
att den studerande ska bli medveten om och ges tillfälle att höja sin 
skriftspråkskompetens. Jag har agerat genom att genomföra förändringar 
och sedan har reflektionsprocessen startat om igen. Själva förändringen 
tar sin utgångspunkt i de reflektioner som görs utifrån det problem som 
startar utvecklingsarbetet (Rönnerman, 2004). Detta är en modell inom 
aktionsforskningen som ofta liknas vid den spiral som introducerades av 
Kemmis och McTaggart 1998. Aktionsforskningens moment: planera, 
agera, observera och reflektera ingår där i en spiralformad rörelse i en icke 
förutbestämd ordning. Processen kan påbörjas genom ett reflekterande 
över till exempel det egna arbetssättet, eller genom att försöka besvara en 
fråga. De nya frågor som uppkommer bygger sedan vidare på spiralen 
(McNiff & Whitehead, 2002).  

Tillvägagångssätt 

Här beskrivs utvecklingsarbetets olika faser från starten våren 2009 fram 
till idag, vårterminen 2011. Förändringarna tar sin utgångspunkt i de 
reflektioner som görs efter varje lärtillfälle. En översikt av utvecklingsar-
betet visas i bilaga 1. 

Läsning av studenternas första text  

Jag börjar våren 2009 med att erbjuda en föreläsning i akademiskt skri-
vande och att läsa samtliga lärarstudenters första inlämningsuppgifter. 
Utifrån de brister jag ser när det handlar om grundläggande skriftspråks-
kompetens kallas skrivsvaga studenter till ett individuellt möte, för att se 
hur vi gemensamt kan gå vidare för att öka deras kunnande. Som lärare 
upplever jag att det blir en modell som snarare fungerar utpekande för 
individen, än som en hjälp att komma vidare. Det är inte bra eftersom 
insikten om deras bristande skriftspråkskompetens, till stor del, inser jag, 
inte finns i deras medvetande, utan i mitt. Det leder heller inte till en 
utmanande och utvecklande dialog utan mer till en överordnad - under-
ordnad rollfördelning där jag är den som levererar färdiga lösningar. 
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Mindre studiegrupper skapas 

Förändringen som genomförs under nästa termin, hösten 2009, med de 
nya lärarstudenter jag bedömer behöver arbeta extra med sin sitt skrift-
språk, handlar om att skapa mindre studiegrupper där jag under fem 
miniföreläsningar om en timma vardera går igenom skrivandets grunder. 
Ett problem med dessa träffar är att hitta tider då alla har möjlighet att 
delta och att få dem motiverade. Också denna modell, menar jag, funge-
rar utpekande och resultatet av detta visar sig i bristande motivation hos 
studenterna, som därför inte heller omsätter den nya kunskapen i prakti-
ken, i alla fall inte i någon större omfattning. Eftersom de inte får några 
övningar att träna på, utan endast får ta del av det som förmedlas munt-
ligt och skriftligt på tavlan, blir möjligheten att relatera innehållet till det 
egna skrivandet begränsad. 

Akademiskt skrivande  

Frågan handlar nu om hur jag kan utveckla undervisningen så att det 
utpekande momentet försvinner och så att innehållet naturligt kopplas 
till studenternas egenproducerade texter. Jag noterar att flertalet av stu-
denterna behöver någon form av stöd i sitt skrivande. Som ett stöd för 
alla skapas en kombinerad föreläsning och workshop, Akademiskt skri-
vande, där de lär gemensamt och i en och samma kontext ges möjlighet 
att öka den individuella skriftspråkskompetensen (Bron & Lönnheden, 
2004; Dysthe, 2003).  

Föreläsningens innehåll utgår främst från de brister som tydligt visat sig i 
de studerandes texter, både de jag har läst och de som forskningen visat 
vara vanligt förekommande hos nya studenter i en heterogen student-
grupp (Ask, 2007). Det handlar i detta fall om okunskap om skrift-
språksnormer och vad som kännetecknar det akademiska skrivandet, allt 
kopplat till skrivprocessen. 

Det visar sig att det som förmedlas inte får förväntat genomslag i studen-
ternas kommande texter. Det stannar därmed vid teoretisk kunskap som 
inte omsätts i praktiken. Dels finns ingen kurslitteratur till föreläsningen 
och dels upplevs det svårt att sätta sitt eget skrivande i relation till det 
som förmedlas. Kunskapsinnehållet måste förstås i förhållande till stu-
dentens eget textskapande (Bron & Lönnheden, 2004) och utmaningen 
blir därför att hitta en lösning på hur det kan genomföras i praktiken. 
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Textbearbetning 1 

Den tredje terminen, vårterminen 2010, försöker jag därför hitta ett tyd-
ligt sätt att medvetandegöra studenterna om sin egen skriftspråkskompe-
tens. De drygt 250 nya lärarstudenterna delas in i grupper om cirka 25 
personer i syfte att möjliggöra en lärande dialog under föreläsningen och 
som en möjlighet att synliggöra individen. Föreläsningen genomförs vid 
sammanlagt åtta tillfällen under en och samma vecka. Den är obligatorisk 
och får ingå som del av examination och det ställs krav på att ha med den 
egenproducerade texten i papperskopia. Syftet med en obligatorisk före-
läsning är att jag vill nå ut till samtliga studenter med samma innehåll 
och för att inriktningens lärare skall känna till vad studenterna har fått ta 
del av.  

Under den tre timmar långa föreläsningen presenteras skrivregler, vanliga 
språkfel, referenshantering och vad som kännetecknar en akademisk text. 
Med datorns hjälp visar jag den guide om Harvardsystemet1

Nu börjar föreläsningens innehåll avspeglas i kommande inlämningar, 
men fortfarande har många svårt för att skriva korrekta meningar, att 
hantera referenser och att dela in texten i lämpliga stycken. För en del 
studenter är det svårt att undvika talspråk och flera uttrycker att det svårt 
att förstå att de kan skriva på ett annat sätt än de pratar. Vid samtal med 
studenterna visar det sig, att de tycker Harvardguiden är svår att förstå 
och att de inte har köpt Svenska skrivregler, eftersom den inte finns upp-
tagen på litteraturlistan.  

 som finns på 
bibliotekets hemsida, för att de lättare skall veta var information om refe-
renser finns tillgänglig. De rekommenderas att köpa Svenska skrivregler. I 
anslutning till de olika delarna får de gå igenom sin egen text och göra 
ändringar. 

Textbearbetning 2 

Med detta som bakgrund omformas föreläsningen ytterligare under fjär-
de terminen, hösten 2010. Förändringarna handlar om att göra studen-
terna medvetna om hur Harvardguiden kan läsas och hur de praktiskt 
kan använda Svenska skrivregler. Det innebär, förutom att föreläsningen 
fortfarande är obligatorisk, att det också ingår som obligatorisk del att till 

                                                           
1  Harvardguiden är den informationsskrift som finns om referensskrivande på 

bibliotekets hemsida: www.hb.se/wps/portal/blr/harvard 
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föreläsningen ha med sig: texten i papperskopia, Harvardguiden i pap-
perskopia och Svenska skrivregler. Information om detta ges i det väl-
komstbrev som skickas ut innan terminsstart, det finns med i kurshand-
boken och jag informerar om det under en föreläsning om studieteknik 
som föregår textbearbetningen. 

Detta visar sig vara lättare sagt än gjort, att få alla att förstå viken av att 
ha med sig rätt material. Många förstår inte varför de måste ha med sig 
materialet för att få delta och det uppstår en del diskussioner kring detta. 
De som inte uppfyller kriterierna får dock anmäla sig till nästa examina-
tion. 

Syftet med att alla ska ha med sig materialet är att vi rent fysiskt kommer 
att arbeta tillsammans med det och att jag vill få alla att känna sig delak-
tiga i processen. Det är också viktigt att tydliggöra för studenterna att 
ingen av dem har skrivit en helt korrekt text, utan att det finns något 
som alla kan förbättra, vilket blir tydligt när också studiekamraterna be-
arbetar sin text. Föreläsningen innehåller samma delar som tidigare, men 
med den förändringen att jag visar vilka textavsnitt i Harvardguiden som 
bör strykas under för att de ska klara referenshanteringen i de närmast 
kommande inlämningarna. I samband med att de stryker under vissa 
delar får de också förändra i sin egen text, något som bidrar till att för-
ändringen blir synlig för dem. Alla gör ändringar och ingen behöver kän-
na sig utpekad. I Svenska skrivregler går vi igenom och markerar olika 
sidor som är bra att känna till, som till exempel styckesindelning, skilje-
tecken, stavning och citat.  

I dialog diskuteras de förändringar som är nödvändiga och de studenter 
som känner att de vill bidra med egna exempel från sin text är välkomna 
att göra det. Extra påtagligt blir det för studenterna när vi pratar om me-
ningslängd då jag ber dem hitta en mening som innehåller minst trettio 
ord. De räknar ihärdigt och frivilliga läser upp dessa långa meningar. 
Sedan följer en diskussion om varför alltför långa meningar bör undvikas. 
Här ges de möjlighet att berätta hur de tänkt eller inte tänkt i skrivsitua-
tionen. Likande aha-upplevelser får de när jag ber dem ringa in alla man 
(pronomen) som de kan hitta i sin text. För många blir det en stor över-
raskning eftersom de, enligt egen utsago, inte tror sig ha skrivit några 
man. Diskussionen handlar därefter om vilka ord de kan byta dessa man 
mot, vilket de upptäcker inte är speciellt komplicerat. 

Efter föreläsningen får de i uppdrag att gå hem och förändra sin text ut-
ifrån vad de har lärt sig och fundera över hur denna kunskap kan vara till 
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hjälp i kommande skrivuppgifter. Detta lämnas inte in utan är tänkt att 
fungera som en fördjupad självreflektion. Vid samtal med studenterna i 
nära anslutning till föreläsningen förstår jag att det är många som har 
hoppat över detta moment. Enligt studenterna beror det på att det saknas 
lärarrespons kring de förändringar som genomförts. 

Samtliga lärare i kurslaget får en kort redogörelse för det innehåll som 
förmedlats till studenterna, samt en kopia på de understrykningar vi 
gemensamt har gjort i Harvardguiden och aktuella sidor i Svenska skriv-
regler. Syftet är att de då kan hänvisa till det material och den informa-
tion som aktualiserats under föreläsningen, när de rättar kommande tex-
ter. Det är också ett sätt att medvetandegöra studenterna om att ansvaret 
för en presentabel text ligger hos dem som skribenter. 

Textbearbetning 3 

De förändringar som nu beskrivs är ett resultat av dialog med kursansva-
riga om hur vi möter upp den självreflektion vi önskar att studenterna får 
bekanta sig med. Resultatet av detta blir att jag nästa termin, våren 2011, 
väljer att behålla föreläsningen/workshopen i nuvarande form, med två 
tillägg, varav det första handlar om att de i en gemensam övning tränar 
på att använda de/dem. Jag presenterar ett facit så att de kan rätta själva 
och sedan används den nya kunskapen direkt i praktiken när de föränd-
rar i sin egen text. Det andra tillägget handlar om att studenterna efter 
textbearbetningen träffas i grupper om två eller tre och diskuterar hur de 
har förändrat sina texter och vad de kan nu som de inte kunde innan 
(bilaga 2). Studenterna ges därmed möjlighet att med hjälp av dialog 
tänka i nya banor, vilket möjliggör nya insikter.  

Eftersom studerandegruppen är stor, närmare 300 studenter, bestäms 
gemensamt med kursansvariga att jag snabbt ska läsa igenom alla indivi-
duella reflektioner och ge en allmän kommentar. Syftet är att ge den re-
spons de efterfrågar. I samband med läsningen av deras texter upptäcker 
jag några studenter som jag bedömer behöver arbeta extra mycket med 
sin skriftspråkskompetens. Dessa studenter ger jag rekommendationen 
att ta kontakt med mig om de önskar ytterligare stöd i sitt skrivande. 
Följden av detta blir att allt fler studenter hör av sig och vill komma i 
kontakt med mig för att få hjälp att bli bättre skribenter. Flera lärare 
vittnar om att de i studenternas texter nu kan se en märkbar förbättring 
av språkhanteringen. I mittkursvärderingen både föregående och inneva-
rande termin uttrycker studenterna att textbearbetningen och dess delar 
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upplevts som bra, och det som beskrivs som bra är att de har fått ett öv-
ningstillfälle och att det är deras eget material som bearbetats (bilaga 3). 

Påbyggnad skrivregler och ökad kunskap om det akademiska skrivandet 

Som en naturlig fortsättning i syfte att utveckla studenternas skrivande 
håller jag föreläsningar i samband med rapportskrivande och inför ten-
tamen i flera av deras kommande kurser. De ansvariga lärarna kommer 
med önskemål om vad som ska förmedlas. För att behålla den röda trå-
den har jag allt mer kommit att låta dessa föreläsningar bli en påbyggnad 
av vad jag tidigare förmedlat under Textbearbetningen. I takt med att 
studenterna känner sig säkrare och blir skickligare i att hantera skrift-
språket och det akademiska skrivandet kan svårighetsgraden stegras. Det 
skapas därmed en naturlig progression i skrivandet som i förlängningen 
kan bidra till en ökad skriftspråkskompetens och förhoppningsvis trygga-
re studenter. 
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Bilaga 1 

En översikt av utvecklingsprocessen 
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Bilaga 2 

Individuell uppgift kopplad till textbearbetningen, Gannerud och 
Rönnerman. 

1. Bearbeta din text språkligt utifrån de tips som gavs under före-
läsningen Textbearbetning. 

2. Diskutera med två eller tre studiekamrater vilka förändringar ni 
gjort i texterna. 

3. Ett individuellt dokument (max en A4-sida) författas och där 
följande frågor besvaras: 

- Berätta kort om de förändringar du gjort i din text. 
- Berätta om något språkligt intressant som togs upp under er 

gemensamma diskussion i gruppen. 
- Vad har du lärt dig när det gäller den språkliga bearbetning-

en av akademiska texter och din egen text i synnerhet? 

Texten skickas in på Ping Pong senast den 23/9 kl.23:59.  

Inlämningsuppgifter: Textbearbetning Litteraturseminarium 1,  
Gannerud och Rönnerman. 

Dessa kommenteras av ASK i en allmänt utformad kommentar till samt-
liga studenter. Ni kan inte ta del av varandras inlägg på Ping Pong. 

https://pingpong.hb.se/servlets/AZ/courseId/12927?frame=lesRSOverview&id=6480110&orderBy=name�
https://pingpong.hb.se/servlets/AZ/courseId/12927?frame=lesRSOverview&id=6480110&orderBy=name�


 

 

 



VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR  35 

 

Bilaga 3 

Studenternas kommentarer från mittvärderingen första terminen 2011 
från kursen Kunskap, lärande och socialisation. 

Vid detta tillfälle utvärderades ett mål i taget ur kursplanen för kursen. 
Varje grupp hade möjlighet att skicka två representanter. Synpunkter 
som framfördes antecknades direkt under pågående möte i nedanstående 
punktlistor. 

Mål för kursen, fråga 2: 

använda, argumentera och positionera sig utifrån vetenskapliga texter 
- lärt oss skriva/övat oss på att skriva vetenskapliga texter  
- bra med textbearbetningsavsnittet och sedan bearbeta sin egen 

text 
- bra att utgå ifrån ett innehåll/utkast som man redan hade skrivit 
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Hållbar utveckling – Hur hållbar utveckling kan  
integreras i textila kurser 
 

Pia Mouwitz, Emma Häggström och Lars Hedegård | Högskolan i Borås 

Sammanfattning 

Som lärare vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås upplever vi ett tryck 
och ett önskemål från flera håll om ett ökat inslag av hållbar utveckling i 
undervisningen och studenternas utbildning. Från regeringen och hög-
skolans ledning finns uttalade krav i t.ex. Högskoleförordningen, Hög-
skolans policy för hållbar utveckling samt i den miljöutredning som 
genomfördes 2009 att perspektivet ska beaktas vid planering och genom-
förande av undervisning. Studenterna vid Textilhögskolan efterfrågar å 
sin sida en ökad diskussion om hållbar utveckling i de kurser de läser. 
Högskolans miljöutredning 2009/10 visar också på ett lågt inslag av håll-
bar utveckling i Textilhögskolans kurser och i flera av kurserna finns ing-
et alls. För den enskilda läraren medför kraven på ökat inslag av hållbar 
utveckling två frågor att ta ställning till: Vad innebär hållbar utveckling i 
min kurs och hur ska det implementeras i min kurs?  

I vårt pedagogiska utvecklingsprojekt närmar vi oss de två frågorna  
genom att reda ut:  

- Vilka riktlinjer och styrdokument finns för hållbar utveckling 
vid Textilhögskolan  

- Hur hållbar utveckling kan definieras inom textil- och mode-
industrin 

- Vad utmärker utbildning inom hållbar utveckling utifrån ett  
pedagogiskt perspektiv 

- Hur kopplas undervisning och lärandemål till hållbar utveckling 
idag för Modedesignprogrammet och Textilingenjörutbildningen 

- Vad önskvärd progression är och hur lärandemål för hållbar  
utveckling kan se ut 

Resultatet av vårt arbete är ett förslag på modell på progression inom 
hållbar utveckling för två av Textilhögskolans utbildningar, förslag på 
lärandemål inom hållbar utveckling för dessa utbildningar, exempel på 
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läraktiviteter inom hållbar utveckling i fyra kurser samt åtta nyckelfaktorer för 
en lyckad integrering. 

Efterfrågan på ökat inslag av hållbar utveckling 

Enligt Högskolelagen (1992:1434, kapitel 1 § 5) ska högskolor främja en 
hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillför-
säkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rätt-
visa. I sin policy för hållbar utveckling skriver Högskolan i Borås (2010, 
bilaga 1) ”…hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.”. På Textil-
högskolans hemsida2

2009/10 genomförde Högskolan en miljöutredning som slår fast att ”I 
utbildningen kan och bör studenterna aktivt utveckla kunskap om hållbar 
utveckling för att möta framtidens utmaningar...” (Högskolan i Borås, 
2010, s 26). Utredningen genomförde en enkät (bilaga 2) som p.g.a. låg 
svarsfrekvens inte ger en hel bild, men som visar att inslaget av hållbar 
utveckling i kurser vid Textilhögskolan är lågt. I likhet med miljöutred-
ningen och Kommittén för utbildning för hållbar utvecklings betänkande 
(2004) visar enkäten på svårigheten att fastställa en gemensam definition 
av ämnet, vilket kan vara en orsak till det låga inslaget. En annan förkla-
ring kan vara att det inte är självklart hur perspektivet ska integreras. 
Miljöutredningen rekommenderar att Högskolan diskuterar innebörden 
av hållbar utveckling och hur det kan integreras i utbildningarna. Prefek-
ten vid Textilhögskolan har också gett utbildningsledarna i uppdrag att 
ta fram förslag på progression inom hållbar utveckling inom respektive 
utbildningsprogram (bilaga 3).  

 går det att läsa att institutionen ska beakta hållbar 
utveckling vid planering och genomförande av utbildning samt arbeta för 
att göra medarbetare och studenter medvetna om och delaktiga i arbetet. 

Även studenterna efterfrågar ett ökat inslag av hållbar utveckling. 2009 
undersökte en grupp studenter inslaget i utbildningarna och 2010 arran-
gerades en utställning om förutsättningar för textilarbetare i 1900-talets 
Borås och i dagens Asien. Ett stort antal av Textilhögskolans studenter 
deltog frivilligt vid 2010 års hållbarhetskonferens, the Design of Prospe-
rity. Höstterminen 2011 genomfördes även en workshop på temat för 
nya studenter efter önskemål från tidigare studenter. 

                                                           
2 Tillgänglig: http://www.hb.se/ths > Om Textilhögskolan > Hållbar utveck-

ling på Textilhögskolan, 2011-02-26.  
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Ett pedagogiskt problem att knäcka och vårt tillvägagångs-
sätt 

Det finns sålunda ett behov av att undersöka hur hållbar utveckling kan 
integreras i kurser och hur progressionen i utbildningarna bör se ut. Som 
lärare är det en utmaning att finna former för hållbar utveckling anpassa-
de efter och relaterade till målen i utbildnings- och kursplaner. Det krä-
ver både uppfinningsrikedom och mod att våga. Utmaningen är tudelad 
på så sätt att det krävs ett innehåll som är relevant för ämnet, kursen och 
utbildningen samt en pedagogik som stödjer innehållet och som motive-
rar studenterna till eget engagemang (Världsnaturfonden WWF 2008).  

Med avstamp i vårt pedagogiska problem vill vi ta reda på hur hållbar 
utveckling kan integreras i textila kurser samt hur en progression i en 
utbildning kan se ut. För att nå dit har vi undersökt: 

1. Vilka riktlinjer finns gällande hållbar utveckling för undervis-
ningen på Textilhögskolan?  

2. Hur definieras och vad innebär hållbar utveckling för textil- och 
modeindustrin?  

3. Vad utmärker hållbar utveckling ur ett pedagogiskt perspektiv?  

4. Hur bedrivs undervisning och hur ser lärandemålen ut gällande 
hållbar utveckling idag? 

5. Hur skulle lärandemål i en kurs och progression i en utbildning 
kunna se ut och?  

6. Hur ser kursansvariga lärare på ämnet och att införa föreslagna 
lärandemål i sin kurs? 

Frågeställning ett till tre har vi undersökt genom litteraturstudier. För 
frågeställning fyra, fem och sex har vi utgått från befintliga utbildnings- 
och kursplaner för två utbildningar samt genomfört diskussioner med 
kursansvariga för utvalda kurser samt med studenter. Mer information 
om arbetet återfinns i bilaga 4. I bilaga 4 finns också en kortare introduk-
tion till de två valda utbildningarna. Respektive utbildningsplan finns i 
bilaga 5 och 6. I bilaga 7 och 8 finns två matriser över samtliga kurser i 
utbildningarna och deras nuvarande koppling till hållbar utveckling samt 
våra förslag till nya lärandemål. 
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Vad innebär hållbar utveckling för textil och  
modeindustrin? 

Hållbar utveckling definieras av Världskommissionen för miljö och ut-
veckling, WCED (1987) som en utveckling vilken tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgo-
dose sina. Begreppet kan delas upp i ekologisk hållbarhet, ekonomisk 
hållbarhet och social hållbarhet (Se t.ex. Regeringen, 2011 & 2001 samt 
McKenzie, 2004).  

Ekologisk hållbarhet  

Ekologisk hållbarhet innebär att hushålla med naturresurser, bevara eko-
systemen och se till att tillgångarna finns kvar för framtida generationer 
(Regeringen, 1997). För textilindustrin innebär det ett holistiskt synsätt 
från de resurser som krävs från framställning via användning till avfalls-
hantering. Textilindustrin använder mycket material och idag är det ofta 
materialframställning och resurseffektiv produktion i fokus, men hållbar 
utveckling är inte enbart en teknisk fråga, materialegenskaper och an-
vändbarhet är lika viktiga. Livscykelanalyser av kläder visar att användar-
fasen står för en stor påverkan. Genom att tidigt planera användningen i 
större utsträckning finns det möjligheter att påverka hur textilier an-
vänds. (Fletcher, 2008). 

Strategier för textil avfallshantering är: minska avfallet, återanvändning av 
produkt och återvinning av material. Vid tillverkning blir ca 90 procent 
av resurserna avfall och det finns stora möjligheter att reducera detta samt 
öka återanvändningen av textilier genom t.ex. utvecklad second hand-
industri. Återanvändning handlar även om att återanvända materialet till 
nya produkter. Genom re-design kan t.ex. kläder uppdateras eller göras 
till nya produkter. Både natur-/syntetfibrer kan återvinnas, men det krävs 
utvecklad infrastruktur och ekonomiska incitament för att återvinningen 
ska växa. (ibid). 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet innebär att verka för ett långsiktigt stabilt samhälle ba-
serat på mänskliga rättigheter där individen har möjlighet till försörjning, 
skydd, känslor, förståelse, delaktighet, fritid, skapande och identitet (t.ex. 
McKenzie, 2004). Textilindustrin kantas av både dåliga arbetsförhållan-
den samt låga löner vid produktion och ett destruktivt behov för konsu-
menten att utifrån rådande ideal skapa sig en identitet baserad på kon-
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sumtion. Lösningarna inom området bygger på ökad omvärldsanalys och 
kunskap kring mänskliga behov och beteenden, att förstå modets funk-
tionella, symboliska och estetiska roll, samt diskussioner om villkoren för 
produktionen. (Fletcher, 2008). 

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet innebär ett system som hushåller med de resurser 
som finns för kommande generationer, både mänskliga och materiella. 
Det är dock problematiskt att det som inte har ett marknadspris inte 
syns. För textilindustrin är detta tydligt, det kan vara lönsammare att 
välja ett miljöskadligt tyg än ett miljöanpassat om det är billigare att 
framställa. Kostnaden materialet medför under sin resterande livscykel 
värderas inte. Textilindustrin spelar också en stor roll för enskilda länders 
ekonomiska utveckling och etableras ofta tidigt i ett utvecklingsland ef-
tersom det inte krävs stora investeringar utan är arbetsintensiv. Industrin 
är därför globalt utbredd och har skapat många arbetstillfällen i fattiga 
länder, men det finns problem när det gäller arbetsförhållanden. Förståel-
se för dessa aspekter och hur de påverkar människa och miljö är viktigt 
för textilindustrins förmåga att bidra till en ekonomisk hållbar utveck-
ling. (Fletcher, 2008). 

Hållbar utveckling och pedagogik 

I sitt betänkande skriver Kommittén för utbildning för hållbar utveckling 
(2004) att utbildning inom hållbar utveckling bör syfta till att ge studen-
terna en förmåga och en vilja att verka för både lokal och global hållbar 
utveckling. Vidare slås det fast att både innehåll i utbildningen och hur 
utbildning genomförs påverkar om detta nås eller ej samt att området 
förutsätter ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv (se 
även Världsnaturfonden WWF, 2008). Kommittén identifierar i likhet 
med Världsnaturfonden (2008), Thomas (2009) och Dawe m.fl. (2005) 
ett antal karaktärsdrag på utbildningen:  

• Tvärvetenskapliga och holistiska belysningar av ekonomiska, so-
ciala och miljömässiga förhållanden och förlopp som behandlas 
med stöd av ämnesövergripande arbetssätt. 

• Är baserat på en värdegrundsdiskussion som identifierar målkon-
flikter och synergier mellan olika intressen och behov (se även 
Fletcher, 2009, Egger-Subititsch, 2009, Parker & Dickson [ed.], 
2009 & Higginson, 2009). 
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• Innehållet spänner över lång tid: från dåtid till framtid, från det 
globala till det lokala. 

• Demokratiska och studentdrivna arbetssätt används så att stu-
denterna har inflytande över utbildningens form och innehåll. 

• Lärandet är experimenterande, verklighetsbaserat genom case el-
ler projekt/uppdrag och innebär nära och täta kontakter med na-
tur och samhälle samt innehåller undervisning med varierande 
metoder (se även Welsh & Murray, 2003). 

• Lärandet inriktas mot studentens förmåga att tillsammans lösa 
problem samt stimulerar kritiskt tänkande och handlingsbered-
skap (se även Steinemann, 2003). 

• Både lärandeprocess och produkt är viktig och lärarens intresse 
samt insats är avgörande för studenternas förmåga att omsätta 
teori till praktik, kunna improvisera, vara kreativa, kritiska och 
innovativa, samt anpassa sig. 

Högre utbildning ska dessutom förbereda studenten för en osäker fram-
tid som inte går att förutse (Bowden & Marton, 2004) vilket stämmer 
bra in på området hållbar utveckling och som kan bemötas genom varia-
tion i undervisningen (Marton & Trigwell 2000).  

Progression inom hållbar utveckling  

Utifrån Fletcher (2008) har vi identifierat följande aspekter inom hållbar 
utveckling som en tänkbar progression för textilstudenter. Vi har utgått 
från detta när vi skapat lärandemålen i bilaga 7 och 8. 

Material – Hållbar produktion och fiberns väg genom den textila värde-
kedjan.  

A. Etik – Sociala aspekter i textilindustrin. 
B. Användaraspekter – Vad som händer när textila produkter och 

tjänster används. 
C. Återanvändning, återvinning och avfallshantering – Ett optimalt 

resursutnyttjande.  
D. Konsumtion, mode och identitet – Textilindustrin i förhållande 

till konsumentens behov. 
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E. Lokal design, lokala resurser och lätt design – Anpassning och  
effektivisering. 

F. Hastighet – Produktion, konsumtion och kultur. 
G. Deltagande design – Alternativa samarbeten i designprocessen. 

Form och material I & Materiallära3

Studenter från olika utbildningar läser kursenna tillsammans. Undervis-
ningen består av föreläsningar och laborationer som är lika för alla ut-
bildningar och en individuellt programanpassad tillämpning. Kursansva-
rig menar att materiallära kan delas upp i en faktabaserad del om egen-
skaper hos olika textila material och en subjektiv diskussion kring hållbar 
utveckling. Detta gör att i dagsläget är inslaget av hållbar utveckling be-
gränsat och inga lärandemål/examinationsmoment finns. För att nå läng-
re in på området behöver läraren tid och tillfälle till mer diskussion med 
kollegor om både innehåll och progression. I våra lärandemål har vi an-
vänt progressionssteg A, C, D, E för att ge studenten en helhetsförståelse 
för den textila värdekedjan. Viktigt är även läraktiviteter och examina-
tionsformer som syftar till att öka studenternas kritiska förhållningssätt. 
Våra aktivitetsförslag: 

 

• Studenterna granskar företags marknadsföring av produkters 
egenskaper och miljöfördelar genom att besöka buti-
ker/hemsidor och jämföra detta med vad forskare säger.  

• Med hjälp av interaktiva verktyg kan studenterna arbeta med 
materials miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv (Dombek-
Keith & Loker 2009).  

• Utifrån ett bildspel beskriver studenterna odling av bomull med 
egna ord och diskutera följderna av detta (Südwind Agentur, 
2009).  

• Studenterna analyserar textila produkter ur den egna garderoben 
och diskutera dess effekter för att uppmärksamma sin egen roll.  

• Studenterna vill gärna se att kursen i större utsträckning riktar in 
sig på hållbara material jämfört med dagens inriktning mot  
traditionella material. 

                                                           
3 Intervju med kursansvarig för kursen i Materiallära 2011-03-22, Textilhög-

skolan, Borås 
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Designestetik4

Designestetik handlar om traditioner och modets förhållande till kropp 
och utgörs av tre kurser. I Designestetik II har läraren föreläsning 2-4 
timmar följt av diskussion utifrån en veckouppgift med undersökande 
övningar. Läraren anser att hållbar utveckling bör finnas i kurs I och III. 
Studenterna brinner dessutom för ämnet och arbetar i stor utsträckning 
med det inom sina designprojekt. De behöver dock arbeta mer experi-
mentellt i relation till identitet, mode och konsumtion. Studenten som 
intervjuats säger också att det idag finns ett glapp mellan hållbar utveck-
ling som en integrerad del av designarbetet och den tvärvetenskapliga 
kursen i hållbar utveckling i årskurs två eftersom kursen har ett produk-
tionsperspektiv, medan övriga delar av utbildningen är konstnärligt inrik-
tad. Enligt studenterna vore det således lämpligt med en designdokto-
rand (eller motsv.) som kan föra in hållbarhetsperspektivet i det konst-
närliga arbetet. För att nå ytterligare in i ämnet hållbar utveckling efterly-
ser läraren diskussioner med sina kollegier för att problematisera de 
aspekter som bör beröras och nämner själv övningar från Fletcher (2008) 
som goda exempel. 

 

För lärandemålen har vi tagit avstamp i progressionssteg A, C, D, E. 
Både vi och studenterna menar att hållbar utveckling bör integreras tidigt 
i utbildningen för att få det till en naturlig del av designprocessen. Vissa 
delar av hållbar utveckling kräver dock, enligt läraren en mognad hos 
studenterna och därför är det lämpligt att fördela inslaget av hållbar ut-
veckling över alla tre kurser. Våra aktivitetsförslag: 

• Diskussioner och gästföreläsningar om tidsförloppet/livscykeln 
gällande mode och textil i relation till dagens snabba industri 
kontra slow fashion för att skapa en förståelse för den påverkan 
som vårt/konsumentens förhållningssätt till mode och textil 
medför (Fletcher, 2009).  

• Att arbeta med empati genom att t.ex. gå i någon annans skor el-
ler föreställa sig någon annans känslor (Thomas, 2009). 

• Studenterna föreslår också ett större inslag av skriftlig reflektion 
över hållbar utveckling i anslutning till sina kollektionsarbeten. 

                                                           
4  Intervju med kursansvarig i designestetik, 2011-03-21, Textilhögskolan, 

Borås 
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Designprojekt II: trikå och stickat och produktionsteknik & 
Konfektionsteknik5

För lärarna är det otydligt vad hållbar utveckling innebär, men i diskus-
sioner visar det sig att det finns inslag av ämnet i befintlig undervisning. 
Detta kommer sig av att lärarna har arbetat med frågorna inom indu-
strin, men att de inte känner att de äger frågan på ett tydligt sätt och de 
behöver mer kunskaper.  

 

Redan idag finns inslag av hållbarhet eftersom branschen under lång tid 
arbetar med att t.ex. minimera spill vid mönsterkonstruktion p.g.a. eko-
nomiska motiv. Goda ämneskunskaper (att t.ex. göra en bra produktspe-
cifikation) leder till minskad belastning på både miljö och personal vilket 
gör det viktigt att synliggöra sambanden inom konfektionstekniken. De 
komplexa sambanden inom konfektionstekniken gör det nödvändigt 
med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt inom konfektionsteknik. För-
slagen till lärandemål byggda på progressionssteg A, B, D och E, med 
fokus på arbetsförhållanden i historiska, globala och kulturella perspektiv 
samt att arbeta med andra individers känslor och upplevelser. Våra akti-
vitetsförslag: 

• Studenterna vill gå djupare in på Corporate Social Responsibility 
(CSR) och framförallt villkoren för arbetare inom textilbran-
schen. Detta skulle kunna göras genom att studenterna i an-
slutning till befintliga laborationer får prova att arbeta i en till-
verkningslina och sy en t-shirt eller vika en pappersmodell under 
tävling (Thomas, 2009 i Parker & Dickson, 2009 och Südwind 
Agentur, 2009). 

• Genom att samla och analysera information om möjligheterna 
till tillverkning i ett land och sedan utifrån en tilldelad roll i  
värdekedjan diskutera resultatet och lämpliga val får studenterna 
en inblick i hur textilindustrin fungerar (Kim m.fl., 2009).  

• Gästföreläsningar av personer som tidigare arbetat i textilindu-
strin skulle kunna ge sin bild av hur industrin fungerade. 

• I en workshop utarbeta modeller för industriellt återbruk, dvs. 
storskalig re-design.  

                                                           
5  Intervju med kursansvarig och lärare inom konfektionsteknik, 2011-03-21, 

Textilhögskolan, Borås. 
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Industridesign6

Läraren beskriver hållbar utveckling som ett övergripande paraply. Den 
översta nivån av hållbar utveckling är för abstrakt för att användas och 
ämnet behöver brytas ned. Ett nedbrutet exempel är hållbar design som 
innebär att en produkt ska fungera och att den ska hålla över tid. Hållbar 
utveckling inom industridesign är inte bara produkt utan även vikten av 
att skapa genomtänkta system. Ett grundproblem är produkters planera-
de respektive upplevda livslängd (byte av mobil efter två år) vilket rim-
mar illa med hållbar design, men är en förutsättning för konsumtion. 
Studenterna möter således en paradox: de utbildas för att bidra till kon-
sumtion/produktutveckling men vill gärna jobba för en hållbar utveck-
ling med mindre konsumtion. Designstudenterna säger emellertid att de 
i större utsträckning upplever en krock mellan sitt konstnärliga skapande 
(är det en onödig lyx?) och diskussionen om sparsamhet och effektivitet 
inom hållbar utveckling. Av denna anledning efterfrågar de en diskussion 
om lösningar på frågeställningar om t.ex. att skapa material och form 
som är hållbar.  

 

Idag finns inga dokumenterade lärandemål om hållbar utveckling men 
det finns aktiveter: föreläsning om ekodesign, filmer med gruppdiskus-
sioner samt en examinationsuppgift där studenterna skriver en essä om 
en produkt och dess koppling till etik, estetik, ergonomi, ekologi och 
ekonomi. Studenternas engagemang för hållbar utveckling medför att de 
själva driver ämnet och lyfter upp det i t.ex. grupparbeten. Vårt lärande-
mål tar utgångspunkt i progressionssteg A, C, E och H och rör förståelse 
för styrande faktorer som påverkar hållbar utveckling inom pro-
dukt/industridesign. Undervisningen bör skapa möjligheter till reflektion 
om hållbar design och systemperspektiv, d.v.s. värderingar och förhåll-
ningsätt, och nuvarande läraktiviteter (filmer, föreläsningar, diskussioner 
och en reflekterande examinationsuppgift) passar således bra in. 

                                                           
6  Intervju med kursansvarig, 2011-03-21, Textilhögskolan, Borås. 
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Nyckelfaktorer för att få in hållbar utveckling i textila  
kurser 

• Integrerat – Studenter lyfter fram att dagens undervisning 
många gånger börjar med äldre, icke hållbarhetsanpassade mate-
rial, tekniker och tillvägagångssätt vilket gör att nya och bättre 
alternativ behandlas i slutet eller inte alls. Bättre vore en omvänd 
ordning, att börja med hållbara material, tekniker och tillväga-
gångssätt och låta ämnet bli en naturlig del av kursen istället för 
något extra.  

• Teori och praktik – Hållbar utveckling kan inte bara finnas i 
kurs- och utbildningsplaner, lärandemål måste matcha läraktivi-
teter och examinationsformer. 

• Perspektiv och kritiskt förhållningssätt – Hållbar utveckling är 
komplext och studenten måste få möta olika perspektiv. Under-
visningen måste också spridas över utbildningen för att stu-
denten ska kunna nå ett djup, omsätta sina kunskaper och  
utveckla ett kritiskt förhållningssätt.  

• Ägandeskap och tvärvetenskaplighet – Ämnet kräver ett tvärve-
tenskapligt angreppssätt och en genomtänkt progression. För en 
enskild lärare eller en ensam utbildningsledare är det svårt att 
skapa detta själv. För kurser som ingår i flera utbildningar krävs 
även en diskussion om innehåll/progression i relation till resp. 
utbildning. En sådan diskussion tenderar att bli för stor att be-
mästra för en enskild lärare och det behövs organiserat arbete 
med studierektorer, utbildningsledare, kursansvariga och lärare.  

• Progressionsstege – Att först diskutera och enas om en övergri-
pande modell underlättar arbetet med att placera in olika  
moment i olika kurser. Vikten av progressionstegens aspekter  
varierar för olika utbildningar/professioner vilket medför ett  
anpassningsbehov. 
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• Kompetens- och vidareutveckling – Den höga hastigheten i äm-
nets utveckling ställer krav på kompetensutveckling (ämneskun-
skaper och läraktiviteter7

• Studentdrivet – Om studenterna tillsammans driver ämnet blir 
det gränsöverskridande och problemlösande. Uppgifterna kan 
kopplas till fiktiva eller vardagliga problem. Steinemann (2009) 
lyfter dock fram svårigheten med att finna balansen mellan stu-
denternas frihet och deras behov av tydliga instruktioner. De in-
tervjuade studenterna uttrycker tveksamhet och menar att lärar-
na måste driva undervisningen. (Världsnaturfonden WWF, 
2008, Kim & Burns, Steinemann, 2009) 

) hos lärare, vidareutveckling av kurser 
samt att innehållet i kurserna kopplas till aktuella händelser i 
media och debatt. 

• Synliggöra – Befintliga och nya inslag av hållbar utveckling mås-
te synliggöras så att både studenter och lärare upplever ämnet 
som en del av undervisningen, vilket inte alltid är fallet idag. 
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Bilaga 1 

Policy för hållbar utveckling vid högskolan i Borås 
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Bilaga 2 

Sammanfattat resultat från miljöutredningen 2010 

Fördelningen av kurser som tar upp/behandlar hållbar utveckling enligt 
enkäten redovisas i tabell 1. 

Enkäten visar att: 

• 24 procent av kurserna har målformuleringar med kopplingar till 
hållbar utveckling. 

• 45 procent av kurserna har integrerat hållbar utveckling som 
perspektiv/innehåll. 

• i 27 procent av kurserna ingår litteratur med koppling till hållbar 
utveckling.  

• i 23 procent av kurserna examineras någon aspekt av hållbar ut-
veckling.  

Det specifika resultatet från Textilhögskolan visas också i tabell 1.  

Vidare visar enkäten att: 

• 30 procent av kurserna har målformuleringar i kursplanen som 
behandlar hållbar utveckling.  

• 27 procent har ett innehåll i kursen som berör hållbar utveck-
ling. 

• i 14 procent av kurserna examineras hållbar utveckling.  

• för 14 procent av kurserna har inte arbetet påbörjats med att in-
föra hållbar utveckling i kursplanens målformulering eller så an-
ses det inte vara relevant.  

• i 62 procent av kurserna har inte arbetet startat för att examinera 
hålbar utveckling eller så anses det inte vara relevant. 
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Tabell 1 Antal/andel kurser som tar upp/behandlar hållbar utveckling 

0% <50 % >50 % 100%
Hela Högskolan 86 kurser 124 kurser 34 kurser 4 kurser
(totalt 248 kurser 
svarade)

34,5% 49,8% 13,7% 2,0%

23 kurser 35 kurser 3 kurser 1 kurs

37,1% 56,5% 4,8% 1,6%

Textilhögskolan (totalt 
62 kurser svarade)

 

 

Tabell 2 Inslaget av hållbar utveckling i kurser vid Textilhögskolan 

Målformulering i 
kursplanen

Innehåll i kursen Litteratur som 
behandlar hållbar 
utveckling

Hållbar utveckling 
examineras i kursen

Ja 19 27 7 14
Påbörjat 12 10 27 9
Ej påbörjat 15 12 12 15
Inte relevant 16 13 16 24  
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Bilaga 3 

Progressionssäkring genom hållbar utveckling och professions- 
begreppet 

Arbetsförslag – Utkast - Arbetsförslag – Utkast - Arbetsförslag – Utkast 
2009-11-10 

Utbildningsledarmöte 10 november 2009 

Som utbildningsansvariga har vi ett ansvar att kunna visa på progression i 
våra utbildningar samtidigt som vi har en policy på Högskolan i Borås att 
påvisa kopplingen till hållbar utveckling och professionsanknytningen.  

Ett förslag är att koppla ihop progressionsdelen med hållbar utveckling 
och professionsanknytningen. Tanken är att arbeta fram ett antal mål för 
att påvisa progression inom hållbar utveckling och professionsanknyt-
ningen. Detta skall ske genom att vi tar fram ett antal kriterier som bely-
ser progressionen i utbildningen genom förhållningssättet inom hållbar 
utveckling och professionsanknytningen inom respektive utbildnings-
område. 

Progressionssäkring 

Här skall vi kunna påvisa hu vi säkrar progressionen i utbildningen. Hur 
är studenterna förberedda inför C-uppsats arbetet? Vilka moment läses 
år1 och år 2 för att förbereda studenten för C-uppsatsarbetet i är 3. Detta 
gäller även för tvååriga program och då gäller det B-uppsats och magister 
och masterprogram.  

Exempel kan vara hur vi relaterar till hållbar utveckling. 

På A-nivå värderar vi mer de tekniska aspekterna medan på C-nivå sätter 
vi in hållbarhetsperspektivet i mikro och makro perspektiv utifrån ett 
samhällsperspektiv.  

Exempel kan vara hur vi relaterar till  
professionsanknytningen. 
På A-nivå värderar vi mer de tekniska och funktionella aspekterna medan 
på C-nivå sätter vi in professionsbegreppet i mikro och makro perspektiv 
utifrån t.ex. ett samhällsperspektiv.  

Erik Bresky, prefekt, Textilhögskolan 
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Bilaga 4 

Information om vårt utvecklingsarbete 

Textilingenjörsutbildningen är en treårig utbildning som leder till en 
högskoleingenjörsexamen i textilteknologi. Som textilingenjör arbetar 
man med produktion, produktutveckling, kvalitets- och miljöfrågor, 
inköp, försäljning med mera inom konfektions- och inredningsindustrin 
eller med teknisk och funktionell textil. På många textilföretag är textil-
ingenjören den som är ansvarig för miljöfrågor. För att kunna verka för 
en hållbar utveckling i sin profession krävs, förutom expertis i textiltek-
niska frågor, ett tvärvetenskapligt förhållningssätt men också kunskap i 
ledarskap och kommunikation. 

Modedesignutbildningen är en treårig utbildning som leder till en konst-
närlig kandidatexamen i modedesign. Som designer kan man påverka val 
av material, styra produkters användning och livslängd, men möjlighe-
terna för den enskilde designern varierar beroende på storlek, inriktning 
samt organisation på företag och ekonomiska förutsättningar. Allt mer 
fokus riktas mot hållbar utveckling inom många företag och designers 
involveras tillsammans med andra yrkesgrupper allt mer aktivt för en 
hållbar modeindustri. Professionella designers bör leva upp till det Textil-
högskolan skriver på hemsidan: ”…högskolan lågsiktigt kan bidra till för-
ändrade attityder och värderingar som främjar hållbar utveckling…”8

I utbildningsplanen för Modedesignprogrammet (bilaga 6) hållbar ut-
veckling i vissa delar, men har ingen specifikt framträdande roll. Vi tolkar 
det som att utbildningsplanen inte är skriven för att framhäva hållbar 
utveckling utan ska vara en naturlig del. Genom att studera utbild-
ningsplanen, kursplaner och samtala med lärare framgår av detta arbete 
att hållbar utveckling i realiteten endast till viss del är en naturlig del i 
själva utbildningen. I bilaga 8 återfinns en matris (likt ovan beskrivna 
matris för Textilingenjörutbildningen) över samtliga kurser inom Mode-
designprogrammet och de förslag till lärandemål som vi tagit fram. 

. 

 

                                                           
8  Tillgänglig: http://www.hb.se/ths > Om Textilhögskolan > Hållbar utveck-

ling på Textilhögskolan, 2011-02-26  
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Vi valde att undersöka nedanstående kurser inom ramen för de två ut-
bildningarna. 

År Kurs Intervjuad Anledning
Textil materiallära, 
grundkurs 7,5 hp 

Monik Nyrén, kursansvarig

Form och material I, 15 hp Monik Nyrén, lärare inom 
materiallära

Gunnel Larsson kursansvarig och 
Anna-Karin Proohf lärare/tekniker

Industridesign - grundkurs, 
7,5 hp 

Magnus Bratt, kursansvarig Kursen hanterar designprocessen från idé till 
färdigt koncept varför hållbar utveckling 
(ekologisk/social/ekonomisk) bör integreras i 
kursen.

Designestetik, 7.5 hp Emma Fält, kursansvarig Kursen syftar till att ge studenten om en 
förmåga att uttrycka/kommunicera koncept och 
idéer visuellt varför hållbar utveckling 
(ekologisk/social/ekonomisk) bör integreras i 
kursen.

1 Kurserna syftar till att ge studenten förståelse för 
uppbyggnader och egenskaper för textila 
material vilket knyter an till ekologisk hållbarhet

Konfektionsteknik 7,5 hp Kursen syftar till att ge studenten kunskap om 
textil produktion varför kursen kan koppla till 
social hållbar utveckling.

2

 

Intervjuer med kursansvariga och studenter  

Intervjuerna genomfördes som samtal med en eller två personer under ca 
40 minuter. Utgångspunkten var fyra övergripande frågeställningar: 

• Egna kunskaper inom området hos lärare/studenter 

• Vad innebär hållbar utveckling i kursen/ämnesområde och vad 
är mest väsentligt 

• Inslag av hållbar utveckling idag i kursen avseende lärandemål, 
examination och lärandeaktiviteter 

• Resonera kring våra förslag – målformuleringar och pedagogik 

Studenterna utgjordes av Daniel Larsson och Martina Hagnell Daniel är 
modedesignstudent, årskurs 2, och leder studentgruppen för hållbar ut-
veckling vid Textilhögskolan medan Martina är textilingenjörer, årskurs 
2, och engagerade inom TEXAS, kårsektionen inom Studentkåren i 
Borås vid Textilhögskolan. 
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Inresande studenters informationskompetens 
 

Malin Utter | Högskolan i Borås 

Introduktion 

I kursutvärderingar efter undervisning i informationssökning för ökad 
informationskompetens för studenter på avancerad nivå har ofta kom-
mentarer som ”waste of time”, ”too hard, ”I didn´t understand” fram-
kommit. Detta är även något som studenterna påpekad i direkt anslut-
ning till undervisningen också.  

När det gäller studenter på avancerad nivå vid Ingenjörshögskolan (IH) 
vid Högskolan i Borås (HB) är det magister och masterstudenter jag mö-
ter. Jag vet inte alls deras bakgrund, förkunskaper, erfarenheter etc. En 
stor majoritet av studenterna är inresande studenter9

Det är svårt att göra undervisningen effektiv då en del studenter inte har 
baskunskaper och en del studenter har en hög informationskompetens 
och vill vidareutveckla sig. Alla studenterna ska ha en examen innan de 
kommer till magister/masternivå, men det innebär inte att alla har sam-
ma nivå av informationskompetens. Det ger inte någon bra kvalitet på 
undervisningen, då det är svårt att lägga undervisningen på en nivå som 
passar flertalet studenter. För de som är nybörjare kan det vara svårt att 
hänga med, och för de mer avancerade studenterna blir det för enkelt.  

 och det finns kultu-
rella skillnader, som kan vara ett problem, men även en tillgång. Jag un-
dervisar dem en till två gånger under deras studietid vid högskolan. Det 
är 20-40 studenter i varje klass och jag brukar dela klassen i två mindre 
grupper.  

Detta är ett problem inte bara när det gäller grupper med inresande stu-
denter, utan i de flesta grupper på avancerad nivå då det skiljer i ålder, 
bakgrund etc. Vid Vårdhögskolan vid HB finns liknande problem när 
det gäller studenter på specialistutbildningar och fristående kurser. Där 
varierar ålder, examensår etc. mycket mellan studenterna och där är det 
också svårt att göra undervisningen för ökad informationskompetens 
effektiv. Jag har i detta utvecklingsarbete valt att fokusera på studenterna 
på avancerad nivå vid IH då det är de grupperna som jag arbetar mest 
med. 
                                                           
9  Med inresande studenter syftar jag här i arbetet utbytesstudenter och free-

movers. 
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Boråsmodellen 

I Högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för åren 2009-2012 slås 
det fast att studenten ska ges möjlighet att utveckla sin informations-
kompetens under studietiden (2007a). Det finns många olika åsikter om 
vad begreppet informationskompetens innebär och vad som bör ingå i 
begreppet. Jag anser att en informationskompetent person är en person 
med förmågan att se behovet av information, söka, kritiskt granska och 
kreativt utnyttja informationen. 

Sedan 2009 finns ett rektorsbeslut vid Högskolan i Borås att införa 
Boråsmodellen för utveckling av informationskompetens.  

 
Modellen som är en top-down modell innebär att istället för att varje 
lärare kontaktar bibliotekarie för att få undervisning i informationssök-
ning för ökad informationskompetens sker samarbetet på högre nivå 
(Nyaas & Süld 2008, s. 8). På grundnivå sker undervisningen för ökad 
informationskompetens i tre nivåer för att få en progression. Då vet un-
dervisande bibliotekarie vad studenterna har fått för undervisning tidiga-
re och kan lägga nivån efter det. 
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När det gäller studenter på avancerad nivå kan jag inte räkna med att de 
har fått undervisning för att utveckla sin informationskompetens enligt 
Boråsmodellen.  

Problemställning 

Problemställning för utvecklingsarbetet är: 

Svårigheter att undervisa inresande magister/masterstudenter i informa-
tionssökning då de har olika hög grad av informationskompetens.  

Finns det något sätt att göra undervisningen mer effektiv? Jag har funde-
rat över detta ett tag och har kommit fram till att gärna skulle vilja dela 
upp studenterna efter nivån av informationskompetens. Detta skulle då 
möjlighen kunna ske genom ett test. 

Jag har läst litteratur om inresande studenter och kulturskillnader, stu-
denter (både inresande och inhemska) och informationskompetens. Jag 
börjar litteraturdelen med ett stycke som handlar om skillnadens pedago-
gik och att det är viktigt att ta tillvara skillnaderna som finns i en grupp. 
Det är viktigt att ta tillvara skillnaderna och inte se dem som ett  
problem. 

Litteratur 

Carl Anders Säfström betonar i boken Skillnadens pedagogik vikten av 
att ”skillnaden snarare än det samma bör vara vår utgångspunkt” (Säf-
ström 2005, s. 90). Säfström skriver också att det inom det pedagogiska 
området idag ofta fokuserar på socialisering och att det är normen. Snara-
re bör fokus ligga på att utnyttja och utveckla de skillnader som finns. 
Det är viktigt att individerna får kliva fram som de själva är och att det 
viktiga inte är att få alla kan och gör samma sak, utan att de utvecklar sig 
själva (ibid. s. 73-75). 

Ester S. Grassian och Joan R. Kaplowitz skriver i boken Information 
Literacy Instruction att inresande studenter ofta visar på hög grad av 
biblioteksångest. Detta beror på både kulturella skillnader och språksvå-
righeter. För vissa studenter är det svårt att förstå hur biblioteket är orga-
niserat, det kan vara svårt att be om hjälp i informationen, hur mycket 
kan de fråga etc. Detta kan bidra till att det blir svårt för studenterna att 
 



62  PUH 2011 

 

ta till sig informationen som bibliotekarien ger vid undervisningen för 
ökad informationskompetens (Grassian & Kaplowitz 2009, s. 259-260). 

I många länder är biblioteket en plats för studier, inte för kunskapsin-
hämtning, skriver Frank Trew i kapitlet Serving Different Constituenci-
es: International students i boken Subject Librarians. Öppna hyllor är 
inte heller vanligt i alla länder och inresande studenter kan ha svårt att 
använda biblioteket (Trew 2006, s. 149). 

Vidare skriver Trew att det också skiljer sig i undervisningssituationer 
mellan länder. Asiatiska studenter ser t.ex. ofta läraren som en auktoritet 
som inte ifrågasätts, medan andra studenter har en mer familjär relation 
till läraren (Trew 2006, s. 160). 

Även språksvårigheter kan göra det svårt för inresande studenter att till-
godogöra sig undervisning i informationssökning, skriver Trew. På grund 
av språksvårigheter kan vissa studenter ha svårt att skriva söktermer och 
använda synonymer. Problemen förvärras när det kommer till booleska 
operatorer, trunkering etc. I många språk finns inte singular och plural 
och då blir det svårt att förstå trunkering. Några kinesiska dialekter an-
vänder inte kontaktord som och (Trew 2006, s. 152). 

I boken Teaching information skills skriver Jo Webb och Chris Powis att 
eftersom bibliotekarier ofta bara träffar studenterna vid ett fåtal tillfällen 
(ibland bara en gång) är det extra viktigt att få reda på studenternas be-
hov, förväntningar och kunskaper innan undervisningstillfället för att få 
ut så mycket som möjligt av undervisningen. Detta gäller både inresande 
och inhemska studenter och studenter på både grund och avancerad nivå 
(Webb & Powis 2004, s. 61)  

Författarna menar också att det är viktigt att bibliotekarien har kunskap 
om studenternas: 

• Motivation & förväntningar 

• Variationen av lärstilar bland studenterna 

• Mångfald 

• Nivån av kunskap och upplevelser 

När bibliotekarien har all denna information kan bibliotekarien på ett 
säkrare sätt planera undervisningen. Detta kallas bedömning för lärande 
och innebär att den som undervisar kan göra undervisningen mer effektiv 
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om personen känner till studenternas behov och förväntningar, det blir 
en mer studentcentrerad undervisning (ibid., s. 62). 

Ett sätt att ta reda på studenternas existerande kunskaper är genom att 
fråga dem individuellt med direkta frågor. Det är inte alltid att studen-
terna kan bedöma sin förmåga korrekt. Det kan alltså vara bättre att fråga 
upplevelsebaserade frågor (ibid., s. 64). 

Det är bra att göra ett diagnostiskt test innan undervisningen med frågor. 
Det har tre syften; det kan få studenterna att reflektera över sina behov 
och blir redo att lära, det kan skapa ett förtroende med studenterna ge-
nom att visa att den som ska undervisar bryr sig om studenterna och 
slutligen, den information som kommer fram kan undervisaren använda 
för att designa undervisningen (ibid., s. 65). 

Diagnostiskt test - genomförande 

Enligt litteraturen är diagnostiskt test ett bra sätt att undersöka studen-
ternas förkunskaper för att förbereda undervisningen så att den blir mer 
effektiv.  

Ett masterklass från IH blev testgrupp. Av 42 studenter i klassen är 39 
inresande studenter resterande tre inhemska studenter. De tre inhemska 
studenterna har en kandidatexamen från HB och har gått direkt till att 
studera ett masterprogram. De har fått undervisning i informationssök-
ning vid två tillfällen under sin grundutbildning. Dock hade inte Borås-
modellen kommit igång då, men jag vet att de har fått undervisning lik-
nande modellen. När det gäller de 39 inresande studenterna kommer de 
från olika länder och jag har ingen aning om deras förkunskaper. Jag har 
pratat med läraren och fått några indikationer på förkunskaperna, men 
inte mer. Om jag skulle ha alla 42 i en grupp skulle det inte bli menings-
fullt. De studenter som har goda kunskaper i informationssökning skulle 
inte få något större utbyte av att jag visar på grundnivå, och de studenter 
som är helt nybörjare på att t.ex. söka i databaser kan lätt bli förvirrade av 
alla nya uttryck etc. 

Jag skapade ett test i Pingpong, Högskolan i Borås lärplattform. Testet 
bestod av 17 frågor. 16 med svarsalternativ och den sista frågan gällde 
om studenterna har sökt i några databaser tidigare, och i så fall vilka. Jag 
har försökt ringa in det jag vill ha svar på genom frågorna. Några av frå-
gorna har jag konstruerat själv och några frågor har jag hämtat från 
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artikeln Incoming first year undergraduate students: How information 
literate are they? (Mittermeyer 2005, ss. 203-232).  

Frågorna är av det slaget att studenter som har fått undervisning för ökad 
informationskompetens genom Boråsmodellen ska få som mest 2-3 fel. 
För att kontrollera detta lät jag även en klass svenska studenter som läser 
sista året (åk. 3) vid samma institution genomföra testet. De studenterna 
har i och för sig inte fått undervisning för ökad informationskompetens 
enligt modellen eftersom de började åk. 1 innan modellen trädde i kraft. 
Jag vet dock att de fått undervisning liknande den. De fick 92 % rätt (2 
fel i snitt), precis som jag antog när jag skapade testet. 

Jag skickade ut ett e-mail till masterklassen som skulle genomföra testet.  
I e-mailet fanns en inbjudan till testet samt information om varför  
de skulle göra det.  

När jag träffade studentgrupperna för undervisningen började jag under-
visningstillfället med att informera om testet och förklara varför de var 
indelade i olika grupper efter förkunskaper. 

Diagnostiskt test - resultat 

32 studenter svarade på testet och enligt läraren var det de studenter som 
är aktiva i klassen. Det var även de studenter som sedan kom till under-
visningen. Klassen fick 67 % rätt i snitt (8 fel) jämförelse med 92 % i 
testgruppen. Detta säger inte så mycket då det var mycket stor spridning 
från den som hade alla rätt ner till den som hade bara något rätt. 

Jag kunde tydligt urskilja tre problemområden. Första problemområdet 
är att flera av studenterna inte vet hur de ska veta om informationen de 
hittat är vetenskapligt granskad. Nästa problemområde gäller plagiering 
och referenshantering, s.k. akademisk hederlighet. Endast fyra studenter 
svarade rätt på frågorna om när de ska ange referenser. Det sista pro-
blemområdet är att många av studenterna inte vet skillnaden på en tid-
skrift och en artikel. 

Av resultatet kunde jag tydligt se uppdelning i klassens grad av informa-
tionskompetens och jag kunde dela in studenterna i två grupper. De som 
hade goda förkunskaper och bara tre fel och mindre samt de som hade 
sämre förkunskaper. Det fanns dock en stor grupp studenter med medel-
snitt och de hamnade nu antingen i den gruppen med hög- eller den med 
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Låg informationskompetens. De studenterna borde haft en egen grupp. 
Detta får jag ta med mig till nästa gång. 

Även om det fortfarande var stora grupper tycker jag att det underlättade 
att jag gjorde indelningen efter förkunskaper istället för alfabetiskt som vi 
brukar göra. Det optimala hade varit att ha mindre grupper med 10 i 
varje, men det fungerade inte schemamässigt. Det var fortfarande skill-
nader i förkunskaperna, men inte mer än i en klass på grundnivå, och det 
påverkade heller inte undervisningen nämnvärt. 

Reflektioner 

Sammanfattningsvis tycker jag att diagnostiskt test var ett bra sätt att 
testa studenternas grad av informationskompetens. Genom att skapa 
frågor som ringade in det jag ville ha information om fick jag fram tydli-
gare grupper av studenter.  

Jag har i stort sett bara fått positiva kommentarer från studenterna efter 
undervisningen t.ex. ”unbelievable that there is so much valuable infor-
mation for me!”, ”I learned a lot, ”God bless you”. Jag märkte på studen-
terna att de följde med bra i undervisningen. Ingen verkade tycka att det 
var för lätt eller svårt. Jag märkte också att jag redan hade skapat en rela-
tion med studenterna när de kom till undervisningstillfället, då jag haft 
kontakt med dem via e-mail och testet. Några studenter har också kom-
mit och ställt frågor efter undervisningen kring databaser på ett sätt som 
de inte hade kunnat göra om de inte följt med i undervisningen. 

På grund av tidsbrist i schemat kunde jag bara dela studenterna i två 
grupper, men enligt resultaten hade det varit bäst med tre eller fyra grup-
per. Det var ett tydligt resultat att det fanns studenter med mycket hög 
informationskompetens, och en grupp studenter med låg.  

En annan viktig erfarenhet är att de studenter med låg informations-
kompetens borde fått ett eller två undervisningstillfällen till för att ha 
chans att komma upp i ungefär samma nivå av informationskompetens 
som de med hög informationskompetens. Detta ska jag också försöka 
lösa vid nästa omgång studenter. 

Jag kommer också att vara tydligare i informationen till studenterna när 
jag skickar ut länken till testet. Några studenter frågade om testet var 
betygsgrundande. Jag hade en farhåga om att det skulle upplevas som 
negativt att studenterna blev indelade i grupper utifrån resultatet av  
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testet, men det inkom ingen åsikt om det. Jag har en tanke om att det 
kan bero på att testet inte gällde deras profession, ämneskunskap, och att 
det då inte är så känsligt. 

Med Säfström i åtanke kommer jag göra försök med ett seminarium i 
slutet av undervisningen nästa gång för att ta tillvara studenternas tidiga-
re kunskaper och erfarenheter. Studenterna kommer då få prata om hur 
de såg på informationssökning tidigare och om/hur synen ändrats under 
undervisningen. Det gäller verkligen att ta tillvara den kunskap som finns 
i gruppen och inte se det som ett problem, utan som en möjlighet. 

Referenser 

Grassian, E. S. & Kaplowitz, J. R. (2009). Information literacy 
instruction: theory and practice. New York: Neal-Schuman Publishers.  

Högskolan i Borås (2007a). Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-
2012. Borås, Högskolan. (Broschyr) 

Mittermeyer, D. (2005). Incoming first year undergraduate students: 
How information literate are they? Education for Information, vol. 23, 
ss. 203-232. 

Nyaas, E. B., & Süld, K. (2008). Fiksa framtidens informations-
kompetenta studenter blir anställningsbara. Ett samarbetsprojekt 
mellan BHS och BLR., Mötesplats inför framtiden, 15-16 oktober 
2008. Borås: University of Borås. Library and Learning Resources. 

Trew, F. (2006). Serving different constituencies: international students. 
I Dale, P., Holland, M. & Matthews, M. (Red.) Subject librarians: 
engaging with the learning and teaching environment. Aldershot, Hants, 
England: Ashgate.  

Säfström, C.A. (2005). Skillnadens pedagogik: nya vägar inom den pedago-
giska teorin. Lund: Studentlitteratur.  

Webb, J. & Powis, C. (2004). Teaching information skills: theory and 
practic. London: Facet. 

 



VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR  67 

 

Bilaga 

Diagnostiskt test 

This questionnaire covers a variety of topics pertaining to information 
seeking when you work on an assignment for a course. The goal of this 
questionnaire is to help us assess your information literacy skills in order 
to develop library instruction workshops which will respond better to 
your needs. It is important to answer all questions without consulting 
anyone else. If you don´t know the answer, mark "Don´t know". 

1. In order to become familiar with a subject about which I know very little, first I consult: 

RÄTT 
 

Google  

RÄTT 
 

An encyclopedia  

 
 

A database  

 
 

A book  

 
 

Don’t know  

Maxpoäng: 2 

2. Which of the following cannot be found using the library catalogue? 

 
 

Books  

RÄTT 
 

Journal articles  

 
 

Reserve materials  

 
 

None of the above  

 
 

Don’t know  

Maxpoäng: 1 
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3. To find all the documents about Milton Wainwright in the library catalogue, I would do 
a search: 

 
 

By title  

 
 

By publisher  

 
 

By subject  

RÄTT 
 

By author  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 1 

4. You have used the words "molecular biotechnology" in a library catalogue search. No 
documents is found by the computer. What do you conclude? 

 
 

The library does not have any documents on this topic  

RÄTT 
 

I have not used the right words  

 
 

All documents on this topic are already on loan  

 
 

The system is down  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 1 

5. You have found a book that is right on your topic. Which section section of the book will 
you consult to find other documents on the topic? 

 
 

The glossary  

 
 

The index  

RÄTT 
 

The bibliography  

 
 

The table of contents  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 1 
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6. If I want to find journal articles about "Proteins structure and functions", I will search in: 

 
 

The library catalogue  

RÄTT 
 

A database  

 
 

Google  

 
 

The journals in the library  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 1 

7. When searching a specialized database for documents on my subject, it is recommended 
to use the terminology specific to the database. To identify these terms I would consult: 

 
 

An ideogram  

 
 

A dictionary  

RÄTT 
 

A thesaurus  

 
 

An Internet search engine  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 1 

8. “Keywords” are terms or words commonly used to describe a topic and are used to per-
form searches. 

True  False  

  

RÄTT 
 

Maxpoäng: 1 

9. To narrow a search by excluding an unwanted term, use the Boolean operator: 

 
 

NEAR  

 
 

OR  

RÄTT 
 

NOT  

 
 

AND  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 1 
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10. In order to find more documents on my topic I can include synonyms in my search 
statement. To connect those synonyms in my statement, I use: 

 
 

AND  

 
 

+  

 
 

NOT  

RÄTT 
 

OR  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 1 

11. Truncation symbols limits your search results. 

True  False  

  

RÄTT 
 

Maxpoäng: 1 

12. Among the characteristics that are used to evaluate the quality of an site one finds: 

RÄTT 
 

The date of publication provided  

RÄTT 
 

The author is known in the filed  

RÄTT 
 

Responsibility for the site is clearly indicated  

 
 

The site is rapidly accessible  

 
 

None of the above  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 3 
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13. Which of the following best describe(s) articles published in a scholarly journal? 

 
 

The information is written for the layperson  

RÄTT 
 

It includes a list of references  

RÄTT 
 

The research method used is described  

RÄTT 
 

It has been evaluated by an editorial board before publication  

 
 

None of the above  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 3 

14. By definition, everything published within a peer-reviewed scholarly journal has gone 
through the review test? 

True  False  

  

 RÄTT 

Maxpoäng: 1 

15. Which one of the following citations refers to a journal article? 

 
 

Miller, A.W. (1997). Clinical disorders and stressful life events. Madison, CT, 

International University Press. 

RÄTT 
 

Anderson, K.H. (1999). "Ethical dilemmas and radioactive waste: A survey of the 
issues." Environmental Ethics, 2(3):37-42.  

 
 

Hartley, J.T. & D.A. Walsh, "Contemporary issues and new directions in adult 

development of learning and memory", in Aging in the 1980s: Psychological issues, 

L.M. Poon (ed.), Washington, D.C., American Psychological association, 2000, 

pp. 239-252. 

 
 

Maccoby, E.E. & J. Martin. (1983). "Socialization in the context of the family: 

Parent-child interaction", in P.H. Mussen (ed.), Child psychology: Socialization, 

personality, and social development. New York, Wiley, Vol. 4, pp. 1-101. 

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 1 
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16. You found journal articles and web pages presenting different views on a current issue. 
You want to use this information to write your paper. In which case(s) do you need to in-
clude a reference to the source of information? 

RÄTT 
 

When I copy a quote from a journal article  

RÄTT 
 

When I copy a quote from a web page  

RÄTT 
 

When I write in my own words what is being said in a journal article  

RÄTT 
 

When I write in my own words what is being said in a web page  

 
 

In none of the above cases  

 
 

Don´t know  

Maxpoäng: 4 

17. Which databases have you used before? Eg. Scopus, PubMed, Inspec etc. 

 

Maxpoäng: 0 
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Group tutoring in accounting: A phenomenological 
approach 
 

Hossein Pashang and Mikael Löfström | Högskolan i Borås 

Backgrounds and problem 

The current approach of tutoring the accounting thesis is seen to pro-
duce a set of constraints on the process of students’ learning and their 
searches for identity construction. Above all, the approach puts limita-
tion on the improvement of the communicative ability of the students to 
become more familiar with the vocabularies and rules that guide practical 
reasoning (Coulon 1995). The current approach mainly concentrates on 
the academic rules and institutional enforcement of textual production 
which are often detached from the object of learning or students’ concep-
tual frameworks. Drawing on Charon (1995) students search intentional-
ly after words of ideas, analysis, and constructs to maintain association 
with the communities of the professional accountants and controllers. 
Students continue to hold misunderstanding about how to reconcile the 
academic theories and fundamental concepts with what they observe 
through their field studies and day-to-day experiences. Preconditioned by 
the traditional framework of single instructor and the setting of isolated 
dialogue, students have often faced the difficulty of de-coupling their 
learning orientations from the instructor’s learning orientation, and in 
particular, from the self-loved subjects and knowledge that instructor’s 
acquired during their academic education (Kreber 2007).  

Our review of the current and modernized manuals and instructive writ-
ings indicates that these textual products have mainly focused on the 
relationship of the single supervisor and students. The reason that the 
approach of single supervisor is problematic should be virtually related to 
the standpoint that this approach eliminates the social dimension of tu-
toring. In order to moderate the state of power relationship between the 
instructors and students the need of psychological support to students is 
repeatedly prescribed. For example, Cook (1980) believes that the psy-
chological dimension should be the main focus of tutoring and prescribe 
that instructors should vitalize, maintain and further develop the stu-
dents’ motivation. On the other side, Frenckner (1980) places his em-
phasis entirely on the institutional dimension of the tutoring and pre-
scribes that subject, formulation of problem, method of data collection, 



74  PUH 2011 

 

research process, order of chapters and writings should follow the  
academic research tradition of the university.  

Some of the ideas presented in these manuals take the pedagogical as-
pects of the tutoring as a point of departure. Instructors should define 
the subject and guide students to theorize and conduct their studies with 
concepts relevant for presentation of the subject (see Hartman 1993). 
According to Gerrevall (1992) pedagogical orientation of the tutoring 
should be shaped in regards with the choice of subject and the theme 
under the investigation. In fact, these writers will prescribe that subject is 
a key fundament of the pedagogical orientation in tutoring. In these ma-
nuals, the significance of the social dimension of tutoring is not regarded 
as a perspective that facilitates association between the students and the 
object of learning. Manuals written by Hagman (1994) and Selander & 
Selander include the concept of social dimension of tutoring among a 
range of other instructive concepts. However, these manuals do not 
present any method indicating that in which way the perspective of social 
dimension should be related into the instructors’ practices of tutoring. 
The question which may naturally arise now is why psychological and 
institutional dimensions are dominantly figured as the standard of tutor-
ing in the tutoring manuals while the social dimension is either marginal-
ly figured or eliminated. A preliminary answer to this question is that 
context of a single instructor cannot adopt the social dimension of tutor-
ing at the level of practice. The implication is that if the subject of study 
and rules of conceptualization are pre-defined by instructors then the 
consequence is that: instructors purposefully eliminate the students’ use 
of those concepts for the presentation and communication of what they 
observe during their field study. The theme of study needs to be regarded 
as a social object, results from participative interaction and interpreta-
tion.  

In the pedagogical literature the concept of social dimension of learning 
appears in a variety of forms. Yet, in connection with tutoring this con-
cept is not present. One reason why the traditional approach of tutoring 
is persistent and sufficiently path dependent is that the learning oriented 
pedagogic has extensively focused on the teaching activities rather than 
the tutoring activities. Additionally, the measure of the current student 
evaluation is only oriented towards the assessment of the quality of 
courses not the quality of tutoring. Arguably, assessment of the quality of 
tutoring is impossible if the setting of tutoring is not built up in regards 
with a wider setting of social interaction. As we mentioned previously, 
any attempt for the inclusion of social dimension as a pedagogical tool 
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needs a shift of paradigm - from the single tutoring approach - into a 
participatory approach. In the pedagogical literatures, success of the pe-
dagogical issues such as deep learning, students learning process, student 
expectation of learning, process learning, teachers’ capacity in planning 
(didactic) and supervising the learning process etc. have been repeatedly 
emphasized (Bowden and Marton 1998; Toohey 1999; Marton and 
Trigwell 2000). The aim of promoting these ideas is to improve the me-
thods of teaching not the method of tutoring. The key question that this 
paper tends to address is that in which way these pedagogical ideas can be 
related into the setting of the tutoring of the accounting thesis. 

Thus, the main aim of the engagement in the practice of group tutoring 
is by inclusion of the social dimension at the level of practice to make the 
pedagogical premises of the paradigm of “student learning” relevant for 
the context of tutoring in the field of accounting.  

Theoretical framework 

The theoretical framework that motivates our engagement in the practice 
of group tutoring, and also, conceptualization of that practice - is drawn 
from the philosophy of phenomenology. In general, human beings en-
gage in the process of learning from the contact with the social and phys-
ical environment surrounding them. Since the aim of learning is the self-
construction of identity, then, if we make the environment of learning 
sufficiently wide, individuals get more choices and more alternatives to 
construct their identity. Human beings construct their identity by means 
of their own perspectives. According to Charon (1995, p. 3) “perspectives 
are made up of words- it is these words that are used by the observer to make 
sense out of situations… words used to order physical reality. The words we 
use cause us to make assumptions and value judgments about what we are 
seeing (and not seeing)”.  

In their field works, each student attempts to make sense of the catego-
ries, let's say, tangible and intangible assets by means of the accounting-
led conceptual framework, principles, and standards. Since personal 
perspective cannot capture the whole physical and immaterial reality 
(Charton 1995) then a wider setting of social interaction helps students 
to develop a richer perspective in which the capturing of physical reality 
for the context of reporting will be conceptually improved. Thus, the 
pedagogical task of the instructors is to provide possibility for the widen-
ing of the social environment for the context of learning. People ex-
change words with each other upon the subject matter in order to devel-
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op their own perspective and construct their identity by new perspec-
tives. According to Hirsch (1982, p. 69) identity construction of an ob-
ject (for example, capturing the physical nature of an accounting item in 
order to be able to account for it) entails the successive stages of “tempor-
al, spatial, sortal and qualitative continuity and discontinuity”. Under-
standing of the tangible and intangible assets for the communicative con-
text of accounting is perspective dependent. Since these assets should 
necessarily pass through the processes of qualitative continuity and dis-
continuity over time (see Pashang and Fihn 2010), then, a wider setting 
of tutoring allows that students improve their personal conceptual 
framework and use this framework more confidently to make value 
judgment about the material and immaterial reality of the entities under 
investigation. As Charon (1995) articulated “the best definition of perspec-
tive is a conceptual framework”, which means that perspective is consisted 
of interrelated sets of words used to order physical reality in terms of 
their sortal characteristics.  

Further, the premises of the phenomenological ideas are reflected, for 
example, in Kolb’s (1984, P: 138) pedagogical work. Accordingly, learn-
ing should be viewed as an enactive and holistic process which arises” 
from the transactional perspective of experiential learning that conceptualizes 
development as the product of personal knowledge and social knowledge”.  

Arguably, the constraint of the single instructor eliminates the possibility 
of experiential learning and interactively sharing the knowledge. As such, 
it gives no benefit to students, as well as, instructors in developing their 
own perspectives experientially. The traditional tutoring approach focus-
es only on the supervisory role of a single instructor who is capable to 
guide the students with a clearly specified goal, a clearly specified tech-
nical means, to reach a clearly specified product as end (see Harding 
1973; Frenckner 1986). This type of approach includes only the institu-
tional dimension and excludes the perspective development of the stu-
dents. Harding emphasizes the role of the institutional dimension by 
stressing that “Any discussion on the role of supervisor has to be made 
against the background of the educational aim and objectives of the dis-
sertation” (1980, pp. 175). Gerrevall (1992) recommendation sharpens 
Hardin’s ideas one step further. He stresses that instructors should decide 
about the goal and requirement, define the content of the task against 
institutional policy and instructors’ perspective of knowledge. These 
types of statements and instructions are basically emerged from the focus 
on the institutional role of a single instructor, a rational agent who is 
equipped with the educational technology of methods and subjects and is 
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capable to guide the thesis without consideration of the learning features 
of the individual student, their knowledge interest and their needs for 
identity construction. The aim of this agent is to reproduce the type of 
thesis which is appropriate for the context of academic paradigm.  

In contrast to this view, the phenomenological standpoint requires a 
wider interaction in order to put the students’ knowledge interest and 
identity at the center of a pedagogical approach. In this approach the 
object of learning is acknowledged and appreciated in regards with the 
expectation of students (Marton 1989). If a more practical view is ap-
plied, the contribution of the phenomenological perspective is that the 
social and interactional thinking should characterize approaches that 
instructors apply in their tutoring. The knowledge of “how students 
learn” can be mapped, in main parts, from the observation of the setting 
of learning itself, rather than from the structure of ready-made plans 
outlined a priori without consideration of the principles of learning, for 
example, by what type of knowledge, and how, students make their iden-
tity. The tasks of instructors is to provide a varied, creative, transparent, 
and viable setting of learning instead of isolating the students by impos-
ing a set of pre-structured technologies inherent in the non-transparent 
approach of the single supervising. Inclusion of the social dimension 
provides the setting of perspective making and perspective taking for the 
students.  

The current tutoring approach of the accounting theses 

In Sweden, the current tutoring approach of the accounting thesis has a 
similarity with tutoring approaches in the other disciplines. However, 
considering the learning outcomes and consequences, there emerge many 
differences, issues and difficulties. In accounting the gap between the 
teachers’ approach and the students’ approaches to learning will become 
wider if tutoring is structured privately and by means of a single teacher’s 
supervisory knowledge. The reason for the existence of a wider gap is 
mainly related to the distance between academic knowledge of account-
ing and professional knowledge of accounting. According to Bowden and 
Marton (1998) educational environment of the departments, objects of 
learning and the capacity of teachers to relate theories into the practices 
are some key factors that affect students’ learning. Berman and Törnval 
(1993) stress the significances of a teacher’s knowledge and pedagogical 
view as two key factors that improve learning in tutoring. In making the 
problem of knowledge gap more understandable two key pedagogical 
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concepts are significant. The first concept is drawn from the distinctions 
that Gerrevalls (1992) made between the process and the product orien-
tations of tutoring. As Gerrevalls discovered, it is the process orientation 
of tutoring which is beneficial for the improvement of the student learn-
ing. Marton’s (1989) conceptualizations of deep and surface learning can 
be fruitfully related to the learning outcomes of the product, respectively 
process orientations of tutoring. In tutoring the deep learning, is as-
sumed, can be achieved by process orientation. Having the critical factors 
of the instructors’ knowledge in the background, condition of the cur-
rent approach of tutoring in accounting can be critically reflected in the 
following ways. 

1. In Sweden, the big universities administrate the doctoral educa-
tion and the tutoring of doctoral thesis of the accounting teach-
ers. Some of the instructors (not all of them) are less familiar 
with the accounting practices and the symbolic work of stan-
dards and principles in capturing the material and immaterial 
dimensions of the entities in T-accounts. As a consequence, the 
majority of the doctoral thesis contains references, theories, in-
terpretations and analysis that are weakly related to the language 
function of accounting, valuation procedures of accounting, and 
the practical theories that provide valuation explanation for the 
accounting process.  

2. The teachers’ knowledge of accounting practices is mainly per-
sonal. The majority of the teachers and researchers who are 
placed within different ranks of the academic hierarchy do not 
participate in teaching of the main themes in accounting. If they 
teach, their teaching often emphasizes those themes which are 
located at the peripheral zone of the accounting knowledge.  

3. The majority of the researchers in accounting are “main 
streamed” on the themes and ideas which are at the periphery of 
the main accounting subjects. As such, the accounting research, 
to a great extent, is distanced from the accounting practices, of-
ten serving the researchers’ themselves to reach the higher hie-
rarchy of the academic positions rather than serving the tutoring 
activities or education. For example, the numbers of research 
papers that are oriented towards the normative view of account-
ing are extremely low.  
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4. Practices of accounting are wide and varied in depth and scope 
requiring skill, routine, time, and above all, interest to acquire 
readiness and to comprehend the logic of accounting action. Ac-
counting practices need knowledge of “practical reasoning” and 
professional attitude. The number of teachers who have skill to 
deal with material and immaterial “items” of accounting are not 
many. 

Students who study the field of accounting expect to develop the ac-
counting perspective which is relevant for joining the community of ac-
countants. The tutoring of a single teacher, with consideration of the 
existing knowledge gap, between the academic on the one hand and 
community of accountants on the other hand, is seen to be problematic 
when tutoring is performed singularly.  

The approach of the practice of group tutoring (PGT) 

A typical PGT requires participations of at least two teachers and a num-
ber of students who will write 5 to 10 academic theses, either individual-
ly, or in a group of two persons. GPT should not require extra organiza-
tional resources. On the contrary, it should be designed in ways that help 
administration to save resources. If saving was possible, the quality of 
tutoring, which should be assessed by students, is to be maintained.  

The main principles of the PGT can be drawn from the interactions of 
the two role-making -groups of participants: the teachers and the stu-
dents. Teachers should appear as the facilitator, rather than as a planner 
of the tutoring process. As a facilitator, they should present a list of orga-
nizational requirements that determines things like, time of gathering, 
length of meeting, responsibility of the teachers and responsibility of the 
students.  

The task of students is to plan the process of tutoring interaction by pre-
paring the themes of their research and a list of literature that they be-
lieve support them to guide their writings and to develop their frame-
work. The list of literature, the theme of study and empirical information 
about the material and immaterial resources of the entities under investi-
gation are social objects that shape the process of tutoring and the con-
versation taking place at the meetings.  
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Experience of PGT 

As far as I know, in Sweden, the first experience of PGT in the field of 
accounting was carried out in Gothenburg University. In 1996, two col-
leagues (Inga-Lill Johansson and Hossein Pashang, 2001) and 22 stu-
dents decided for a project of PGT experience. Seven bachelor theses and 
four master theses were involved as the objects of PGT experience. The 
PGT experience was documented. In December 2010, we (Mikael 
Löfström and Hossein Pashang) planned for a new PGT experience 
which is now taking place at the Borås University. The following PGT 
experience is drawn from the earlier documentation and the observation 
of the new PGT.  

First meeting: The focus of the first meeting was mainly directed to-
wards the themes that students presented as the point of departure for 
writing of theses. Each group presented its own theme together with an 
explanation of how additional information will be gathered to qualify the 
themes for the context of writing.  

We divided the students into 3 sub-groups. The task was to modify the 
themes by making a 30 minute dialogue over the possibility of gathering 
information (theoretically and empirically) about the themes. This dialo-
gue was primarily controlled by students themselves by means of a prear-
ranged setting of opponents/respondents. Our sporadic participation in 
dialogue was motivated when students asked for support concerning the 
choice of literature, modification of the scope of their themes and out-
lines of their planning reports. The modified themes were presented 
again in a new 30-minute gathering. We became surprised when we 
found that either the proposed themes were entirely changed and re-
placed by new themes or the themes were considerably modified. When 
students hear that other students will work with the same subject they 
found other subjects more interesting. In particular, the popular subjects 
and reporting models such as “Balanced Scorecard”, Total Quality Man-
agement” and “Navigator” which formed a great number of the earlier 
thesis had disappeared from the list of the themes. We, as instructors, 
used a few minutes to discuss how the theses can be textually outlined for 
the context of problem formulation and textual/communicative formali-
zation.  

Second meeting: As part of the students’ responsibility, they agreed to 
send to us between three and seven pages of writings outlined to cast the 
background, problem and objectives of their theses. We even asked them 
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to send their outlines to the other participants. Each outline was dis-
cussed for 30 minutes by the groups with a particular emphasis on the 
responsibility of respondents/opponents to come up with their stand-
points. According to a previously agreed strategy, instructors should only 
comment on the quality of language. By this strategy attention was di-
rected on the “improvement” of the text by variation of the perspectives 
that participants could offer. A great number of literature and ideas were 
presented by opponents to support the quality of the outlines and con-
tents of the theses at the initial levels. Our language comments were deli-
vered individually, while the key concepts that could be used to frame 
the outlines discussed during the group meeting. We terminated the 
meeting by pointing that if they wish they can have an individual meet-
ing. The individual meeting is highly motivated when students need 
psychological support to be more confident about the use of their theo-
retical perspective for the analysis, representation and communication of 
the material and immaterial resources of the entities.  

Before the third meeting, we had three individual meetings with each 
group of students who worked on a single thesis. The issue discussed was 
either about the development of the outlines, improvement of the lan-
guage and institutional requirement such as time-tables, meeting ar-
rangements and deadlines. We even realized that some students seek the 
individual meetings with us to see how we appreciate their choices of the 
themes and the development they made in writing.  

Third meeting: The third meeting dealt with methods and theories. We 
prepared a list of relevant literature that could help students guide their 
writings theoretically and develop their conceptual framework. At this 
stage of the tutoring process we were more oriented to support the stu-
dents’ personal development rather than carrier development. The agreed 
methodological strategy was that the writings of the methods used in 
data collection and analysis should not be carried out beforehand. To be 
clear on this, we agreed that it is more learning oriented if the chapter of 
method be written afterwards when the students collected their data, 
presented the segments of the collected data, and analyzed these seg-
ments. Our expectation was that the students' own strategies of data col-
lection and analysis get prominence over the “instructive ideas of the 
textbooks” that prescribe methodological ideas.  

We encouraged the students to prepare, as part of their responsibility, a 
plan over the method they want to use to gather and present the data. 
They send their plans to the participants beforehand. We divided the 



82  PUH 2011 

 

students into 5 groups as we did in the first meeting. We asked them to 
modify or change their plans and inform others about the changes. We 
noticed that students search after alternative methods and theoretical 
books to “individuate” the process of writing intentionally. In fact, they 
attempted to coordinate the depth and scope of their data collection by 
means of cooperation and competition. At this moment, we realized that 
students need more time for the writing of theory and preparation for 
activities related to data collection. Some of the students asked for an 
individual meeting. We noticed that as the complexity of the processes of 
writings increased, the need of individual meetings (defined as a combi-
nation of two teachers and two students) had also increased.  

As part of the strategy of team tutoring we made distinction between 
carrier oriented and personal/social oriented stages of tutoring. The carri-
er oriented stage requires instructors’ skill in practical accounting know-
ledge. Instructors should be able to help students to understand how 
entities account should be prescriptively accounted with consideration of 
the material and social resources. On the other hand, the personal and 
social oriented stage of tutoring requires that instructors are sufficiently 
competent in theories and constructs needed to support the personal 
development of the students.  

After the third meeting we noticed that students ask for the individual 
meetings. The focus of individuals meetings are varied and cannot be 
coordinated by a planned strategy. The role of tutors is dependent on 
what happens in the group. Feeling of uncertainty, need of theoretical 
support, powerlessness, fear of failure and group tensions are examples 
that motivate why students turns to the individual meetings.  

A few advantages of PGT  

1. Time is saved by gathering a larger number of students simulta-
neously. 

2. Teachers in teams learn more compared to traditional approach. 

3. Working with and presenting for others demands better teach-
ers/students’ performances. 

4. Team discussion leads to the development of the individual 
perspective and better assessment of the process of writing  
theses.  
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5. Instructors and students support each other, by exchanging lite-
rature, perspective and by informing each other of their personal 
experiences.  

6. More diversified subject orientation of theses resulted.  

Conclusion 

The aim of PGT experience presented in this paper is a limited contribu-
tion in the approach to learning accounting in the context of team tutor-
ing. In fact, by means of PGT, we attempted to include the social dimen-
sion of tutoring in the practice of tutoring. The students personal pers-
pective will substantially increased if tutoring is interactively outlined. In 
our view, PGT facilitates a learning environment for the students in 
which they become more capable to examine varying types of knowledge 
on the basis of practical implementation. It engages the students into the 
art of thinking (theoretical insight), the art of seeing (methodological 
insight) and the art of doing (empirical insight) on the basis of their own 
personal conditions and interests. The underlying ideas that motivated 
our engagement in the project emerged from the belief that knowledge is 
part of one’s being and is specific to oneself. The text contains phenome-
nological standpoints for explanation, critics, and evaluation of the tradi-
tional tutoring in accounting and the importance of translating the social 
dimension of tutoring for the context of tutoring practices. It also con-
tains a description of the team tutoring method we applied to approach 
tutoring participatory. The basic problem we reflected in this study hig-
hlighted by van Ments (1983: p. 43) in the following way: 

“All too often in modern education the student is taught a series of dis-
parate subjects from different teachers. He may never realize that what is 
being taught is all part of a world which is interconnected. Because 
teaching… is subject and not problem-oriented the students only sees 
parts and not the whole” 

Concerning with the field of accounting, skills, readiness and experiences 
tend to be related to the more descriptive/prescriptive, practical and di-
alogue based areas that requires broadening of the learning socially. Since 
the value of acquiring accounting knowledge lies in the ability of apply-
ing that knowledge to account for the physical and social assets of the 
entities, it seems logical to use the learning process of writing theses to 
the full advantage by giving the students the opportunity of developing 
their own conceptual framework for the use of representing their field 
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observations. The setting of tutoring needs to be interactively designed so 
that learning and tutoring become united. Considering the students 
learning themes and orientations as the “social object” implicates that 
PGT setting is prepared for learning by perspective making and perspec-
tive taking between the two teachers who are engaged in process and 
several students. The design of this setting is beneficial for students as 
well as instructors; both parties learn from each other.  

Since the understanding of the material and immaterial accounts of the 
entities needs sortal reflection on the physical and social environment 
(Hirsch 1982) therefore the students’ conceptual frameworks in use need 
to be intentionally structured. Theoretical resources must be examined 
by students in order to become relevant for the context of their empirical 
experiences. Finally, our focus of accounting action of the entities is not 
just relevant for students’ search after professional identity; it is also rele-
vant for their personal development. Drawing on Garfunkel’s (2003) 
definition of practical reasoning, the social and societal norms are also 
reflected in accounting action. “Members’ accounts are reflexively and 
essentially tied for their rational features to the socially organized occa-
sions of their use for they are features of the socially organized occasions 
of their use” (p.4). When teachers and students’ share their knowledge 
experiences, and when, they cooperatively analyze, for example, the state 
of agreements and disagreements between the accounting actions of the 
entities and accounting principles, the knowledge exchanged in the 
process of learning is socially agreed and practically sensed.  
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Problem of the study 

Pedagogical setting of tutoring has three dimensions: 

1. 1: Institutional 

2. 2: Psychological 

3. 3: Social  

The social dimension is not practically incorporated in the setting of 
tutoring.  

Theory 

Leaning: Students’ learning is associated with identity construction. 

Student expectation of tutoring: (a) increase ability to join the communi-
ty of accountants and (b) personal development. 

Perspective: a set of concepts and words of ideas (conceptual framework) 
that one uses to map, evaluate and communicate dimensions of the social 
and material environment: 

• The individual perspective is limited by, her/his conceptual 
framework and interest 

• The educational task is to help students develop their own con-
ceptual framework.  

• Conceptual framework can be developed in two ways: a) inter-
textually; b) interactively 

Constitution of a social setting of tutoring helps students’ conceptual 
framework being developed socially.  
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Stärk studenternas förmåga att skriva  
examensarbeten av hög kvalitet 
 

Daniel Ekwall och Lars Ekström | Högskolan i Borås 

Bakgrund 

Den 1 januari 2011 införde Högskoleverket (HSV) ett nytt kvalitetsut-
värderingssystem. Detta nya system var HSVs svar på propositionen  
Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 
2009/10:139). 

Syftet med det nya systemet var att fokusera mer på utbildningarnas  
resultat än i tidigare kvalitetsutvärderingar. I det nya systemet skall  
högskolan själv kvalitetssäkra studieprocessen medan HSV granskar  
studieresultatet. 

HSV ”granskar alltså i vilken utsträckning studenternas faktiska studiere-
sultat motsvarar de förväntade studieresultaten” (HSV, 2010)

Det nya kvalitetsutvärderingssystemet består av fyra olika delar (vilka 
värderas olika). Den största vikten läggs vid studenternas självständiga 
arbeten (examensarbeten) medan de övriga delarna är (i fallande betydel-
se ordning) högskolans självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt 
erfarenheter från nuvarande studenter. Tydligt är att examensarbetet har 
fått en ökad betydelse, från att tidigare mer ha speglat den enskilde stu-
dentens förmåga till att även påvisa utbildningens kvalitet i mer generella 
ordalag. HSV (2010) anser att studenternas självständiga arbete ger en 
god bild av hur väl studenterna når målen i examensbeskrivningen för 
varje enskild utbildning. 

. 

Detta innebär således att de tidigare kurser som studenterna läst inom 
den enskilda utbildningen också förväntas förbereda dem för att uppfylla 
de generella kraven på alla utbildningar nämligen, ” kunskap och förståelse, 
färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt” (HSV, 
2010). Den generella kvaliteten hos examensarbeten inom varje enskild 
utbildning har fått betydligt större betydelse för högskolan och därmed 
även för de lärare (handledare och examinatorer) vilka är direkt inblan-
dade i både genomförandet och godkännandet av varje examensarbete.  
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I ett lärande perspektiv är examensarbete av en annan karaktär än vanliga 
kurser. Detta beror på att examensarbete har ett större inslag av studen-
ternas eget arbete och kunskap än i övriga kurser. Följaktligen innebär 
detta även en förändring i lärarrollen, vanligen som handledare. Mötena 
mellan student och handledare blir till större (i jämförelse med traditio-
nella kurser) mer av vägledning och bollplank än instruerande eller  
föreläsande. 

Både det ökade inslaget av studenternas självständiga arbete och den för-
ändrade lärarrollen medför att handledningstillfället är det största enskil-
da moment under examensarbetet som läraren/handledare kan påverka 
kvaliteten hos respektive examensarbete och därmed bidra till att säker-
ställa utbildningens kvalitet.  

Vi har därför valt att närmare studera själva handledningstillfället för att 
genom bättre kunskap och förståelse hjälpa studenterna att åstadkomma 
ett examensarbete med högre kvalitet. 

Hur kan vi som handledare/lärare eller examinator stärka studentens 
förutsättningar att producera examensarbeten med hög kvalitet? 

Teoretiskt ramverk 

Enligt Moses (1985) kan en god universitetslärares beskrivas med fyra 
olika förmågor nämligen, (1) ämneskompetens, (2) kommunikativ för-
måga, (3) engagemang i att underlätta studenternas lärande samt (4) 
omsorg om individuella studerande. 

Dessa fyra förmågor kan sammanfattas som universitetslärarens pedago-
giska grundsyn (Wilhemson et al., 2004). Under ett handledningstillfälle 
skall dessa fyra förmågor konkretiserade genom den interaktionen som 
uppstår mellan student och handledare, vilket innebär att handledaren 
behöver skapa en dynamisk stämning (Wilhemson et al., 2004) för att 
där igenom skapa kvalitet i gruppsamtalet. 

Under de senare åren har intresset för att underlätta studenters inlärning 
ökat påtagligt. Ett av de viktigaste skälen till detta är att studenternas 
lärande är den bästa garanten för deras förmåga att i framtiden hantera 
nya situationer (Bowden och Marton, 2004). Eftersom studenternas ex-
amensarbete är sista chansen för lärarna att påverka studenternas lärande 
blir det också en inlärningsbrygga för studenterna. 
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Det är i examensarbetet de skall ta första stegen från kursbaserad inlär-
ning till egen drivkraft för sökande och verifierande av kunskap och in-
formation. Detta medför att betydelsen av djupinlärning ökar (Bowden 
och Marton, 2004). Studentens förståelse och egen drivkraft blir central i 
inlärningsprocessen och läraren/handledarens roll minskar till att utgöra 
en processkatalysator. Därför sker också en fokusförflyttning från ämne 
till individ. I de tidigare kurserna har fokuset inlärningssynpunkt mer 
varit ämnet (via kursmålen) och dess tillämpningar (via kursens innehåll), 
till att förflyttas till studentens förståelse (via arbetsprocessen i ett exa-
mensarbete) och framtidsförberedelse (via ett godkänt arbete). 

För att uppnå detta blir handledaren den som i inlärningsprocessen ut-
manar studentens förståelse genom frågor, exempel och vägledning men 
undviker färdiga svar. Målet är att skapa en engagerade relativistisk lär-
miljö (Olstedt och Lönnheden, 2004). 

Det viktiga i den lärmiljön är att både lärare och student är aktiva.  
Olstedt och Lönnheden (2004) påpekar att: 

det kritiska förhållningssättet involverar både engagemang och in-
tresse, något som är en förutsättning för att deltagarna ska kunna 
föra en givande dialog, som bygger på ett givande och tagande i 
lärprocessen. 

Metod 

Vi har i detta arbete fokuserat på att studera handledningstillfällen, det 
vill säga möten mellan studenter och handledare/examinatorer, för att i 
detta enskilda tillfälle identifiera och analysera kritiska punkter/moment i 
detta möte. Undersökningen skall ses som en inledande studie av hand-
ledningstillfället och är inte menad att fastställa kausala samband mellan 
olika punkter/moment. Dessutom skall resultatet från undersökningen 
förstås utifrån sin kulturella begränsning till Sverige (även om alla delta-
gande personer haft internationell bakgrund). Vidare skall även resultatet 
ses som ett tidsdokument då undersökningen är starkt beroende av sin 
samtid.  

Datainsamlingen genomfördes i tre olika kvalitativa steg. Det första ste-
gen var observation av en handledning. Dessa handledningar var faktiska 
handledningar av examensarbeten, flertalet på magisternivå men även på 
kandidatnivå förekom. 
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Det var viktigt att studera riktiga handledningstillfällen då undersök-
ningen fokuserar på detta tillfälle. Vid själva handledningstillfället var en 
av författarna handledare medan den andre observerade och tog anteck-
ningar under hela tillfället. 

Naturligtvis inleddes handledningen med en information till deltagande 
studenter om skäl till observatören och till undersökningen i stort. Detta 
avslutades med att studenten fick avgöra om de vill medverka i under-
sökningen eller inte. Ingen av de tillfrågande studenterna avböjde. Det 
andra steget i undersökningen var att direkt efter handledningen fick 
studenterna svara på frågor om handledningstillfället utan att handledan-
de lärare medverkade. 

Detta gjordes för att skapa en mer avslappnad miljö och för att där ige-
nom bättre kunna fånga in studenterna upplevelse av handledning. Det 
tredje steget var, även det i nära samband med handledningstillfället, att 
de två författarna tillsammans diskuterade både själva handledningen 
men även försökte analysera studenterna kommentarer. 

Detta gjordes för att direkt kunna återkoppla lärdomar/insikter till un-
dersökningsteamet. Det viktiga i dessa återkopplingar var att försöka 
identifiera moment under handledningssituationen som var både bra och 
dåliga. En ökad medvetenhet om detaljerna underlättat för handledaren 
att inte göra om dåliga moment under nästa handledning. Detta an-
greppssätt kan kallas för aktionsforskning (Näslund, 2002). Totalt 
genomfördes nio observationstillfällen, nio interjuver och nio diskus-
sioner. 

Undersökningen följer tydligare ett induktivt spår eftersom den utgår 
mer ifrån tidigare erfarenhet och observationer än tidigare framtagen 
teori, men då själva datainsamlingsprocessen varit fylld med mindre ana-
lyser och diskussioner bör undersökningen klassas som abduktiv (Dubois 
och Gadde, 2002; Kovacs och Spens, 2005). En viktig punkt i under-
sökningen har den varit den direkta återkopplingen av erfarenheter. 

Fördelen är att undersökningsteamet då snabbare kan upptäcka fakto-
rer/element i ett handledningstillfälle som inte är framträdande. Detta 
angreppssätt medför också att under första datainsamlingsfasen finns det 
två olika perspektiv som aktivt samlar intryck. Observatörer gör detta 
passivt medan handledaren gör detta genom deltagande. 
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Sammantaget gör detta att undersökningen går att beskriva som att den 
följer principerna för aktionsforskning och därmed innebär att det un-
dersökta objektet (i detta fall handledningstillfället) påverkas av undersö-
karna under datainsamlingsperioden. 

Resultat 

1. Observation av interaktion mellan handledare och stu-
dent/studenter samt hur varje part i mötet agerar utifrån sina 
tydligt definierade roller. 

Återkommande mycket tydligt meddelande från handledaren till stu-
dent/studenter är: 

Det Ni tycker bättre om och är särskilt intresserade av gör Ni 
bättre! 

Kör på, justeringar kan göras efter hand! 

Interaktionen blir omedelbar, studenten lyser upp. Studenten får ett kvit-
to på att mitt/vårt val av ämne inte är så tokigt ändå, då studenten alltid i 
samtliga observerande handledningstillfällen valt något ämne från ut-
bildningen som ligger i studentens speciella intresse. 

Inte någon gång under dessa nio observationstillfällen har student blivit 
tvingad på någon annan inriktning än student först har valt. Att detta är 
en känslig och nervös fråga för studenten förstås lätt när det något spända 
anletsdraget alltid spricker upp i ett stort leende efter bekräftelsen, isen är 
bruten. Handledaren visar också direkt med ett engagemang och intresse 
att ämnet också intresserar handledaren, en tydlig och klara vinna-vinna 
situation har plötsligt uppstått. 

Vår valda handledare är en förstående och välmenande person och inte 
någon som skall mästra oss också i vår avslutande del av utbildningen 
tänker säker många studenter nu. 

Studenten växer påtaglig i denna inledande situation där studentens egen 
påkomna frågeställning skall nagelfaras av någon med en mycket större 
erfarenhet och kanske också en längre utbildning med forskningsbak-
grund. 

Detta tillfälle i början av mötet är en kritisk passage i handledningsmötet, 
antagligen den mest avgörande för hur fortsättningen förlöper. Skötes 



92  PUH 2011 

 

denna del burdust och mästrande skapar handledaren antagligen sig själv 
en rejäl uppförsbacke under hela det följande arbetet. (= Observatörs 
anmärkning) 

Att här råder ett ojämnlikt förhållande med ”maktlös” student och en 
lärare/handledare med ett starkt maktmedel i form av ett U eller G har 
varit tydligt också i dessa samtliga handledningsmöten. 

Handledaren styr hela mötet påtagligt och är den som talar mest, speci-
ellt när frågeställningen är avklarad och samtalet glider in på själva utfö-
randet av uppgiften. 

Hur skall studenten få besvarat sin frågeställning? Hur skall studenten 
redovisa för läsaren att uppgiften är bra och tydligt avklarad? 

Den erfarne handledaren formligen öser ”tips och tricks”, studenten an-
tecknar så pennan glöder. Tydlighet i examensarbetet poängteras samt 
behovet av en klar ”röd tråd” i arbetet, varför studenten valt en viss me-
tod som i sin tur är sprungen ur ett teoretiskt ramverk mm. 

Handledaren lever som han lär och förklarar tydligt hur ett tänkbart  
examensarbete med en viss frågeställning sedan kan te sig som färdig 
”produkt”. 

Mötet avslutas med att handledaren förklarar att det här kommer att gå 
bra, samt att handledaren är övertygad att detta kommer att bli ett myck-
et bra examensarbete. 

På idrottsspråk = ”Peppning” 

2. Hur uppfattade studenten mötet? Enskild intervju med student/ 
studenter. 

Det här stycket bör börja med: Som man bäddar får man ligga. 

Enligt studenterna har detta första möte i början av examensarbetet gett 
mycket mer än som var förväntat, här fås också bekräftelsen på studen-
tens största farhåga. 

Studenten trodde inte att ämnet dög och att frågeställningen var fel,  
antagligen har studenten svårt att skilja ett examensarbete på 15 poäng 
under en magisterutbildning och vetenskapliga artiklar som studenten 
har läst under utbildningen åt. 
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Studentens förväntningar på examensarbetskraven är tydligen högre när 
det gäller examensarbeten än vad handledaren sedan faktiskt kräver. Att 
sedan så många handfasta råd gavs är också något mycket uppskattat, det 
som verkade så otydligt och svårt som med till exempel ”teoretiskt ram-
verk” och metod var i själva verket rätt så självklart. 

Studenten såg faktiskt hur det färdiga examensarbetet tedde sig efter att 
handledaren förklarade hur att sådant arbete brukar se ut. Studenten som 
var mycket osäker inför handledningsmötet hade nu oftast en stor för-
hoppning att nu också hinna klart i tid innan redovisningstillfället. Tids-
aspekten var också något som studenten var orolig för, men det framkom 
inte alltid i handledningssituationen där frågeställningen överskuggande 
alla andra frågor. 

3. Återkoppling till handledaren med hur studenten uppfattade 
handledningsmötet. 

Handledaren som är erfaren fick inga större överraskningar här, handle-
darens beteende under mötet var styrt av; ”Snabbt få studenter på banan 
och påbörja sitt skrivande”. Det viktiga i ett tidigt handledningsmöte är 
att bekräfta studentens förmåga att arbeta självständigt. Detta görs ge-
nom återkopplingar till innehåll i tidigare kurser, praktiska exempel och 
diskussioner med utgångspunkt i studenternas egna erfarenheter. Det 
avgörande momentet är att skapa en avslappnad atmosfär som snabbt 
medgör att handledare och studenter tillsammans kan kritiskt granska 
ämnet/problemet för examensarbetet.  

Handledarens uppvisade intresse för frågeställningen/syftet med exa-
mensarbetet är en tydlig faktor att arbeta med. Engagemang i problemet 
visar på spänning och utmaning samtidigt som svårigheter kan förmins-
kas något. Problem hanteras bäst om de löses i mindre bitar (man tar 
dem när det kommer) eller genom att de avdramatiseras innan de uppstår 
(genom att informera studenterna tydligt om krav, struktur och målsätt-
ning med examensarbetet). 

Diskussion   

Interaktionen mellan handledare och student under en handledning är 
avgörande för hur bra tillfället blir. Lika stor del spelare även handleda-
rens pedagogiska grundsyn. Att se studenten och kunna leda studenten 
till att själv svara på flertalet av sina egna frågor är tydliga metoder att 
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underlätta handledningen. Handledarens engagemang för frågeställning-
en kommer att smitta av sig på studenterna.  

Slutsats 

Samtliga observerade handledningstillfällena pekar mycket tydligt på att 
dessa möten handlar om att avläsa noga hur den andra parten agerar i 
varje situation, och därifrån parera med lämpligt motdrag. För att kunna 
komma med lämpligt motdrag till studenten från handledaren krävs att 
handledaren är insatt i hur studenten känner sig inuti, inte en helt lätt 
uppgift. 

Från inledningen i handledningsmötet med den något spände studenten, 
till slutet av mötet när studenten förmodligen känner att det här inte var 
så farligt ändå och nu vet jag hur uppsatsen skall se ut måste handledaren 
vara hela tiden vara uppmärksam på studentens sublima signaler. 

Ansiktet, kroppshållningen och händernas rörelser avslöjar mycket och 
också självklart vad studenten faktiskt säger till handledaren, i början av 
mötet är dock studenten något tystlåten och det är nog en signal på att 
studenten är mycket fokuserad på handledarens förväntade respons på 
den viktiga frågeställningen. När väl denna fråga är avklarad är studenten 
mycket mera talför och lättare att tydligt interagera med, första delen av 
mötet är helt klart ett kritiskt avsnitt. 

Sammanfattningsvis blir faktiskt slutsatsen att lärarens viktigaste uppgift i 
detta första möte med studenten som handledare för sitt examensarbete 
är:  

Se studenten och visa studenten att jag bryr mig visst hur det går för Dig, 
jag skall också hjälpa Dig till ett mycket bra examensarbete! 

Referenser 

Bowden, J. och Marton, F. (2004), The university of learning: Beyond 
quality and competence. Routledge.  

Dubois, A. och Gadde, L-E. (2002), “Systematic combining: an abduc-
tive approach to case research”. Journal of business research, Vol 55, 
No 7, pp. 553-560. 



VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR  95 

 

HSV (2010), Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–
2014. Rapport 2010:22 R, HSV – Stockholm. 

Kovacs, G. and Spens, K.M. (2005), ”Abductive reasoning in logistics 
research”. International journal of physical distribution & logistics man-
agement, Vol. 35, No.2, pp. 132-144. 

Moses, I. (1985), “High quality teaching in a university; identification 
and description”. Studies in Higher Education, 10 (3), 301-313. 

Näslund, D. (2002), “Logistics needs qualitative research – especially 
action research”. 

International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 
Vol. 32, No.5, pp. 321-338. 

Olstedt, E. och Lönnheden, C. (2004),”En miljö för lärande”. I Bron, A. 
och Wilhelmson, L. (editorer) Lärprocesser i högre utbildning. Liber, 
Stockholm. 

Wilhelmson, L. och Jonasson, D. och Talerud, B. (2004), ”Interaktiv 
kompetens i högre utbildning”. I Bron, A. och Wilhelmson, L. (edi-
torer) Lärprocesser i högre utbildning. Liber, Stockholm. 



 

 



VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR  97 

 

E- Learning – hur kan vi använda detta i vår  
undervisning? 
 

Olle Holmudd och Jan Rohlén  | Högskolan i Borås 

Inledning 

Variation av undervisningen är viktigt för inlärning hos studenterna. 
Nyfikenhet, kunskapstörst och förkunskaper varierar mycket inom stu-
dentgrupperna. Möjligheter av att kunna gå tillbaka i föreläsningar är 
önskvärt. 

Datorer och internet har revolutionerat samhället de senaste 15 – 20 
åren, trots det har författarnas undervisning varit ganska traditionell med 
föreläsningar, övningar och laborationer. 

Bakgrund 

Vi är nyfikna på vad teknologin kan innebära för vår undervisning. 

• Kan den ge oss möjligheter att hjälpa studenter som vi inte nått 
förut?  

• Hålla uppe studenternas intresse 

• Upplever studenterna att inlärningen blir effektivare och  
tydligare?  

• Kan studenterna själva bli mer aktiva i undervisningen?  

• Vilken teknik finns tillgänglig för oss lärare på Högskolan i 
Borås?  

• Vad gäller juridiskt för detta material som produceras och  
publiceras? 
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Dagens teknik 

Möjligheterna att nå studenterna med hjälp av dagens teknologi är i stort 
sett obegränsade. 

PowerPoint presentationer, overheadbilder, anteckningar på smartboard 
och whitebord m.m. kan inför eller efter en föreläsning distribueras till 
studenterna via aktuella intranät, som Ping Pong eller via mail. Dessut-
om finns möjligheter att använda sig av Facebook, Twitter, YouTube 
m.fl. 

Det har utförts en hel del olika inspelningar av övningar och föreläsning-
ar vid Högskolan i Borås. Bättre Konceptet, som är ett samarbete mellan 
Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan i Väst är ett bra 
exempel på hur inspelade och livetelevision används i undervisningen. 

På internet finns många bra exempel på filmade föreläsningar, sök t.ex. 
under MIT, www.youtube.com här finns många bra instruktiva filmer, vi 
rekommenderar även TED TALKS www.ted.com/speakers 

Tänk på att kvaliteten av filmade föreläsningar på internet inte är garan-
terad, alla inspelningar håller inte högsta klass. 

Inspelad övning 

För att kunna jämföra olika tekniker har vi testat på egna kurser, att lägga 
ut skriftligt material, videofilma en lektion och använda en kommenterad 
PowerPoint och därefter låta några studenter jämföra och kommentera 
detta. 

Exempel övning 6.4 i Montgomery 

Som exempel valde vi övningsuppgift 6.4 i Montgomerys bok Statistical 
Quality Control. Skälet till detta är att en av författarna undervisar i en 
kurs där detta tal räknas, och att talet är lagom komplext.  

Liveinspelning 

Det finns flera varianter på hur man kan filma en övning eller föreläs-
ning. T.ex. kan man filma en verklig övning. Läraren filmas direkt i lek-
tionssalen och alla avbrott, frågor, sena elevers ankomst, utsvävningar 
m.m. kommer med på filmen. Ljud och ljus är besvärligt att hantera och 
den exakta skärpan på tavlan kan vara problematisk att behålla eftersom 

http://www.youtube.com/�
http://www.ted.com/speakers�
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läraren använder hela ytan för sina beräkningar. Har mikrofon-bom kan 
ljudet bli otydligt och stört eftersom läraren rör sig i rummet och studen-
terna kan avge störande ljud, såsom hostningar, småprat och annat. 

”Studioinspelning” 

En annan variant är att man spelar in filmen i en mer studiolik miljö.  

Vi valde att spela in i en "studio". Anledningen till citationstecknen är att 
studion i det här fallet var rum D612 vid Högskolan i Borås, som är en 
vanlig lektionssal med ventilationsbuller, lysrör och störande ljud från 
korridor, snickare i huset och trafiken utanför.  

Utrustningen vi använde var en digital systemkamera, Canon 60D och 
en riktad mikrofon, Röde, allt monterat på ett kraftigt stativ.  

Vi använde även en fjärrkontroll till kameran. Det underlättade inspel-
ningen avsevärt eftersom läraren spelade in övningen på egen hand.  

Kostnaden för utrustningen ligger runt 14000 kronor, och bilden, med 
lite övning, kan bli av professionell kvalitet. 

Ljudet tas upp av en riktad mikrofon, och det blir OK, men inte perfekt. 
En s.k. "mygga", en liten mikrofon som man fäster i skjortan, skulle an-
tagligen gett ett bättre resultat, men för professionellt ljud bör man ha 
med en ljudtekniker som tar ljudet uppifrån med en mikrofonbom. En 
fördel med Canon 60D är att ljudet kan kontrolleras manuellt, och man 
slipper på så sätt svävningar i ljudnivån. 

Inför inspelningen skrevs ett manus till övningen. Kameran riggades upp 
på stativet och skärpan ställdes på den vita tavlan. Några streck ritades på 
tavlan och kameran satte autofokus exakt på tavlan. Därefter ställdes 
kameran om till manuell fokus, för att koncentreras på tavlan så mycket 
som möjligt. I praktiken visade det sig att skärpan blev bra på läraren 
också. 

Kameran var fixerad så att en begränsad del av den vita tavlan filmades. 
Det gällde för läraren att hålla sig inom det filmade området, som marke-
rades med några svaga linjer. När en sida var fulltecknad, stoppades  
kameran och det som hade skrivets raderades. Eventuella felsägningar 
och feskrivningar fick tas om, (en hel del fel slank genom).  
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Råfilmen klipptes i datorn med Canons redigeringsprogram och lades 
därefter in i Ping Pong som en strömmande film. Filmen blev 27 minu-
ter lång. Man kan jämföra detta med att en verklig lektion inför studen-
ter tar cirka 40 minuter. 

Kommenterad PowerPoint 

En film är inte aktiv i sig själv, utan presenterar passivt, material i den 
ordning och detaljrikedom som läraren har bestämt. Vilket betyder att 
läraren trycker ut sin kunskap till studenten.  

Man bör vara mer intressant än studentens egna tankar (Bengt Hemlin 
1997).  

Vissa studenter tycker att ämnet är mycket lätt och vill snabbt gå vidare, 
medan andra vill ha mera förklaringar, och dessutom i sin egen takt. 

I exempel 6.4 kan vissa studenter redan hur en normal fördelningsplot 
går till och vill snabbt bara konstatera om data är normalfördelade eller 
inte, medans andra vill veta i detalj hur en sådan plot konstrueras. 

PowerPoint är ett program som alla känner till och de flesta föreläsare 
använder. Det känns tryggt att ha föreläsningen förberedd och man kan 
visa upp snygga bilder med programmet. Programmet har en stor poten-
tial och det går att göra hyperlänkar, lägga på ljud, visa fotografier och 
filmer på ett snyggt sätt. Problemet är att Microsoft, som är konstruktö-
ren av programmet, har i grundinställningen för en presentation lagt in 
punktade listor. Slentrianmässigt användande av punktade listor kan 
dock förstöra vilken presentation som helst. Det är ganska tråkigt att se 
och höra föreläsaren läsa innantill till sina punkter.  

Risken är att åhörarna börjar dagdrömma istället, och de s.k. ”ormhin-
norna” kommer fram (Torgny Roxå 2011). 

Punktade listor är alltså ett bra verktyg för att vara ointressantare än åhö-
rarens egna tankar! 

Hur kan man då göra för att bli intressantare?  

Även om man gör en statisk presentation kan man börja använda bilder 
och tala till dem, istället för att läsa av ren text från skärmen. Ännu bättre 
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är det om studenten själv kan välja vad som han/hon vill läsa och på vil-
ket djup.  

Tom Kuhlmann skriver på sin blogg10 "The Rapid E-learning Blog" på 
om Push-Pull idén. En traditionell föreläsning trycker ut (Push) informa-
tion, medan i en modern E-learning presentation, drar studenten ut den 
information som han/hon tycker är intressant.  

 

Figur 1. Push -Pull idén, från Tom Kuhlmans blogg 

                                                           
10  www.articulate.com 

http://www.articulate.com/�
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Interaktivt PowerPoint 

Det finns många olika sätt att implementera en kurs så den kan bli inter-
aktiv. Det mest uppenbara är att börja göra som på webben, skriva en 
interaktiv hemsida med html-kod. Ett annat alternativ är att fortsätta 
använda PowerPoint, men använda de möjligheter som faktiskt finns för 
interaktivitet.  

Det senare alternativet valdes och det finns två skäl för detta. 

För det första så kan vi PowerPoint från många års användande av punk-
tade listor.  

Vi behövde bara lära oss hyperlänkar och att hantera grafiken snyggare, 
samt ljudet…  

Ett annat skäl är att man kan spara PowerPointen som ett bildspel, där 
läsaren kan titta på det, men inte dissekera det. Det finns naturligtvis 
andra program för att hantera detta. 

En presentation med en meny på vänster sida konstruerades, se figur 2 
där studenten direkt kan gå till den delen de är intresserade av . Under 
varje flik finns en eller flera sidor, beroende vad materialet kräver. Inom 
fliken kan man navigera framåt eller bakåt genom att trycka på knappar-
na "Nästa" eller "Förra". Man kan dessutom alltid direkt gå till en annan 
menyflik. 
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Figur 2. Presentationen 

Till varje sida spelade läraren in muntliga kommentarer.  

Nackdelen med PowerPoint är att när studenten går tillbaka till en sida, 
så upprepas varken de visuella effekterna eller ljudinspelningen.  

Arbetet med en presentation tog cirka en arbetsdag. 

Studenternas kommentarer och diskussion 

Videon är en "Push" teknik och PowerPointen är en "Pull" teknik. Vad 
tyckte nu studenterna? Delar av videon visades för en klass av utländska 
studenter, som genast ville att alla övningar skulle filmas in på detta sätt, 
trots att föreläsaren talade svenska. Besvikelsen blev stor när de förstod 
att detta bara var ett utvecklingsprojekt i en pedagogikkurs. Vi la upp 
både videon och PowerPointen på Högskolans interna nät Ping Pong 
och bad studenterna att kommentera dessa. 2 studenter av 80 gjorde 
detta. Om detta är ett tecken på att studenterna är ointresserade eller ej 
av e-learning, lämnar vi till framtida forskning. 
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Några delar av kommentarerna: 

Tittade på både PowerPointen och videon. Personligen skulle jag 
föredra ppt:n, därför att iden kan man bläddra fram och tillbaka 
själv och man har allt tydligt framför sig. Den tycker jag var den 
med kommentarer eftersom man får en förklaring. 

Jag tycker att det är en verkligt GOD IDÉ med power-points och 
videoinspelningar i undervisningen, det är så mycket lättare att 
sitta hemma och pausa och kanske tänka efter. Jag tror att många 
tycker att de lär sig bättre om de får jobba och förstå i sitt eget 
tempo. 

Det verkar som om studenterna uppskattar både videon och PowerPoin-
ten, men om de måste välja så väljer de PowerPointen. Det är dock svårt 
att dra några slutsatser från ett så litet datamaterial. 

Våra slutsatser från experimentet är  

• Det tar längre tid att producera e-learning material än vad man 
tror från början. 

• Materialet måste vara välproducerat. Får inte se amatörmässigt 
ut. 

• Studenterna verkar uppskatta e-learningmaterial. 

Upphovsrätten 

Vem äger nu filmer och powerpointmaterial m.m. som vi lagt ner så 
mycket arbete och tid på att framställa? Kan andra använda materialet 
hur som helst, är det bara att hämta hem från nätet och använda sig av 
detta i sin undervisning. Hur skyddar man sitt material? 

Universitetsjurist Kristina Ullgren, Göteborgs Universitet, berättar bl.a. 
för oss i sin föreläsning ”upphovsrätten i skenet av en digital värld” föl-
jande: 

Vad är upphovsrätt?  
• Någon slags ensamrätt för den som ”skapat” ett alster, den s.k. 

upphovsmannen. 

• Skyddar upphovsmannens alster både intellektuellt och ekono-
miskt. 
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• Ett antal rättigheter för upphovsmannen – förbud för använda-
ren/nyttjaren. 

• Men upphovsmannen får ”tåla” s.k. fria nyttjanden för använda-
ren/nyttjaren i privata som undervisande användanden, även  
citat som kan förekomma. 

Vem är upphovsman? 

• Den egentlige upphovsmannen är en fysisk person 

• eller rättsinnehavare t.ex. ett produktionsbolag 

• utövande konstnärer, skådespelare/musiker/fotografer 

• är det en okänd upphovsman skyddas verket hela 70 år efter  
utgivningsåret, allt enl. Upphovsrättslagen 1960:729. 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM 

Några exempel hur upphovsrätten kan ha betydelse för annans rätt till 
användande, om någon t.ex.: 

1. Spelar in ett TV-program, privat eller för undervisning?! 

2. Klipper ur en dagstidningsartikel och visar den i en PowerPoint 
presentation?! 

3. Om urklippet är taget från en bok eller är hämtat från någon 
students examensarbe?! 

4. Använder en affisch, fotografi, framsidan av högskolebladet, 
resp. högskolans webbplats?! 

5. Köpt en DVD eller CD – visas och spelas hemma eller i under-
visningen?! 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM�
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Jo, följande svar kan man då ge till ovanstående fall: 

1. TV-program OK för privat bruk, men ska det användas i någon 
slags undervisning krävs samtycke av den som skapat program-
met. Fråga produktionsbolaget. 

2. En dagstidningsartikel är helt OK att använda i en PowerPoint 
presentation, men den får inte läggas ut på webben. 

3. Urklipp ur en bok kan vara fritt fram om den 70 åriga tidsbe-
gränsningen gått ut annars krävs samtycke av upphovsmannen 
likaså av studenten bakom examensarbetet. 

4. Affischer, fotografier, högskolebladets framsida och webbplats är 
OK att använda. 

5. Inköpt DVD och CD får endast användas privat, alltså inte i 
undervisning om man inte skaffar sig ett tillstånd av produk-
tionsbolaget. 

De juridiska frågeställningarna kan sammanfattas väldigt enkelt: 

• Materialet vi har spelat in eller satt ihop på PowerPoint är vi 
upphovsmän till och det skyddas av Upphovsrättslagen utan att 
vi behöver registrera det över huvudtaget. 

• Vill någon använda sig utav detta i sin undervisning ska vi som 
upphovsmän tillfrågas om det är OK. 

• Omvänt, om vi vill använda någon annans material frågar vi des-
sa upphovsmän eller produktionsbolag.  

Referenser 
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Live Project – Upplevelsebaserat lärande av  
osäkerhet i projekt 
 

Bengt-Erik Larsson  | Högskolan i Borås 

Bakgrund 

Studier i projektledning är ett område som ingår i många discipliner. 
Man kan studera det i företagsekonomi, byggande, it-relaterade ämnen 
och i konstnärlig produktion m.fl. Att ämnet studeras på olika håll leder 
till en rad intressanta frågor. Är det exempelvis samma projektledning 
som lärs i de olika ämnena eller, om så inte är fallet, vad har de för ge-
mensamma drag? Finns det en kärna av samma sak när det gäller projekt-
ledning i olika ämnen eller är namnet en etikett på olika företeelser? 

Detta leder till frågeställningar om vad och hur man skall lära sig i ämnet 
projektledning. En indelning av lärande görs av Toohey (1999, p 130-
131) i följande sex delar: 

• Lärande för att få kunskap 

• Lärande för att minnas 

• Lärande som applicerande 

• Lärande som insikt eller förståelse 

• Lärande som personlig utveckling 

• Lärande som transformation 

Toohey tar upp hur man lär sig, men man kan också se på vad det är för 
kunskap som finns inom projektledningsområdet. Polanyi (1966, 1978) 
introducerade en indelning av kunskap i explicit kunskap och tyst (tacit) 
kunskap. Tyst kunskap är då mer inriktad på handling medan explicit är 
mer teoretiskt inriktad. 

Innan vi går vidare med vad man lär ut/lär sig i ämnet projektledning 
skall vi först introducera begreppet projekt. 

Vad är projekt 

För att få förståelse för kunskapsområdet kan vi se på begreppet projekt 
inom detta område. 
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En beskrivning av projekt är att det är en temporär organisation för att 
hantera osäkerhet. Denna beskrivning betonar skillnaden gentemot en 
tayloristisk syn på organiserande som slutet system som försöker att helt 
reducerar osäkerhet. 

Ett sätt att beskriva det explicita är att se vad PMBOK (2005) anger. 
PMBOK är standardverket och uttyds Project Management Body of 
Knowledge. Själva namnet antyder att det är en bok som samlat allt ve-
tande om projekt. PMBOK anger ett projekt som  

”Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, 
tjänst eller resultat.” (sid 5) 

PMBOK ser till stor del på projektledning som en strukturerad planerbar 
verksamhet. Men för att verka som projektledare räcker det inte med 
denna kunskap. Man måste också utveckla förmågan att hantera proces-
sen och osäkerheten. 

En indelning av projekt som Packendorff (1993) gör ser ut på följande 
sätt: 

 
Denna indelning visar på att man dels lär sig struktur och form, dels att 
arbeta i processen. Båda delarna innehåller osäkerhet. I strukturdelen 
försöker man hantera denna genom planering medan man när man ser 
projekt som processer mer ser till förväntningar och lärande. Ytterligare 

Projekt som organisation
 - struktur och form

Projekt som organisering
 - processer och innehåll
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Planering

Planering
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Lärande
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                          Förväntningar 
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ett sätt att hantera osäkerhet beskriver Christensen & Kreiner (1997) 
som visar att man antingen kan reducera osäkerheten (genom ytterligare 
information) eller lära sig leva med den (och acceptera att man inte har 
fullständig information). 

Utbildning i projektledning 

I utbildning i projektledning fokuserar man ofta på att lära sig strukturer, 
lära sig i betydelsen ”acquring knowledge” (Toohey 1999: 130) och 
strukturer i Packendorffs mening. Att få förståelse för och lära sig hantera 
osäkerhet är inget man lär sig, möjligtvis lär man sig att osäkerheten finns 
och att man måste hantera den. Detta synsätt visar på en brist i utbild-
ningen i projektledning. 

Syftet med detta paper är att visa på en metod att hantera denna brist.  

I nästa avsnitt beskrivs ett nytt sätt att lära sig hantera osäkerhet i pro-
jektverksamhet. Denna metod har praktiskt tillämpats. Efter beskriv-
ningen följer reflektioner över metoden. 

The Live Project 

Bakgrund 

När Göran Lindahl11

Första försöket föll väl ut i den meningen att studenterna både gillade 
metoden och visade kunskaper som vi inte förväntade oss att uppnå. 
Detta ledde till en mer genomtänkt utformning. Live Project har nu ge-
nomförts ett trettiotal gånger på KY/YH utbildningar, Masterutbildning-
en i Tourism and Hospitality Management vid Göteborgs Universitet 

 och jag hade en kurs på en KY utbildning i Hults-
fred, så möttes vi av studenter som ogärna läste böcker och hade svårt för 
att reflektera över förhållanden. De var i huvudsak intresserade av att lära 
sig enkla verktyg, som Gannt schema och riskanalys, för hur man hante-
rar projekt. Vi testade då att införa ett Liverollspel där deltagarna skulle 
ansvara för olika scener på en fiktiv festival. Det enda hjälpmedlet vi hade 
var Walkie Talkie som vi använde för att skapa atmosfär och för att styra 
kommunikationen. 

                                                           
11  Live Project är skapad och utvecklad gemensamt av Göran Lindahl, Chal-

mers, och Bengt-Erik Larsson. 
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samt Masterutbildningen vid avdelningen för Management i Byggande 
vid Chalmers, Göteborg. För att ge underlag för att förstå hur utbild-
ningen genomfördes återges ett ”körschema” för en endagarsutbildning 
på Management i Byggande vid Chalmers. 

Live Project, en dags kaos under ordnade former12

Deltagare: 
ca 60 stud DCPM, Design and Construction Project Management 
ca 30 stud IPM, International Project Management 
 
Gurra (GL) och Svempa (SG), teachers, har ordning men annars ingen 
koll 
K Klingstar (Karin Klingenstjärna), Chef Gbg&Co, visionär 
Mr Larsson (Bengt-Erik Larsson), Chef assistent som vet mer än chefen 
OCH journalist under em med namnet Ib Affair. 

 

Lotta Stenberg, kollega till SG och GL, observatör 
Anna Thomsen, assistent och fixare 

Lokal: 
Lindholmen Science Park, konferens och arrangemang i byggnad Navet. 
Första våningen. 

I förväg: 
Beskriva färdväg och tider 
Kopiera föreläsn material 
Brev från Gbg&Co/GL 
Fixa priser/GL 

06.30 Frukost Heden (för lärare/spelledare) 

07.30 Ankomst Lindholmen 
Fixa bord med olika antal stolar 
Lägga ut frukt 
Skylta för stud 

                                                           
12  Detta avsnitt är ett ordagrant återgivet kärschema från ett genomförande av 

Live Project hösten 2010. 
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08.00 Studenter kommer 

08.05 BEL och KK startar. BEL assistent till Chef KK 
Dela ut beskrivning av Göteborg 

08.20 GL och SG kommer och tar över 
Formaliserar uppgiften 

08.30 GL och SG till möte 
Nämner att det finns grupprum, fler grupper än vad som får plats hänvi-
sas dit 

08.30 – 09.00 Studenterna organiserar sig 

09.00 How have you organised your work? 
GL och SG får stud att illustrera sina org 

09.28 BEL och KK kommer, HEJ det finns fika! 
Sprida olika syn på organisering under fika 

09.30 Fika 
BEL, KK, SG och GL går runt 

09.50 Slut fika 

09.50 Quick and Dirty Föreläsning 
Projektdefinition/SG 
Målformulering/SG +GL 
Stakeholders /GL 

10.10 Slut föreläsning 

10.10 Fortsatt arbete 

10.30 KK går omkring och ställer frågor. Nämner att assistent kommer 
förbi och drar en presentation  

10.40 presenterar BEL Göteborg som evenemangsstad! 

10.50 Slut presentation 
BEL och KK lämnar sedan rummet 

10.50 Fortsatt arbete 
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11.30 Reflektion 
Genomgång av fem punkter, fokus på organisering 
Utdelning av frågor, enkät som skall lämnas in 12.00, sammanställs av 
Anna T 

12.00 Lunch 

13.10 Omorganisering, nya direktiv från KK och BEL (då är de ej synli-
ga!) 
Färre grupper 

13.50 Redovisning av ny org 
BEL och KK med 

14.20 Quick and Dirty Föreläsning 
Planering/GL 
Risk/SG 

14.50 Fortsatt arbete 

14.50 – 15.10, BEL är journalist, 4-6 stud intervjuas 

15.15 BEL och KK kommer förbi och kollar läget och bjuder på fika 

15.30 Fortsatt arbete 

16.00 Reflektion 
Genomgång baserat på 5 punkter 

16.30 Fortsatt arbete 
Sammanställning 

17.30 Redovisning 
Blädderblocksblad, max 4st 

18.30 Prisutdelning… 

19.00 Slut 

Delar som är särskilt betydelsefulla i spelet är: 

Efter lunch får studenterna meddelande att antalet grupper måste minska 
och att de därför måste lägga ner två grupper och dessas medlemmar skall 
fördelas på de andra grupperna. 
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Reflektion över Live Project 

Ämnet Projektledning innehåller både explicit och tacit knowledge. Alla 
ämnen gör säkert detta och man kan förmodligen se olika fördelning 
mellan dessa beroende på om det är teoretiska ämnen eller mer hant-
verksinriktade.  

För utbildning i projektledning får man först söka klarlägga om under-
visningen skall innehålla tacit knowledge eller om den enbart skall ha 
med explicit. Detta verkar som om högskoleutbildningar föredrar att 
utbilda i explicit kunskap. Den hantverksinriktade delen som finns i tacit 
knowledge förefaller att inte vara erkänd på högskolor och universitet. 
Undantaget från detta skulle möjligen vara utbildningar som har institu-
tionaliserade drag av tyst kunskap såsom är fallet inom sjukvårdsutbild-
ningar. 

Utbildningar i teoretiska ämnen genomförs med metoder som är anpas-
sade till explicit kunskap. Genom att använda kurslitteratur och föreläs-
ningar, så används kanaler som sprider explicit kunskap. Om man tar in 
en praktiker som gästföreläsare eller låter studenterna gå ut och intervjua 
projektledare på olika arbetsplatser börjar man närma sig den tysta kun-
skapen. När man sätter dem att göra fiktiva projektplaner försöker man 
också att skapa sätt för studenterna att tillägna sig det icke explicita. Ett 
problem är att kravet på studenter (och gästföreläsare) att artikulera kun-
skap gör att de undviker det svårfångade icke artikulerbara. 

Om explicita kunskaper lärs genom metoder anpassade till explicita kun-
skaper så kan man ställa sig frågan om och hur det finns någon form av 
metod att lära sig Tacit knowledge inom projektledning? Detta lärande 
är då någon form av internalisering eller tillägnad av denna kunskap. Ett 
angreppssätt kan vara Experiental approach (Toohey 1999: 59). Hon 
hänvisar till och citerat Knowles et al (1984:12): 

Adult do not learn for the sake of learning; they learn in order to 
be able to perform task, solve a problem, or live in a more satisfy-
ing way. The chief implication of this assumption is the impor-
tance of organizing learning experiences (the curriculum) around 
life situations rather than according to subject matter units. 
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Med mitt intresse för evenemang skulle man kunna jämföra detta med 
Pine & Gillmores modell för evenemang: 

 
Traditionell undervisning skulle kunna betraktas som att det bedrivs i  
Q I. Det innebär att studenterna är passiva och tar in information från 
omgivningen, läraren. Q III, som i figuren tar upp undervisning, innebär 
att studenterna tar in information från omgivningen och är aktiv i detta. 

Q II innebär att studenterna passivt skulle kunna bli en del av något. Det 
som möjligen skulle kunna stämma med detta är det som skulle ske på 
ett studiebesök som studenterna gör och där de går runt och enbart tittar 
på verksamheten. Den del som är mest jämförbar med Live Project är 
QIV där studenterna kommit att ingå i spelet som aktiva parter, de går 
upp helt i spelet och ör aktiva i det. Man skulle kunna säga att det är en 
eskapism från den vanliga undervisningen in i ett verkligt (Live) projekt. 
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Detta liverollspel innehöll tre viktiga delar: 

 
Explicit kunskap och social kunskap har vi relativt väl utvecklade verktyg 
att ta hand om. Svårare är tyst kunskap inom utbildning i ämnet projekt 
ledning. Genom Live Project har vi fått ett hjälpmedel så att studenterna 
kan få kunskap om hur man hanterar osäkerhet i ett projekt. 

Reflektion över processen 

Det är frestande att ställa sig själv i så bra dager som möjligt och därför 
säga att framtagandet av Live Project var medvetet planerad. Man kan se 
en parallell till den diskussion som förts ovan om projekt och hur väl och 
medvetet ett sådant planeras jämfört med att lösningar blir till på ett mer 
slumpmässigt sätt. Live Project skapades från början på detta slumpmäs-
siga sätt när den gjordes för KY utbildningen i Hultsfred. Genom att den 
fungerade och vi själva blev medvetna om hur problematisk den traditio-
nella undervisningen är ifråga om exempelvis förmåga att lära ut hante-
randet av osäkerhet, så blev denna slumpmässiga skapelse startskottet för 
att medvetet och planerat söka utveckla Live Project. 

Explicit kunskap 
Föreläsningar 

Tyst Kunskap 
Osäkerhets -
hantering 

Social kunskap 
Teambildning 
Team  break up 
Ledare - Team 

 

               
 
 

 



118  PUH 2011 

 

Processen med att bygga upp Live Project har fokuserat på form och 
innehåll. Det förefaller som det i allt lärararbete finns en fokusering på 
innehåll. Kan man sitt ämne (innehåll) känner man sig trygg som lärare 
även om man inte kan/har former för att lära ut det. Om man kan for-
men, metoder att lära ut, så skapar det högre lärande även om man inte 
har samma höga kunskap om innehållet. Men då måste man klara att 
leva med osäkerheten att man inte kan allt i sitt ämne. 
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The first step towards the Swedish labour market 
for incoming 
 

students 

Susanne Håkansson  | Högskolan i Borås 

Bakgrund 

Karriärservice erbjuder idag en karriärplaneringskurs, uppdelad på tre 
tillfällen, i syfte att 

Syfte och mål med kursen är att öka studentens självkännedom samt få 
kunskaper om ”Personal Branding” och vilka möjligheter som finns på 
arbetsmarknaden under eller efter studierna. Studenten utrustas med 
verktyg i syfte att reflektera över sina egna kunskaper, förmågor, färdig-
heter som inhämtats både från utbildning, arbetsliv och privatliv. Stu-
denten tränas i att bli medveten om nyttan med att se över sina egna 
prioriteringar för att få balans i arbetsliv och privatliv. Att skapa medve-
tenhet om potentiella arbetsgivare, branscher, positioner, titlar etc. relate-
rade till studentens kompetens är viktigt för att fatta rätt eller så bra be-
slut som möjligt vad gäller framtida yrkesval. Studenten paketerar sitt 
varumärke och får, förhoppningsvis, insikt om och reflektera över hur 
denne själv kan kommunicera sin kompetens, sina lärdomar, färdigheter, 
attityder och värderingar vid kontakt med en potentiell arbetsgivare 
och/eller vid en anställningsintervju. Kursen avslutas med att studenten 
gör en egen handlingsplan som gäller både här och nu och i framtiden. 
Kursen bygger på föreläsningar där övningar varvas med teorier, trender 
inom arbetsliv och karriär samt information om svensk arbetsmarknad. 
Kursen bygger även på diskussioner där studenten förväntas att delta och 
dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Som komplement till kur-
sen finns såklart det som Karriärservice erbjuder alla studenter på  

ge studenten möjlighet till en lyckad etablering på 
arbetsmarknaden samt en god karriärutveckling. Denna ges som ett öp-
pet erbjudande till alla studenter på Högskolan i Borås ca 4 ggr per år då 
studenter från olika institutioner blandas i grupper av max 15 personer. 
Kursen erbjuds även till program/kursansvariga som vill integrera karri-
ärplanering som en del i utbildningen. I dagsläget ges kursen för studen-
ter på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap och på Insti-
tutionen för Data- och affärsvetenskap. Kursen skall ses som en del i det 
som Högskolan i Borås erbjuder sina studenter för att förbereda studen-
terna för ett framtida arbetsliv ”- samt möta förändringar i arbetslivet” 
(Högskolelagen § 8). 
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Högskolan i Borås; möjlighet till individuell karriärplanering, gransk-
ningar av ansökningshandlingar, simulerade anställningsintervjuer, öpp-
na karriärföreläsningar etc. 

En workshop ”How to find a job in Sweden” har erbjudits inresande 
studenter vid kursstart höst och vår. Inresande studenter har fått infor-
mation kring arbetstillstånd, ifall de planerar att stanna i Sverige, samt 
vilka möjligheter de har att jobba extra under studietiden. De har även 
fått en kort presentation kring svensk arbetsmarknad och hur de på bästa 
sätt lyckas etablera sig där. Det har handlat om allt från hur de hittar 
företag som söker extra personal till hur de skall presentera sig själv i an-
sökningshandlingar samt hur de lyckas vid en anställningsintervju. Driv-
huset har även deltagit och de inresande studenterna har fått information 
kring regler runt att starta eget. Det har verkligen varit en ”crash course” 
och kanske, ibland, skapat mer förvirring än klarhet. De inresande stu-
denterna har varit nöjda men det har lett till många individuella samtal 
både hos Karriärservice och hos internationell koordinator på Bibliotek 
och Läranderesurser/BLR.  

Karriärservice ambition är att erbjuda samma eller åtminstone liknande 
aktiviteter till inhemska som inresande studenter. Idag gäller detta indi-
viduell karriärplanering, granskningar av ansökningshandlingar, simule-
rade anställningsintervjuer. Men, öppna karriärföreläsningar där företag 
eller organisationer är inbjudna har inte, i samma utsträckning, erbjudits 
på engelska. Vad som har erbjudits är bl.a. ett runa bord samtal i Perso-
nal branding med två externa konsulter. Detta arrangemang var mycket 
uppskattat av de inresande studenterna samt även av de konsulter som 
höll i runda bordet samtalet. Detta vill vi bygga vidare på och vad som 
under hösten kommer erbjudas är karriärföreläsningar på engelska i  
Karriärservice regi.  

Det finns helt klart ett behov av mer information och karriärvägledning 
kring hur man lyckas ta sig in på svensk arbetsmarknad för inresande 
studenter. Eftersom det finns en önskan av många att stanna i Sverige för 
att skapa sig en framtid här eller få mer erfarenhet innan de flyttar tillba-
ka till sitt hemland. Och eftersom det finns även en ambition från Karri-
ärservice att erbjuda liknande service till alla studenter oavsett var de 
kommer ifrån. Har detta inneburit att vi under hösten kommer att er-
bjuda liknande kurs i karriärplanering till våra inresande studenter men 
med anpassat innehåll. Men, det finns en tanke att innehållet måste  
anpassas efter de inresandes verklighet och förståelse av karriär och svensk 
arbetsmarknad. 
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Syftet, metod och mål  

Utvecklingsarbetet inriktar sig på att se över den kursplan som idag finns 
för den kurs som ges på svenska samt att anpassa innehållet efter de inre-
sande studenternas behov. Det underlag som ligger till grund för anpass-
ningarna är tidigare gjorda undersökningar där inresande studenter, 
främst freemovers, har uttalat sig kring karriärfrågor och hur de hanteras 
på svenska lärosäten (United Minds 2008). 

Det som även ligger till grund för rapporten är andra undersökningar 
som gjorts, egna utvärderingar samt frågeställningar som framkommit 
kontakt med inresande studenter. Jag har även ställt frågor på LinkEDin 
i gruppen Nätverket Karriärfrågor i högre utbildning men inte fått så 
mycket respons. Dialoger med karriärvägledare från andra lärosäten har 
förts för att titta på goda exempel.  

 

Målet är att erbjuda en karriärplaneringskurs för inresande studenter på 
engelska under hösten 2011 för att senare förhoppningsvis få möjlighet 
att integrera den i de utbildningar som ges på engelska på Högskolan i 
Borås. Då skulle vi möta den ambition som, enligt Högskolelagen 1 kap 
paragraf 5 – Internationella förhållanden, som säger att ”Högskolorna bör 
vidare i sin verksamhet främja förståelse för andra länder och för internatio-
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nella förhållanden” kunna vidga perspektivet och ge våra inhemska stu-
denter en möjlighet att få insikt och förståelse kring den arbetsmarknad 
som finns globalt och som präglas av lokala förhållanden. 

Resultat 

Mina tankar kretsade kring om det fanns ett behov om mer information 
kring karriärplanering samt hur studenten lyckas ta sig in på svensk ar-
betsmarknad. Jag var ganska säker på att innehållet var tvunget att anpas-
sas efter deras behov och förståelse om hur jobb och karriär fungerar i 
Sverige. Men hur kunde då kursupplägget medverka till att öka förståel-
sen av den svensk arbetsmarknad hos de inresande studenterna? 

Många frågor men fanns det några svar? 

Kognitiv psykologi är den del av psykologin som handlar om hur männi-
skors informationsprocesser dvs. vårt sätt att inhämta, bearbeta, förstå 
och använda information om världen. Eftersom detta är ett område som 
intresserar mig så började gräva i de teorier som finns kring förståelse av 
verkligheten och hur denna förståelse skapas. Enligt Morgan (1999) så 
har människan ett behov av att få ordning på det som vi tar in och hur 
detta sedan sorterad och utvecklas till kognitiva strukturer – mentala 
kartor. Genom erfarenhet och inlärning utvecklar vi kognitiva strukturer 
och inre modeller av verkligheten. Eftersom de inresande studenterna 
kommer från olika delar av världen så delar de inte erfarenheter med 
varandra och inte med inhemska studenter. Kan vi prata om likheter och 
olikheter endast utifrån härkomst? 

Det går att se detta ur ett kulturellt perspektiv och då koppla Hofstede i 
Morgan (1999), som menar att kulturer kan ses som mentala program-
mering som skiljer grupper åt i form av beteende, tankar och känslor. 
Enligt hans resonemang blir det svårt att prata om den svenska arbets-
marknad kontra övriga väldens arbetsmarknad då vi lever i en tid med 
globalisering och där företag och organisationer finns etablerade på olika 
ställen i världen. Det finns även mycket att hämta i de tankar från Frith 
(1998) som tar upp om kognitiva svårigheter för personer med autism-
spektrum störning. Där de kognitiva handlar om mentala modeller och 
mekanismer som påverkar vår förmåga att tänka, känna, lära in och sor-
tera information. Frith (1998) utgår från gruppen individer med autism 
men mitt perspektiv är detta något som är viktigt att ha med sig, oavsett 
diagnos eller inte, i mötet med studenten eller när jag nu försöker katego-
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risera inhemska och inresande studenter som två olika grupper. Till detta 
kan kopplas även det sociokulturella perspektiv baserat på Säljö (2000) 
där han har en sociokulturell syn på lärande som innebär samspel och 
samarbete mellan människor där en sociokulturell individ utvecklar sina 
grundläggande kognitiva färdigheter, det vill säga sin uppfattning om sig 
själv och andra.  

Det sociokulturella sammanhanget anses vara av stor betydelse för indi-
videns utveckling. En som utvecklat den sociokulturella teorin i Sverige 
är Säljö (2000) som menar att lärandet sker i interaktion mellan individer 
och att man i ett sociokulturellt perspektiv intresserar sig för hur individ 
och grupp tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. I det 
sociokulturella perspektivet är det den sociala omgivningen och kulturen 
som är det mest avgörande för hur individens lärande och utveckling 
sker. Detta kan såklart kopplas till förståelse och hur vi förstår vår om-
värld. Det kulturella minnet och artefakter, kulturella redskap, är det 
som för mänskligheten framåt. Dessa kulturella minnen och artefakter 
ser olika ut för de studenter jag möter och jag tror inte att det av den 
anledningen går att kategorisera och gruppera. Utan det är mer komplext 
än så eftersom något som gör människan unik som art är att vi kan låna 
varandras artefakter och göra dessa till våra egna artefakter. Vilket inne-
bär att i mötet mellan olika individer och studenter så sker en överföring 
som ger nya sätt att se på världen. Språket anses ha vuxit ihop med tan-
ken och är huvudartefakten i lärandet enligt Säljö (2000).  

I lärprocesser för högre utbildning refereras till Mead som menar att vi 
lever i nuet men under påverkan av vår historia och framtid. Nuet kon-
strueras av tidigare erfarenheter och nya kunskaper ger oss en ny världs-
bild. Det hela sker i en socialisationsprocess (Bron & Wilhelmsson 
2010). Utifrån detta blir tanken att det inte går att “facka in” alla in-
hemska eller inresande studenter utifrån mall. Socialisering sker på 
många nivåer och i många sammanhang och det är socialiseringsproces-
sen som formar oss som individer. 

Sandberg & Targama (1998) menar att människors förståelse av verklig-
heten är baserad på individens egna erfarenheter, funderingar, idéer och 
reflektioner. I påverkan från andra människor skapas föreställningar om 
verkligheten. Sanningar blir, i det här perspektivet, sociala konventioner 
som baseras på gemensamma erfarenheter som blir till ramen för en viss 
kultur. Ett exempel är IKEAs idé att leverera allt i platta paket. Om det 
är förståelsen av verkligheten så finns det inga hinder att leverera en 
SAAB bil i delar som du själv får montera ihop. Skulle du fråga en mon-
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tör på linan på SAAB, så skulle han se många hinder. Sandberg &  
Targama (1998) menar att förståelsen av kultur kan vidgas genom att ge 
människor nya föreställningar om verkligheten och detta utvecklas och 
beskrivs som diskurser. Diskurser kan enligt Jörgensen och Phillips 
(2000:7) beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala och förstå världen” och 
menar vidare att det finns en rad olika definitioner av begreppet diskurs, 
men kan beskrivas som ett gemensamt språk som blir summan av de 
enheter, den struktur, som skapar, upprätthåller och utgör begreppsbild-
ning och förståelse, och därför är den avgörande instansen för mänsklig 
samvaro, där diskursen blir till en begreppsvärld. Det blir till ett sam-
lingsnamn för de infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, frågeställningar 
och sanningar som tillämpas inom ett specifikt område.  

Frågan jag tidigare ställt mig, kan jag prata om inhemska och inresande 
studenter som olika på grund av just härkomst? Kan besvaras med ett Nej 
utifrån mina tidigare resonemang.  

Men kan då svensk arbetsmarknad förstås utifrån högtider och traditio-
ner? Svaret blev ett nej, då det skulle bli att generalisera eftersom Sverige 
är mer komplext än så. På sweden.se, som är en hemsida för människor 
om på olika sätt vill få mer information om Sverige, gick det att läsa ”att 
arbeta i Sverige är en avslappnad atmosfär och en stark tro på konsensus”. 
Det fanns även exempel på beskrivningar, där alla titlar som Fru och 
Doktor hör till det förflutna. I allmänhet är det möjligt att ta synpunkter 
och funderingar direkt till chefen. Den svenska arbetsveckan sträcker sig 
från måndag till fredag och vi har en pensionsålder på 65 år. Kan man 
från dessa beskrivningar prata om en typisk svensk arbetsplats eller  
organisation?  

Bang menar att en organisationskultur består av kulturuttryck, kulturin-
nehåll som står i relation till varandra och utvecklar kulturteman. Kul-
turutryck handlar om beteendeuttryck i form av handlingar och uttryck 
av känslor, verbala uttryck som historier, myter och legender samt jar-
gong, humor samt uttalade värderingar, normer och uppfattningar, ma-
teriella uttryck handlar om ting, fysisk struktur och arkitektur och struk-
turella uttryck är ritualer, ceremonier och rekryterings- belönings- och 
karriärsystem. Utifrån detta tankesätt finns inget rätt och fel i hur indivi-
der får en anställning eller en befordran på svenska arbetsplatser. Det 
viktigaste är att ge individer en möjlighet att förstå de olika sätten som 
finns och att egna värderingar och önskningar är viktigare att förstå än 
organisationernas för att lyckas i framtiden. Kulturinnehåll är efterlevda 
värderingar och normer samt verklighetsuppfattningar. Mellan kultur-
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uttryck och kulturinnehåll sker det tolkning och detta resulterar i kultur-
teman som kan handla om arenor där de anställda kan och inte kan ut-
trycka sina åsikter på exempelvis avdelningsmötet, vid lunchbordet och i 
trappan. Historier som berättas, de åtgärder som vidtas, informella belö-
ningssystem, kläder och jargonger. Bang (1999) Ibland pratar man om 
att det sitter i väggarna och detta är svårt att komma åt för de som inte är 
en del i kulturen. 

Många tankar, många frågor men finns det några svar?  

Det fanns inte så mycket att hämta kring hur andra lärosäten arbetar då 
jag inte fått någon information om något konkret upplägg. Det finns 
lärosäten som erbjuder kurser i karriärplanering för inresande studenter 
men upplägget ser olika ut och för många är detta något som många ar-
betar med och utvecklar. Min slutsats och mitt nästa steg är följande;  

Kursupplägget kommer att anpassas utifrån de inresande studenternas 
behov, men egentligen bara med information vad som gäller arbetstill-
stånd i Sverige. Jag kommer även lägga mer tid på diskussioner kring 
nätverk, hur de skapas och vidgas. Även vikten av att ge och ta i ett nät-
verk, våga dela med sig.  

Den process som jag i min rapport beskriver har gjort att jag kommit till 
insikt att utformningen av kursen kommer däremot att ändras både för 
inhemska och inresande studenter utifrån de behov som båda dessa 
grupper har. Det handlar om vad som format svenskt arbetsliv, från 
svenska modellen till Saltsjöbadsavtalet, utvecklingen av vad gäller kol-
lektivavtal, LAS och MBL.  

Detta är bakgrundsinformation som jag märkt att studenten i allmänhet 
har begränsad kännedom om. Vad gäller förståelse och bemötande, så 
ligger det på mig som lärare att fundera över och vara medveten om att 
studenten förstår, relaterar och reflekterar utifrån deras egen verklighet, 
de egna mentala kartorna. För mig som lärare kan jag koppla in karriär-
vägledning och min erfarenhet och kompetens vad gäller dialogen i ett 
samtal, som en del i undervisningen. Det handlar om att om att förstå 
studentens behov och tänkande. Detta sker genom kommunikation och 
för att jag som lärare inte skall ge uttryck för min syn på världen, mina 
värderingar och attityder utan försöka att hålla mig objektiv och inte 
tolka det som sägs utan snarare försöka förstå. Som lärare kan jag visa på 
olika perspektiv och kunskaper inom ett ämne med det är studenten själv 
som måste reflektera, tolka och förstår utifrån dennes förståelse och syn 



126  PUH 2011 

 

på sin omvärld. Detta gäller oavsett om de kommer ifrån och jag kan inte 
förutse att bara för att jag är en inhemsk student från Pakistan så har jag 
samma förståelse som en student från Tyskland. Lika lite som jag kan 
förutse att en student från Borås har samma förståelse som en student 
från Boden. Alla undervisning kommer förstås, tolkas och användas på 
olika av alla studenter för mig är det viktigaste att jag själv har förståelse 
för det i mitt arbete. 

Helt enkelt, det finns inget rätt och fel och jag tror inte heller på någon 
absolut sanning utan lutar mig mer mot ett humanistiskt sätt att se på 
verkligheten som subjektiv. Kieerkegard har sagt att ”Subjektiviteten är 
sanningen” men den subjektiva sanningen skapas i det individuella och 
kan förstås olika beroende på vem man är. Det jag vill förmedla till stu-
denterna att de skall våga vara kreativa, skapa en egen framtid, dela med 
sig och våga ta hjälp av andra, eftersom: 

Karriär är inget som bara händer. Karriär ingår i livsprojektet som du 
själv skapar genom att göra egna val, att se möjligheter samt ta tillvara på 
det som bjuds på vägen. 
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God lärandemiljö vid distansutbildning ur  
studenters perspektiv 

Åsa Söderlind, Lena Wadell och Birgitta Wallin  | Högskolan i Borås 

Hösten 2008 startade Institutionen för biblioteks- och informationsve-
tenskap vid Högskolan i Borås ett 2-årigt Webbredaktörsprogram. Från 
och med hösten 2009 ges programmet parallellt som helfartsstudier på 
plats i Borås och på distans helfart. Detta har medfört ett ökat intresse för 
de pedagogiska aspekterna på distansutbildning hos medverkande lärare i 
programmet, liksom ett ökat kunskapsbehov angående vad som är god 
pedagogik vid distansstudier. 

Inledning 

Vi som har valt detta utvecklingsarbete arbetar som lärare på Webbredak-
törsprogrammet, respektive bibliotekarie vid Biblioteks- och lärarresurser 
vid Högskolan i Borås och har alla ett intresse av att fördjupa våra kun-
skaper kring pedagogiska frågor vid distansutbildning. Hur skapas goda 
förutsättningar för våra distansstudenter lärande och vad är god pedago-
gik vid distansstudier? Vilka är de specifika problemen och möjligheter-
na? Finns det ett behov av förbättring inom detta område och vems be-
hov är det som i så fall som styr, studentens eller lärarnas? Detta är frågor 
som vi ställt oss inför det här arbetet. 

Utgångspunkten för vår studie är studenternas lärandemiljö under di-
stansutbildningen. Med lärandemiljö menar vi de aspekter av studenter-
nas utbildning och utbildningssituation som vi som lärare kan påverka, 
förutom själva ämnesinnehållet i olika kurser. Det handlar om sådant 
som kursupplägg, möjligheter till kommunikation, examinations- och 
undervisningsformer med mera. Det vi främst intresserar oss för här är 
hur studenterna själva ser på frågor rörande lärandemiljön och pedagogik 
vid distansstudier. 

Syftet med vårt utvecklingsarbete är att komma fram till förbättringsmöj-
ligheter som ska gagna distansstudenterna och distansutbildningen. Det-
ta gör vi genom att studera vad som är en bra lärandemiljö ur distansstu-

Syfte  
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denternas perspektiv. I studien ställer vi frågor kring fyra huvudsakliga 
teman, interaktion, information, undervisningsformer och examination. 

Studiens frågeställningar är utifrån detta är: 

• Vad innebär god interaktion och kommunikation i distansut-
bildning ur studenternas perspektiv? 

• Vad innebär goda undervisningsformer i distansutbildning ur 
studenternas perspektiv? 

• Vilka examinationsformer föredras av studenterna på distansut-
bildningen? 

• På vilka sätt kan dessa aspekter på distansutbildning förbättras 
enligt studenterna? 

Metod 

Den metod vi valt för insamling av data för studien är enkät. Vi utfor-
made en enkät med 15 frågor som skickades till samtliga aktiva distans-
studenter på årskurs 1 och 2 i Webbredaktörsprogrammet VT 2011. Vi 
gjorde alltså inledningsvis ett bekvämlighetsurval utifrån vår tänkta po-
pulation (distansstudenter i Sverige) och utifrån detta urval en totalun-
dersökning (Trost 2007, sid. 31). Motiveringen till metoden är att vi 
ville ge alla distansstudenter chansen att komma med synpunkter på de i 
studien ställda frågorna. I starten av projektet planerade vi också för 
kompletterade intervjuer enskilt eller i fokusgrupp, men vi fick överge 
denna idé av tidsskäl. 

Enkäten distribuerades via enkätverktyget i lärplattformen Ping-Pong, 
den plattform som används inom programmets kurser. Det totala antalet 
aktiva distansstudenter i de båda årskurserna beräknar vi till 22 (webb 
09) + 46 (webb 10) vilket blir totalt 68 studenter. 13

                                                           
13  Siffrorna bygger på antalet studenter som examinerats på den senaste kursen 

i respektive program. 

 Enkäten publicera-
des 17 februari. Den 23 februari gick en påminnelse ut, senare den 2 
mars, även ytterligare en påminnelse. Den 11 mars stängdes enkäten och 
11 svar hade då inkommit. Därutöver fick vi in ytterligare synpunkter 
från 1 student via pim (se bilaga 2) Detta pim har anonymiserats och 
redigerats lätt av integritetsskäl. Av de svarande är 10 kvinnor och 1 man. 
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Det insamlade materialet kan inte sägas vara representativt för gruppen i 
fråga, men de svar vi fått in på de öppna frågorna är så pass fylliga att de 
enligt vår bedömning är intressanta i sig utifrån syftet med studien.  

I redovisningen av det insamlade materialet har vi utgått från de tabeller, 
siffror och procenttal som enkätverktyget i Ping-Pong automatiskt gene-
rerar. Svaren redovisas och sammanfattas fråga för fråga med tabeller och 
öppna svar tillsammans. De intressantaste svaren och resultatet lyfts fram 
särskilt. Inga mer avancerade analyser av samband, signifikans osv. har 
genomförts i redovisningen och analysen 

Tio kvinnor och en man har svarat på enkäten. Två respondenter är un-
der 25, fyra mellan 26-35, en är mellan 36-45 och en är över 45. Drygt 
hälften av dem väljer att studera på distans eftersom de bor på annan ort 
än lärosätet och för att studierna blir flexibla. 

Redovisning av resultat 

Interaktion 

Tio av respondenterna tycker att det är ganska eller mycket viktigt att ha 
regelbunden kontakt med lärarna och de föredrar att ha den kontakten 
via Pim eller E-post. Anledningen är främst att det blir flexibelt. Studen-
ten kan skicka iväg ett Pim på en tid som passar henne, kanske sen kväll 
eller helg, och får ett svar så fort läraren hinner. 

Jag tycker bäst om att kommunicera via text. Man skickar när 
man vill och hinner, liksom mottagaren kan läsa och svara när det 
passar. 

På frågan om förslag på hur man kan förbättra kontakten mellan lärare 
och student menar en student att det borde ges tillfälle till mer muntlig 
handledning, speciellt när studenten har lite mer komplexa frågor.  
Ytterligare någon menar att vi borde se på vår distansutbildning som en 
brevkurs. 

Mer chanser till muntlig handledning. Det tar en evig tid att för-
klara sina frågor i skrift ibland. 

Använd Hermods som förebild; nyttja forum, PIM, e-post, mes-
sage board, tom Skype i telefonkonferens, men försök inte låtsas 
att distansutbildningen kan byggas på samma pedagogik som 
campusundervisningen. Ni bedriver i praktiken en brevkurs. Utgå 
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därifrån och nå en funktionalitet av jämnare kvalitet än vad som 
varit fallit hitintills. 

Tre av studenterna tycker att det är mycket viktigt att ha regelbunden 
kontakt med sina studiekamrater. Ytterligare fem tycker att det är ganska 
viktigt. Även här föredrar de att använda Pim för att kommunicera. Någ-
ra studenter menar att det är viktigare att vara social och prata med sina 
medstudenter än de först trodde. Några studenter som bor på samma 
studieort har valt att träffas och studera tillsammans. Generellt tycks 
dock inte kontakten med studiekamrater vara lika viktig som motsvaran-
de med läraren, 

Jag har absolut inget behov av kontakt med gruppen som helhet, 
men jag har några bra kurskompisar som jag pluggar tillsammans 
med över nätet (via pim). Vi hörs av alla dagar. 

Har nästan bara kontakt med en student men det känns viktigt 
för att inte bli så isolerad och diskutera saker i kursen. 

Information 

Information är svårt oavsett om man studerar på campus eller distans, 
men det blir extra viktigt med tydlighet från lärarnas sida vid distansstu-
dier. Någon student går så långt som att önska att alla lärare borde ha 
samma sätt att kommunicera med studenterna. 

Alla lärare bör ha samma sätt att föra konversationer med studen-
terna. Eller i alla fall presentera sitt sätt ordentligt i början. Nu 
blir det förvirrat när alla har olika sätt att använda PP på. 

Enkla och tydliga skriftliga instruktioner föredras av de flesta studenter. 
Någon anser att det är bra med variation då man ofta läser mycket när 
man studerar, så ibland föredra studenten att kunna lyssna på en inspelad 
instruktion. 

Viktigast med skriftlig och enkel instruktion. Ibland kan det vara 
bra med en inspelad men inte om ljudet har dålig kvalité eller om 
det tar för lång tid. 

Det känns som att en inspelad instruktion blir mer personlig och 
man har chans att "lära känna" läraren, även om hon/han inte lär 
känna oss elever. Inspelad instruktion kan dessutom tittas på flera 
gånger och när man själv vill och har tid. Varför det är bättre än 
en skriftlig handledning är att vi läser så mycket på datorn redan 
och det är skönt att låta ögonen vila lite och använda öronen istäl-
let för en gångs skull. 
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Vi frågade också studenterna om hur vi kan bli bättre på att informera 
om kurser och deras olika moment. De flesta ville se att vi strukturerade 
upp kursmodulerna i PingPong bättre och att vi försökte göra på samma 
sätt i de olika kurserna. Dessutom tycker de att vi borde bli bättre på att 
skriva så att det går att förstå anvisningarna. 

Försöka skapa ett enhetligt system för hur information framförs - 
vilka kanaler och i vilken ordning - som gäller för alla kurser.  
Underlättar om man inte måste lära sig nya rutiner i varje kurs. 

Undervisningsformer 

Hur vill studenterna ha sina föreläsningar på distans? Här har studenter-
na kunnat välja flera olika alternativ och nio av dem föredrar inspelad 
föreläsning med powerpoint i Adobe Connect. Sju stycken vill ha skrift-
lig föreläsning och sex vill ha en ljudfil. Sammanfattningsvis kan vi kon-
statera att variation och valmöjligheter är det studenterna önskar sig och 
att vi därför bör erbjuda samma föreläsning i flera olika format. Det vill 
säga skriftligt, inspelat med powerpoint och som ljudfil (mp3).  

Skriftligt och mp3 kan man spara och ta med sig överallt.  
Powerpoint är lätt överskattat. 

Möjlighet att höra föreläsningen när det passar sig själv. Samt 
skönt att få använda öronen istället för ögonen för en gångs skull. 
Det blir OTROLIGT mycket läsande så det räcker ändå när man 
studerar på distans. 

Omväxlande tekniker är bra ur ett pedagogiskt perspektiv tycker 
jag. Viktigt att föreläsningar finns! 

Inläsning av kurslitteratur föredrar fem studenter att göra på egen hand 
och fem föredrar att arbeta med instuderingsfrågor. Överlag är de nöjda 
med hur det har fungerat på utbildningen hittills. 

Bra som det har varit. Speciellt bra när vi fått läshänvisningar till 
specifika delar av litteraturen, både i föreläsningar och i skrift. 
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Tio studenter tycker att det är ganska eller mycket viktigt med ett flexi-
belt kursupplägg. Studenterna tycker att ett flexibelt kursupplägg till 
exempel innebär att de har tillgång till all dokumentation/föreläsningar 
från kursstart, möjlighet till valbara kurser inom programmet samt flexib-
la omtentamenstillfällen. Fem studenter tycker att flexibilitet innebär att 
de har möjlighet till kontakt med lärare även under kvällstid/helger. 

Det är viktigt för oss som har ett jobb vid sidan av att vi kan få 
möjligheten till att få kontakt med lärare under kvällstid/helger. 

Det viktigaste är trots allt att föreläsningarna är helt flexibla,  
vilket de är idag. Och att det är så få moment som möjligt med 
obligatorisk närvaro, utöver tentor, givetvis. Projektarbetet var 
jobbigt för att man var tvungen att binda sig vid vissa tider. 

Valfria inlämningstider tror jag lätt kan göra att man skjuter upp 
uppgiften. Tillgång till alla dokument på en gång gör att man inte 
vet var man ska börja - struktur hjälper till vid distans. Jättebra att 
många lärare svara på frågor kvällar/helger, men tycker inte att 
man kan förvänta sig det - men positivt om möjligt. Generellt är 
det bra om man kan få välja kurser efter eget intresse, fast frågan 
är om det finns så mycket utrymme för det på en 2 årig ut-
bildning. 

Examination 

När det gäller examinationsformer föredrar samtliga elva respondenter 
enskild projektuppgift och tio väljer skriftlig inlämningsuppgift. Ingen 
vill ha muntliga seminarier via Adobe Connnect.  

Inga gruppuppgifter!!! Det är så oerhört tråkigt att hamna i en 
grupp där ambitionsnivån inte är samma bland alla deltagare. 

Grupparbeten är ok, men de får inte bli för många, då de kan 
vara lite omständliga att göra på distans och minskar flexibi-
liteten. 
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Studenterna känner inte att examinationsformerna behöver varieras utan 
är nöjda med hur det har fungerat hittills med inlämningsuppgifter och 
projektarbeten varvat. 

Behöver inte varieras, det räcker med inlämningsuppgifter av oli-
ka slag - dessa kan däremot varieras i det oändliga. Många är äldre 
med stor studievana, varför inlämningsuppgifter med högre aka-
demiska och analytiska krav lämpar sig bättre än vanliga  
korvstoppningstentor. 

Jag tycker väldigt mycket om att göra egna projekt och inläm-
ningsuppgifter, känner att jag lär mig mera än i kurser med  
tentor. Känns mera realistiskt inför arbetslivet också. 

God lärandemiljö 

På en generell avslutande fråga om vad som i övrigt utgör en god läran-
demiljö på distans fick vi många svar. Studenterna menar att det är flera 
olika saker som tillsammans skapar en god lärandemiljö när man studerar 
på distans. Samtliga förbättringsförslag riktar sig till lärare, kursansvariga 
och den teknik som används i undervisningen. Några exempel som även 
knyter an till tidigare svar i enkäten är: 

Jag önskar att det gick att lägga upp studierna så att man  
vävde in de avslutade kurserna i högre grad i de pågåen-
de/kommande kurserna. 

Studenter skall få feedback på inlämningar/tentamen eftersom det 
hela handlar om att lära sig. Får studenten ingen feedback räknas 
detta som oengagemang från lärare och en låg nivå på högskola.  

Möjlighet till kontakt på udda tider, kanske mer muntlig hand-
ledning. Tycker det var bra att ni gjorde en del grupparbeten i 
början så att man därigenom fick kompisar på kursen. Viktigare 
än jag trodde. 

A och O är tydlighet från lärarna och tänka extra noga på peda-
gogiken. Särskilt i uppgiftsbeskrivningar, där det varit bristfälligt. 
Viktigt att alltid kunna ha tillgång att fråga lärarna, men då  
menar jag på vardagar kl 9-17. Det är inte nödvändigt att de är 
nåbara på helger och kvällar tycker jag. 

Att tekniken fungerar! 
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Slutsatser och diskussion 

Hur kan vi då besvara studiens frågeställningar utifrån enkätsvaren? 

I några fall var studenterna som grupp inte eniga i sina svar, men i hu-
vudsak kan vi ändå dra slutsatsen att de flesta föredrar självständighet och 
flexibilitet i sina studier. Grupparbeten är inget som uppskattas högt av 
de studenter som svarat på enkäten, utan god kontakt med läraren priori-
teras tydligt, liksom studier mestadels på egen hand vid tidpunkter som 
passar en själv. Vi kan dra slutsatsen att brister i tekniken för distans-
kommunikation, t ex webbseminarier och liknande, starkt kan bidra till 
att grupparbeten eller examination i grupp inte uppskattas. 

Vad gäller information och kommunikation mellan lärare och student så 
är tydlighet A och O. Når inte budskapet fram så får vi tänka till ytterli-
gare. På just webbredaktörsprogrammet går dessutom många yngre stu-
denter med liten studievana. 

Många kommentarer handlade om e

Tydligare och anpassad distanspedagogik efterfrågas. Exempel på detta är 
att studenterna vill ha möjlighet till kontakt med lärare kvällar och hel-
ger. De vill att det skall finnas en flexibilitet och att det inte skall vara 
tidsbundet. Detta är ytterligare en komplicerad fråga. Skulle det finnas 
möjlighet att utforma tjänster så att viss tjänstgöring sker just kvällar och 
helger? 

nhetlighet i Ping-pong: Här ville 
studenterna att lärarna skall ha samma struktur och samma sätt att 
kommunicera med dem. Detta är en viktig men komplex fråga. Hur 
långt kan man driva enhetlighet i lärarnas sätt att informera och kom-
municera med studenter? Den enskilda läraren har ansvar för sina kurser 
och måste samtidigt få lov att prägla den egna undervisningen. Informa-
tionen och kommunikationen i Ping-Pong är en integrerad del av detta. 

Studenterna vill också gärna ha föreläsningarna i flera format. Ibland vill 
de kunna lyssna på en inspelad instruktion, därför bör vi se till att erbju-
da föreläsningarna i flera olika format till exempel både Connect Pro och 
Mp3. Även skriftliga underlag kan vara av intresse. 

Studenterna menar att det är flera olika saker som tillsammans skapar en 
god lärandemiljö när man studerar på distans. Samtliga förbättringsför-
slag riktar sig till lärare, kursansvariga och den teknik som används i un-
dervisningen. Ingen student har reflekterat över sin egen roll för att för-
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bättra lärandemiljön. Kanske strukturerade och förutbestämda studieti-
der, insikt i att det inte fungerar att arbeta heltid och ha småbarn samti-
digt som man läser en utbildning på helfart under två års tid. Vi ställde 
inte heller några sådana frågor i enkäten. 

Östlund påpekar i sin avhandling Vuxnas lärande på nätet: betingelser för 
distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv att studenter-
na har en ambivalent inställning till flexibelt kursupplägg och autonoma 
studier, hon lyfter fram att de hade behov av att utnyttja tiden effektivt så 
att det inte har så stor inverkan på det övriga vardagslivet. (sid 40) . Det-
ta var något som också blev tydligt i vår undersökning.  

Vad vi också kunde utläsa från vårt resultat och som Östlund också såg 
var att många studenter hade behov av stöd att organisera studierna me-
dan de i andra situationer fördrog flexibilitet och självständighet  
(Östlund s.41). Vissa studenter vill ha struktur och en del vill ha tillgång 
till allt material vid kursstart. Studenter är individer. Hur gör vi för att 
anpassa för alla? Detta kräver mer av oss som lärare. Här är det viktigt at 
kritiskt reflektera över den pedagogiska verksamheten och fördjupa den 
pedagogiska diskussionen så att vi uppnår de uppställda målen. 

En tendens vi tyckt oss se i enkätmaterialet är att distansstudier i hög 
grad framstår som ett individuellt projekt för studenterna. Visst vill de ha 
viss kontakt med kurskamrater, men detta mest av sociala skäl, för att 
inte känna sig helt ensamma. När det gäller själva studierna framhålls 
t.ex. egna inlämningsuppgifter som examinationsform, vikten av god 
kontakt med lärare, en viss aversion mot grupparbeten osv. Detta menar 
vi är problematiskt utifrån en pedagogisk grundsyn som vi omfattar, och 
som har blivit bekräftad och förstärkt under kursens gång, nämligen en 
pedagogik byggd på dialog och mötet mellan olika erfarenheter och per-
spektiv. Också utifrån studenternas kommande arbetsliv kan detta vara 
en problematik. Att samarbeta med andra, också på distans, är ofta en 
grundförutsättning för olika yrken och yrkesutövningar. Här ser vi en av 
de största utmaningarna för vidareutveckling av just distansutbildningen. 
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Förbättringsförslag 

• 

Några konkreta förslag på förbättringar som man kan reflektera kring 
utifrån den här begränsade studien är följande: 

• 

Tekniken för distanskommunikation måste förbättras betydligt. 
Resurser måste läggas på att införskaffa bättre och stabilare  
teknik. 

• 

Upplägg och struktur i verktyget Ping-Pong bör vara mer enhet-
ligt mellan kurser. 

• 

Ge resurser till lärarna i form av tid att samarbeta mer kurslag 
emellan, för sammanhang och tydligare röd tråd och progression 
i programmen. 

• 

Satsa på föreläsningar i olika former och format. 

• 

Öka flexibiliteten i kursupplägg ytterligare. Men behåll samtidigt 
tydlig struktur för de studenter som behöver det. 

Överväg schemalagda pass för lärare kvällar och helger (med 
rimlig kompensation!) 
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Ett gammalt medium för ett nytt lärande 
 

Midhat Ajan Ajanovic | Högskolan Väst 

Inledningen 
Gammal animation och ny animation 

Artikeln baseras såväl på mina pedago-
giska erfarenheter som på dem jag häm-
tat från det praktiska fältet i flera länder. 
När det gäller praktisk undervisning på 
högskolenivå i Sverige har jag samlat in 
mina huvudsakliga erfarenheter under 
min tid som lärare vid Konstfack-
institutionen för animation och anime-
rad film i Eksjö och Institutionen för 
kultur, estetik och medier vid GU samt 
på min nuvarande arbetsplats på HV-
avdelningen för medier och design.  

Som förberedande åtgärd inför skrivandet har jag läst en hel del av den 
litteratur som författats i ämnet AiL Jag ville komma underfund med 
vilket tänkande som är karakteristiskt för denna pedagogiska inriktning 
och hur jag skulle kunna tillämpa det på mina egna discipliner visuell 
kommunikation, film och animation. Min slutsats är att forskning kring 
ämnet AiL i det närmaste framstår som en levande process. Vid ett före-
läsningstillfälle nämnde någon att AiL var ”ett paraplybegrepp”, vilket jag 
tolkar som att vi alla som är involverade bidrar till utformandet och defi-
nitionen av AiL och dess praktiska innebörd.  

Enligt min erfarenhet kan man dela kompetenser och kunskaper in i fyra 
sorters. Först kommer inlärd kunskap, det som man har lärt sig i skolan 
och har ett diplom på. På andra plats kommer reell kunskap, de förmå-
gor och färdigheter som man verkligen har i händer och hjärna och som 
man alltid kan styrka i praktiken. Därefter kommer det som i grunden är 
en överbyggnad och en blandning mellan de två tidigare: kunskap som 
man får med hjälp av erfarenhet, i det dagliga utförandet av olika rutiner. 
Den fjärde sortens kunskap är svårast att förklara och formulera. Det är 
kunskap som kommer ur en syntes av ens erfarenheter, omsorger, känslor 
och begåvning. Det är förmågan att upptäcka ett fel trots att alla instru-
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ment visar det motsatta. Det är förmågan att skapa något helt nytt eller 
förbättra något gammalt. Om människans förmåga att behärska en situa-
tion, att ha kontroll över processerna omkring sig, att ständigt visa krea-
tivitet och framåtanda diskuteras väldigt ingående i Elisabeth Dahlborg 
Lyckhages artikel ”Praxis i vårdvetenskap” (Lagrosen m fl. 2011). Det är 
just i syfte att nå till den fjärde kategorin av människas kompetenser och 
kunskaper som jag tycker AiL-pedagogik kommer till stor användning. 

Därför valde jag att redogöra för olika frågor uppkomna kring själva lä-
randet inom ämnet animation och visualisering samt dess koppling till 
det omgivande arbetslivet. I det här sammanhanget är det viktigt att på-
peka att moderna animerade bilder är fast förankrade i de praktiska och 
industriella fälten, vilket gör att AiL-pedagogik inom lärandet inte bara 
är ett önskvärt perspektiv utan även något helt erforderligt. 

Idag är animationen ett medium som finns närvarande i allas våra liv, på 
diverse olika sätt. Det går nästan inte att undvika animation i vår vardag. 
Tack vare olika digitala medier tittar vi praktiskt taget oavbrutet på ani-
mation som underhållning, animation som konst, animation som inslag i 
tv-reklam, som biofilm, musikvideo och dataspel, samtidigt som anime-
rade bilder i form av så kallad mikroanimation är en integrerad del av 
våra datorer, mobiler och alla dessa elektroniska prylar som vi moderna 
varelser inte längre vill klara oss utan. Det går inte längre att ignorera det 
faktum att animationen är ett av vår civilisations viktigaste fenomen. 
Trots detta är animationen ett område som förblivit ganska outforskat 
och som fortfarande alltför sällan ses i rollen som en akademisk disciplin. 

Det har visserligen förekommit sporadiska animationsutbildningar på 
högskole- och universitetsnivå alltsedan det sena 1960-talet. Animation 
har studerats som en teknik för den rörliga bildproduktionen eller har 
setts som en integrerad del av den allmänna film- och underhållningsin-
dustrin, som undervisning ämnad åt visning på TV inom barnprogram 
eller som statligt sponsrad och ideologiskt impregnerad propaganda. Ef-
ter det produktionsmässiga paradigmskiftet orsakat av ”den digitala revo-
lutionen” intensifierades behovet och förändrades förutsättningarna till 
animationens roll och funktion i samhället – animerade bilder blev helt 
enkelt en integrerad och oersättlig del av den allmänna kommunikatio-
nen, industrin, designen, utbildningen och andra viktiga samhällsfält 
som budskapsbärare, industri och medium. Därför måste animation stu-
deras seriöst, djupgående och i en betydligt större omfattning än vad 
hittills varit fallet. I förlängningen medför detta en rad – inte minst 
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moraliska – skyldigheter gentemot dem som utför något arbete inom 
animationsutbildningen. Det finns fortfarande många öppna och obesva-
rade frågor kring det hela: 

- Vad är centralt inom ämnet animation? 

- Vilka erfarenheter kan vi använda från tidigare animationsut-
bildningar? 

- Vad är helt nytt och måste därför definieras från grunden? 
Vilka kompetenser krävs för lärare inom animation? 

- I vilka sammanhang ska de erhållna kunskaperna användas? 

- Vilka kvaliteter mäter vi med examinationsformen? 

- Hur ska AiL-pedagogik omsättas i praktiken på området anima-
tionsutbildning?  

Begreppsmässiga oklarheter 
 
På Högskolan Väst är animationsutbildning fokuserat på 3D vilket be-
tecknar ett slags specialisering inom animationen. Dock är 3D-animation 
ett uttryck som det råder en hel del förvirring kring. Om man bad olika 
professionella animatörer att definiera 3D-animation skulle man få olika 
svar. I litteraturen på engelska och flera andra språk används det som ett 
vitt begrepp för alla tredimensionella animationsmetoder och inbegriper 
digital animation, objektsanimation inklusive dockanimation, leranima-
tion, dynamation, pyxillation osv. Förvirringen ligger nära till hands ge-
nom att de produktionstekniska metoderna skiljer sig betydligt mellan 
stop-motion och digital animation.  

Här i Sverige har man visat en tendens att ta upp begreppet endast inom 
digital animation, och där används det som ett begrepp för simulerad 
tredimensionell rörlig bild skapad med hjälp av ”Maya”, ”Max” eller 
något annat digitalt program. Alla utbildningar i 3D-animation, HV 
inberäknat, har hittills grundats på en sådan uppfattning.  
Man kan notera att svensk animation generellt sett har gjort betydande 
framsteg sedan 1990-talet, vilket inkluderar flera internationella fram-
gångar. Detta sammanfaller med igångsättningen av de första anima-
tionsutbildningarna under samma period.  
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Vad gäller den specifika 3D-dataanimationen kan man dock inte dra 
samma muntra slutsatser. Jag kan i skrivande stund inte dra vetenskapligt 
verifierbara och försvarbara generaliseringar, eftersom jag saknar ett em-
piriskt stöd. Mig veterligen har någon seriös forskning på området inte 
utförts. Man kan ändå göra gällande att tillståndet hos den specialiserade 
3D-utbildningen i Sverige kunde vara bättre. Detta kan argumenteras för 
genom en enkel jämförande analys där man skulle kunna komparera 
situationen i Sverige och våra grannländer och konstatera att vi vad gäller 
den specifika 3D-digitalanimeringen ligger en bra bit efter Norge och 
Danmark där animationsutbildning i båda länderna sedan länge fungerar 
enligt fastslagna regler och man producerar 3D-långfilmer utan några 
särskilda svårigheter.  

Som ett annat exempel kan man ta en intressant intervju publicerad i GP 
den 14 mars med Charlotte Heyman, illustratör och 3D-animatör verk-
sam inom videospelsindustrin. Heyman fäste där uppmärksamheten på 
flera problem som enligt henne existerar inom branschen. Dessa är enligt 
henne bland annat bristen på kreativitet och en ”hopplös” kvinnosyn. 

Allt detta signalerar att utbildning kräver engagemang, kreativitet och ett 
seriöst och analytiskt perspektiv, och även vi som är involverade under en 
längre tid måste lära oss strategier i lärandeprocesser med AiL som ett 
pedagogiskt grundval.  

Vad innebär yrket ”animatör”? 
Yrket ”animatör och visualiserare” omfattar färdigheter inom: 

1. Form (estetik, komposition, färg, ani-
mation som konst, design, rörelsefram-
ställning, montage på tankemässig nivå 
osv.)  
 

2. Uttryck (berättande och bildberättande, 
bildspråk, dramaturgi, semiotik, humor 
osv.) 

3. Teknik (användning av digitala pro-
gram och andra verktyg, animation som 
teknik, montage/klippning på teknisk 
nivå osv.)  
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I enlighet med detta kan man säga att det finns tre sorters yrkesprofiler 
som programmet animation/visualisering kan utbilda studenter till: 

1. En person utbildad till yrkesanima-
tör och visualiserare måste kunna sit-
ta på alla tre benen: form, uttryck 
och teknik. Då blir denna person en 
självständig, uppfinningsrik och 
slagkraftig yrkesutövare och en 
människa kapabel att forma sin 
framtid genom egna ansträngningar.  

2. Man skulle i och för sig kunna han-
tera enbart två av dessa element –  
t.ex. form och uttryck. I så fall är 
man tvungen att anlita en tekniskt 
kunnig medarbetare som ska ”stödja 
stolen” som ”det tredje benet”.  

3. Om man hanterar endast ett av de tre elementen blir man den 
som ”stödjer stolen” för någon annan.  

Jag anser att en bra utbildning måste utformas på så sätt att alla tre ele-
ment ska betraktas som LIKA VIKTIGA. Med andra ord ska program-
met sträva efter att utbilda studenter till yrkesprofil nummer 1. 

Information eller kunskap 

Vår tids utmaning heter digitalisering. Den praktiskt taget obegränsade 
tillgången på information har dock fört med sig ett problem som kan 
beskrivas som tomhetens invasion av våra själar. Ofta framstår den mo-
derna människan som Buridans åsna som dör av hunger för att den inte 
kan bestämma sig för någon av de två höstackarna. Man blir kvar i bara 
ett par sekunder och klickar sig sedan vidare utan koncentration, fokus 
och fördjupning. Vi behöver inte längre analyser, kommentarer, kritik, 
essäer, eftersom vi har bråttom och ”allt finns ändå på nätet” som jag ofta 
får höra från såväl yngre som äldre.  
 
Det finns forskare som använder begreppet ”överblickande medborgare” 
för folk som ägnar sig mer åt att överblicka information (förmedling av 
fakta) än att omvandla den till kunskap. En sådan är t ex Schudson som 
hävdar att ”de enorma framsteg som gjordes inom informationsteknolo-
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gin mot slutet av 1900-talet har dränkt oss i mer information än vi kan 
hantera” (Jenkins, 2008). Det är en åsikt som delas av bl. a. Magnus Wil-
liam-Olsson som i sin artikel ”Censurerade barnböcker” (publicerad i 
Aftonbladet den 19 april 2010) hävdar att en av följderna av digitalise-
ringen var en ”akut ekonomisk kris” som inte gällde brödfödan utan 
uppmärksamhet – vi befinner oss alltså, hävdas det, mitt i uppmärksam-
hetskrisen. Även Bernhard och Grundén talar, i deras analytiska artikel 
”Kompetensstrategier vid införande av kundcenter i kommuner” (Lagro-
sen m fl. 2011) om ”en övertro på att IT kan ge oss snabbare tillgång till 
kunskap” och betonar att ”information måste tolkas av människor för att 
omsättas till kunskap”.  
 
Ett uttryck för den digitala eran är naturligtvis även animerade filmer 
utförda i 3D-program som ”Maya” eller ”Max”. En orimlig tillit på 
webbaserade ”tutorials” och överbetonandet av den tekniska sidan inom 
animationsutbildning har ofta medfört försummandet av viktiga kunska-
per som gäller animationens formmässiga och uttrycksmässiga aspekter. 
Så kan man t ex konstatera förekomsten av talrika ”3D-mästerverk” som 
känns väldigt ”déjà vu” för att de egentligen upprepar (på ett torftigt sätt) 
vad som många utövare inom den traditionella modellanimationen – 
som Starewitz, Zeman, Ewald, O'Brien, Moss, Trnka, Pall, Kajer och 
Kawamoto – redan gjorde för flera decennier – ibland ett helt sekel – 
sedan. Det hävdas att den viktigaste funktionen i 3D-film, den så kallade 
fotorealismen, dvs. det mest realistiska sättet att framställa rummet, bi-
dragit till ett slags avhumanisering inom digital animation. Det har blivit 
en grundläggande fråga kring digital film, en som tas upp i artikeln ”Ex-
pressive Style in 3D Computer Graphic Narrative Animation” av Pat 
Powers (2009). Artikelns författare hänvisar till forskning som visat att 
hjärnan blir stimulerad av uttrycksfull, mänsklig värme framkallad av 
förgrundens expressiva penseldrag, fingeravtryck eller någon hands rörel-
se och vibrationer snarare än genom indexikala artefakter. De flesta 3D-
CG-filmer är vanligen indexikaliskt avhumaniserade genom avsaknad av 
sådana kvaliteter. 
 
Kunskapsbyggandet inom ämnet animation är alltså en komplex och lång 
process som måste praktiseras varje dag och är ganska lik träning i en 
idrottsdisciplin. Lärandet måste knyta samman traditionell estetik och 
grundläggande etiska principer med en ingående datateknisk utbildning. 
Animation och visualisering innebär en konstnärlig kommunikation och 
digitala produktions- och distributionsmetoder som dessutom nödvän-
diggör en förankring av undervisningen i AiL-filosofi och praktik.  



VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR  143 

 

 
På HV:s Medieavdelning har vi faktiskt igångsatt ett projekt som grundas 
på ett konkret uppdrag utfört i en existerande arbetsmiljö där vi har am-
bitionen att koppla samman alla dessa element. För att uppnå vårt mål 
använder vi oss av ett så traditionellt medium som tecknade serier. 

Tecknade serier och projektet ”Tefco” 

Vår samarbetspartner i projektet ”3D konstnärligt perspektiv” är bolaget 
Tefco som tillverkar flexibelt förpackningsmaterial till livsmedelsindu-
strin. Studenterna har haft i uppgift att producera visuellt material i form 
av maskot, serieberättelse och korta animeringar som visuellt ska presen-
tera bolagets produktion via webbaserade medier. Betoningen ligger på 
bildens funktion som följer av dess praktiska intentioner samt ett funk-
tionellt samförstånd mellan gestaltens design och dess antagna mottagare 
(publik, köpare etc.).Det är en situation som studenterna ofta kommer 
att befinna sig i som yrkesutövare: något ”tråkigt” skall omvandlas till 
något attraktivt i en bildpresentation. Studenterna fick arbeta med ska-
pandet av en maskot – en gestalt eller en figur som står som symbol för 
en välkänd produkt, ett evenemang eller liknande grundad på i förväg 
givna tanke- och formmässiga element. För att visuellt kunna gestalta en 
idéframställning eller interpretera en tematisk förlaga krävs en välutveck-
lad visuell föreställningsförmåga och förståelse för betydelseplanen, bety-
delseskapande upplevelsedimensioner och upplevelseformande funktio-
ner, teckensystem, medvetandeprocesser, osv.  

Vi valde att jobba med tecknade serier för att mediets gestaltning består 
av en dynamisk dimension (händelser, handlingar, skeenden) och en 
statisk dimension (rollfigurer och miljö). Genom att jobba med den 
tecknade seriens huvudsakliga uttryck, visualiseringen av tiden och rörel-
sen, förväntas studenter utveckla sina kompetenser på ett mer djupgåen-
de sätt och oberoende av nätbaserade ”tutorials”. En sådan metod skapar 
kontinuitet med tidigare utbildningar och traditioner för att tecknade 
serier framstår som en ett oersättligt sätt att omvandla ord till bild, som 
det första steget inom visualiseringsprocessen som i form av s.k. "story-
board" existerar även i den modernaste animationsproduktionen.  

Dessutom underlättar arbete med tecknade serier kommunikationspro-
cess mellan studenter och samarbetspartner/beställare. Man kan få feed-
back och diskutera alla aspekter av visualiseringen innan man börjar med 
det tidskrävande animationsarbetet.  
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För att underlätta för de läsare som är intresserade av mera specifika de-
taljer inom projektet bifogar jag en väldigt komprimerad och separat 
förklaring av begreppet ”tecknade serier” utifrån ett historiskt perspektiv 
i en speciell bilaga till denna rapport. Bilagan innehåller även en utförlig 
beskrivning av olika kursmoment med specifika kunskaper som studen-
terna lär sig genom att arbeta med tecknade serier.  
  
Pedagogisk utveckling inom animationsutbildning 

På frågan vad innehållet i ett nytt medium är, brukade den berömda 
mediefilosofen Marshal McLuhan ge ett enkelt svar: "Ett gammalt medi-
um!". Med sin kända 
devis "mediet är budska-
pet" ville McLuhan beto-
na vikten av mediets 
strukturer; dessa formar 
det mänskliga medvetan-
det på ett djupgående 
sätt. (Freeland, 2008) 

Utvecklingen i medier kan rent visuellt föreställas som den ryska dockan 
"babusjka" där ett nytt medium (t ex digital animation) har många 
mindre "dockor" inuti (film, berättandet, tv, tecknade serier...). En tom 
"babusjka" utan dessa mindre dockor blir en form utan innehåll. Grun-
daren till världens ledande 3-D animations produktion John Laseter har 
en gedigen utbildning i traditionell animation och lång erfarenhet som 
en anställd hos Disney (Price, 2008) vilket är bara ett av många exempel 
som ger prov på att animationsverksamhet måste grundas på utvecklings-
tanke och kontinuitet.  

Jag ser även AiL pedagogiken som en del av kontinuiteten inom den här 
sorten utbildningen. Man kan notera att ett slags samarbete med omgiv-
ningen samt en strävan för en ständig förändring och förbättring har 
funnits redan på en av de första undervisningarna i animation på univer-
sitetsnivå i Europa som startades på Royal College of Art 1963, och hel-
tidsutbildning i animerad film sattes även igång vid West Surrey College 
of Art 1975. Samma kan konstateras vad gäller de flesta animationsun-
dervisningar som kom senare inklusive Sveriges första animations utbild-
ning vid Konstfack där jag varit verksam under en period om flera år.  

Att genomföra undervisning i form av olika AiL-baserade projekt ser jag 
som ett sätt att undvika ett ytligt lärande genom fokuseringen på aktivite-
ter som är relevanta för att uppnå specificerade undervisningsmål. Pro-



VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR  145 

 

jekt som t ex "Tefco" placerar studenter direkt i själva kärnan av proble-
met. För lärare blir det då mycket enklare att precisera kravet mera kon-
kret, utveckla students intellektuella självständighet, hitta balans mellan 
frihet och plikt samt stimulera arbetsdisciplin och engagemang. Varje 
student kan begripa på ett tidigt stadium det väsentliga i utbildningen, 
vad som väntas av henne eller honom. Det underlättar också att beskriva 
vad vårt yrke egentligen handlar om och vad som väntar oss ute i det 
verkliga livet, det vill säga på marknaden. De flesta studenter vet vad de 
vill. Men för de som är tveksamma underlättar ett klart lärandemål att 
definitivt bestämma sig. Det är ofta bättre att ge upp tidigt än att förlora 
en massa tid om vårt ämne inte är vad någon i själva verket vill.  

Animation utformades som en hybridvetenskaplig disciplin som berör 
teknik, litteratur, psykologi, natur, antropologi, och, naturligtvis, måleri 
och grafisk konst. Det krävs alltså en rörlig pedagogik för rörliga bilder 
och en ”postmodern” lärare som hanterar olika fragment inom den kom-
plexa utvecklingsgången. Detta underförstår att lärarens kompetenser i 
AiL skall höjas med tanke på hans/hennes utvidgade roll som mellanhand 
mellan skolan och arbetsprocessen. Inhämtning av kunskaper och färdig-
heter genom praktiskt arbete och förankring i AiL hjälper med att hitta 
balans mellan teoretiska och praktiska undervisningar. Jag har aldrig 
tyckt om det traditionella förhållandet lärare – student där den förstes 
uppdrag skulle vara att hålla föredrag medan den andre nödgades lyssna 
passivt. Inom den moderna animationsutbildningen betyder lärandet att 
uppta den omgivande världen, vara nyfiken, utforska och erövra, göra 
världen mera begriplig för att till slut kunna säga något om den. Med 
användningen av det traditionella sättet där lärarmonolog dominerar 
totalt når man inte särskilt långt. En undervisning i denna bransch förut-
sätter dialogen och samarbetet.  

På så sätt ser jag AiL som en naturlig axel 
som förenar processer som satts igång men 
även ger den dyrbara feedbacken till en un-
dervisning som ständigt anpassas till samhäl-
lets behov och turbulenta utvecklingsproces-
ser utan att förlora sin humanistiska, estetiska 
och etiska kärna.  

AiL fungerar då i praktiken som vår imaginä-
ra kunskapsstols fjärde stödben.  
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Bilaga  

Om tecknade serier i animations utbildning 

Den allmänt accepterade termen för att beteckna detta medium på 
svenska är “tecknade serier” som vanligtvis definieras som sidoställda 
(“juxtaposed”) och överblickbara bilder i sekvens, i en tolkningsbar histo-
ria. Tecknade serier och alla andra bildberättande medier är möjliga tack 
vare en benägenhet hos människan att söka sammankopplande mening 
mellan två separata scener.  
 
Förekomsten av sekventiella bildberättelser kan konstateras lika långt 
tillbaka i tiden som man har kunnat dokumentera (Egyptens hieroglyfer, 
förkolumbianska bildmanuskript i Sydamerika, japanska bildrullar, gre-
kiskt måleri, berättelser i form av en svit målningar eller gravyrer avsedda 
att betraktas sida vid sida som en sekvens, vilket gjorts av olika konstnä-
rer från renässansen och framåt osv.). Starten för den moderna serien i 
västvärlden förläggs dock till boktryckarkonstens födelse som innebar en 
markant ökad produktion av illustrationer, skämtteckningar och karika-
tyrer i pressen. Så småningom började flera av 1880-talets skämttecknare 
och illustratörer använda den sekventiella tekniken vilket resulterade i de 
s.k. europeiska protoserierna.  

Mot slutet av 1800-talet fick den tecknade serien sitt stora forum när den 
började publiceras i den amerikanska dagspressen. I och med de nya  
publiceringsformerna fick den en världsomfattande spridning. I takt med 
den tecknade seriens estetiska och formgreppsliga utformning dök de 
första populära återkommande figurerna upp, och mediet institutionali-
serades som en särskild underhållningsform med en enorm påverkan på 
människors vardagliga bildanvändning. Ungefär samtidigt växte den 
amerikanska filmindustrin fram. Bland det viktigaste som den tidiga 
amerikanska filmen hämtade från seriernas värld var uppfattningen om 
mediernas roll och funktion i det alltmer industrialiserade samhället. 
Bruket att en och samma tecknade figur återkommer i många episoder 
framstår som en uppenbar analogi till seriefilmerna som under 1910-  
och 1920-talen utvecklades parallellt med skämtserierna i en relation av 
ömsesidig påverkan och inspiration. I de mest framträdande äventyrsseri-
erna från 1930-talet kunde man notera en stark påverkan från samtida 
Hollywoodfilmer.  
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Seriemediet har alltså under hela 1900-talet fungerat som en särskild 
underhållningsform med en enorm påverkan på människors vardagliga 
bildanvändning och bildkommunikation rent allmänt.  
 
Genom att aktivt producera seriesidor och stripar förväntas studenter lära 
sig hantera följande element:  

Bild: framställning av volym och yta.  

Fysionomin: att föreställa en inre egen-
skap hos en figur genom att hantera fysio-
nomiska stereotyper. 

Seriefigur: de tecknade seriehjältarna fun-
gerar på samma gång som skådespelare 
inom serien och som dess varumärke, 
vilket är väldigt tacksamt för skapandet av 
en maskot och andra visuella symboler 

 Agerandet: att uttrycka vad gestalter tänker 
eller känner genom kroppsrörelse och ansikts-
uttryck. 

Bildgestaltad rörelse: att gestalta specifika 
ledtrådar som skapar konkreta associatio-
ner hos betraktaren. Att utveckla förmå-
gan att skildra en grafiskt framställd rörel-
se eller förändring visuellt gestaltad i en 
följd av bilder. 
 

Framställning av ett tidsförlopp: att fånga 
en tidsmässig aspekt inom en bild eller 
mellan två eller fler bilder. 
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Grafiskt montage: att ordna rutorna 
på en sida som en gemensam kom-
position, att betona rörelsen från 
bild till bild, samt hantera blick-
punkter och beskärningar av enstaka 
rutor. 
 
Grafiskt berättande: att skapa en 
koherent och dynamisk berättar-
diskurs med en dominans av de rent 
perceptuella faktorerna över de nar-
rativa samt att ta i beaktande konventioner som läsning från vänster till 
höger osv. En tecknad serie framstår som ett utförligt storyboard som kan 
omvandlas till rörlig form på ett relativt enkelt sätt.  
 
Komposition: att kunna söka sammankopplande mening mellan två 
separata scener, att kunna betrakta rutorna på en sida som en gemensam 
komposition. 
 
Bild och ord: kreativt syntetiserande mellan ord och bild. 
 
Design: att skapa visuell balans och harmoni.  
 
Tajming: att disponera tiden inom ett händelseförlopp. 
 
”Pacing”: att omsätta tajming till en rumslig presentation genom att fatta 
beslut om hur många segment (d.v.s. bildrutor) som är nödvändiga för 
att presentera samma händelseförlopp. 
 
”Staging”: urval av synvinklar och perspektiv, att fatta beslut om vad 
som ska synas i bilden och vad som inte ska synas.  
 
Utveckla tekniska färdigheter: skillnaden mellan traditionellt arbete med 
tecknade serier och vårt sätt är att vi utför allt arbete genom att använda 
det digitala programmet ”Maya”, vilket innebär en rad tekniska utma-
ningar och problemlösningar vilket höjer studenternas tekniska kompe-
tenser. 

Sist men inte minst: tecknade serier är ett medium som konsumeras via 
läsning genom att väcka läslust.  
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Att möta personer med psykisk ohälsa – hur kan vi 
förbereda studenterna? 
 

Susanne Höglund Arveklev och Sofia Lundström | Högskolan Väst 

Inledning 

I slutet av termin fyra i sjuksköterskeutbildningen ges kursen Omvård-
nad vid psykisk ohälsa, där även en verksamhetsförlagd utbildning ingår. 
Vid introduktion av kursen påtalar studenterna ofta att de inte alls, eller i 
väldigt liten grad, kommit i kontakt med psykisk ohälsa tidigare under 
utbildningen. Många uppger sig känna en osäkerhet och ibland rädsla 
inför att möta patienter med psykisk ohälsa. Under de tre första termi-
nerna har sjuksköterskestudenterna primärvårdstema som en integrerad 
del i utbildningen, vilket innebär att de i återkommande, kortare perio-
der praktiserar på vårdcentral. Studenterna får då möjlighet att möta 
patienter och att studera sambanden mellan patientens upplevda besvär, 
omvårdnad och medicinsk bedömning samt analysera och reflektera runt 
olika vårdsituationer.  

Vi var intresserade av att undersöka om fokus på psykisk ohälsa kan  
integreras i primärvårdstemat för att få studenterna att känna sig mer 
förberedda inför kursen omvårdnad vis psykisks ohälsa.  

Bakgrund 

Vid Högskolan Väst startades 2009 en ny form av verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) som kallas primärvårdstema. Det innebär att studen-
ten under termin ett till tre under kortare perioder genomför VFU på en 
vårdcentral som en integrerad del av utbildningen. Avsikten är att stu-
denten ska få tillfälle att studera människors behov av vård och omvård-
nad samtidigt som de skaffar sig de teoretiska kunskaperna. Syftet med 
primärvårdstemat är att studenten ska få en ökad möjlighet till utveckling 
av sin professionella yrkesidentitet i en patientnära studiemiljö, få en 
förståelse för sjuksköterskans beslutsprocesser, få en medvetenhet om 
patienters utsatthet och sårbarhet samt förstå aktuell ohälsa i samhället. 
Reflektionsseminarium genomförs fortlöpande där studenten ges möjlig-
het att utveckla ny kunskap och förståelse för olika omvårdnadsproblem 
och vårdsituationer de mött under sin VFU (Högskolan Väst, 2011). 
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Enligt Folkhälsorapporten (2009) ökar den psykiska ohälsan i samhället 
och så mycket som vart tredje besök inom primärvården handlar om 
någon form av psykisk ohälsa. Det är alltså inte bara inom specialistpsy-
kiatrin man möter människor med psykisk ohälsa utan de finns på alla 
vårdnivåer. Som sjuksköterska kommer man att möta människor med 
psykisk ohälsa var man än jobbar. Därför är det viktigt att som allmän-
sjuksköterska ha kunskap om psykisk ohälsa för att kunna fånga upp och 
ge stöd till personer med psykisk ohälsa. 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson framhåller vikten av se hela män-
niskan. Hon menar att människosynen har ändrats från en helhetssyn på 
människan till ett synsätt där människan delas upp i separata delar. Eriks-
sons syn på hälsa är att hälsa är en helhet där både kropp, själ och ande 
ingår. Ska hälsa uppnås är det således viktigt att integrera alla dessa 
aspekter när omvårdnaden planeras för att människan ska kunna uppleva 
kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande (Kirkevold, 2000). 

För att kunna se till hela människan och dess behov är det viktigt att 
sätta sig in i människans livsvärld. Begreppet livsvärld härstammar från 
fenomenologin och har blivit ett grundläggande begrepp inom vårdve-
tenskapen. Den tyske filosofen Husserl anses vara den förste att börja 
använda begreppet livsvärld. Senare har bland andra den franske filosofen 
och barnspsykologen Merleau-Ponty utvecklat tankegångarna ytterligare. 
Livsvärlden ses som den verklighet varje individ upplever genom sin 
kropp och är med andra ord unik för oss alla (Ekebergh, 2009a, Hamlyn, 
1995, Wiklund, 2003). Lärandet är individuellt och individens förståelse 
grundas i tidigare erfarenheter. Härigenom är livsvärlden grunden för 
lärandet och pedagogen bör alltid vara medveten om att den lärandes 
erfarenheter, förståelse och synsätt om det som skall läras påverkar läro-
processen (Ekebergh, 2009a). 

Om sjuksköterskestudenten under utbildningen ska få med sig en hel-
hetssyn på människan och dess livsvärld så är det viktigt att skolan inte 
förmedlar en uppdelning av människans olika behov för att uppnå hälsa 
och välbefinnande. Idag ligger kursen om psykisk ohälsa som en isolerad 
ö i utbildningen och frågan är om det finns möjlighet att integrera un-
dervisning och reflektion om psykisk ohälsa under primärvårdstemat i 
utbildningen. Med mer kunskap om psykisk ohälsa och hur det kan på-
verka människan skulle studenterna kanske också känna sig mer förbe-
redda inför möten med människor med psykisk ohälsa under VFU i kur-
sen omvårdnad vid psykisk ohälsa.  
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Syfte 

Att belysa vikten av att integrera undervisning och reflektion om psykisk 
ohälsa både i teori och i praktik tidigare i utbildningen för att öka stu-
dentens förståelse för hela människan.  

Metod 

En litteraturgenomgång genomfördes av vad som finns skrivet om att 
integrera teori och praktik i utbildningen samt hur reflektion kan använ-
das vid undervisning om psykisk ohälsa. Vi har även haft ett samtal med 
sex studenter som går sjuksköterskeutbildningen i termin fyra för att 
bilda oss en uppfattning av hur studenterna ser på undervisningen om 
psykisk ohälsa i utbildningen. Samtalet hade fokus på tre frågeställningar: 

Har ni tidigare i utbildningen haft fokus på psykisk ohälsa?  

Skulle ni vilja att det varit mer fokus på psykisk ohälsa tidigare i 
utbildningen?  

Hur skulle man i så fall kunna integrera psykisk ohälsa tidigare i 
utbildningen?  

Resultat  

I samtalet med studenterna framkommer det att fokus på psykisk ohälsa 
inte explicit har funnits men det har dock berörts under utbildningen när 
man pratat om patientens livsvärld. Några av studenterna har också 
uppmärksammat psykisk ohälsa när de varit ute på VFU. Dock har detta 
inte följts upp närmare under reflektionsseminarierna eftersom fokus har 
varit på omvårdnaden utifrån de specifika kursmålen för just den kursen. 
Vidare tycker studenterna att psykisk ohälsa borde integreras tidigare i 
utbildningen eftersom psykisk hälsa är en viktig del om man ska se på 
människan som en helhet där både kropp och själ ingår. Flera studenter 
nämner en osäkerhet och nervositet inför sin kommande VFU. Under år 
ett i utbildningen är helhetssyn, livsvärld och bemötande återkommande 
teman som tas upp. Här skulle psykisk hälsa/ohälsa kunna komma in 
som en naturlig del enligt studenterna. Studenterna för fram några olika 
förslag om hur psykisk hälsa/ohälsa skulle kunna introduceras tidigare i 
utbildningen. Att få introduktion om psykisk hälsa/ohälsa tidigt i utbild-
ningen och att få möjlighet att diskutera och reflektera över psykisk häl-
sa/ohälsa i förhållande till de teoretiska avsnitt man går igenom i kurser-
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na men också i förhållande till möten med människor under VFU är 
några förslag som förs fram. Ett mer konkret förslag är att introducera 
ämnet tydligare i primärvårdstemat för att ge studenterna möjlighet att 
fokusera på psykisk ohälsa under VFU för att belysa helhetsbilden av den 
problematik man som sjuksköterska inom primärvården kan stöta på.  

Silén (2000) framhåller i sin avhandling studenternas önskan om förstå 
det de lärt sig under sin praktik. Det finns ett behov av att förstå det man 
som student ser, hör och gör i olika situationer under praktiken. Det är 
ibland svårt för studenten att se helheten utifrån de erfarenheter de gör 
vilket gör att de kan känna osäkerhet vilket i sin tur väcker frågor. Därför 
blir det viktigt för studenten att det finns ett samspel mellan teori och 
praktik för att öka förståelsen för ett skeende eller en situation de varit 
med om. Ett sätt att gynna samspelet mellan teori och praktik är att ha 
diskussionsseminarium. Seminarium uppfattas som värdefulla när det 
blir diskussioner och studenterna upplever sig få nya infallsvinklar och ett 
vidgat perspektiv vilket också kan utmana det egna tänkandet (Silén, 
2000). Detta stämmer väl överens med Heideggers och Gadamers filosofi 
och tankar kring den hermeneutiska cirkeln som utgår från människor-
nas förståelse i vår individuella, unika tradition och historia. Reflektionen 
startar när mötet mellan vår förförståelse och nya erfarenheter sker. Ge-
nom reflektion kan vår tidigare förståelsehorisont utmanas och förhopp-
ningsvis utökas till en vidare förståelse. Gadamer menar att den samtida 
horisonten alltid kan öppnas och vidgas men detta kräver att man måste 
ha ett öppet sinne för nya perspektiv. Vi kan aldrig frigöra oss från vårt 
sammanhang eftersom vår tradition och historia alltid har ett inflytande 
på reflektionen, men genom att vara medvetet öppna kan vi utmana för-
förståelsen i syfte att uppnå en ny förståelse, se figur 1 (Ekebergh, 
2009a). 

 

Figur 1. Reflektionen som en förståelseprocess. Fritt efter Ekebergh, 
2009a. 

När studenter och lärare möts inom undervisningens ramar är de alla 
aktörer som har egna grundläggande värderingar och förförståelse. Alla 
har sin personliga koppling till sin egen livsvärld som påverkar förväntan 
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innan-, reflektionen under- och föreställningarna deltagarna har med sig 
efter mötet (Silén, 2000). För att läroprocessen skall kunna startas och 
individens livsvärld medvetandegöras är det viktigt med reflektion. Ge-
nom reflektionen kan studenternas livsvärld, med deras unika erfarenhe-
ter och kunskaper, sammanvävas till en ny och djupare förståelse. Här-
igenom kan förståelse och förförståelse vävas samman och leda till en 
djupare insikt (Ekebergh, 2009a). Marton och Booth (1997) menar i 
enlighet med variationsteorin att möjligheten att se ett fenomen ur flera 
olika vinklar är grundläggande för att lära. Genom att den lärande ut-
vecklar förmågan att se fenomen på olika sätt i skilda situationer kan nya 
aspekter och dimensioner i lärandet uppnås.  

Kunskap uppnås inte genom att studenterna serveras färdigförpackad 
information, färdigheter eller förståelse. Kunskap uppstår först när stu-
denterna använder information de fått till sig i sitt eget handlande, som 
en resurs för att lösa olika problem och situationer. Genom kunskapen 
lär sig studenterna att se problem eller företeelser som något de har tidi-
gare erfarenhet av. Det är även av vikt att man lär sig att se kunskapen 
som en kreativ och skapande process där tidigare erfarenheter blir en 
resurs som kan lära individen agera även i nya, obekanta situationer  
(Säljö, 2005). 

Genom att studenterna får ett vidare perspektiv kan de få ett ifrågasät-
tande och kritiskt perspektiv på sin kunskap. Istället för att fastna i och 
nöja sig med svaret på frågan: hur? Kan de även börja förstå att de måste 
fokusera på frågorna: vad? och varför? Detta leder till att de kan se att i 
en komplicerad situation är inte lösningen det som är viktigt, utan snara-
re förmågan att identifiera och definiera vilken situation, uppgift eller 
problem man har att göra med (Ellström, 2006). 

Genom den erfarenhet studenterna får av att möta patienter och vårdan-
de kan de utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att de skall 
kunna få en vårdande kompetens. Men det räcker inte med att enbart 
tillgodogöra sig erfarenheter, utan det krävs även att dessa erfarenheter 
utsätts för en medveten granskning och reflektion. Först då detta skett 
kan studenterna sägas ha uppnått en ny kunskap och insikt (Ekebergh, 
2009a). När studenterna är ute på praktik skaffar de sig erfarenheter som 
de sedan tar med sig in i skolan. Det är först när de erfarenheterna lyfts 
upp till reflektion som de kan omvandlas till kunskap och en djupare 
förståelse. På samma sätt framhåller Dewey reflektionens betydelse för 
lärande och menar att den reflekterande erfarenheten kan omvandlas till 
nya avsikter och omprövande av handlingar (Sundgren, 2005).  
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Diskussion 

De tillfrågade studenterna var alla överrens om att psykisk ohälsa inte 
lyfts under kurser tidigare under utbildningen. De var även eniga i att de 
hade velat att detta ämne diskuterats tidigare i utbildningen för att få en 
bredare helhetssyn på människan och bemötande utifrån varje individs 
livsvärld. Flera av studenterna uppgav en osäkerhet och nervositet inför 
mötet med patienter inom den psykiatriska vården i kursens VFU mo-
ment. Om de fått reflektera kring bemötande vid psykisk ohälsa redan 
innan kursen i psykiatrisk omvårdnad trodde de att de inte skulle känt 
sig så osäkra och därför lättare ta till sig undervisningen. Det är tydligt att 
studenterna är motiverade till att söka efter en vidare förståelse kring 
bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. För att vi skall kunna utmana 
vår förförståelse och nå nya horisonter krävs enligt Gadamer att vi är 
medvetet öppna för nya perspektiv och villiga att utmana vår förförståelse 
(Ekebergh, 2009a). 

När studenterna är ute på VFU ställs de inför olika situationer och träffar 
många olika patienter med olika problematik. För att väva samman teori 
och praktik krävs att studentens upplevelser från deras VFU lyfts upp till 
reflektion. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och studenterna träffar 
på personer med psykisk ohälsa under alla sina praktikperioder även om 
det inte är tydligt uttalat eller är det primära problemet. För att studen-
ten ska få möjlighet att uppmärksamma och reflektera över hur den psy-
kiska hälsan/ohälsan påverkar människans livsvärld är det av största vikt 
att vi som pedagoger hjälper till att sätta fokus på det. Det ökar också 
studentens möjlighet att se till hela människan, där både kropp, själ och 
ande ingår. 

Enligt Molander (1996) och Schön (1995) behövs reflektionen för att 
kunna omsätta kunskapen i handling. I reflektionsprocessen tar studen-
ten med sig sin egen förförståelse vilken sedan kan utvecklas med hjälp av 
andras erfarenheter och ge studenten en helhetsförståelse. Studenterna 
har vitt skilda erfarenheter med sig. De är av olika kön, kommer ibland 
från olika länder, skilda kulturer, en del kommer direkt från gymnasiet 
medan andra kan ha lång arbetserfarenhet, vissa lever hemma hos föräld-
rarna, vissa lever ensamma medan andra kan ha familj med såväl barn 
som barnbarn. Vid undervisning i vårdvetenskap med fokus på psykiat-
risk omvårdnad är studenternas tidigare erfarenheter kring egen eller 
andras psykiska ohälsa av stor vikt. Alla dessa skilda livsberättelser som 
studenterna har med sig ger en stor möjlighet till kunskapsfördjupning 
genom reflektion. Varje student har något unikt att bidra med. Detta är 
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något som kan användas i undervisningen genom att studenterna får 
rikligt med tid till att på egen hand och tillsammans i grupper sitta ned 
och reflektera. 

Som framgår i arbetet är reflektion en förutsättning för att få en djupare 
kunskap och förståelse men att studenterna får tid att reflektera ensamma 
och i grupp är utifrån vår litteraturgenomgång inte tillräckligt. Det är 
viktigt att lärare finns med som stöd och reflektionspartner. Genom  
dialog och sokratiska frågor kan läraren hjälpa studenterna att se den 
psykiska ohälsan i situationer där de nu kanske främst fokuserat på soma-
tiska problem. På så sätt kan bemötandet tydliggöras och studenterna 
upptäcka kunskaper och erfarenheter de redan bär med sig. 

Ett redskap för att underlätta reflektion kan vara att använda sig av port-
folio. Portfoliometod innebär förenklat uttryckt att man samlar och do-
kumenterar sina kunskaper. I det här sammanhanget skulle det innebära 
att studenten sparar reflektioner och dokumentation av det egna arbetet, 
dess mål och resultat. På detta sätt involveras studenten i sitt eget kun-
skapsinhämtande (Ellmin, 2003). Enligt Nairn et.al (2006) kan portfo-
liometoden underlätta kunskapsutveckling genom att studenten får möj-
lighet att öka sitt reflektiva tänkande och sin reflektiva förmåga. 

En annan metod som tilltalar oss och förordas av Ekebergh (2009a) är 
livsvärldsledd handledning. Genom att studenterna handleds av en erfa-
ren lärare i små grupper kan handledningen utgå från studenternas unika 
erfarenhetsvärld. Ekebergh illustrerar metoden symboliskt som att den 
handledande läraren följer studenten och visar vägen genom en följsam 
dialog där studentens reflektion främjas och upplevelsen av gemenskap 
ökar. Ledorden för denna form av handledning är livsvärldsledd reflek-
tion där studenterna genom att bli medvetna om sin egen livsvärld kan 
upptäcka skillnader och likheter med patienternas livsvärld, lärande ge-
menskap där studenterna får möjlighet att dela med sig av sina egna tan-
kar och erfarenheter samtidigt som de även lär sig av sin handledare och 
sina medstudenter och bekräftande hållning där handledaren vägleder 
och bekräftar studenten genom att denne blir sedd som en unik individ 
utifrån sin egen livsvärld. Den livsvärldsledda handledningen kan även 
innehålla exempelvis dramaaktiviteter, där studenterna får möjlighet att i 
en trygg miljö lyssna, känna, se, öva och pröva på olika vårdsituationer 
(Ekebergh, 2009a). Härigenom får studenterna även möjlighet att i en-
lighet med variationsteorektiskt tänkande (Marton & Booth, 1997) erfa-
ra och undersöka psykiatriska aspekter ur flera olika vinklar. Som vi ser 
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det skulle studenterna kunna använda sig av delar ur sin portfolio som underlag 
för de livsvärldsledda seminarierna.  

Genom att tidigt i utbildningen ge studenterna möjlighet att ”upptäcka” 
och reflektera över psykisk hälsa/ohälsa, kan studentens kunskap och 
förståelse om hur psykisk ohälsa påverkar människans livsvärld ökas. Det-
ta skulle också kunna få studenterna att känna sig mer förberedda inför 
kursen Psykiatrisk omvårdnad och tillhörande VFU-period. För att stu-
denten skall kunna tillgodogöra sig professionskunskaper är det dock 
även viktigt att läraren stödjer studenten och beaktar dennes livsvärld. På 
så sätt blir lärandet och vårdandet parallella processer vilket höjer kvalite-
ten på undervisningen (Ekebergh, 2009b). 

Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka är hur vi skulle 
kunna involvera och samarbeta med handledare i den kliniska verksam-
heten för att bidra till studenternas reflektionsprocess. Vilket dessutom 
ännu mer skulle stärka AIL inslaget. En annan aspekt som tillkommer är 
även hur vi rent organisatoriskt löser faktorer som tidsbrist om vi skall 
lägga till moment i befintliga kurser, lärarresurser, de stora studentgrup-
perna och så vidare. Dessa frågor har vi valt att bortse från i detta arbete 
eftersom omfattningen av såväl rapport som arbetsinsats skulle bli alltför 
stor. 

Konklusion 

Både studenter och vi som lärare har reagerat på att fokus på psykisk 
hälsa/ohälsa inte tydligt tas upp förrän i termin fyra under sjuksköterske-
utbildningen trots att studenterna varit ute på flera praktikperioder under 
termin ett till tre och troligtvis mött människor med psykisk ohälsa. För 
att få studenterna att tidigare uppmärksamma patienternas psykiska häl-
sa/ohälsa borde undervisning om psykisk hälsa/ohälsa ingå under hela 
utbildningen. Vår tanke är att man skulle kunna hjälpa studenterna ut-
mana sin förförståelse och vidga deras förståelsehorisonter genom att 
integrera fokus på psykisk hälsa/ohälsa under studenternas primärvårds-
tema. Detta skulle kunna göras dels genom föreläsningar för att sätta 
fokus på problemet men ännu viktigare genom att studenterna (genom 
studieuppgifter kopplade till deras portfolio) får möjlighet att upptäcka 
psykisk hälsa/ohälsa samt reflektera runt hur detta påverkar människans 
situation. Under reflektionsseminarierna får studenterna stöd och guid-
ning av lärare med erfarenhet av att utföra psykiatrisk omvårdnad samti-
digt som de får möjlighet att dela sina erfarenheter och att reflektera till-
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sammans med andra, vilket ökar deras kunskap och förståelse. Portfolio-
metoden, i kombination med reflektionsseminarier, skulle kunna vara ett 
sätt att utveckla studenternas reflektiva tänkande och förmåga och där-
igenom öka studentens egen kunskapsutveckling.  

Referenser 

Ekebergh, M. (2009a). Vårdvetenskap som huvudämne. Hämtad 20 mars, 
2011, från www.swenurse.se/Documents/...filer/Omv_akad-
amne_web.pdf 

Ekebergh, M. (2009b). Att lära sig vårda: med hjälp av handledning. (1. 
uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Ellmin, R. (2003). Portfolio: Sätt att arbeta, tänka och lära. Stockholm: 
Gothia. 

Folkhälsorapporten. (2009). Stockholm: Socialstyrelsen. 
Ellströn, P.-E. (2006). Erfarenhetsbaserat lärande i dagligt arbete – inne-

börder och förutsättningar. Hämtad 25 mars, 2011, från http://www. 

Hamlyn, D.W. (1995). Filosofins historia. Stockholm: Thales. 
ssf-swenurse.customer.ntech.se/library/documents/.../pe_ellstrom.pdf 

Högskolan Väst . (2011). VFU- Sjuksköterskeutbildningen. Hämtad 20 
mars, 2011, från 
http://www.hv.se/extra/pod/?module_instance=23&id=25 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: 
Studentlitteratur. 

Marton, F. och Booth, S. (1997). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.  

Molander, B. (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos AB. 
Nairn, S. et.al. (2006). Student nurses knowledge, skills and attitudes 

towards the use of portfolios in a school of nursing. Journal of Clinical 
Nursing, 15(12), 1509-1520. 

Schön, D. (1995). The reflective practitioner. How professionals think in 
action. Aldershot, UK: Arena. 

Silén, C. (2000). Mellan kaos och kosmos – om eget ansvar och självständigt 
lärande. Linköping: Linköpings universitet. 

Sundgren, G. (2005). John Dewey – reformpedagog för vår tid. Ingår i; 
A. Forsell. (red.), Boken om pedagogerna. (s.79-106). Stockholm:  
Liber. 

http://www.swenurse.se/Documents/...filer/Omv_akad-amne_web.pdf�
http://www.swenurse.se/Documents/...filer/Omv_akad-amne_web.pdf�


160  PUH 2011 

 

Säljö, R. (2005). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur 
och kultur. 

 



VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR  161 

 

Inslag av arbetsintegrerat lärande i 

 

examensarbeten 
för filosofie kandidatexamen med huvudområdet 
omvårdnad 
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Bakgrund 

Arbetsintegrerat lärande (AIL), vilket är Högskolan Västs signum, fram-
ställs som ett effektfullt redskap för att främja ett ömsesidigt kunskapsut-
byte mellan högskola och arbetsliv. Utbytet kan innefatta en potentiell 
insyn och delaktighet i aktuell samhällsutveckling för högskolans del, 
medan det för arbetslivet kan betyda tillgång till forskning. För studen-
ters räkning kan AIL utgöra ett redskap för att ta sig fram på en föränder-
lig arbetsmarknad, vilken ställer krav på ett livslångt lärande (Lagrosen, 
Snis & Nehls, 2010). När olika aktörer på så sätt möts på en gemensam 
arena kan resurser och dess optimala användande kartläggas (Nehls, 
2010). Emellertid beskrivs resurserna inom hälso- och sjukvårdsområdet 
som krympande (Carlström, 2010; Dahlborg Lyckhage, 2010). Enligt 
Högskolelagen (2§ 1992: 1434) har högskolan en uppgift i att samverka 
med samhället samt att tillse att forskningsresultat sprids. Sjuksköterske-
utbildningen med karaktärsämnet omvårdnad vilar på såväl teoretisk som 
praktisk kunskap och har således genom sin verksamhetsförlagda utbild-
ning ett tydligt AIL-inslag. Mot denna bakgrund skulle den kunskap som 
examensarbetet i omvårdnad genererar kunna komma hälso- och sjuk-
vården till del. 

Arbetsintegrerat lärande 

I Thång (2004) framkommer att AIL rör samverkan mellan högskola och 
arbetsliv. Det handlar om arbete och utbildning som integreras med var-
andra, ett aktivt kompetensflöde mellan högskola och arbetsliv. Det 
framhålls att en stor del av kunskapen som studenter tillägnar sig under 
sin utbildning ska kunna nyttjas i funktionella och praktiska samman-
hang. Det uttrycks även att studenter redan under sin högskoleutbild-
ning måste få kunskap om och i den verksamhet/det arbetsliv studierna 
syftar till. Vidare påpekas att om AIL ska kunna utvecklas krävs på alla 
nivåer och inom varje verksamhetsområde inom högskolan att samverkan 
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sker med det omgivande samhället. När det gäller just vårdutbildningar 
framhålls att det finns en tradition och erfarenhet av AIL då klinisk prak-
tik förekommer i stor utsträckning.  

Det omnämns att AIL-inslag till exempel kan vara gästlärare från verk-
samheter i arbetslivet. Andra exempel som nämns är just examensarbete 
där studenter hämtar ämnesval från verksamheter/arbetsliv utanför hög-
skolan. Vidare beskriver Thång (2004) att det för högskolans del finns ett 
krav att förmedla kunskaper som är vetenskapligt underbyggda. Det på-
talas att högskolans främsta uppgift är att utbilda, att bedriva forskning 
samt att samverka med omgivande samhälle. Just att problematisera 
”verkligheten” framhålls som viktigt för att bygga den personliga kun-
skapen, vilken byggs både med hjälp av undervisning på högskolan och 
med hjälp av erfarenheter som kommer av möten med arbets- och var-
dagsliv. Det framförs att AIL ger möjlighet att förstå hur akademisk kun-
skap finns i arbetslivssammanhang och att lärande i sig innebär att bilda 
kunskap. Det uttrycks även att kunskapsbildning också kan ses som ge-
nom forskning framtagen kollektiv kunskap. Kunskap kan således vara 
både en personlig och en gemensam angelägenhet (a.a.). 

Sambandet mellan teori och praktik 

De båda kunskapsformerna teori och praktik kan båda betraktas som 
jämställda men i mötet dem emellan uppstår en synergieffekt vilken visar 
sig i en djupare kunskap. Av den anledningen är det angeläget att tydliga-
re betona förbindelsen mellan dessa kunskapsformer, som ett led i strä-
van efter ökad kunskapsproduktion (Dahlborg Lyckhage, 2010). Det kan 
också uttryckas såsom framkommer av Dahlborg Lyckhage (2010), att 
lära i och genom arbetslivet många gånger rör sig om att få ihop teori och 
praktik. I utbildningen till sjuksköterskor utgår den teoretiska undervis-
ningen från ämnena vårdvetenskap och omvårdnad och det framgår att 
det kan vara svårt för studenter att se hur teori och praktik hör samman. 
När det gäller omvårdnad som vetenskap finns det teoretiska grunder för 
handlandet, teorier som utvecklats ur det praktiska arbetet.  

Emellertid framkommer det att för studenterna är omsättningen av teo-
retisk kunskap i klinisk verksamhet inte helt okomplicerad (a.a.). Det är 
framförallt den teoretiska kunskapsformen som ses som en stor utma-
ning. Särskilt tydligt är detta hos studenterna i början av utbildningen då 
exempelvis omvårdnadsteorier kan uppfattas som torra och irrelevanta 
(Jensen, 2005; Corlett, 2000). Många studenter är i början av sin utbild-
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ning mer motiverade att lära sig praktiska färdigheter relevanta för sjuk-
sköterskan i klinisk verksamhet (Corlett, 2000). Lilja Andersson (2007) 
visar i sin avhandling, Vägar genom sjuksköterskeutbildningen - studen-
ters berättelser, att det är svårt för sjuksköterskestudenter, att framförallt i 
början av utbildningen, se hur det teoretiska innehållet kan användas i 
klinisk verksamhet. Under sista året på utbildningen skönjes dock en 
förändring i synsätt hos studenterna, vilket visar sig genom att omvård-
nadsteorier börjar uppfattas som mer användbara och givande att läsa 
(Jensen, 2005). Att skriva en uppsats verkar till en början oöverstigligt 
för många. När uppsatsskrivande så småningom påbörjats blir arbetet 
mer konkret (Lilja Andersson, 2007). Denna förändring verkar ha sin 
förklaring i det fördjupade intellektuella arbetet som examensarbetet 
medför i kombination med en växling mellan teoretisk stimulans och 
praktik (Jensen, 2005). Utbildningen har därmed stimulerat till en mog-
nad hos studenterna, vilken bidrar till att förstå meningen med att kopp-
la samman teori och praktik (Corlett, 2000).  

I en studie av Jensen (2005) framkommer att studenter betraktar kun-
skap som dynamisk, vilken kräver en kontinuerlig uppdatering och att de 
därav utvecklar en förmåga att söka kunskap. Vissa studenter menar att 
deras synsätt kan skilja sig från äldre generationer av sjuksköterskor de 
möter under sin praktik. Studenterna beskriver att en del sjuksköterskor 
kan ha kunskapsluckor i omvårdnad och även inom specialområdet inom 
vilket de arbetar. Detta uppfattar studenterna som ytterst märkligt, det 
vill säga att arbeta under längre perioder inom ett område utan att in-
hämta specifik kunskap.  

Enligt Nilsson Kajermo (2004) framkommer det att sjuksköterskor, som 
idag är yrkesverksamma, inte använder ny vetenskaplig kunskap i någon 
större omfattning. Det framgår vidare att de upplever osäkerhet vad gäll-
er att själva söka kunskap via exempelvis databaser. Dessutom uttrycks 
att det kan vara svårt att kunna hantera det vetenskapliga språket. Nils-
son Kajermo (2004) menar att detta kanske kan bero på att det ännu 
föreligger skillnad mellan de teoretiska grunderna gällande vårdvetenskap 
och själva utförandet av vårdandet i verksamheten. Hon menar också att 
det kanske kan bero på svårighet att få tid över, under arbetstid, till att ta 
del av forskningsrapporter. Här framhålls att detta sammantaget kan leda 
fram till att exempelvis litteraturbaserade examensarbeten kan skapa olika 
slag av kunskap som kan ge både ökad personlig kunskap hos studenten 
och också påverka den kollektiva utvecklingen av kunskap inom ämnet 
och yrket (a.a.). Detta kan ses som ytterligare ett argument för ett tyd- 
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ligare AIL-inslag i examinationsarbetet där studenternas framvaskade kunskap 
skulle kunna vara ett bidrag till att fylla ut kunskapsluckor. 

Examensarbete 

Ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng ska genomföras för 
att avlägga kandidatexamen. Examensarbetet har till uppgift att knyta 
ihop kunskaper från hela utbildningen enligt högskoleförordningens 
bilaga 2, examensordning (UFB 3, 2002/03 s. 81). I Högskolan Västs 
kursplan för examensarbete - omvårdnad, 15 högskolepoäng (2010) be-
skrivs bland annat att studenten efter genomfört arbete skall kunna ”visa 
fördjupade kunskaper och förståelse genom att integrera omvårdnadens 
innehåll och vetenskapliga metoder inom ett för allmänsjuksköterskan 
relevant ansvarsområde”. Där står också hur studenterna skall gå tillväga 
för att uppnå detta mål. Examensarbetet följer högskolelagen som bland 
annat anger att studenten utöver ovan beskrivna kunskaper och färdighe-
ter skall utveckla förmåga att ”utbyta kunskaper även med personer utan 
specialkunskaper inom området” (Högskolelag 1992: 1434, 8§). 

I Friberg (2006) framhålls att examensarbetet ska vara relevant för både 
yrkesutövningen och för ämnet. Det framförs vidare att den gemensam-
ma/kollektiva kunskapen, i detta fall gällande vård, kan ökas genom att 
genomföra systematiska vetenskapliga studier inom den vårdverksamhet 
där man är aktiv. Själva vårdkunnandet beskrivs som ett dialektiskt för-
hållande mellan teori och praktik. Vidare beskrivs att det är viktigt för 
sjuksköterskan att nyttja ny kunskap i omvårdnadsarbetet och att ny 
kunskap utvecklas genom forskning. Enligt Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering, SBU (i Friberg, 2006), framhålls vikten av att systema-
tisera kunskapen som forskas fram inom vårdvetenskap så att kunskapen 
kan göras mer tillgänglig för praktiskt verksamma sjuksköterskor. Värdet 
av att ämnet för examensarbetet hämtas från erfarenheter studenter fått 
genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen framhålls. Det 
uttrycks att det är värdefullt för såväl studenter som yrkesverksamma 
sjuksköterskor att den egna verksamheten lyfts fram som en potential för 
”kunskapande” (Friberg, 2006). I projektet Alternativ verksamhetsför-
lagd sjuksköterskeutbildning, (Rysted & Gustafsson, 2008) visade det sig 
att de flesta studenter valde uppsatsämne utifrån erfarenheter från prakti-
ken. Själva praktiken gav studenten insikter i vad som fungerar eller inte 
fungerar, vilket i sin tur väckte intresse för specifika frågeställningar ut-
ifrån ämnet. För studenter inom nämnda utbildningsprojekt är vårdverk-
samheten den naturliga utgångspunkten under hela utbildningen, vilket 
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kanske i sin tur gör att valet av uppsatsämne naturligt tar sin utgångs-
punkt i den kliniska verksamheten. 

Studenters examensarbete skulle på olika sätt kunna bidra till det Perne-
man (2010) beskriver som ”växandets dynamik”, vilket i korthet konsti-
tuerar en förening mellan redan inhämtad och ny kunskap. Vidare moti-
veras ett AIL-inslag i examensarbetet av att teori och praktik är makar i 
ett äktenskap utan skilsmässomöjlighet. Praktik är den spontana, nyfikna 
och konkreta makan medan teori är den genomtänkta och strukturerade 
makan. Avkomman i ett dylikt äktenskap mellan kunskapsformerna döps 
till det interaktiva lärandet, vilket är den förnämsta formen av lärande. 
Den alstrar nämligen ett fördjupat lärande, vilket skulle kunna stimulera 
till kunskapsutveckling i klinisk verksamhet (a.a.). Sunnemark (2010) 
uttrycker att AIL på ena eller andra viset handlar om att integrera veten-
skapsvärldens och arbetsvärldens kunskaper. 

Pedagogisk utvecklingsidé 

Mot bakgrund av ovan beskrivning framgår att studenterna med fördel 
kan hämta problemområde från den verksamhetsförlagda utbildningen 
till sitt examensarbete men att det inte är självklart hur examensarbetet 
sedan kan implementeras i verksamheten. (Riktlinjer för examensarbete 
för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 2010). 
Enligt Cudosnormerna är forskningsresultat att betrakta som gemen-
samma där forskaren delar med sig av sin intellektuella egendom i utbyte 
mot erkännande (Codex, 2011; Wikipedia, 2011). Examensarbetet i 
omvårdnad kan ses som ett första insteg till forskning, vilket torde mana 
till vikten av kommunicerbarhet genom att inrymma ett populärveten-
skapligt moment. Detta ligger helt i linje med Högskolelagens första 
kapitel, 9§ (SFS, 1992: 1434), där det bland annat framkommer att stu-
denten ska kunna utbyta kunskaper med personer som inte har special-
kunskap inom ämnesområdet. 

I detta pedagogiska utvecklingsarbete vill vi lyfta fram vikten av att stu-
denten, som en del i examensarbetet får tränas i att förmedla resultatet av 
sitt arbete, såväl skriftligt som muntligt. Detta skulle kunna ske dels ge-
nom att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbe-
tet och dels genom att muntligt presentera dess innehåll på ett populärve-
tenskapligt sätt. Begreppet populärvetenskap betecknar all vetenskaplig 
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information som inte riktar sig till fackmän inom det aktuella området. 
Informationen har gjorts lättförståelig genom en enkel, underhållande 
stil, ofta färgad av entusiasm för ämnet (Nationalencyklopedin, 2011). 

Vi hoppas och tror att det skulle uppfattas som inspirerande för kliniskt 
yrkesverksamma sjuksköterskor att få möjlighet att ta del av examensar-
beten. Samtidigt kan detta utgöra en möjlighet att på ett effektivt och 
inte så tidsödande sätt tillägna sig ny kunskap. Ovan anförs att kliniskt 
verksamma sjuksköterskor kan uppleva det som svårt att på arbetstid 
hinna ta del av nya forskningsresultat samt att söka ny kunskap. Slutsat-
serna i examensarbetet ska innehålla konklusion och kliniska implikatio-
ner där studenten tränas i att sätta resultatet i ett relevant sammanhang 
samt föreslå fortsatta studier inom problemområdet. I Friberg (2006) 
framgår att med resultatet som utgångspunkt ska studenten fundera över 
hur resultatet kan öka förståelsen för det praktiska arbetet. Dessa slutsat-
ser, menar vi, skulle i sin tur kunna medverka till att yrkesverksamma 
sjuksköterskor, som delges examensarbetet, börjar reflektera över sin 
verksamhet, vilket i sig skulle kunna stimulera till utveckling av omvård-
naden i den kliniska verksamheten. 

Examensarbetet skulle därmed kunna inspireras av ett så kallat transla-
tionellt forsknings- perspektiv, vilket innebär patientnära forskande. I 
korthet innebär det att ett hälsoproblem identifieras hos patienten som 
beforskas med syfte att nå effektiva och bättre behandlingsmetoder eller 
diagnostik för patienten (Wikipedia, 2011). Det skulle innebära att stu-
denten identifierar ett omvårdnadsproblem under den verksamhetsför-
lagda delen av utbildningen, vilket studeras och kunskapen återbördas 
därefter till sitt ursprung till gagn för den kliniska verksamheten alterna-
tivt till patientförening, medstudenter, legitimerade sjuksköterskor under 
vidareutbildning eller högskolelärare. 



VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR  167 

 

Genomförande 

En teoretisk modell som illustrerar AIL-inslag i examensarbetet mot bak-
grund av ovan beskrivning konstruerades, figur 1. 

Med utgångspunkt från modellen genomfördes informella samtal med 
tre examinatorer och tre handledare av examensarbete. Samtalen doku-
menterades i form av fältanteckningar. 

TEORI
Högskolan

Medstudenter

Sjuksköterskor i
vidareutbildning

Lärare på högskolan

AIL

EXAMENS-

ARBETE

PRAKTIK
Klinisk
verksamhet

Patientföreningar

Vårdpersonal

 

Figur 1.  AIL-inslag i examensarbete för filosofie kandidatexamen med 
huvudområdet omvårdnad. 

Redogörelse för de informella samtalen 

Samtliga tillfrågade kollegor var positiva till idén med ett tydligare AIL-
inslag i examensarbetet. Härigenom skulle studenterna mer konkret än 
idag få dela med sig av förvärvad kunskap inom ett specifikt område till 
olika intressenter, som till exempel patientföreningar, kliniskt verksam 
vårdpersonal eller andra studenter. Det framkom flera förslag på olika 
sätt som detta skulle kunna genomföras. Publicering av den färdiga upp-
satsen sker redan nu för den som önskar i Digitala Vetenskapliga Arkivet, 
DIVA. Däremot har inte alla tillgång till DIVA. En idé var att göra en 
form av samlingsbok med populärvetenskapliga sammanfattningar av 
examensarbeten tillgänglig för till exempel den kliniska verksamheten. En 
åsikt var att initiera förslag på uppsatsämne tidigt, redan under första 
läsåret, i samband med Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Dock 
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framkom att det kan vara svårt för studenten att i ett så tidigt skede kun-
na fokusera på att identifiera lämpliga uppsatsämnen. Ett förslag var att 
ha en form av kunskapsbank med uppslag till uppsatsämnen, tillgänglig 
både för studenter, lärare på högskolan såväl som för kliniskt verksamma 
sjuksköterskor. Vidare framkom att studenter kan behöva stöd när det 
gäller att presentera sitt arbete i verksamheten om det inte finns en natur-
lig kontaktyta, det vill säga att uppsatsämnet initierats under VFU. Ytter-
ligare förslag var att presentera examensarbetet/sammanfattningen för 
studenter i andra kurser. Det framkom att samhällsnivån inom  
AIL-perspektivet behöver lyftas fram bättre för att tydliggöra potentiella 
kunskapsintressenter. 

De synpunkter som kom fram ledde till en vidareutveckling av modellen, 
figur 2. 

AIL
PRAKTIK

Klinisk
verksamhet

TEORI
Högskolan

EXAMENS-
ARBETE

SAMHÄLLE

- Studenter
- Lärare
- Sjuksköterskor   i 

vidareutbildning

- Politiker
- Patientföreningar
- Förskola/skola

- Vårdpersonal

 
Figur 2.  Modifierad modell utifrån informella samtal. 

Slutsats 

Utifrån de informella samtalen utvecklades en ny modell. Den nya mo-
dellen skulle kunna vara praktiskt genomförbar men behöver utvecklas 
genom att organisatoriska förutsättningar utreds ytterligare. Ett förslag är 
att en pilotstudie genomförs med några studenter innan någon generell 
implementering kan ske. 
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Improving laborations in CSE from work-integrated 
learning perspective 
 

Eric Lind, Dena Ala-Hussain and Thomas Lundqvist | Högskolan Väst 

Introduction 

In computer science and engineering (CSE), a common learning activity 
is to do laboratory exercises (labs). The purpose of these labs is typically 
to learn practical skills and also to reflect upon theories in combination 
with practice. Labs are often used to complement lectures and other ex-
ercises. An example of a set of labs that has received much positive feed-
back among students and teachers are the networking labs running at 
University West. These labs are originally constructed by Cisco, an ex-
ternal company, and students practice building networks using the same 
equipment as they probably will encounter in their future working life 
since Cisco is one of the dominating brands for networking equipment. 

The authors of this article have also designed and experienced labs that 
are less successful and sometimes criticized by students. We suspect that a 
possible difference between bad and good labs might be related to how 
realistic students (and teachers) find the labs. To investigate this further 
we decided to try to evaluate our labs from a Work-Integrated Learning 
(WIL)14

Work-integrated learning has been adopted as a central profile for Uni-
versity West both in terms of research as well as in education. As a re-
search field, the focus is both on how to integrate working life expe-
riences into higher education as well as how to integrate learning within a 
working life. Here terms like life-long learning is interesting. In higher 
education, the focus is on how to interact and cooperate with external 
parties like industry and other organizations in order to enrich the learn-
ing and obtain a mix of theory and practice. The purpose of labs is simi-
lar to that of work-integrated learning: to integrate theory and practice in 
different learning environments with a focus on learning by doing. 

 perspective, which is a learning approach emphasizing more 
realistic connections between working life and learning environments. 

                                                           
14  The Swedish term is: Arbetsintegrerat lärande (AIL) 
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Purpose and methodology 

The purpose of this study is to look at laboratory exercises in the field of 
computer science and engineering and try to suggest improvements based 
on the ideas and theories of work-integrated learning. In particular, we 
need to find out which aspects of work-integrated learning that would 
help us in improving our labs and then analyze some specific examples of 
labs to find concrete examples of improvements. 

To approach this problem, we first study two existing labs, one bad and 
one good lab. These labs were selected based on the general perception of 
students, teachers, as well as comments from a course evaluation. Based 
on earlier literature and theory on work-integrated learning, we then 
tried to find good improvement possibilities both by studying our lab 
examples but also by interviewing staff and students. 

Example of a poorly designed lab 

In this section, we first begin by describing a “bad” lab before looking at 
a “good” lab in the next section. The example picked here is a lab de-
signed and carried out by one of the authors in the autumn semester of 
2010. 

The selected example lab was about replication, a subject in a course 
about distributed computer systems. The replication lab included some 
small programming tasks to explore what happens when data is repli-
cated (spread out) among many computers. During the lab, data was not 
really spread out between many computers, instead the principles were 
tried out and simulated in one computer to make the lab a bit easier and 
faster to carry out. For the students, the time allocated was two 4-hour 
lab slots, i.e., 8 hours of work in total. 

Two main flaws or problems were identified during and after the lab. 
The first problem, discovered during the lab, concerned one task that 
was too vaguely specified. Students were supposed to analyze a scenario 
with redundant servers. However, during discussions with students, the 
teacher realized that the scenario he had described in the lab was too 
unrealistic and therefore too difficult (impossible) to analyze. 
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The other problem, pointed out by a student in the course evaluation, 
concerned motivation. One comment in the course evaluation read: 
“Labs could have been better with a clearer connection to the course and 
why it would benefit us to do the labs.” 

Example of a well designed lab 

As an example of a good lab we have the IP Telephony lab, held in a 
course for becoming networking specialists. This is a very popular and 
successful lab that gets very good reviews by students. In fact, when the 
picture below in Figure 1 was taken, at 8:00 PM, the students were still 
happily working in the laboratory with just that lab. 

The lab is designed to let the students get familiar with the equipment 
and applications used in the field. They get to install digital phones and 
connect them to each other through the network and make the system 
work with real phone numbers. 

In the first step, they connect two analog phones to each other to get the 
idea of how regular telephone communication is done. Then, they do a 
single IP telephone setup and in the next step they connect the phones to 
each other over the network to simulate a normal phone network. The 
last step is to install and configure a call manager, a system used by com-
panies to, for example, handle many extensions, call redirection and 
voice mail. This progression in the lab lets the student get acquainted 
with the equipment, learn how to configure the network to handle tele-
phony and finally train them in setting up and handling a common call 
manager environment. 
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The final result is a working environment that lets the student use the 
system as it would work in a normal company. The students tend to be 
very engaged and they get the feeling that what they are doing is actually 
what they will be doing on the field. 

 

Figure 1. Exampel of IP-telephony lab equipment  

Useful aspects of work-integrated learning 

To see how the ideas behind work-integrated learning can help us im-
prove labs, we need to identify the important aspects of this learning 
approach. This section therefore focuses on work-integrated learning in 
relation to higher education. 

Work-integrated learning (Thång 2004) aims to strengthen the coopera-
tion and connection between universities and other agents such as com-
panies and organizations. Another aim is to facilitate learning that mix 
(integrate) theory and practice. At University West, work-integrated 
learning is a profile area of the university. The university web site lists 
some examples of work-integrated educations and activities (Högskolan 
Väst 2011): Co-op (cooperative education), VFU (work-situated learn-
ing), Project works, Thesis works , Field studies , and Mentorship. Here, 
two main approaches can be identified. First, work-integration can be 
realized by letting students spend some time in for example a company 
or organization (Co-op or VFU). Another way to realize work-
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integration is to integrate working-life aspects into the teaching at uni-
versities (for example, guest teachers from industry or project works with 
problems given by external companies). 

Looking beyond the different activities and focusing more on the under-
lying learning philosophy, an interesting question arises: why do we want 
work-integrated learning? Or, put another way, what is the purpose of 
work-integrated learning? According to our experience, this question is 
not so commonly understood by among teachers. For example, on the 
University West's web pages (Högskolan Väst 20011), only the content 
and form of work-integrated learning are exemplified. The purpose or 
reason for work-integrated learning is never mentioned. This unclear 
purpose has also been observed by Kjellén and Tegnborg (2004) in a 
study where they interviewed teachers about their view of work-
integrated learning. They found that teachers lacked a clear definition of 
work-integrated learning but still provided some good interpretations. 
According to them work-integrated learning can be described as: 

• learning alternating between theory and practice; 

• learning by doing; and 

• increased cooperation between the university and its surround-
ings, for example, a company. 

To find a deeper explanation or reason we believe that work-integrated 
learning must be motivated by a simpler argument. In the field of com-
puter science and engineering, learning is very much focused on working 
skills and knowledge needed for the future working life (for example, the 
engineering profession). One good reason behind work-integrated learn-
ing could then be to better prepare students for an unknown future 
working life. Better preparation means better teaching and learning, and 
hopefully also more motivated students. 

To better prepare students it is important to acknowledge that valuable 
knowledge exists also outside the university. By close cooperations, 
teachers can gain valuable knowledge from, for example, industry (and 
vice versa). However, there are also valuable knowledge and skills that are 
difficult to incorporate into teaching at universities, like tacit knowledge 
(Polanyi 1967) and other knowledge common in practical professions 
(Molander 1996). Here, the old tradition of “learning by doing”, made 
famous by John Dewey (1889), is important since by doing things (and 
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reflecting) valuable learning can be achieved that cannot be expressed in 
ordinary lectures. 

To conclude, work-integrated learning can be seen as a valuable approach 
for solving our lab problems. Labs are very much designed around learn-
ing by doing. However, labs are often situated inside a university. This 
means that knowledge existing in a more realistic setting might get lost 
when designing labs at universities. This was the case with our “bad” lab 
example. A too unrealistic case prevented a good learning experience and 
students' motivation suffered. 

Characteristics of the Cisco labs 

To find out more about valuable aspects of the “good” lab above we will 
now try to characterize this lab by looking at the philosophy behind this 
and similar labs provided by the company Cisco. The information here is 
mainly based on interviews with staff and students at University West as 
well as Cisco's Networking Academy web site (Cisco 2011). 

Cisco as an educating institution has the philosophy that you learn when 
you perform the tasks you suppose to learn. As an example, one of the 
Cisco lab manuals has “Learning by doing” even in the title. The labs 
and other educational material is created by networking specialists and 
field personnel at Cisco together with educational personnel. The Cisco 
philosophy is to let students get to know the basic skills by practicing 
them in the laboratory, in a basic step-by-step training, and then contin-
uing with more advanced courses where students explore the solutions by 
themselves. 

Another example of the work-integrated approach adopted by Cisco is 
the exam tests. These are actual cases received by the Cisco service desk 
from external customers. A student gets to solve a given problem in a 
given period of time in order to let them get the sense of urgency needed 
on the field. This type of educational philosophy seems to work very 
well, almost all students graduating from the Cisco based programs have 
good self-confidence and secure a job immediately after graduation. 

The Cisco philosophy contains many of the ingredients present in work-
integrated learning. First, it has a similar focus on learning by doing. 
Also, labs are designed to mimic a real working life (on the field) as close-
ly as possible using real equipment and realistic cases and scenarios.  
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An interesting thing as well, is the practicing of some skill with a time 
limit. To be able to perform something very well is also a valuable know-
ledge and can be a contributing factor to students' self-confidence. This 
is noted by Molander (1996, p227), who notes that “security in action”, 
to feel that you know what you are doing, is a central thing in all profes-
sional practices. 

However, a danger with these labs can be identified if we go back to our 
purpose of “learning for an unknown future”. Here, it can be argued that 
Cisco represents only one possible future for the students. To properly 
prepare students, it might be important to also learn other companies' 
equipment. Since we learn from variations (Bowden & Marton 1998), 
studying two different equipments makes students better prepared to 
handle other, today unknown, equipment. 

Conclusions 

To conclude our findings, we want to give the following recommenda-
tions for laboratory exercises: 

- Use real equipment or tools 

- Use real cases and scenarios 

- Focus sometimes also on improving skills with time limits 

These points can be supported from the perspective of work-integrated 
learning as well as our interpretation of a purpose of preparing students 
for an unknown future. Furthermore, if possible, try to make students 
experience multiple examples of tools, equipment, cases, and scenarios. 
Variation supports learning for the unknown future. 

In our department, it is obvious that we can find both good and bad 
examples of labs. We hope that this article can help spread some good 
ideas among our colleagues. 
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En tänkt modell för utveckling av samverkan kring 
VFU inom lärarutbildningen 
 

Anna Sjögren, Monica Egelström och Ann Östman | Högskolan Väst 

Abstract 

Bakgrund 

Vi är tidigare verksamma lärare inom förskola och grundskola som nu 
arbetar som lärarutbildare. En av våra uppgifter är funktionen som verk-
samhetsdidaktiker, dvs. den person från högskolan, som har kontakt med 
studenterna på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och följer 
studenterna under deras studietid.  

Enligt högskolelagen är det högskolornas uppgift att samverka med det 
omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 
forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta 
(1992:1434). Utifrån vår tidigare yrkeserfarenhet från fältet ses inte alltid 
VFU-studenter som en tillgång bland Lärarutbildare i Verksamheten (i 
fortsättningen kallade LUV) och för övrig verksamhet.  

Syfte 

Vi vill utifrån teorier om kunskapsutveckling samt utifrån våra erfarenhe-
ter kring VFU, lyfta tankar och idéer kring hur interaktionen mellan 
aktörerna Högskolan Väst och verksamheterna skulle kunna utvecklas 
ytterligare, för att gynna studenternas kunskapsutveckling. För att be-
gränsa arbetet väljer vi att koncentrera oss på ordinarie lärarprogram.  

Tankar för utveckling 

Som en förutsättning för ett lyckat utvecklingsarbete ser vi betydelsen av 
delaktighet. Våra tankar landar inte i färdiga förslag utan mer som ett 
diskussionsunderlag. Detta riktar sig i första hand till organisationen 
kring VFU på Högskolan Väst. Några exempel är att skapa forum för 
samverkan, tydliggörande av VFU-organisationen och rektors/ förskole-
chefens roll, sondera behoven av kompetensutveckling. 
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Gränslös AIL – Institutionssamverkan 
 

Ann-Sofie Andersson och Bertil Wanner  | Högskolan Väst 

Abstract 

Syftet med arbetet är att belysa den problematik som ligger i institu-
tionernas brist på samverkan och vad som kan göras för att förbättra  
situationen.  

Begreppet AIL tar ofta utgångspunkt i kontakterna mellan skola och 
yrkesliv och hur praktik och teori kan integreras för att främja studentens 
lärande. AIL är dock ett mångvetenskapligt begrepp och forskningsom-
rådet innefattar även AIL som pedagogisk filosofi, praktiska AIL-  
modeller som CO-OP och VFU, samt strategier och strukturer för  
samproduktion. 

Utifrån en ”intern AIL” vill vi sätta fokus på den bristfälliga kontakt som 
idag finns mellan högskolans institutioner/discipliner samt utarbeta för-
slag på samverkan över institutionsgränserna i syfte att öka den ömsesidi-
ga förståelsen och respekten internt. 

Polariseringen går långt tillbaks inom akademins historia. Uppdelningen 
mellan det naturvetenskapliga och det beteendevetenskapliga har sina 
rötter i upplysningstidens förnuftstro där naturvetenskapen kom att bli 
synonym med vetenskap.  

Michel Foucault har omfattande kritiserat denna västerländska historia 
där förnuftet och det rationella prioriterats framför andra kunskapsvägar 
och fenomen som kropp och ting. Tanken prioriteras framför kroppen, 
förnuftet framför sinnena, människan framför naturen. Ett signum för 
det mänskliga är dock att kunna möta det oförutsägbara. 

Vad kan vi idag göra för att minska dessa avstånd som även idag gör sig 
gällande inom högskolans struktur och få de olika ”verkligheterna” att 
närma sig varandra.  
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Knowledge gained from Informal Learning and its 
impact on WIL 
 

Diana Stark Ekman and Monica Eriksson  | Högskolan Väst 

Abstract 

The purpose of this paper is to 1) identify the theories that promote the 
use of informal knowledge in formal education for adults; 2) describe the 
types of informal knowledge that adult learners bring with them to for-
mal learning; and 3) discuss issues related to evaluation of informal 
knowledge in institutions providing WIL-oriented education. We are 
using a mixed-methods approach for this paper. Literature reviews have 
been conducted using both ERIC and PsychInfo data bases. We have 
also elected to conduct interviews with key informants, who are educa-
tors working with adults who have previous workplace experience. Our 
findings show that students with informal learning from previous work 
experience would appreciate being given opportunities to share this ex-
pertise, and that educators would also like to use students' expertise. 
However, there is some uncertainty as to how to best identify this infor-
mal knowledge. The paper discusses possible approaches that can be used 
in the classroom to facilitate this exchange of knowledge.  
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Coop – en källa till ökad motivation för  
kunskapsinhämtning 
 

Mats Eriksson och Lilia Kristiansson | Högskolan Väst 

Abstract 

Ingenjörsutbildningarna vid Högskolan Väst har sedan starten 1990 er-
bjudit utbildning varvad med arbetsplatsförlagd praktik, så kallad coop. 
Detta är en utbildningsform som väljs av ett stort antal studenter - dock 
inte alla. De studenter som valt att studera enligt coop-modellen uppvisar 
ofta en större motivation till kunskapsinhämtning än de studenter som 
väljer att läsa traditionellt - det vill säga utan praktik. I denna artikel för-
söker vi belysa de faktorer som kan ligga till grund för coop-studenters 
högre motivation jämfört med de studenter som läser traditionellt. Vi 
försöker även se möjliga vägar att överföra och utnyttja dessa faktorer i 
den ordinarie undervisningen i syfte att även öka motivationen för kun-
skapsinhämtning hos de studenter som inte läser enligt coop-modellen. 
Artikeln avslutas med ett par konkreta förslag på hur detta kan genomfö-
ras i olika kurser inom programmet och som skulle kunna ligga till grund 
för fortsatt kursutveckling. 
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AIL – och vikten av att läsa kurslitteraturen  
(på sitt sätt) 
 

Maria Spante | Högskolan Väst 

Abstract 

På digitala media programmet kan studenterna läsa en verksamhetsförlag 
utbildningskurs (VFU) som är organiserad som två separata tioveckors-
kurser. Studenterna ordnar själva sina praktikplatser och kursen de följer 
har återkommande träffar varannan vecka på campus i Trollhättan. Vissa 
som inte kan närvara pga. att praktikplatsen ligger alltför långt borta 
(Stockholm, Örebro t.ex.) är med på träffarna via Skype. Varje tillfälle 
har ett specifikt tema som studenterna förväntas fokusera särskilt på un-
der sin verksamhetsförlagda praktik och till varje tema finns läsanvisning-
ar. Kursen struktur borgar därmed för en välgrundad reflektion av de 
specifika händelser studenterna är med om på sina respektive praktikplat-
ser. Det är bara ett problem. Många av dem läser inte litteraturen. Kon-
sekvensen av detta är att diskussionen ibland kan hålla en mycket låg 
kvalité med avseende på litteraturanknuten reflektion. Många gånger blir 
det mest ett allmänt prat, och det var ju inte poängen med de återkom-
mande seminarierna trots att samtalen i sig kan vara intressanta. Utveck-
lingsarbetet fokuserar därmed på att öka läsandet av litteraturen i syfte att 
skapa nödvändiga möjligheter för litteraturanknutna reflektioner för att 
få tillstånd en högre kvalité på det arbetsintegrerande lärandet som är det 
pedagogiska upplägg hela VFU-kursen är uppbyggd av. Utvecklingsarbe-
tet tog efterhand en oväntad vändning och fokuserade mer på lärarens 
förhållningssätt till sättet man reflekterar och tidpunkten för olika typer 
av reflektion, med stöd av det kunskapsteoretiska perspektiv som presen-
teras av Bengt Molander i boken Kunskap i handling. 
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Co-op:ens syfte 
 

Johanne Brochmann och Edisa Sadzak | Högskolan Väst 

Abstract 

Co-op är en typ av praktikarrangemang som är starkt förknippad med 
AIL (arbetsintegrerat lärande). Vi vill undersöka hur studenterna förbe-
reds inför Co-op perioden och hur de reflekterar och använder sina teo-
retiska kunskaper under Co-op perioden.  

Vi tror inte att studenterna medvetet tänker på hur deras förvärvade teo-
retiska kunskaper kan kopplas till det praktiska arbetet. Det behöver 
klargöras hur studenterna förbereds inför det praktiska momentet i ut-
bildningen och hur de kan förberedas för att medvetet reflektera och 
koppla teori och praktik.  

Vi kommer undersöka detta genom en studentenkät där de får beskriva 
hur de upplevt sin tid under den praktiska delen av utbildningen och hur 
de förbereds för denna. Vi kommer också titta på hur studenterna skulle 
kunna förberedas för att bättre knyta samman och använda sina teoretis-
ka kunskaper. 



 

 



VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR  191 

 

Inslag av arbetsintegrerat lärande i examensarbeten 
för filosofie kandidatexamen med huvudområdet 
omvårdnad 
 

Malin Axelsson, Elisbeth Lindström | Högskolan Väst 
och Kristina Svantesson 

* Läs hela papret, sid. 161-170.  

Abstract 

Sjuksköterskeutbildningen vilar på karaktärsämnet omvårdnad vilket 
utgörs av teorier underbyggda av klinisk praktik. Teori och praktik är att 
betrakta som jämbördiga kunskapsformer och utbildningen avser att 
verka för ett ömsesidigt utbyte dem emellan vilket anses leda till fördju-
pad kunskap. Emellertid framkommer det att studenterna i viss mån 
upplever det komplicerat att omsätta teoretisk kunskap i klinisk verk-
samhet. Ett teoretiskt moment i utbildningen är det obligatoriska exa-
mensarbetet vilket idag genomförs utan tydlig koppling mellan de anför-
da kunskapsformerna. Arbetsintegrerat lärande (AIL), vilket är Högsko-
lan Västs signum, avser att främja ett ömsesidigt utbyte mellan högskolan 
och arbetslivet. Dessutom stipulerar Högskolelagen (1992:1434) 2§ att 
högskolorna har som uppgift att samverka med det omgivande samhället 
samt att verka för att forskningsresultat kommer till användning. Mot 
bakgrund härav syftar detta pedagogiska utvecklingsarbete till att utveck-
la examensarbetet ur ett AIL-perspektiv där de båda kunskapsformerna 
teori och praktik de facto möts. 
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Improving laborations in CSE from a  
work-integrated perspective  
 

Eric Lind, Dena Ala-Hussain and Thomas Lundqvist | Högskolan Väst. 

* Read the paper, pp 171-178. 

Abstract 

In computer science and engineering (CSE), a common learning activity 
is to do laborations. The purpose of these laborations is often to learn 
practical skills and also to reflect upon theories in combination with 
practice. This purpose is similar to the idea behind work-integrated 
learning: to integrate theory and practice in different learning environ-
ments. An example of a various labs that has received much positive 
feedback are the Cisco networking labs running in Högskolan Väst. 
These labs are originally made by external companies and students prac-
tice building networks using the same equipment. 

The purpose of this study is to look at laborations in the field of comput-
er science and engineering and try to suggest improvements based on the 
ideas and theories of work-integrated learning. The specific questions are: 

• How can we define and characterize a lab? 

• What does work-integrated learning mean in this context? 

• How can we change labs to make them more work-integrated? 

• Which types of labs should we try to improve? 

The methodology used includes looking at existing labs, reading lab in-
structions, and interviewing staff and students. We also need to read and 
reflect upon literature in the area of work-integrated learning. 
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Group tutoring in accounting: A phenomenological 
approach 
 

Hossein Pashang and Mikael Löfström | Högskolan i Borås. 

* Read the article, pp 73-86. 

Abstract 

The traditional tutoring method of the academic thesis is controlled by a 
set of prearranged meetings between a single instructor and one or two 
students. In such a setting, dialogue and directives upon the subject mat-
ter is carried out, to a great extent, in isolation. In the traditional ap-
proach instructors appear as a “master” who knows what is required from 
the students to reach a typical academic thesis.  

The modernized manuals and writings that prescribe the tutoring activi-
ties added two instructive dimensions to the traditional approach, name-
ly, psychological and institutional dimensions (see, e.g., Frenckner 1986; 
Hagman 1994; Cook 1980). The objective was to change the traditional 
tutoring method. The inclusion of these dimensions helped the pedagog-
ical view of tutoring to be theoretically improved. However, observation 
of the current tutoring practices shows that inclusions of these instructive 
dimensions could not substantially support that tutoring in accounting 
be shifted from the traditional framework.  

The purpose of this study has been to reflect on the practice of group 
tutoring (PGT) designed to increase social interaction and reduce the 
problem of isolation embodied in the current approach of tutoring. A 
phenomenological view point is applied to approach, to observe, and to 
conceptualize social engagement in the practice of group tutoring in the 
field of accounting. Some of the findings are that the approach of group 
tutoring helps the increase of knowledge interaction, facilitates social 
relationship and dialogue among the students and teachers, improve the 
students’ performance beyond their individual capabilities, and enhances 
students’ and teachers’ engagement in searching after practical account-
ing knowledge related to the basis of the community of professional  
accountants.  

Keywords: Phenomenological approach, Social interaction, Team tutoring 
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E-learning – hur kan vi använda detta i vår  
undervisning? 
 

Olle Holmudd och Jan Rohlén  | Högskolan i Borås. 

* Läs hela papret, sid. 97-107. 

Abstract 

Datorer och internet har revolutionerat samhället de senaste 15 åren. 
Hittills har författarnas undervisning varigt ganska traditionell med före-
läsningar, övningar och laborationer. Vi är nyfikna på vad de nya tekno-
logierna skulle kunna innebära för vår undervisning. Skulle vi kunna 
hjälpa studenter vi kanske inte har nått förut? Vilken teknik finns till-
gänglig för oss lärare på Högskolan i Borås? Vad gäller juridiskt för detta 
material som produceras? Upplever studenterna att inlärningen blir effek-
tivare? Kan studenterna själva bli aktivare i undervisningen? Vi har valt 
att intervjua teknisk och juridisk personal vid Högskolan i Borås. 

Vi har även talat med ett kommersiellt företag som tillverkar datoriserade 
kurser för företag. För att kunna jämföra olika tekniker så har vi testat på 
egna kurser att lägga ut skriftligt material, videofilma en lektion och  
använda en kommenterad PowerPoint och sedan låta några studenter 
jämföra och kommentera detta. 
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Inresande studenters informationskompetens 
 

Malin Utter  | Högskolan i Borås. 

Abstract 

I Högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för åren 2009-2012 slås 
det fast att studenten ska ges möjlighet att utveckla sin informations-
kompetens under studietiden (2007a).  

På grundnivå sker undervisningen för ökad informationskompetens i tre 
nivåer för att få en progression. Då vet undervisande bibliotekarie vad 
studenterna har fått för undervisning tidigare och kan lägga nivån efter 
det. 

När det gäller de inresande studenterna på magister- och masternivå är 
det ett problem då de kommer från så varierade bakgrunder och kulturer. 
Det är svårt att genomföra undervisning då en del studenter inte  
har baskunskaper och en del studenter har en hög informations-
kompetens och vill vidareutveckla sig. Det ger inte någon bra kvalitet på 
undervisningen. 

Syftet med utvecklingsarbetet är att undersöka om det med ett diagnos-
tiskt test går att urskilja några skillnader i de inresande studenternas in-
formationskompetens när de börjar vid Högskolan i Borås. Om det går 
att urskilja skillnader är målet att dela in studenterna i grupper efter kun-
skapsnivå för att tillgängligöra en mer kvalificerad undervisning då stu-
denterna har liknande kunskapsgrund. Det diagnostiska testet kommer 
att genomföras innan första undervisningstillfället och målet är att ha 
flera små grupper med liknande förkunskaper istället för en stor grupp. 
En testgrupp kommer att genomföra det diagnostiska testet inom ramen 
för utvecklingsarbetet. 
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Live Project – Upplevelsebaserat lärande av  
osäkerhet i projekt 
 

Bengt-Erik Larsson  | Högskolan i Borås. 

* Läs hela papret, sid. 109-118. 

Abstract 

Att arbeta i projekt anses som en lämplig form för att hantera osäkerhet 
och lösa problem eller uppgifter som man inte tidigare hanterat. Live 
Project är ett liverollspel som utvecklats för att skapa förtrogenhet med 
osäkerhet i projektarbete genom att deltagarna, studenterna, på ett upp-
levelsebaserat sätt lär sig hantera, reagera, på olika oväntade händelser. 
Genom att studenterna arbetar i olika grupper kommer också kunskap 
om teamutveckling att stärkas.  

Genom att arbeta med korta arbetspass under en begränsad tid, en dag, 
kan man skapa kunskap genom att i rollspelet bygga in teoripass och 
reflektionstillfällen. 
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God lärandemiljö vid distansutbildning ur  
studenters perspektiv 
 

Åsa Söderlind, Lena Wadell och Birgitta Wallin  | Högskolan i Borås. 

* Läs hela papret, sid. 127-136. 

Abstract 

Utgångspunkten för studien är studenternas lärandemiljö under distans-
utbildning. Med lärandemiljö menas de aspekter av studenternas utbild-
ning och utbildningssituation som vi lärare kan påverka, förutom själva 
ämnesinnehållet i olika kurser. Det handlar om sådant som kursupplägg, 
möjligheter till kommunikation, examinations- och undervisningsformer, 
med fokus på hur studenterna själva ser på frågor rörande lärandemiljön 
och pedagogik vid distansstudier. Hur skapas goda förutsättningar för 
distansstudenters lärande och vad är god pedagogik vid distansstudier? 
Vilka är de specifika problemen och möjligheterna? Finns det ett behov 
av förbättring inom detta område och vems behov är det som i så fall 
som styr, studentens eller lärarnas? Syftet med utvecklingsarbetet är att 
komma fram till förbättringsmöjligheter som ska gagna distansstudenter-
na och distansutbildningen. I studien ställs frågor kring fyra huvudsakliga 
teman, interaktion, information, undervisningsformer och examination. 

Som metod används en webbenkät med flervalsfrågor distribuerad till 
studenter vid Webbredaktörsprogrammet på distans vid Institutionen för 
biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Enkäten 
skickades ut via enkätverktyget i lärplattformen Ping-Pong, den platt-
form som används inom programmets kurser. Studenterna menar i sina 
svar att det är flera olika saker som tillsammans skapar en god lärande-
miljö när man studerar på distans. Några exempel är:  

• 

• 

Tydlighet är A och O när det gäller information och kommuni-
kation mellan lärare och student. 

Brister i tekniken för distanskommunikation, t ex webbsemina-
rier och liknande, kan starkt bidra till att grupparbeten eller  
examination i grupp inte uppskattas. 
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• E

• Tydligare och anpassad distanspedagogik generellt. Ett exempel 
kan vara att studenterna har möjlighet till kontakt med lärare 
kvällar och helger.  

nhetlighet i Ping-pong är viktigt. Här vill studenterna att lärar-
na skall ha samma struktur och samma sätt att kommunicera 
med dem. 
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En möjlig utbildningsdesign för att öka växelverkan 
mellan praxislärd kunskap och akademisk kunskap 
för Co-op studenter 
 

Angelica Fasth och Ulf Hulling | Högskolan Väst 

Abstract 

På Högskolan Väst, tidigare Högskolan Trollhättan/Uddevalla, har  
Co-op förekommit på maskiningenjörsutbildningen, elkraftsingenjörer-
sutbidningen och ekonomiutbildningen sedan starten 1990. På senare tid 
har Co-op och liknande initiativ samlats under paraplybegreppet AIL 
(Arbets Integrerat Lärande). AIL har kommit att bli ett signum och re-
geringsuppdrag för Högskolan Väst. Kopplingen mellan teori och prak-
tik, som kan sägas vara huvudpoängen med AIL, har tidigare varit brist-
fällig i den bemärkelsen att det varit upp till varje enskild student att i 
huvudsak skapa kopplingen på egen hand. Detta trots att det är välkänt 
inom den pedagogiska teoribildningen att det är just växelverkan mellan 
de båda som skapar ett mervärde för studentens lärande.  

I detta arbete har utbildningsmoment föreslagits för att förbättra växel-
verkan mellan akademisk och praxislärd kunskap för Co-op studenter 
och öka känslan av meningsfullhet för de studenter som väljer Co-op och 
därmed förlänger sin utbildning från tre till fyra år. Detta har åstad-
kommits genom att föreslagna utbildningsmoment på ett bättre sätt  
integrerar kunskaper förvärvda under praktikperioderna med akademisk 
kunskap. 

Utbildningsmomenten har värderats utifrån pedagogisk litteratur och 
forskning med ett tydligt fokus på studentnytta. Studenterna har givit 
sina synpunkter genom en enkät. Dessa har sedan beaktats i föreslagna 
utbildningsmoment. 
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Mikrocoop 
 

Morgan E Andersson | Högskolan Väst 

Abstract 

Bakgrund 

I ekonomutbildningen möter studenterna Högskolan Västs profil genom 
bl.a. gästföreläsningar, projekt och uppgifter som kopplas till de olika 
kurser som ingår i programmet. För dem som ges möjlighet att gå ut-
bildningen med s.k. cooperative education – co-op – varvas studierna 
med avlönade arbetsperioder1. Utbildningen förlängs på detta sätt med 
ett år, men studenten kan inför blivande arbetsgivare uppvisa en konkur-
rensfördel genom ett års arbetslivserfarenhet. Såväl studenter/alumner 
som företag/organisationer som deltagit i coop, vittnar om konceptets 
förträfflighet2

Problem 

.  

Periodvis – och särskilt under lågkonjunktur – är det svårt att rekrytera 
värdföretag till coop-utbildningen. Företrädesvis är det större företag och 
organisationer som hittills visat intresse för att ta emot coop-studenter 
och fördelningen mellan privata företag och offentlig sektor har varit 
ungefär 50/50. Ett skäl till att mindre företag inte erbjuder coop-platser 
kan vara den kostnad som det innebär. Studenten uppbär lön under sin 
coop-period hos organisationen. Det torde också vara så, att mindre före-
tag i mindre utsträckning än större har akademiker bland den befintliga 
personalen och att detta i sig skapar en ”akademikerskepsis” från företa-
gets sida. Mindre företag ser med andra ord inte lika tydligt nyttan och 
fördelarna med att ha coop-studenter som de större företagen gör. 

Planerat arbete: Undersökning – mikrocoop 

I nuvarande coop-koncept förutsätts ”dubbelriktat lärande” komma till 
stånd. Med detta avses att studenten såväl lär in som lär ut. Å ena sidan 
befäster studenten sina kunskaper och färdigheter genom och i sin prak-
tik. Å andra sidan tillför studenten coop-företaget sina kunskaper och 
färdigheter. Det arbetsintegrerade lärandet i denna form gör också att 
studenterna delger varandra (och sina lärare) erfarenheter från yrkespraxis 
och medverkar på detta sätt mer aktivt i olika undervisningssituationer. 
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Antaganden  

Mindre företag kan utveckla sina verksamheter med hjälp av coop-
studenter och coop-studenten ses som en resurs i ett regionalt utveck-
lingsperspektiv3

Regionala tillväxtmedel antas kunna komma ifråga för att underlätta 
företagens finansiering. 

.  

Fråga 1. Hur kan mindre företag ”lockas” att ta emot HFU/Coop-
studenter?  

 Vilka hinder föreligger idag och vilka incitament kan bli  
aktuella? 

Fråga 2. Hur kan program och kurser anpassas och utvecklas för att 
möjliggöra för studenter att genomföra mikrocoop/VFU hos 
mindre företag?  

Åtgärdskalendarium i stort 

1. Kartläggning av intresset från små- och medelstora företag att ta 
emot coop-student (SWOT-analys inkl förslag till åtgärder för 
att underlätta företagens medverkan) – VT11 

2. Överläggningar med Västra Götalandsregionen ang nuvarande 
initiativ som rör samverkan arbetsliv/utbild-ning/näringslivs-
utveckling (HT11) 

3. Revidering av befintliga utbildnings- och kursplaner (HT11) 

4. Överläggningar med Fyrbodals kommunalförbund ang möjlig-
heter till regional medfinansiering (HT11) 

Beroende på utfallet av kartläggning med förslag till incitament samt 
finansieringsmöjligheter bör marknadsföring av mikro-coop kunna på-
börjas VT12 med programstart HT12. 

Noter 
1   Jan Theliander mfl (2004) Arbetsintegrerat lärande. Lund: Student-

litteratur. 
2 http://www.hv.se/extra/news/?module_instance=1&id=7281 
3 www.fyrbodal.se/download/10388/tillvaxtprogrammetdir.pdf 
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	Förord
	För fjärde året i rad har vi nöjet att i denna rapport presentera en rad olika pedagogiska utvecklingsarbeten från högskolorna i Borås och Trollhättan (Högskolan Väst). Utvecklingsarbetena är en del av den högskolepedagogiska grundutbildningen som finns vid respektive lärosäte. Utbildningarna genomförs på olika sätt, men har som gemensamt syfte att stödja universitetslärare att utveckla ett reflekterande och undersökande förhållningssätt till sin undervisning samt att stimulera till en pedagogisk diskussion, allt i syfte att utveckla ”Scholarship of Teaching and Learning”. 
	Sedan flera år har ett utökat samarbete mellan våra lärosäten lett till en gemensam konferens, Pedagogisk utveckling i högskolan (PUH), där de högskolepedagogiska utvecklingsarbetena presenteras. Dels för att sprida pedagogiska erfarenheter över lärosätesgränserna, dels för att säkra kvaliteten i de två högskolornas respektive utbildningar. Genom att skriva och presentera ett pedagogiskt utvecklingsarbete i en autentisk konferenssituation blir kunskapen kollektiv och till gagn för fler än den enskilde individen.
	Årets konferens gick av stapeln vid Högskolan i Borås den 14-15 april. Under konferensen visades en bredd av arbeten upp, som exempel kan nämnas områden såsom Bolognaprocessens inverkan på utbildningarna, entreprenöriellt tänkande, att utveckla studenters skrivande, lärandemiljö och distansutbildningar – bara för att nämna några. I kvalitetssäkringssyfte skedde dessutom bedömningen av arbetena över lärosätesgränserna. I denna utgåva återfinns alla presentationer i form av abstract eller ”full papers”. Syftet med denna skrift är att sprida resultat över ämnes-/institutions- och lärosätesgränser. 
	Vi tackar varmt alla deltagare för ett väl genomfört arbete.
	Högskolepedagogiska enheterna vid Högskolan i Borås och Högskolan Väst.
	Bolognaprocessens inverkan på lärandet
	Agnes Andersson, Anita Pettersson  | Högskolan Boråsoch Helena Filipsson Nyström  
	Abstract

	Under de senaste tolv åren har ett stort antal europeiska länder samverkat för att nå en enad utbildningsstrategi inom EU, den s.k. Bolognaprocessen. Incitamentet var att skapa en miljö som främjar anställningsbarheten och rörligheten hos arbetskraft inom EU och övriga välden. Målet är att senast 2010 ha skapat förutsättningar för en ”European Higher Education Area” med konkurrenskraft gentemot t ex USA och Sydost Asien. 
	Här görs en jämförelse av tre olika utbildningar före och efter Bologna för att svara på frågan om Bolognaprocessen påverkat lärandet. Utbildningarna ges vid två olika lärosäten i Västra Götalands Län. Arbetet med Bolognaprocessen har skett i olika takt både inom och mellan olika lärosäten. Program- och kursplaner har blivit tydligare, lärandemål har införts, undervisningsformerna har blivit mer genomtänkta och examinationsformerna har kopplats till lärandemålen. Förändringarna har till största delen bidragit till en förbättrad lärandemiljö.
	Introduktion
	Universiteten har under århundraden förändrats för att möta samtidens efterfrågan. I Sverige influerades det högre lärandet av Humboldt traditionen och anglosaxiska synsättet att högre utbildning skall vara tillgängligt för en större krets än privilegierade, adel och präster (1). Denna utveckling har fortsatt in i vår tid. Det senaste bidraget till en föränderlig högskola är Bologna deklarationen (2).
	Målet då processen inleddes 1999 i Bologna var att göra Europa till ett sammanhållet område för högre utbildning, ”European Higher Education Area”, och att säkra jämförbar utbildningskvalité och akademiska examina inom Europa. Genom Bolognaprocessen hoppas de 49 involverade europeiska länderna uppnå tre mål:
	 att rörligheten av arbetskraft skall öka
	 att anställningsbarheten skall främjas
	 att stärka konkurrenskraften för utbildningsområdet Europa (3)
	I Sverige har Bolognaprocessen implementerats i och med högskolereformen 2007 (SFS 2006:1053) och den nya högskoleförordningen. Här definieras ett förändrat poängräkningssystem där 1 poäng blir 1,5 högskolepoäng; förändrade generella examina med uppdelning på grundnivå (kandidatexamen, avancerad nivå (master) och forskarutbildning) (4). Läroplaner och studieplaner för olika utbildningarna blir obligatoriska och specificerade lärandemål skall anges för varje kurs. Dessutom införs ett nytt 7-gradigt betygssystem, European Credit Transfer System (ETCS), där alla betyg skall bli jämförbara. Till alla examensbevis ska bifogas ett kostnadsfritt ”Diploma Supplement” som på engelska utförligt beskriver den aktuella examen samt nivå på utbildningen. I examensbeviset ska antalet högskolepoäng examen omfattar anges, samt beskrivning av förväntade lärandemål (learning outcomes). 
	Kvalitetskontroll av utbildningar, lärare, kurser etc. är en central fråga i Bolognaprocessen (5). Den kanske största förändringen är att man går över från ett lärar- och kurscentrerat fokus till ett studentcentrerat och målfokuserat perspektiv då specifika lärandemål skall uttryckas i varje kursplan och utbildningsplan (4). 
	Inflytandet av Bolognaprocessen har varit olika tydligt inom olika lärosäten och olika utbildningar. Denna kartläggning av tre olika utbildningar vid två svenska lärosäten studerar om Bolognaprocessen inverkat på lärandet. Är Bologna deklarationen en papperstiger? Har de administrativa förändringarna ett negativt inflytande på lärandet eller har uppstramningen och studentcentreringen givit ett bättre lärandeklimat?
	Material och Metod
	Material
	Baserat på egen kunskap och intresse har tre utbildningar utvalts:
	 Logistikingenjörsprogrammet (180 hp) vid Högskolan i Borås
	 Läkarprogrammet (330 hp) vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
	 Masterprogrammet Energi- och materialåtervinning (120 hp) vid Högskolan i Borås
	Från varje utbildning har en kurs valts för djupstudier: 
	 Logistik 1 – (Logistikens verktyg och metoder) (7,5 hp) är på grundläggande nivå 
	 Internmedicinkursen (38 hp) ligger under termin 6-8 på läkarprogrammet och sträcker sig över de första 3 åren som betecknas som grundnivå och fortsättningen som är på avancerad nivå 
	 Energiåtervinning – termiska system (7,5 hp) återfinns på avancerad nivå
	Metod
	Värdering av Bolognaprocessens effekt har gjorts strukturerat genom att: 
	 Identifiera den sista icke Bologna-anpassade kursen och den första Bologna-anpassade 
	 Genomföra en strukturerad djupintervju (appendix 1) med kursledare utifrån i förväg utskickade frågor avseenden gjorda förändringar med anledning av Bolognaprocessen
	 Ta reda på kursresultat före (sista examinationen) och efter Bolognainförandet
	 Göra litteratursökning
	Effekten på lärandet har evaluerats genom att:
	 Jämförelse av program respektive kurs och före och efter Bolognaförändringarna
	 Jämföra lärandemålen före och efter Bolognifieringen av kursen
	 Studera examinationsformer före Bologna och efter Bologna och dess relation till lärandemålen
	 Kommentera lärandemålen i förhållande till kraven i arbetslivet
	 Jämföra effekterna av Bologna processen utifrån kandidat, magister och masterprogram
	 Studera betygens förändring med anledning av Bologna och dess inverkan på lärandeklimatet
	Resultat
	Program, övergripande struktur
	Bologna tydliggjorde skillnaden mellan grundnivå och avancerad nivå, med en högre grad av fördjupad inlärning. Utbildningarna är numera mer enhetligt strukturerade med till största delen 3 år på grundnivå, 2 år på avancerad nivå (master). Tidigare, före 2000, fanns bara 1-åriga magister utbildningar i Sverige. År 2000 startade arbetet på Ingenjörshögskolan att närma sig Bologna genom att utöka några magisterprogram till 1,5 år och från och med 2003 har det både funnits 1- och 2-åriga magisterprogram. De 2-åriga gjordes 2006 om till 2-åriga masterprogram efter ansökan till Högskoleverket. Även om 1-åriga magisterutbildningar inte ingår enligt Bologna så finns de kvar. 
	Inom logistikingenjörsprogrammet var utbildningen 3,5 år på grundnivå med en valbar komplettering med ett 1-årigt magisterutbildningsprogram. Efter Bolognaanpassningen blev grundutbildningen 3 år och en valbar masterutbildning till logistikingenjör på 2 år.
	Läkarutbildningen kvarstår i oförändrad längd på 5,5 år, men individuella projektarbetet ökas från 15 till 30 hp med sekundär inverkan på andra kurser som kortats. Internmedicin har blivit av med ca 3 veckor och vissa undervisningsdelar har därför komprimerats.
	Programmet för materialåtervinning skapades 2007 i och med kraven på ett formellt masterprogram, som en utveckling från teknologie magister i kemiteknik med inriktning mot resursstyrning och materialåtervinning och är numera mer inriktad på energi. 
	Kurser
	Logistik 1 genomförde den sista obolognifierade kursen 2005-2006 och den första bolognifierade första 2006-2007. Kursplanerna har gradvis anpassats till Bologna. 
	Den sista obolognefierade internmedicinkursen vid läkarprogrammet examinerades januari 2010 och den första bolognefierade gruppen studenter tenterade ett år senare i januari 2011. Nytt på kursen är att det har lagts till en vecka med case och ett livsstilsblock– något som initierats av Bolognas krav på bredd och reflektion på avancerad nivå.
	Kursen Energiåtervinning – termiska system har funnits sedan 2005-2006. Läsåret 2008-2009 är den första den bolognifierade kursen.
	Lärandemål
	Före Bologna var kursmålen på båda ingenjörsutbildningarna inte lika tydligt skrivna som efter Bolognaanpassningen. Inom Logistik 1 kursen uppdaterades lärandemålen efter Bologna. Lärandemålen sätts av kursansvarig lärare, eftersom annan ämneskompetent person ofta saknas, ibland i diskussion med programansvarig. Vid kursstart går kursansvarig lärare igenom kursplanen för att tydliggöra målen för studenterna. Inom läkarutbildning har internmedicinkursen som helhet fått kursmål satta av kursansvarig men också har samtliga ansvariga på delområdena tvingats till att formulera en studiehandledning med konkreta lärandemål och hur de skall uppnås. Detta har inte funnits tidigare. Lärandemålen används ännu inte i undervisningen då de är rykande färska. Målformuleringarna i kursplanen för energiåtervinning – termiska system har omformulerats och bearbetats och de ska numera visa de kriterier som behövs för att få godkänd i kursen. Målen gås igenom första kurstillfället för att ge en tydlig bild om kraven för godkänd kurs. I målen framkommer inte vad som krävs för överbetyg.
	Inom ingenjörsutbildningen finns branschråd där regelbunden avstämning görs för att värdera om studenterna lär sig på utbildningen vad som förväntas och krävs i arbetslivet. Inom läkarutbildningen sker diskussioner med övriga lärosäten någon gång per år för harmonisering men det finns skillnader pga. olika profilering och undervisningssätt. De lärandemål som sätts upp av delmomentsansvarig sker i samråd med kliniskt verksamma läkare och torde därför motsvara kraven i arbetslivet. 
	Lärandemålens komplexitet enligt Blooms taxonomi (6) bör också återspegla om kursen ligger på grund eller avancerad nivå. Inom Logistik 1 som är på grundnivå är 75 % (6/8 mål) av lärandemålen utgångna från de tre nedre nivåerna för lärande (faktakunskaper, förståelse och tillämpning). På kursen för internmedicin utgår 83 % (10/12 mål) på grundnivå från de lägre nivåerna medan det avancerade delen enbart återfinns begrepp kopplade till analys, syntes och värdering (9/9 mål). I kursen Energiåtervinning – termiska system på avancerad nivå återfinns 100 % från den nedre halvan vilket förefaller märkligt. Det faktum att kursplanen bara går att hitta på svenska främjar inte saken, eftersom både kursen och program ges helt på engelska. Denna upptäckt var oväntad och fler kursplaner studerades därför. Resultatet visade att på kandidatnivå var kursplanerna mer genomarbetade än på masternivå där några kursplaner var i stort behov av både omarbetning och översättning. 
	Undervisningsformer
	Inom lärosäten och institutioner varierar undervisningsformerna. På Logistik 1 förekommer föreläsningar och projektarbete. I föreläsningarna presenteras teori varvat med praktiska exempel och räkneuppgifter. Projektarbete innefattar antingen ett fiktivt case, eller ett företagsanknutet problem. Detta inkluderar handledningstillfällen, rapportskrivning och en muntlig presentation. Internmedicinkursen har verksamhetsförlagd utbildning, gruppundervisningar, seminarier, studieuppgifter, undervisningsronder, föreläsningar och praktiska övningsmoment. Kurstidsminskningen har dock bidragit till en komprimerad undervisningstid för vissa ämnesområden. Inom Energiåtervinning-terminska system är föreläsningar, räkneövningar, laborationer och grupparbeten inkluderade. I de flesta kurser ingår också studiebesök och ibland laborationer ute i industrin. I och med Bolognaprocessen och arbetet med program- och kursplaner har vissa förändringar i utbildningsformerna också skett. Seminarier, diskussionsgrupper, projektarbeten, webbaserat material mm. har ökat. Detta beror troligen på att de specificerade lärandemålen inte går att mäta med endast en salstenta, vilket man oftast gjorde tidigare. 
	Examinationsformer
	På Logistik 1 har inte examinationsformen ändrats utav Bolognaprocessen. Inom tekniska utbildningar används ofta traditionella examinationssätt som salstentor. Här examineras mål kring tillämpning av metoder i de flesta kurser ingår även laborationer och projektarbeten för att kunna examinera mot andra mål, såsom förståelse för system och teori. Projektarbeten är ofta företagsanknutna, där verkliga problem skall analyseras och examineras i rapporter samt presentation. Det finns en strävan att värdera allt i lärandemålen i examinationen, vilket ofta är omöjligt och frågan är om det är nödvändigt. Normalt skrivs tentor och uppgifter utifrån lärandemålen. Vid tentamina 2004 tenterade 88 personer och 79 (90 %) hade betyg 3 eller högre, 2009 tenterade 131 personer och 95 (72 %) klarade tentan. Det är dock svårt att säga om skillnaden beror på Bologna då 92 % klarade tentan 2010 och kursteamet har bytts flera gånger sedan 2004.
	Examinationen på internmedicinkursen har genomgått stora förändringarna i och med Bolognaprocessen. Den tidigare examination var mer ytligt baserad med en salstenta och en muntlig ”sit-in” där studenten presenterades för en slumpmässigt utvald patient. Nu har examinationen delats upp i 3 delar. Den skriftligs finns kvar där kursledningen aktivt ber om tentamensfrågor utgångna från lärandemålen Skrivningen består av korta svarsfrågor som i de flesta fall kräver en analys av ett händelseförlopp – en fallbeskrivning – med följdfrågor. Faktafrågor förekommer också. Vid muntlig examination samlas tre studenter tillsammans med lärare. Tillgängligt finns 3 boxar: en med diagnoser, en med symptom och en med livsstilsfrågor. Studenten får dra ett kort ur varje box och redogöra fullständigt för ämnet. Dessutom ingår en portfölj av uppgifter där studenten under kursen dokumenterar det som bidrar till den egna utvecklingen t.ex. jourer och de två sit-ins som numera poängsätts och fokuserar på konsultationsteknik. Av de 95 studenter som fanns på kursen i januari 2010 gick 93 upp på den skriftliga tentamen, 5 st. underkändes (5.4 %). 2011 var motsvarande siffror 91 personer på kursen, 88 tenterade och 5 underkändes (5.7 %).
	I kursen energiåtervinning examineras studenterna med salstenta, laborationer och projektarbete. Både laborationer och projektarbete mäter djupkunskaper hos studenterna som att samla information, analysera, räkna, förklara, jämföra, sammanställa mm. När kursen gavs 2005 hade den 14 deltagare som alla gjorde salstentan, 4 st. underkändes (28 %). 2010 hade kursen 19 deltagare, alla tenterade och 2 st. underkändes (12 %). 
	Vid genomgång av senaste tentamen i kursen i Logistik 1 finns 70 % av examinationsfrågorna i målbeskrivningen. Resten är ett utrymme för överbetyg. På internmedicinkursen återfinns 41 av 45 frågor i kursmålen. Kursmålen är generella och torde inte ge någon större studiehjälp. Studiehandledningsdokumenten kommer här väl till pass. I kursen energiåtervinning – termiska system täcks lärandemålen enkelt eftersom de är så lågt satta. Om studenterna vore medvetna om lärandemålen skulle de hävda att tentan var för svår. De lärandemål man borde sätta och förhåller sig till är betydligt mer komplexa. Det är utifrån salstentan som de graderade betygen sätts, vilket kan få eleven att känna sig orättvist bedömd om man gjort bra ifrån sig på laborationer och projektarbete men lyckats sämre på tentan. Läraren måste motivera betygsättningen och tentamensresultatet är enkelt att referera till, även om de tänkta lärandemålen oftast bättre speglas i laborationer och projektarbeten.
	Betyg
	På Läkarprogrammet har betygsystemet förblivit opåverkat av Bologna och G (godkänd) och (U) underkänd kvarstår. På ingenjörshögskolan har man infört betygsskalan A-F (ETCS) parallellt med den gamla skalan u-3-4-5 där 3 motsvarar G. Redan 2003 var det möjligt för studenter att få sitt betyg i A-F skalan och sedan 2007 är det obligatoriskt på avancerad nivå. ETCS är utformat för att vara en relativ betygsskala, dock tillämpas den som en absolut betygsskala. Betyget FX används sällan på ingenjörshögskolan då man inte ger studenter som missat en tentamen en extra uppgift för att komma upp till godkänt utan detta hanteras genom omtentamina.
	Diskussion

	Samtliga av de analyserade programmen och kurserna har påverkats av Bologna, hur mycket och på vilket sätt skiljer sig dock. Utbildningarna är numera mer enhetligt strukturerade med till största delen 3 år på grundnivå, 2 år på avancerad nivå (master). Märkligt är det svenska ”lagomsystemet” att magisterutbildningen på 1 år fortfarande kvarstår. Den ökar inte rörligheten ur europeiskt perspektiv. Det ökade utrymmet för projektarbete på i utbildningsplanen för avancerade utbildningar tar tid från andra kurser men eftersom projektarbete är ett utmärkt sätt att använda kunskap, syntetisera, analysera så främjar det djupinlärning (1), men också att mer komplext applicera kunskap på nya situationer. Sannolikt speglar den ökande tiden för projektarbete också en vilja att föra in ett vetenskapligt synsätt i utbildningen då studenten ofta går parallell kurs i vetenskapsmetodik. Förbättringen av utbildningarnas struktur borde därför haft en positiv effekt på lärandenivån.
	Kursplaner ska vara skrivna på ett sådant sätt att studenterna kan veta vad som krävs för godkänd kurs. Det är formuleringen av lärandemålen som är det viktiga verktyget. Kursens aktiviteter tillsammans med examination ska säkerställa att målen nås vilket har beskrivits av John Biggs 1996 som ”Construktive alignement” (7) (figur 1). 
	Figur 1.  ”Constructive alignment” modifierat från John Biggs 1996 (7) 
	Införandet av specifika lärandemål har varit ett arbetsinstrument för läraren som tvingas strukturera kursinnehållet och målet med utbildningen. Det har gett läraren utrymme för reflektion om hur lärandet mest gynnas. Det är inte längre nog at lära ut ett innehåll utan målet är att uppnå lärande och metoder och undervisningsformer har setts över. Under begreppet värderingsförmåga och förhållningssätt har mer reflektion, mångfald och hållbarhet införts. Kursplanen behäftas också av ett studentperspektiv där studenten får mer ansvar. Målen är satta, metoderna hur de skall uppnås fastställda och det är studentens resa att nå dit. 
	Genom mer komplexa lärandemål gynnas djupinlärning. Detta avspeglas i användandet av Blooms taxonomi (6) där mer komplexa beskrivningar används ju högre upp i lärandeprocessen studenten kommer. Genom införandet av lärandemål har lärandet underlättats av Bolognaprocessen. Invändningar finns dock då lärandemålen ännu inte används i praktiken på samtliga studerande utbildningar. Dessutom sätts lärandemålen av den enskilde kursledaren och det finns ingen harmonisering mellan olika lärosäten med samma utbildning eller en gemensam agenda för Europa över vad t.ex. en läkare skall uppnå för mål inom internmedicin. Detta underlättar inte utbytbarheten då målen för samma utbildning kan vara satta på olika sätt. Dessutom definierar lärandemålen kravnivån för godkänd kurs, de definierar inte vad som krävs för överbetyg. Detta skulle behöva tydliggöras. Det finns således en diskrepans mellan ideal och verklighet även om lärandemålen har bidragit till ett förbättrat lärande. 
	Utbildningsformerna har inte ändrats i alla de studerade utbildningarna i samma utsträckning. Enligt Marton (8, 9) är variation i undervisningsformerna en förutsättning för att främja djupinlärning. Variation i utbildningen kan säkerställas även om en undervisningsform ökar eller minskar i omfattning. För att egentligen säga något om hur det har påverkat lärandet kan det vara lämpligt att utvärdera vad studenterna har med sig senare då en tid förflutit sedan kursen. Vidare så skapas inte all variation i det paket som presenteras i kursen av läraren utan studenternas eget arbete och val av studieformer bidrar också till variation. Seminarier, diskussionsgrupper, projektarbeten, webbaserat material mm. har ökat. Detta beror troligen på att de specificerade lärandemålen inte går att mäta med endast en salstenta vilket man oftast gjorde tidigare.
	Vi kan inte examinera allt i lärandemålen – det blir ett slumpmässigt urval. Om målen på kursen enbart examineras måste studenten rimligtvis ha 100 % på tentan. Så är det inte eftersom det ges utrymme för högre betyg och godkänt nivån motsvaras av den gräns som sätts för att man har klarat tentan. För att tydliggöra detta borde en tenta delas upp i två delar – en som motsvarar godkänt och en där man får överbetyg. Genom Bolognaprocessen har vissa utbildningar givits ett bredare examinationssätt som bättre speglar Bolognaprocessens krav på djup och breddning. Genom labrapporter, sit-ins, projektuppgifter kan en djupare förståelse premieras även om kursen är på grundnivå där det finns en större risk att man klarar sig igenom med ytkunskaper (1), eftersom målen utgår från en icke-komplex lärandenivå. Flera typer av examensuppgifter ger också variation och bidrar till lärandet i sig (8, 9). Den ultimata examinationsformen torde vara uppdelad, varierad och i sig generera ett ökat lärande på djupet gärna i dialog med annan individ som kan reflektera och ge nya infallsvinklar (10) s.k. transformativt lärande (1). En examination borde inte bara kontrollera lärande utan också konstruera lärande.
	Att koppla constructive alignment (7) till betygsättning enligt Bologna betyder att examinationen måste ge utrymme för mera avancerade svar utöver godkänd kurs. Att lärandemålen inte beskriver kraven för överbetyg utan bara godkänt gränsen kan innebära problem vid betygsättning. Kraven för överbetyg borde också specificeras i målbeskrivningarna, för att säkerställa kontinuitet och att ett absolut betyg betyder samma sak från år till år. Att olika kurser och utbildningar har olika betygsystem gör det svårt att jämföra. Vidare är det svårt att jämföra studieprestationer från olika högskolor och universitet, eller olika länder där olika praxis för betygsättning och examination förekommer. Syftet med Bologna processen var att öka rörlighet och jämförbarhet (3, 4), men trots detta är kraven för godkänt inte jämförbart mellan kurser på olika högskolor. Med betygsättning blir det ännu svårare då det inte är tydligt vad kraven för ett C eller en 4 är. ETCS betygsskalan innefattar A-F och F/X, detta betyder att studenten har fått underkänt men har rätt att komplettera för att kunna få godkänt. Betygen i sig driver inte på lärandet, men de skapar i värsta fall betygshets. 
	Från denna översikt över tre kurser i tre utbildningar kan konkluderas att Bologna processen bidragit till ökade lärandeförutsättningar. Reflektionen hos läraren har ökat kring själva lärandet och verktygen har förbättrats. Strukturen kan dock förbättrats ytterligare genom att använda Blooms taxonomi mer stringent i uppbyggnaden av lärandemålen utifrån grund och avancerad nivå, använda lärandemålen mer aktivt i undervisningen och framförallt likrikta mål, examination och betyg för samma utbildning vid olika orter i olika länder. Det är också viktigt att tydliggöra vad som är godkänd kurs och vad som krävs för överbetyg. Slutligen vore det ultimata för ett ännu bättre lärande att examinationen inte bara kontrollerar lärandet utan konstruerar ytterligare insikter. 
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	Appendix 1

	Frågor inför Djupintervju med kursledare – Projektarbete Bologna processen:
	1. Vilka förändringar har genomförts till följd av Bologna?
	2. I vilken takt?
	3. Vilka ytterligare följdförändringar har gjorts på kurserna?
	4. Finns det kurskritik före och efter?
	5. Hur kommer man fram till själva lärandemålformuleringarna?
	6. Vem bestämmer målet och vad baseras det på?
	7. Används målformuleringarna i undervisningen?
	8. Hur korreleras examinationen med lärandemålen?
	9. Värderar examinationen allt i lärandemålen?
	Textbearbetning – en lärandemodell för att möta studenter i deras skrivande
	Ann-Sofie Karlsson | Högskolan i Borås
	Inledning 

	Bakgrunden till föreliggande utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i den allt sämre skriftspråkskompetens som uppmärksammats hos dagens universitets- och högskolestuderande. Högskoleverket konstaterar i sin rapport Förkunskaper och krav i högre utbildning (2009:16 R) att studerande idag är sämre än tidigare på att uttrycka sig i skrift. För högskolan och universiteten innebär det nya utmaningar när det gäller undervisningsmetoder och med att klara detta utan att sänka rådande kunskapskrav. Det är därför viktigt att tidigt i utbildningen upptäcka de behov av stöd som finns och utifrån detta erbjuda studenterna relevant utbildning och undervisning gällande grundläggande skriftspråksnormer och en guidning i det akademiska skrivandet. Ask (2007) menar att: ”Ett erövrande av en akademisk skriftspråkskompetens kräver både individuella och institutionella insatser och en lärandemiljö som öppnar för en medveten utveckling av det akademiska skrivandet.” (s.166) Studenters bristande skriftspråkskompetens är ett ständigt återkommande samtalsämne hos mig och mina kollegor på lärarprogrammet, något som jag menar inte är unikt för vårt lärosäte. 
	När studenter inte enbart hänvisas till vad kurslitteraturen säger, utan samtidigt får hjälp av en handledare lär de sig det akademiska skrivandet. Allra bäst lär de sig enligt egen utsago om de får hjälp av kamrater och samtidigt läser kurslitteraturen. Det är dessutom viktigt med handledning från lärarhåll, dels för att få en bekräftelse på att de passar på den högre utbildningsnivån och dels för att handledningen bidrar till utvecklandet av den aktuella kompetensen (Ask 2007). 
	Många studenter upplever att lärare tar för givet att de kan olika saker som presenteras för dem, en slags tyst kunskap. Det som upplevs som självklart kan finnas med i kurslitteraturen, men denna läses inte alltid. Det är också vanligt att studerande på högskolan i ett försök att verka mer akademiska i sina texter helt omedvetet blandar stilnivå. De skribenter som inte är vana vid skrivprocessen, blir medvetna om de skrivkonventioner som gäller först när de bryter dem och uppmärksammas på detta (Ask, 2007). 
	På lärarprogrammet vid Högskolan i Borås har jag som adjunkt i svenska språket, tillsammans med kursansvariga för första terminen, diskuterat vad vi kan göra för att bidra till att utveckla dessa studenters skriftspråkskompetens. Mitt läraruppdrag handlar främst om att stödja de lärarstudenter som behöver hjälp när det gäller skriftspråket och att vara ett komplement till den studentsupport som finns centralt på högskolan. Jag möter studenter individuellt, men är allt mer involverad i de tidiga kurserna och bidrar därmed till att samtliga studenter får möjlighet att ta del av det innehåll som berör den egna skriftspråkskompetensen. I denna inkluderande lärandemodell ges alla möjlighet att hitta sin egen kompetensnivå att bygga vidare på. 
	Det är viktigt att enskilda studenter inte känner sig utpekade, utan får möjlighet att tillsammans med kurskamrater träna på och diskutera den egenproducerade texten. Det är ett tankesätt som syftar till att inkludera alla studenter och få varje individ att i en gemensam dialog upptäcka vad som är viktigt att arbeta med för att nå bättre resultat och för att utveckla den egna skriftspråkskompetensen. Dysthe och Igland (2003) tolkar Bachtin som de menar ser dialogen som ett betydelsefullt verktyg för att ge den insikt som kan leda till nytt lärande.
	I det transformativa lärandet kan man som student tränas i kritisk reflektion. ”En utbildning kan ge tillfälle till övning i att tänka och göra annorlunda än tidigare. De studerande kan ha stöd av att tillsammans med andra smälta och bearbeta nya tankesätt; det underlättar ofta att se andra också gå igenom en liknande lärprocess som man gör själv.” (Wilhelmsson, 2004, s.63-64) Det egna kunskapsinhämtandet underlättas om studenterna ser att alla i större eller mindre omfattning behöver arbeta med att utveckla den egna skriftspråkskompetensen.
	Min roll som kunskapsförmedlare tar sin utgångspunkt i sociokulturella inlärningsteorier där jag ser som min uppgift att skapa ett sammanhang av trygga relationer. Dysthe (2003) tolkar Laves uppfattning om lärande som handlar om att ”… allt lärande är situerat, dvs. invävt i den lärandes praktiska liv.” (s.62) Om lärandet ska vara meningsfullt är det också viktigt att kunskap och lärande upplevs som betydelsefulla i den aktuella kontexten (Dysthe, 2003). Förhoppningen är att den studerande vågar ge sig ut i ett öppet prövande utifrån den nya kunskap som presenteras. Det handlar om att utveckla ett kunskapsförmedlande arbetssätt som bidrar till att studenten når insikt om och kan relatera den nya förståelsen till den kunskap den redan har och på så sätt stå bättre rustad att möta de krav som ställs under utbildningen. 
	Bron och Lönnheden (2004) beskriver Meads teori som bland annat handlar om det betydelsefulla i att studenter lär tillsammans med andra och utifrån det skapar en individuell kunskap som bidrar till att vidga det egna synsättet. Det är viktigt att det som lärs ut kan kopplas till något för att bli begripligt. Studentens livserfarenhet fungerar som en hjälp i kunskapandet och bidrar till en fördjupad och ny förståelse för det som presenteras. Lärandet ses som en social process, något Mead kallar symbolisk interaktionism. Med detta som utgångspunkt har en arbetsmodell utarbetas och utvecklats under fem terminer i samband med studenternas första skriftliga inlämningsuppgift och det är detta arbete som presenteras här.
	Syfte

	Syftet med utvecklingsarbetet är att visa hur undervisningen tidigt i utbildningen kan utformas så att studenterna blir medvetna om vad som brister i den egna skriftspråkskompetensen samt vad som kännetecknar en akademisk text. 
	Vetenskapliga teorier bakom det förändrade arbetssättet

	Som ansats i utvecklingsarbetet används aktionsforskning, där jag intar rollen som forskare. Syftet med att använda aktionsforskning som redskap är att jag vill genomföra en förändring för att se hur jag i rollen som kunskapsförmedlare kan bidra till att förbättra studenternas skriftspråkskompetens. Det handlar därmed om att förbättra min egen praktik med det övergripande syftet att öka studenternas kunskapsbas. 
	Aktionsforskning beskrivs som en användbar metod om jag vill ta reda på hur det jag gör påverkar andras lärande och om jag i samband med detta ställer frågor som till exempel hur jag gör och vad som händer i en viss situation (McNiff & Whitehead, 2006). När jag studerar min egen praktik väcks frågor som hjälper mig att förstå mig själv och det problem som forskningen rör, samtidigt som nya frågor väcks. Den kunskap jag redan har kan med hjälp av reflektionen i aktionsprocessen göras medveten och bli synlig för mig, något som av McNiff och Whitehead (2002) benämns generativ transformation theory. När den egna praktiken förändras är det viktigt att vara medveten om att det inte finns färdiga lösningar och att de nya arbetssätt som prövas utifrån reflektionen är ett resultat av att
	deltagarna är levande varelser i en kontext av ständigt pågående förändringar (McNiff & Whitehead, 2006). 
	I mitt utvecklingsarbete har jag utgått från ett problem, sett vari problematiken ligger och sedan reflekterat över hur lärandet kan utformas för att den studerande ska bli medveten om och ges tillfälle att höja sin skriftspråkskompetens. Jag har agerat genom att genomföra förändringar och sedan har reflektionsprocessen startat om igen. Själva förändringen tar sin utgångspunkt i de reflektioner som görs utifrån det problem som startar utvecklingsarbetet (Rönnerman, 2004). Detta är en modell inom aktionsforskningen som ofta liknas vid den spiral som introducerades av Kemmis och McTaggart 1998. Aktionsforskningens moment: planera, agera, observera och reflektera ingår där i en spiralformad rörelse i en icke förutbestämd ordning. Processen kan påbörjas genom ett reflekterande över till exempel det egna arbetssättet, eller genom att försöka besvara en fråga. De nya frågor som uppkommer bygger sedan vidare på spiralen (McNiff & Whitehead, 2002). 
	Tillvägagångssätt

	Här beskrivs utvecklingsarbetets olika faser från starten våren 2009 fram till idag, vårterminen 2011. Förändringarna tar sin utgångspunkt i de reflektioner som görs efter varje lärtillfälle. En översikt av utvecklingsarbetet visas i bilaga 1.
	Läsning av studenternas första text 

	Jag börjar våren 2009 med att erbjuda en föreläsning i akademiskt skrivande och att läsa samtliga lärarstudenters första inlämningsuppgifter. Utifrån de brister jag ser när det handlar om grundläggande skriftspråkskompetens kallas skrivsvaga studenter till ett individuellt möte, för att se hur vi gemensamt kan gå vidare för att öka deras kunnande. Som lärare upplever jag att det blir en modell som snarare fungerar utpekande för individen, än som en hjälp att komma vidare. Det är inte bra eftersom insikten om deras bristande skriftspråkskompetens, till stor del, inser jag, inte finns i deras medvetande, utan i mitt. Det leder heller inte till en utmanande och utvecklande dialog utan mer till en överordnad - underordnad rollfördelning där jag är den som levererar färdiga lösningar.
	Mindre studiegrupper skapas

	Förändringen som genomförs under nästa termin, hösten 2009, med de nya lärarstudenter jag bedömer behöver arbeta extra med sin sitt skriftspråk, handlar om att skapa mindre studiegrupper där jag under fem miniföreläsningar om en timma vardera går igenom skrivandets grunder. Ett problem med dessa träffar är att hitta tider då alla har möjlighet att delta och att få dem motiverade. Också denna modell, menar jag, fungerar utpekande och resultatet av detta visar sig i bristande motivation hos studenterna, som därför inte heller omsätter den nya kunskapen i praktiken, i alla fall inte i någon större omfattning. Eftersom de inte får några övningar att träna på, utan endast får ta del av det som förmedlas muntligt och skriftligt på tavlan, blir möjligheten att relatera innehållet till det egna skrivandet begränsad.
	Akademiskt skrivande 

	Frågan handlar nu om hur jag kan utveckla undervisningen så att det utpekande momentet försvinner och så att innehållet naturligt kopplas till studenternas egenproducerade texter. Jag noterar att flertalet av studenterna behöver någon form av stöd i sitt skrivande. Som ett stöd för alla skapas en kombinerad föreläsning och workshop, Akademiskt skrivande, där de lär gemensamt och i en och samma kontext ges möjlighet att öka den individuella skriftspråkskompetensen (Bron & Lönnheden, 2004; Dysthe, 2003). 
	Föreläsningens innehåll utgår främst från de brister som tydligt visat sig i de studerandes texter, både de jag har läst och de som forskningen visat vara vanligt förekommande hos nya studenter i en heterogen studentgrupp (Ask, 2007). Det handlar i detta fall om okunskap om skriftspråksnormer och vad som kännetecknar det akademiska skrivandet, allt kopplat till skrivprocessen.
	Det visar sig att det som förmedlas inte får förväntat genomslag i studenternas kommande texter. Det stannar därmed vid teoretisk kunskap som inte omsätts i praktiken. Dels finns ingen kurslitteratur till föreläsningen och dels upplevs det svårt att sätta sitt eget skrivande i relation till det som förmedlas. Kunskapsinnehållet måste förstås i förhållande till studentens eget textskapande (Bron & Lönnheden, 2004) och utmaningen blir därför att hitta en lösning på hur det kan genomföras i praktiken.
	Textbearbetning 1

	Den tredje terminen, vårterminen 2010, försöker jag därför hitta ett tydligt sätt att medvetandegöra studenterna om sin egen skriftspråkskompetens. De drygt 250 nya lärarstudenterna delas in i grupper om cirka 25 personer i syfte att möjliggöra en lärande dialog under föreläsningen och som en möjlighet att synliggöra individen. Föreläsningen genomförs vid sammanlagt åtta tillfällen under en och samma vecka. Den är obligatorisk och får ingå som del av examination och det ställs krav på att ha med den egenproducerade texten i papperskopia. Syftet med en obligatorisk föreläsning är att jag vill nå ut till samtliga studenter med samma innehåll och för att inriktningens lärare skall känna till vad studenterna har fått ta del av. 
	Under den tre timmar långa föreläsningen presenteras skrivregler, vanliga språkfel, referenshantering och vad som kännetecknar en akademisk text. Med datorns hjälp visar jag den guide om Harvardsystemet som finns på bibliotekets hemsida, för att de lättare skall veta var information om referenser finns tillgänglig. De rekommenderas att köpa Svenska skrivregler. I anslutning till de olika delarna får de gå igenom sin egen text och göra ändringar.
	Nu börjar föreläsningens innehåll avspeglas i kommande inlämningar, men fortfarande har många svårt för att skriva korrekta meningar, att hantera referenser och att dela in texten i lämpliga stycken. För en del studenter är det svårt att undvika talspråk och flera uttrycker att det svårt att förstå att de kan skriva på ett annat sätt än de pratar. Vid samtal med studenterna visar det sig, att de tycker Harvardguiden är svår att förstå och att de inte har köpt Svenska skrivregler, eftersom den inte finns upptagen på litteraturlistan. 
	Textbearbetning 2

	Med detta som bakgrund omformas föreläsningen ytterligare under fjärde terminen, hösten 2010. Förändringarna handlar om att göra studenterna medvetna om hur Harvardguiden kan läsas och hur de praktiskt kan använda Svenska skrivregler. Det innebär, förutom att föreläsningen fortfarande är obligatorisk, att det också ingår som obligatorisk del att till föreläsningen ha med sig: texten i papperskopia, Harvardguiden i papperskopia och Svenska skrivregler. Information om detta ges i det välkomstbrev som skickas ut innan terminsstart, det finns med i kurshandboken och jag informerar om det under en föreläsning om studieteknik som föregår textbearbetningen.
	Detta visar sig vara lättare sagt än gjort, att få alla att förstå viken av att ha med sig rätt material. Många förstår inte varför de måste ha med sig materialet för att få delta och det uppstår en del diskussioner kring detta. De som inte uppfyller kriterierna får dock anmäla sig till nästa examination.
	Syftet med att alla ska ha med sig materialet är att vi rent fysiskt kommer att arbeta tillsammans med det och att jag vill få alla att känna sig delaktiga i processen. Det är också viktigt att tydliggöra för studenterna att ingen av dem har skrivit en helt korrekt text, utan att det finns något som alla kan förbättra, vilket blir tydligt när också studiekamraterna bearbetar sin text. Föreläsningen innehåller samma delar som tidigare, men med den förändringen att jag visar vilka textavsnitt i Harvardguiden som bör strykas under för att de ska klara referenshanteringen i de närmast kommande inlämningarna. I samband med att de stryker under vissa delar får de också förändra i sin egen text, något som bidrar till att förändringen blir synlig för dem. Alla gör ändringar och ingen behöver känna sig utpekad. I Svenska skrivregler går vi igenom och markerar olika sidor som är bra att känna till, som till exempel styckesindelning, skiljetecken, stavning och citat. 
	I dialog diskuteras de förändringar som är nödvändiga och de studenter som känner att de vill bidra med egna exempel från sin text är välkomna att göra det. Extra påtagligt blir det för studenterna när vi pratar om meningslängd då jag ber dem hitta en mening som innehåller minst trettio ord. De räknar ihärdigt och frivilliga läser upp dessa långa meningar. Sedan följer en diskussion om varför alltför långa meningar bör undvikas. Här ges de möjlighet att berätta hur de tänkt eller inte tänkt i skrivsituationen. Likande aha-upplevelser får de när jag ber dem ringa in alla man (pronomen) som de kan hitta i sin text. För många blir det en stor överraskning eftersom de, enligt egen utsago, inte tror sig ha skrivit några man. Diskussionen handlar därefter om vilka ord de kan byta dessa man mot, vilket de upptäcker inte är speciellt komplicerat.
	Efter föreläsningen får de i uppdrag att gå hem och förändra sin text utifrån vad de har lärt sig och fundera över hur denna kunskap kan vara till hjälp i kommande skrivuppgifter. Detta lämnas inte in utan är tänkt att fungera som en fördjupad självreflektion. Vid samtal med studenterna i nära anslutning till föreläsningen förstår jag att det är många som har hoppat över detta moment. Enligt studenterna beror det på att det saknas lärarrespons kring de förändringar som genomförts.
	Samtliga lärare i kurslaget får en kort redogörelse för det innehåll som förmedlats till studenterna, samt en kopia på de understrykningar vi gemensamt har gjort i Harvardguiden och aktuella sidor i Svenska skrivregler. Syftet är att de då kan hänvisa till det material och den information som aktualiserats under föreläsningen, när de rättar kommande texter. Det är också ett sätt att medvetandegöra studenterna om att ansvaret för en presentabel text ligger hos dem som skribenter.
	Textbearbetning 3

	De förändringar som nu beskrivs är ett resultat av dialog med kursansvariga om hur vi möter upp den självreflektion vi önskar att studenterna får bekanta sig med. Resultatet av detta blir att jag nästa termin, våren 2011, väljer att behålla föreläsningen/workshopen i nuvarande form, med två tillägg, varav det första handlar om att de i en gemensam övning tränar på att använda de/dem. Jag presenterar ett facit så att de kan rätta själva och sedan används den nya kunskapen direkt i praktiken när de förändrar i sin egen text. Det andra tillägget handlar om att studenterna efter textbearbetningen träffas i grupper om två eller tre och diskuterar hur de har förändrat sina texter och vad de kan nu som de inte kunde innan (bilaga 2). Studenterna ges därmed möjlighet att med hjälp av dialog tänka i nya banor, vilket möjliggör nya insikter. 
	Eftersom studerandegruppen är stor, närmare 300 studenter, bestäms gemensamt med kursansvariga att jag snabbt ska läsa igenom alla individuella reflektioner och ge en allmän kommentar. Syftet är att ge den respons de efterfrågar. I samband med läsningen av deras texter upptäcker jag några studenter som jag bedömer behöver arbeta extra mycket med sin skriftspråkskompetens. Dessa studenter ger jag rekommendationen att ta kontakt med mig om de önskar ytterligare stöd i sitt skrivande. Följden av detta blir att allt fler studenter hör av sig och vill komma i kontakt med mig för att få hjälp att bli bättre skribenter. Flera lärare vittnar om att de i studenternas texter nu kan se en märkbar förbättring av språkhanteringen. I mittkursvärderingen både föregående och innevarande termin uttrycker studenterna att textbearbetningen och dess delar
	upplevts som bra, och det som beskrivs som bra är att de har fått ett övningstillfälle och att det är deras eget material som bearbetats (bilaga 3).
	Påbyggnad skrivregler och ökad kunskap om det akademiska skrivandet

	Som en naturlig fortsättning i syfte att utveckla studenternas skrivande håller jag föreläsningar i samband med rapportskrivande och inför tentamen i flera av deras kommande kurser. De ansvariga lärarna kommer med önskemål om vad som ska förmedlas. För att behålla den röda tråden har jag allt mer kommit att låta dessa föreläsningar bli en påbyggnad av vad jag tidigare förmedlat under Textbearbetningen. I takt med att studenterna känner sig säkrare och blir skickligare i att hantera skriftspråket och det akademiska skrivandet kan svårighetsgraden stegras. Det skapas därmed en naturlig progression i skrivandet som i förlängningen kan bidra till en ökad skriftspråkskompetens och förhoppningsvis tryggare studenter.
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	En översikt av utvecklingsprocessen
	Bilaga 2

	Individuell uppgift kopplad till textbearbetningen, Gannerud och Rönnerman.
	1. Bearbeta din text språkligt utifrån de tips som gavs under föreläsningen Textbearbetning.
	2. Diskutera med två eller tre studiekamrater vilka förändringar ni gjort i texterna.
	3. Ett individuellt dokument (max en A4-sida) författas och där följande frågor besvaras:
	- Berätta kort om de förändringar du gjort i din text.
	- Berätta om något språkligt intressant som togs upp under er gemensamma diskussion i gruppen.
	- Vad har du lärt dig när det gäller den språkliga bearbetningen av akademiska texter och din egen text i synnerhet?
	Texten skickas in på Ping Pong senast den 23/9 kl.23:59. 
	Inlämningsuppgifter: Textbearbetning Litteraturseminarium 1, Gannerud och Rönnerman.
	Dessa kommenteras av ASK i en allmänt utformad kommentar till samtliga studenter. Ni kan inte ta del av varandras inlägg på Ping Pong.
	Bilaga 3

	Studenternas kommentarer från mittvärderingen första terminen 2011 från kursen Kunskap, lärande och socialisation.
	Vid detta tillfälle utvärderades ett mål i taget ur kursplanen för kursen. Varje grupp hade möjlighet att skicka två representanter. Synpunkter som framfördes antecknades direkt under pågående möte i nedanstående punktlistor.
	Mål för kursen, fråga 2:
	använda, argumentera och positionera sig utifrån vetenskapliga texter
	- lärt oss skriva/övat oss på att skriva vetenskapliga texter 
	- bra med textbearbetningsavsnittet och sedan bearbeta sin egen text
	- bra att utgå ifrån ett innehåll/utkast som man redan hade skrivit
	Hållbar utveckling – Hur hållbar utveckling kan integreras i textila kurser
	Pia Mouwitz, Emma Häggström och Lars Hedegård | Högskolan i Borås
	Sammanfattning

	Som lärare vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås upplever vi ett tryck och ett önskemål från flera håll om ett ökat inslag av hållbar utveckling i undervisningen och studenternas utbildning. Från regeringen och högskolans ledning finns uttalade krav i t.ex. Högskoleförordningen, Högskolans policy för hållbar utveckling samt i den miljöutredning som genomfördes 2009 att perspektivet ska beaktas vid planering och genomförande av undervisning. Studenterna vid Textilhögskolan efterfrågar å sin sida en ökad diskussion om hållbar utveckling i de kurser de läser. Högskolans miljöutredning 2009/10 visar också på ett lågt inslag av hållbar utveckling i Textilhögskolans kurser och i flera av kurserna finns inget alls. För den enskilda läraren medför kraven på ökat inslag av hållbar utveckling två frågor att ta ställning till: Vad innebär hållbar utveckling i min kurs och hur ska det implementeras i min kurs? 
	I vårt pedagogiska utvecklingsprojekt närmar vi oss de två frågorna genom att reda ut: 
	- Vilka riktlinjer och styrdokument finns för hållbar utveckling vid Textilhögskolan 
	- Hur hållbar utveckling kan definieras inom textil- och mode-industrin
	- Vad utmärker utbildning inom hållbar utveckling utifrån ett pedagogiskt perspektiv
	- Hur kopplas undervisning och lärandemål till hållbar utveckling idag för Modedesignprogrammet och Textilingenjörutbildningen
	- Vad önskvärd progression är och hur lärandemål för hållbar utveckling kan se ut
	Resultatet av vårt arbete är ett förslag på modell på progression inom hållbar utveckling för två av Textilhögskolans utbildningar, förslag på lärandemål inom hållbar utveckling för dessa utbildningar, exempel på 
	läraktiviteter inom hållbar utveckling i fyra kurser samt åtta nyckelfaktorer för en lyckad integrering.
	Efterfrågan på ökat inslag av hållbar utveckling
	Enligt Högskolelagen (1992:1434, kapitel 1 § 5) ska högskolor främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I sin policy för hållbar utveckling skriver Högskolan i Borås (2010, bilaga 1) ”…hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.”. På Textilhögskolans hemsida går det att läsa att institutionen ska beakta hållbar utveckling vid planering och genomförande av utbildning samt arbeta för att göra medarbetare och studenter medvetna om och delaktiga i arbetet.
	2009/10 genomförde Högskolan en miljöutredning som slår fast att ”I utbildningen kan och bör studenterna aktivt utveckla kunskap om hållbar utveckling för att möta framtidens utmaningar...” (Högskolan i Borås, 2010, s 26). Utredningen genomförde en enkät (bilaga 2) som p.g.a. låg svarsfrekvens inte ger en hel bild, men som visar att inslaget av hållbar utveckling i kurser vid Textilhögskolan är lågt. I likhet med miljöutredningen och Kommittén för utbildning för hållbar utvecklings betänkande (2004) visar enkäten på svårigheten att fastställa en gemensam definition av ämnet, vilket kan vara en orsak till det låga inslaget. En annan förklaring kan vara att det inte är självklart hur perspektivet ska integreras. Miljöutredningen rekommenderar att Högskolan diskuterar innebörden av hållbar utveckling och hur det kan integreras i utbildningarna. Prefekten vid Textilhögskolan har också gett utbildningsledarna i uppdrag att ta fram förslag på progression inom hållbar utveckling inom respektive utbildningsprogram (bilaga 3). 
	Även studenterna efterfrågar ett ökat inslag av hållbar utveckling. 2009 undersökte en grupp studenter inslaget i utbildningarna och 2010 arrangerades en utställning om förutsättningar för textilarbetare i 1900-talets Borås och i dagens Asien. Ett stort antal av Textilhögskolans studenter deltog frivilligt vid 2010 års hållbarhetskonferens, the Design of Prosperity. Höstterminen 2011 genomfördes även en workshop på temat för nya studenter efter önskemål från tidigare studenter.
	Ett pedagogiskt problem att knäcka och vårt tillvägagångssätt
	Det finns sålunda ett behov av att undersöka hur hållbar utveckling kan integreras i kurser och hur progressionen i utbildningarna bör se ut. Som lärare är det en utmaning att finna former för hållbar utveckling anpassade efter och relaterade till målen i utbildnings- och kursplaner. Det kräver både uppfinningsrikedom och mod att våga. Utmaningen är tudelad på så sätt att det krävs ett innehåll som är relevant för ämnet, kursen och utbildningen samt en pedagogik som stödjer innehållet och som motiverar studenterna till eget engagemang (Världsnaturfonden WWF 2008). 
	Med avstamp i vårt pedagogiska problem vill vi ta reda på hur hållbar utveckling kan integreras i textila kurser samt hur en progression i en utbildning kan se ut. För att nå dit har vi undersökt:
	1. Vilka riktlinjer finns gällande hållbar utveckling för undervisningen på Textilhögskolan? 
	2. Hur definieras och vad innebär hållbar utveckling för textil- och modeindustrin? 
	3. Vad utmärker hållbar utveckling ur ett pedagogiskt perspektiv? 
	4. Hur bedrivs undervisning och hur ser lärandemålen ut gällande hållbar utveckling idag?
	5. Hur skulle lärandemål i en kurs och progression i en utbildning kunna se ut och? 
	6. Hur ser kursansvariga lärare på ämnet och att införa föreslagna lärandemål i sin kurs?
	Frågeställning ett till tre har vi undersökt genom litteraturstudier. För frågeställning fyra, fem och sex har vi utgått från befintliga utbildnings- och kursplaner för två utbildningar samt genomfört diskussioner med kursansvariga för utvalda kurser samt med studenter. Mer information om arbetet återfinns i bilaga 4. I bilaga 4 finns också en kortare introduktion till de två valda utbildningarna. Respektive utbildningsplan finns i bilaga 5 och 6. I bilaga 7 och 8 finns två matriser över samtliga kurser i utbildningarna och deras nuvarande koppling till hållbar utveckling samt våra förslag till nya lärandemål.
	Vad innebär hållbar utveckling för textil och modeindustrin?
	Hållbar utveckling definieras av Världskommissionen för miljö och utveckling, WCED (1987) som en utveckling vilken tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Begreppet kan delas upp i ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet (Se t.ex. Regeringen, 2011 & 2001 samt McKenzie, 2004). 
	Ekologisk hållbarhet 

	Ekologisk hållbarhet innebär att hushålla med naturresurser, bevara ekosystemen och se till att tillgångarna finns kvar för framtida generationer (Regeringen, 1997). För textilindustrin innebär det ett holistiskt synsätt från de resurser som krävs från framställning via användning till avfallshantering. Textilindustrin använder mycket material och idag är det ofta materialframställning och resurseffektiv produktion i fokus, men hållbar utveckling är inte enbart en teknisk fråga, materialegenskaper och användbarhet är lika viktiga. Livscykelanalyser av kläder visar att användarfasen står för en stor påverkan. Genom att tidigt planera användningen i större utsträckning finns det möjligheter att påverka hur textilier används. (Fletcher, 2008).
	Strategier för textil avfallshantering är: minska avfallet, återanvändning av produkt och återvinning av material. Vid tillverkning blir ca 90 procent av resurserna avfall och det finns stora möjligheter att reducera detta samt öka återanvändningen av textilier genom t.ex. utvecklad second hand-industri. Återanvändning handlar även om att återanvända materialet till nya produkter. Genom re-design kan t.ex. kläder uppdateras eller göras till nya produkter. Både natur-/syntetfibrer kan återvinnas, men det krävs utvecklad infrastruktur och ekonomiska incitament för att återvinningen ska växa. (ibid).
	Social hållbarhet

	Social hållbarhet innebär att verka för ett långsiktigt stabilt samhälle baserat på mänskliga rättigheter där individen har möjlighet till försörjning, skydd, känslor, förståelse, delaktighet, fritid, skapande och identitet (t.ex. McKenzie, 2004). Textilindustrin kantas av både dåliga arbetsförhållanden samt låga löner vid produktion och ett destruktivt behov för konsumenten att utifrån rådande ideal skapa sig en identitet baserad på konsumtion. Lösningarna inom området bygger på ökad omvärldsanalys och kunskap kring mänskliga behov och beteenden, att förstå modets funktionella, symboliska och estetiska roll, samt diskussioner om villkoren för produktionen. (Fletcher, 2008).
	Ekonomisk hållbarhet

	Ekonomisk hållbarhet innebär ett system som hushåller med de resurser som finns för kommande generationer, både mänskliga och materiella. Det är dock problematiskt att det som inte har ett marknadspris inte syns. För textilindustrin är detta tydligt, det kan vara lönsammare att välja ett miljöskadligt tyg än ett miljöanpassat om det är billigare att framställa. Kostnaden materialet medför under sin resterande livscykel värderas inte. Textilindustrin spelar också en stor roll för enskilda länders ekonomiska utveckling och etableras ofta tidigt i ett utvecklingsland eftersom det inte krävs stora investeringar utan är arbetsintensiv. Industrin är därför globalt utbredd och har skapat många arbetstillfällen i fattiga länder, men det finns problem när det gäller arbetsförhållanden. Förståelse för dessa aspekter och hur de påverkar människa och miljö är viktigt för textilindustrins förmåga att bidra till en ekonomisk hållbar utveckling. (Fletcher, 2008).
	Hållbar utveckling och pedagogik
	I sitt betänkande skriver Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (2004) att utbildning inom hållbar utveckling bör syfta till att ge studenterna en förmåga och en vilja att verka för både lokal och global hållbar utveckling. Vidare slås det fast att både innehåll i utbildningen och hur utbildning genomförs påverkar om detta nås eller ej samt att området förutsätter ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv (se även Världsnaturfonden WWF, 2008). Kommittén identifierar i likhet med Världsnaturfonden (2008), Thomas (2009) och Dawe m.fl. (2005) ett antal karaktärsdrag på utbildningen: 
	 Tvärvetenskapliga och holistiska belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och förlopp som behandlas med stöd av ämnesövergripande arbetssätt.
	 Är baserat på en värdegrundsdiskussion som identifierar målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov (se även Fletcher, 2009, Egger-Subititsch, 2009, Parker & Dickson [ed.], 2009 & Higginson, 2009).
	 Innehållet spänner över lång tid: från dåtid till framtid, från det globala till det lokala.
	 Demokratiska och studentdrivna arbetssätt används så att studenterna har inflytande över utbildningens form och innehåll.
	 Lärandet är experimenterande, verklighetsbaserat genom case eller projekt/uppdrag och innebär nära och täta kontakter med natur och samhälle samt innehåller undervisning med varierande metoder (se även Welsh & Murray, 2003).
	 Lärandet inriktas mot studentens förmåga att tillsammans lösa problem samt stimulerar kritiskt tänkande och handlingsberedskap (se även Steinemann, 2003).
	 Både lärandeprocess och produkt är viktig och lärarens intresse samt insats är avgörande för studenternas förmåga att omsätta teori till praktik, kunna improvisera, vara kreativa, kritiska och innovativa, samt anpassa sig.
	Högre utbildning ska dessutom förbereda studenten för en osäker framtid som inte går att förutse (Bowden & Marton, 2004) vilket stämmer bra in på området hållbar utveckling och som kan bemötas genom variation i undervisningen (Marton & Trigwell 2000). 
	Progression inom hållbar utveckling 
	Utifrån Fletcher (2008) har vi identifierat följande aspekter inom hållbar utveckling som en tänkbar progression för textilstudenter. Vi har utgått från detta när vi skapat lärandemålen i bilaga 7 och 8.
	Material – Hållbar produktion och fiberns väg genom den textila värdekedjan. 
	A. Etik – Sociala aspekter i textilindustrin.
	B. Användaraspekter – Vad som händer när textila produkter och tjänster används.
	C. Återanvändning, återvinning och avfallshantering – Ett optimalt resursutnyttjande. 
	D. Konsumtion, mode och identitet – Textilindustrin i förhållande till konsumentens behov.
	E. Lokal design, lokala resurser och lätt design – Anpassning och effektivisering.
	F. Hastighet – Produktion, konsumtion och kultur.
	G. Deltagande design – Alternativa samarbeten i designprocessen.
	Form och material I & Materiallära
	Studenter från olika utbildningar läser kursenna tillsammans. Undervisningen består av föreläsningar och laborationer som är lika för alla utbildningar och en individuellt programanpassad tillämpning. Kursansvarig menar att materiallära kan delas upp i en faktabaserad del om egenskaper hos olika textila material och en subjektiv diskussion kring hållbar utveckling. Detta gör att i dagsläget är inslaget av hållbar utveckling begränsat och inga lärandemål/examinationsmoment finns. För att nå längre in på området behöver läraren tid och tillfälle till mer diskussion med kollegor om både innehåll och progression. I våra lärandemål har vi använt progressionssteg A, C, D, E för att ge studenten en helhetsförståelse för den textila värdekedjan. Viktigt är även läraktiviteter och examinationsformer som syftar till att öka studenternas kritiska förhållningssätt. Våra aktivitetsförslag:
	 Studenterna granskar företags marknadsföring av produkters egenskaper och miljöfördelar genom att besöka butiker/hemsidor och jämföra detta med vad forskare säger. 
	 Med hjälp av interaktiva verktyg kan studenterna arbeta med materials miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv (Dombek-Keith & Loker 2009). 
	 Utifrån ett bildspel beskriver studenterna odling av bomull med egna ord och diskutera följderna av detta (Südwind Agentur, 2009). 
	 Studenterna analyserar textila produkter ur den egna garderoben och diskutera dess effekter för att uppmärksamma sin egen roll. 
	 Studenterna vill gärna se att kursen i större utsträckning riktar in sig på hållbara material jämfört med dagens inriktning mot traditionella material.
	Designestetik
	Designestetik handlar om traditioner och modets förhållande till kropp och utgörs av tre kurser. I Designestetik II har läraren föreläsning 2-4 timmar följt av diskussion utifrån en veckouppgift med undersökande övningar. Läraren anser att hållbar utveckling bör finnas i kurs I och III. Studenterna brinner dessutom för ämnet och arbetar i stor utsträckning med det inom sina designprojekt. De behöver dock arbeta mer experimentellt i relation till identitet, mode och konsumtion. Studenten som intervjuats säger också att det idag finns ett glapp mellan hållbar utveckling som en integrerad del av designarbetet och den tvärvetenskapliga kursen i hållbar utveckling i årskurs två eftersom kursen har ett produktionsperspektiv, medan övriga delar av utbildningen är konstnärligt inriktad. Enligt studenterna vore det således lämpligt med en designdoktorand (eller motsv.) som kan föra in hållbarhetsperspektivet i det konstnärliga arbetet. För att nå ytterligare in i ämnet hållbar utveckling efterlyser läraren diskussioner med sina kollegier för att problematisera de aspekter som bör beröras och nämner själv övningar från Fletcher (2008) som goda exempel.
	För lärandemålen har vi tagit avstamp i progressionssteg A, C, D, E. Både vi och studenterna menar att hållbar utveckling bör integreras tidigt i utbildningen för att få det till en naturlig del av designprocessen. Vissa delar av hållbar utveckling kräver dock, enligt läraren en mognad hos studenterna och därför är det lämpligt att fördela inslaget av hållbar utveckling över alla tre kurser. Våra aktivitetsförslag:
	 Diskussioner och gästföreläsningar om tidsförloppet/livscykeln gällande mode och textil i relation till dagens snabba industri kontra slow fashion för att skapa en förståelse för den påverkan som vårt/konsumentens förhållningssätt till mode och textil medför (Fletcher, 2009). 
	 Att arbeta med empati genom att t.ex. gå i någon annans skor eller föreställa sig någon annans känslor (Thomas, 2009).
	 Studenterna föreslår också ett större inslag av skriftlig reflektion över hållbar utveckling i anslutning till sina kollektionsarbeten.
	Designprojekt II: trikå och stickat och produktionsteknik & Konfektionsteknik
	För lärarna är det otydligt vad hållbar utveckling innebär, men i diskussioner visar det sig att det finns inslag av ämnet i befintlig undervisning. Detta kommer sig av att lärarna har arbetat med frågorna inom industrin, men att de inte känner att de äger frågan på ett tydligt sätt och de behöver mer kunskaper. 
	Redan idag finns inslag av hållbarhet eftersom branschen under lång tid arbetar med att t.ex. minimera spill vid mönsterkonstruktion p.g.a. ekonomiska motiv. Goda ämneskunskaper (att t.ex. göra en bra produktspecifikation) leder till minskad belastning på både miljö och personal vilket gör det viktigt att synliggöra sambanden inom konfektionstekniken. De komplexa sambanden inom konfektionstekniken gör det nödvändigt med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt inom konfektionsteknik. Förslagen till lärandemål byggda på progressionssteg A, B, D och E, med fokus på arbetsförhållanden i historiska, globala och kulturella perspektiv samt att arbeta med andra individers känslor och upplevelser. Våra aktivitetsförslag:
	 Studenterna vill gå djupare in på Corporate Social Responsibility (CSR) och framförallt villkoren för arbetare inom textilbranschen. Detta skulle kunna göras genom att studenterna i anslutning till befintliga laborationer får prova att arbeta i en tillverkningslina och sy en t-shirt eller vika en pappersmodell under tävling (Thomas, 2009 i Parker & Dickson, 2009 och Südwind Agentur, 2009).
	 Genom att samla och analysera information om möjligheterna till tillverkning i ett land och sedan utifrån en tilldelad roll i värdekedjan diskutera resultatet och lämpliga val får studenterna en inblick i hur textilindustrin fungerar (Kim m.fl., 2009). 
	 Gästföreläsningar av personer som tidigare arbetat i textilindustrin skulle kunna ge sin bild av hur industrin fungerade.
	 I en workshop utarbeta modeller för industriellt återbruk, dvs. storskalig re-design. 
	Industridesign
	Läraren beskriver hållbar utveckling som ett övergripande paraply. Den översta nivån av hållbar utveckling är för abstrakt för att användas och ämnet behöver brytas ned. Ett nedbrutet exempel är hållbar design som innebär att en produkt ska fungera och att den ska hålla över tid. Hållbar utveckling inom industridesign är inte bara produkt utan även vikten av att skapa genomtänkta system. Ett grundproblem är produkters planerade respektive upplevda livslängd (byte av mobil efter två år) vilket rimmar illa med hållbar design, men är en förutsättning för konsumtion. Studenterna möter således en paradox: de utbildas för att bidra till konsumtion/produktutveckling men vill gärna jobba för en hållbar utveckling med mindre konsumtion. Designstudenterna säger emellertid att de i större utsträckning upplever en krock mellan sitt konstnärliga skapande (är det en onödig lyx?) och diskussionen om sparsamhet och effektivitet inom hållbar utveckling. Av denna anledning efterfrågar de en diskussion om lösningar på frågeställningar om t.ex. att skapa material och form som är hållbar. 
	Idag finns inga dokumenterade lärandemål om hållbar utveckling men det finns aktiveter: föreläsning om ekodesign, filmer med gruppdiskussioner samt en examinationsuppgift där studenterna skriver en essä om en produkt och dess koppling till etik, estetik, ergonomi, ekologi och ekonomi. Studenternas engagemang för hållbar utveckling medför att de själva driver ämnet och lyfter upp det i t.ex. grupparbeten. Vårt lärandemål tar utgångspunkt i progressionssteg A, C, E och H och rör förståelse för styrande faktorer som påverkar hållbar utveckling inom produkt/industridesign. Undervisningen bör skapa möjligheter till reflektion om hållbar design och systemperspektiv, d.v.s. värderingar och förhållningsätt, och nuvarande läraktiviteter (filmer, föreläsningar, diskussioner och en reflekterande examinationsuppgift) passar således bra in.
	Nyckelfaktorer för att få in hållbar utveckling i textila kurser
	 Integrerat – Studenter lyfter fram att dagens undervisning många gånger börjar med äldre, icke hållbarhetsanpassade material, tekniker och tillvägagångssätt vilket gör att nya och bättre alternativ behandlas i slutet eller inte alls. Bättre vore en omvänd ordning, att börja med hållbara material, tekniker och tillvägagångssätt och låta ämnet bli en naturlig del av kursen istället för något extra. 
	 Teori och praktik – Hållbar utveckling kan inte bara finnas i kurs- och utbildningsplaner, lärandemål måste matcha läraktiviteter och examinationsformer.
	 Perspektiv och kritiskt förhållningssätt – Hållbar utveckling är komplext och studenten måste få möta olika perspektiv. Undervisningen måste också spridas över utbildningen för att studenten ska kunna nå ett djup, omsätta sina kunskaper och utveckla ett kritiskt förhållningssätt. 
	 Ägandeskap och tvärvetenskaplighet – Ämnet kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt och en genomtänkt progression. För en enskild lärare eller en ensam utbildningsledare är det svårt att skapa detta själv. För kurser som ingår i flera utbildningar krävs även en diskussion om innehåll/progression i relation till resp. utbildning. En sådan diskussion tenderar att bli för stor att bemästra för en enskild lärare och det behövs organiserat arbete med studierektorer, utbildningsledare, kursansvariga och lärare. 
	 Progressionsstege – Att först diskutera och enas om en övergripande modell underlättar arbetet med att placera in olika moment i olika kurser. Vikten av progressionstegens aspekter varierar för olika utbildningar/professioner vilket medför ett anpassningsbehov.
	 Kompetens- och vidareutveckling – Den höga hastigheten i ämnets utveckling ställer krav på kompetensutveckling (ämneskunskaper och läraktiviteter) hos lärare, vidareutveckling av kurser samt att innehållet i kurserna kopplas till aktuella händelser i media och debatt.
	 Studentdrivet – Om studenterna tillsammans driver ämnet blir det gränsöverskridande och problemlösande. Uppgifterna kan kopplas till fiktiva eller vardagliga problem. Steinemann (2009) lyfter dock fram svårigheten med att finna balansen mellan studenternas frihet och deras behov av tydliga instruktioner. De intervjuade studenterna uttrycker tveksamhet och menar att lärarna måste driva undervisningen. (Världsnaturfonden WWF, 2008, Kim & Burns, Steinemann, 2009)
	 Synliggöra – Befintliga och nya inslag av hållbar utveckling måste synliggöras så att både studenter och lärare upplever ämnet som en del av undervisningen, vilket inte alltid är fallet idag.
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	Bilaga 1
	Policy för hållbar utveckling vid högskolan i Borås
	Bilaga 2
	Sammanfattat resultat från miljöutredningen 2010
	Fördelningen av kurser som tar upp/behandlar hållbar utveckling enligt enkäten redovisas i tabell 1.
	Enkäten visar att:
	 24 procent av kurserna har målformuleringar med kopplingar till hållbar utveckling.
	 45 procent av kurserna har integrerat hållbar utveckling som perspektiv/innehåll.
	 i 27 procent av kurserna ingår litteratur med koppling till hållbar utveckling. 
	 i 23 procent av kurserna examineras någon aspekt av hållbar utveckling. 
	Det specifika resultatet från Textilhögskolan visas också i tabell 1. 
	Vidare visar enkäten att:
	 30 procent av kurserna har målformuleringar i kursplanen som behandlar hållbar utveckling. 
	 27 procent har ett innehåll i kursen som berör hållbar utveckling.
	 i 14 procent av kurserna examineras hållbar utveckling. 
	 för 14 procent av kurserna har inte arbetet påbörjats med att införa hållbar utveckling i kursplanens målformulering eller så anses det inte vara relevant. 
	 i 62 procent av kurserna har inte arbetet startat för att examinera hålbar utveckling eller så anses det inte vara relevant.
	Tabell 1 Antal/andel kurser som tar upp/behandlar hållbar utveckling
	Tabell 2 Inslaget av hållbar utveckling i kurser vid Textilhögskolan
	Bilaga 3
	Progressionssäkring genom hållbar utveckling och professions-begreppet
	Arbetsförslag – Utkast - Arbetsförslag – Utkast - Arbetsförslag – Utkast 2009-11-10
	Utbildningsledarmöte 10 november 2009

	Som utbildningsansvariga har vi ett ansvar att kunna visa på progression i våra utbildningar samtidigt som vi har en policy på Högskolan i Borås att påvisa kopplingen till hållbar utveckling och professionsanknytningen. 
	Ett förslag är att koppla ihop progressionsdelen med hållbar utveckling och professionsanknytningen. Tanken är att arbeta fram ett antal mål för att påvisa progression inom hållbar utveckling och professionsanknytningen. Detta skall ske genom att vi tar fram ett antal kriterier som belyser progressionen i utbildningen genom förhållningssättet inom hållbar utveckling och professionsanknytningen inom respektive utbildnings-område.
	Progressionssäkring

	Här skall vi kunna påvisa hu vi säkrar progressionen i utbildningen. Hur är studenterna förberedda inför C-uppsats arbetet? Vilka moment läses år1 och år 2 för att förbereda studenten för C-uppsatsarbetet i är 3. Detta gäller även för tvååriga program och då gäller det B-uppsats och magister och masterprogram. 
	Exempel kan vara hur vi relaterar till hållbar utveckling.

	På A-nivå värderar vi mer de tekniska aspekterna medan på C-nivå sätter vi in hållbarhetsperspektivet i mikro och makro perspektiv utifrån ett samhällsperspektiv. 
	Exempel kan vara hur vi relaterar till professionsanknytningen.

	På A-nivå värderar vi mer de tekniska och funktionella aspekterna medan på C-nivå sätter vi in professionsbegreppet i mikro och makro perspektiv utifrån t.ex. ett samhällsperspektiv. 
	Erik Bresky, prefekt, Textilhögskolan
	Bilaga 4
	Information om vårt utvecklingsarbete
	Textilingenjörsutbildningen är en treårig utbildning som leder till en högskoleingenjörsexamen i textilteknologi. Som textilingenjör arbetar man med produktion, produktutveckling, kvalitets- och miljöfrågor, inköp, försäljning med mera inom konfektions- och inredningsindustrin eller med teknisk och funktionell textil. På många textilföretag är textilingenjören den som är ansvarig för miljöfrågor. För att kunna verka för en hållbar utveckling i sin profession krävs, förutom expertis i textiltekniska frågor, ett tvärvetenskapligt förhållningssätt men också kunskap i ledarskap och kommunikation.
	Modedesignutbildningen är en treårig utbildning som leder till en konstnärlig kandidatexamen i modedesign. Som designer kan man påverka val av material, styra produkters användning och livslängd, men möjligheterna för den enskilde designern varierar beroende på storlek, inriktning samt organisation på företag och ekonomiska förutsättningar. Allt mer fokus riktas mot hållbar utveckling inom många företag och designers involveras tillsammans med andra yrkesgrupper allt mer aktivt för en hållbar modeindustri. Professionella designers bör leva upp till det Textilhögskolan skriver på hemsidan: ”…högskolan lågsiktigt kan bidra till förändrade attityder och värderingar som främjar hållbar utveckling…”.
	I utbildningsplanen för Modedesignprogrammet (bilaga 6) hållbar utveckling i vissa delar, men har ingen specifikt framträdande roll. Vi tolkar det som att utbildningsplanen inte är skriven för att framhäva hållbar utveckling utan ska vara en naturlig del. Genom att studera utbildningsplanen, kursplaner och samtala med lärare framgår av detta arbete att hållbar utveckling i realiteten endast till viss del är en naturlig del i själva utbildningen. I bilaga 8 återfinns en matris (likt ovan beskrivna matris för Textilingenjörutbildningen) över samtliga kurser inom Modedesignprogrammet och de förslag till lärandemål som vi tagit fram.
	Vi valde att undersöka nedanstående kurser inom ramen för de två utbildningarna.
	Intervjuer med kursansvariga och studenter

	Intervjuerna genomfördes som samtal med en eller två personer under ca 40 minuter. Utgångspunkten var fyra övergripande frågeställningar:
	 Egna kunskaper inom området hos lärare/studenter
	 Vad innebär hållbar utveckling i kursen/ämnesområde och vad är mest väsentligt
	 Inslag av hållbar utveckling idag i kursen avseende lärandemål, examination och lärandeaktiviteter
	 Resonera kring våra förslag – målformuleringar och pedagogik
	Studenterna utgjordes av Daniel Larsson och Martina Hagnell Daniel är modedesignstudent, årskurs 2, och leder studentgruppen för hållbar utveckling vid Textilhögskolan medan Martina är textilingenjörer, årskurs 2, och engagerade inom TEXAS, kårsektionen inom Studentkåren i Borås vid Textilhögskolan.
	Inresande studenters informationskompetens
	Malin Utter | Högskolan i Borås
	Introduktion

	I kursutvärderingar efter undervisning i informationssökning för ökad informationskompetens för studenter på avancerad nivå har ofta kommentarer som ”waste of time”, ”too hard, ”I didn´t understand” framkommit. Detta är även något som studenterna påpekad i direkt anslutning till undervisningen också. 
	När det gäller studenter på avancerad nivå vid Ingenjörshögskolan (IH) vid Högskolan i Borås (HB) är det magister och masterstudenter jag möter. Jag vet inte alls deras bakgrund, förkunskaper, erfarenheter etc. En stor majoritet av studenterna är inresande studenter och det finns kulturella skillnader, som kan vara ett problem, men även en tillgång. Jag undervisar dem en till två gånger under deras studietid vid högskolan. Det är 20-40 studenter i varje klass och jag brukar dela klassen i två mindre grupper. 
	Det är svårt att göra undervisningen effektiv då en del studenter inte har baskunskaper och en del studenter har en hög informationskompetens och vill vidareutveckla sig. Alla studenterna ska ha en examen innan de kommer till magister/masternivå, men det innebär inte att alla har samma nivå av informationskompetens. Det ger inte någon bra kvalitet på undervisningen, då det är svårt att lägga undervisningen på en nivå som passar flertalet studenter. För de som är nybörjare kan det vara svårt att hänga med, och för de mer avancerade studenterna blir det för enkelt. 
	Detta är ett problem inte bara när det gäller grupper med inresande studenter, utan i de flesta grupper på avancerad nivå då det skiljer i ålder, bakgrund etc. Vid Vårdhögskolan vid HB finns liknande problem när det gäller studenter på specialistutbildningar och fristående kurser. Där varierar ålder, examensår etc. mycket mellan studenterna och där är det också svårt att göra undervisningen för ökad informationskompetens effektiv. Jag har i detta utvecklingsarbete valt att fokusera på studenterna på avancerad nivå vid IH då det är de grupperna som jag arbetar mest med.
	Boråsmodellen
	I Högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för åren 2009-2012 slås det fast att studenten ska ges möjlighet att utveckla sin informationskompetens under studietiden (2007a). Det finns många olika åsikter om vad begreppet informationskompetens innebär och vad som bör ingå i begreppet. Jag anser att en informationskompetent person är en person med förmågan att se behovet av information, söka, kritiskt granska och kreativt utnyttja informationen.
	Sedan 2009 finns ett rektorsbeslut vid Högskolan i Borås att införa Boråsmodellen för utveckling av informationskompetens. 
	Modellen som är en top-down modell innebär att istället för att varje lärare kontaktar bibliotekarie för att få undervisning i informationssökning för ökad informationskompetens sker samarbetet på högre nivå (Nyaas & Süld 2008, s. 8). På grundnivå sker undervisningen för ökad informationskompetens i tre nivåer för att få en progression. Då vet undervisande bibliotekarie vad studenterna har fått för undervisning tidigare och kan lägga nivån efter det.
	När det gäller studenter på avancerad nivå kan jag inte räkna med att de har fått undervisning för att utveckla sin informationskompetens enligt Boråsmodellen. 
	Problemställning
	Problemställning för utvecklingsarbetet är:
	Svårigheter att undervisa inresande magister/masterstudenter i informationssökning då de har olika hög grad av informationskompetens. 
	Finns det något sätt att göra undervisningen mer effektiv? Jag har funderat över detta ett tag och har kommit fram till att gärna skulle vilja dela upp studenterna efter nivån av informationskompetens. Detta skulle då möjlighen kunna ske genom ett test.
	Jag har läst litteratur om inresande studenter och kulturskillnader, studenter (både inresande och inhemska) och informationskompetens. Jag börjar litteraturdelen med ett stycke som handlar om skillnadens pedagogik och att det är viktigt att ta tillvara skillnaderna som finns i en grupp. Det är viktigt att ta tillvara skillnaderna och inte se dem som ett problem.
	Litteratur
	Carl Anders Säfström betonar i boken Skillnadens pedagogik vikten av att ”skillnaden snarare än det samma bör vara vår utgångspunkt” (Säfström 2005, s. 90). Säfström skriver också att det inom det pedagogiska området idag ofta fokuserar på socialisering och att det är normen. Snarare bör fokus ligga på att utnyttja och utveckla de skillnader som finns. Det är viktigt att individerna får kliva fram som de själva är och att det viktiga inte är att få alla kan och gör samma sak, utan att de utvecklar sig själva (ibid. s. 73-75).
	Ester S. Grassian och Joan R. Kaplowitz skriver i boken Information Literacy Instruction att inresande studenter ofta visar på hög grad av biblioteksångest. Detta beror på både kulturella skillnader och språksvårigheter. För vissa studenter är det svårt att förstå hur biblioteket är organiserat, det kan vara svårt att be om hjälp i informationen, hur mycket kan de fråga etc. Detta kan bidra till att det blir svårt för studenterna att
	ta till sig informationen som bibliotekarien ger vid undervisningen för ökad informationskompetens (Grassian & Kaplowitz 2009, s. 259-260).
	I många länder är biblioteket en plats för studier, inte för kunskapsinhämtning, skriver Frank Trew i kapitlet Serving Different Constituencies: International students i boken Subject Librarians. Öppna hyllor är inte heller vanligt i alla länder och inresande studenter kan ha svårt att använda biblioteket (Trew 2006, s. 149).
	Vidare skriver Trew att det också skiljer sig i undervisningssituationer mellan länder. Asiatiska studenter ser t.ex. ofta läraren som en auktoritet som inte ifrågasätts, medan andra studenter har en mer familjär relation till läraren (Trew 2006, s. 160).
	Även språksvårigheter kan göra det svårt för inresande studenter att tillgodogöra sig undervisning i informationssökning, skriver Trew. På grund av språksvårigheter kan vissa studenter ha svårt att skriva söktermer och använda synonymer. Problemen förvärras när det kommer till booleska operatorer, trunkering etc. I många språk finns inte singular och plural och då blir det svårt att förstå trunkering. Några kinesiska dialekter använder inte kontaktord som och (Trew 2006, s. 152).
	I boken Teaching information skills skriver Jo Webb och Chris Powis att eftersom bibliotekarier ofta bara träffar studenterna vid ett fåtal tillfällen (ibland bara en gång) är det extra viktigt att få reda på studenternas behov, förväntningar och kunskaper innan undervisningstillfället för att få ut så mycket som möjligt av undervisningen. Detta gäller både inresande och inhemska studenter och studenter på både grund och avancerad nivå (Webb & Powis 2004, s. 61) 
	Författarna menar också att det är viktigt att bibliotekarien har kunskap om studenternas:
	 Motivation & förväntningar
	 Variationen av lärstilar bland studenterna
	 Mångfald
	 Nivån av kunskap och upplevelser
	När bibliotekarien har all denna information kan bibliotekarien på ett säkrare sätt planera undervisningen. Detta kallas bedömning för lärande och innebär att den som undervisar kan göra undervisningen mer effektivom personen känner till studenternas behov och förväntningar, det blir en mer studentcentrerad undervisning (ibid., s. 62).
	Ett sätt att ta reda på studenternas existerande kunskaper är genom att fråga dem individuellt med direkta frågor. Det är inte alltid att studenterna kan bedöma sin förmåga korrekt. Det kan alltså vara bättre att fråga upplevelsebaserade frågor (ibid., s. 64).
	Det är bra att göra ett diagnostiskt test innan undervisningen med frågor. Det har tre syften; det kan få studenterna att reflektera över sina behov och blir redo att lära, det kan skapa ett förtroende med studenterna genom att visa att den som ska undervisar bryr sig om studenterna och slutligen, den information som kommer fram kan undervisaren använda för att designa undervisningen (ibid., s. 65).
	Diagnostiskt test - genomförande
	Enligt litteraturen är diagnostiskt test ett bra sätt att undersöka studenternas förkunskaper för att förbereda undervisningen så att den blir mer effektiv. 
	Ett masterklass från IH blev testgrupp. Av 42 studenter i klassen är 39 inresande studenter resterande tre inhemska studenter. De tre inhemska studenterna har en kandidatexamen från HB och har gått direkt till att studera ett masterprogram. De har fått undervisning i informationssökning vid två tillfällen under sin grundutbildning. Dock hade inte Boråsmodellen kommit igång då, men jag vet att de har fått undervisning liknande modellen. När det gäller de 39 inresande studenterna kommer de från olika länder och jag har ingen aning om deras förkunskaper. Jag har pratat med läraren och fått några indikationer på förkunskaperna, men inte mer. Om jag skulle ha alla 42 i en grupp skulle det inte bli meningsfullt. De studenter som har goda kunskaper i informationssökning skulle inte få något större utbyte av att jag visar på grundnivå, och de studenter som är helt nybörjare på att t.ex. söka i databaser kan lätt bli förvirrade av alla nya uttryck etc.
	Jag skapade ett test i Pingpong, Högskolan i Borås lärplattform. Testet bestod av 17 frågor. 16 med svarsalternativ och den sista frågan gällde om studenterna har sökt i några databaser tidigare, och i så fall vilka. Jag har försökt ringa in det jag vill ha svar på genom frågorna. Några av frågorna har jag konstruerat själv och några frågor har jag hämtat från 
	artikeln Incoming first year undergraduate students: How information literate are they? (Mittermeyer 2005, ss. 203-232). 
	Frågorna är av det slaget att studenter som har fått undervisning för ökad informationskompetens genom Boråsmodellen ska få som mest 2-3 fel. För att kontrollera detta lät jag även en klass svenska studenter som läser sista året (åk. 3) vid samma institution genomföra testet. De studenterna har i och för sig inte fått undervisning för ökad informationskompetens enligt modellen eftersom de började åk. 1 innan modellen trädde i kraft. Jag vet dock att de fått undervisning liknande den. De fick 92 % rätt (2 fel i snitt), precis som jag antog när jag skapade testet.
	Jag skickade ut ett e-mail till masterklassen som skulle genomföra testet. I e-mailet fanns en inbjudan till testet samt information om varför de skulle göra det. 
	När jag träffade studentgrupperna för undervisningen började jag undervisningstillfället med att informera om testet och förklara varför de var indelade i olika grupper efter förkunskaper.
	Diagnostiskt test - resultat
	32 studenter svarade på testet och enligt läraren var det de studenter som är aktiva i klassen. Det var även de studenter som sedan kom till undervisningen. Klassen fick 67 % rätt i snitt (8 fel) jämförelse med 92 % i testgruppen. Detta säger inte så mycket då det var mycket stor spridning från den som hade alla rätt ner till den som hade bara något rätt.
	Jag kunde tydligt urskilja tre problemområden. Första problemområdet är att flera av studenterna inte vet hur de ska veta om informationen de hittat är vetenskapligt granskad. Nästa problemområde gäller plagiering och referenshantering, s.k. akademisk hederlighet. Endast fyra studenter svarade rätt på frågorna om när de ska ange referenser. Det sista problemområdet är att många av studenterna inte vet skillnaden på en tidskrift och en artikel.
	Av resultatet kunde jag tydligt se uppdelning i klassens grad av informationskompetens och jag kunde dela in studenterna i två grupper. De som hade goda förkunskaper och bara tre fel och mindre samt de som hade sämre förkunskaper. Det fanns dock en stor grupp studenter med medelsnitt och de hamnade nu antingen i den gruppen med hög- eller den med
	Låg informationskompetens. De studenterna borde haft en egen grupp. Detta får jag ta med mig till nästa gång.
	Även om det fortfarande var stora grupper tycker jag att det underlättade att jag gjorde indelningen efter förkunskaper istället för alfabetiskt som vi brukar göra. Det optimala hade varit att ha mindre grupper med 10 i varje, men det fungerade inte schemamässigt. Det var fortfarande skillnader i förkunskaperna, men inte mer än i en klass på grundnivå, och det påverkade heller inte undervisningen nämnvärt.
	Reflektioner
	Sammanfattningsvis tycker jag att diagnostiskt test var ett bra sätt att testa studenternas grad av informationskompetens. Genom att skapa frågor som ringade in det jag ville ha information om fick jag fram tydligare grupper av studenter. 
	Jag har i stort sett bara fått positiva kommentarer från studenterna efter undervisningen t.ex. ”unbelievable that there is so much valuable information for me!”, ”I learned a lot, ”God bless you”. Jag märkte på studenterna att de följde med bra i undervisningen. Ingen verkade tycka att det var för lätt eller svårt. Jag märkte också att jag redan hade skapat en relation med studenterna när de kom till undervisningstillfället, då jag haft kontakt med dem via e-mail och testet. Några studenter har också kommit och ställt frågor efter undervisningen kring databaser på ett sätt som de inte hade kunnat göra om de inte följt med i undervisningen.
	På grund av tidsbrist i schemat kunde jag bara dela studenterna i två grupper, men enligt resultaten hade det varit bäst med tre eller fyra grupper. Det var ett tydligt resultat att det fanns studenter med mycket hög informationskompetens, och en grupp studenter med låg. 
	En annan viktig erfarenhet är att de studenter med låg informationskompetens borde fått ett eller två undervisningstillfällen till för att ha chans att komma upp i ungefär samma nivå av informationskompetens som de med hög informationskompetens. Detta ska jag också försöka lösa vid nästa omgång studenter.
	Jag kommer också att vara tydligare i informationen till studenterna när jag skickar ut länken till testet. Några studenter frågade om testet var betygsgrundande. Jag hade en farhåga om att det skulle upplevas som negativt att studenterna blev indelade i grupper utifrån resultatet av testet, men det inkom ingen åsikt om det. Jag har en tanke om att det kan bero på att testet inte gällde deras profession, ämneskunskap, och att det då inte är så känsligt.
	Med Säfström i åtanke kommer jag göra försök med ett seminarium i slutet av undervisningen nästa gång för att ta tillvara studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter. Studenterna kommer då få prata om hur de såg på informationssökning tidigare och om/hur synen ändrats under undervisningen. Det gäller verkligen att ta tillvara den kunskap som finns i gruppen och inte se det som ett problem, utan som en möjlighet.
	Referenser
	Säfström, C.A. (2005). Skillnadens pedagogik: nya vägar inom den pedagogiska teorin. Lund: Studentlitteratur. 
	Bilaga
	Diagnostiskt test
	This questionnaire covers a variety of topics pertaining to information seeking when you work on an assignment for a course. The goal of this questionnaire is to help us assess your information literacy skills in order to develop library instruction workshops which will respond better to your needs. It is important to answer all questions without consulting anyone else. If you don´t know the answer, mark "Don´t know".
	1. In order to become familiar with a subject about which I know very little, first I consult:
	RÄTT
	Google 
	RÄTT
	An encyclopedia 
	A database 
	A book 
	Don’t know 
	Maxpoäng: 2
	2. Which of the following cannot be found using the library catalogue?
	Books 
	RÄTT
	Journal articles 
	Reserve materials 
	None of the above 
	Don’t know 
	Maxpoäng: 1
	3. To find all the documents about Milton Wainwright in the library catalogue, I would do a search:
	By title 
	By publisher 
	By subject 
	RÄTT
	By author 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 1
	4. You have used the words "molecular biotechnology" in a library catalogue search. No documents is found by the computer. What do you conclude?
	The library does not have any documents on this topic 
	RÄTT
	I have not used the right words 
	All documents on this topic are already on loan 
	The system is down 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 1
	5. You have found a book that is right on your topic. Which section section of the book will you consult to find other documents on the topic?
	The glossary 
	The index 
	RÄTT
	The bibliography 
	The table of contents 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 1
	6. If I want to find journal articles about "Proteins structure and functions", I will search in:
	The library catalogue 
	RÄTT
	A database 
	Google 
	The journals in the library 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 1
	7. When searching a specialized database for documents on my subject, it is recommended to use the terminology specific to the database. To identify these terms I would consult:
	An ideogram 
	A dictionary 
	RÄTT
	A thesaurus 
	An Internet search engine 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 1
	8. “Keywords” are terms or words commonly used to describe a topic and are used to perform searches.
	True 
	False 
	RÄTT
	Maxpoäng: 1
	9. To narrow a search by excluding an unwanted term, use the Boolean operator:
	NEAR 
	OR 
	RÄTT
	NOT 
	AND 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 1
	10. In order to find more documents on my topic I can include synonyms in my search statement. To connect those synonyms in my statement, I use:
	AND 
	+ 
	NOT 
	RÄTT
	OR 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 1
	11. Truncation symbols limits your search results.
	True 
	False 
	RÄTT
	Maxpoäng: 1
	12. Among the characteristics that are used to evaluate the quality of an site one finds:
	RÄTT
	The date of publication provided 
	RÄTT
	The author is known in the filed 
	RÄTT
	Responsibility for the site is clearly indicated 
	The site is rapidly accessible 
	None of the above 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 3
	13. Which of the following best describe(s) articles published in a scholarly journal?
	The information is written for the layperson 
	RÄTT
	It includes a list of references 
	RÄTT
	The research method used is described 
	RÄTT
	It has been evaluated by an editorial board before publication 
	None of the above 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 3
	14. By definition, everything published within a peer-reviewed scholarly journal has gone through the review test?
	True 
	False 
	RÄTT
	Maxpoäng: 1
	15. Which one of the following citations refers to a journal article?
	Miller, A.W. (1997). Clinical disorders and stressful life events. Madison, CT, International University Press.
	RÄTT
	Anderson, K.H. (1999). "Ethical dilemmas and radioactive waste: A survey of the issues." Environmental Ethics, 2(3):37-42. 
	Hartley, J.T. & D.A. Walsh, "Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory", in Aging in the 1980s: Psychological issues, L.M. Poon (ed.), Washington, D.C., American Psychological association, 2000, pp. 239-252.
	Maccoby, E.E. & J. Martin. (1983). "Socialization in the context of the family: Parent-child interaction", in P.H. Mussen (ed.), Child psychology: Socialization, personality, and social development. New York, Wiley, Vol. 4, pp. 1-101.
	Don´t know 
	Maxpoäng: 1
	16. You found journal articles and web pages presenting different views on a current issue. You want to use this information to write your paper. In which case(s) do you need to include a reference to the source of information?
	RÄTT
	When I copy a quote from a journal article 
	RÄTT
	When I copy a quote from a web page 
	RÄTT
	When I write in my own words what is being said in a journal article 
	RÄTT
	When I write in my own words what is being said in a web page 
	In none of the above cases 
	Don´t know 
	Maxpoäng: 4
	17. Which databases have you used before? Eg. Scopus, PubMed, Inspec etc.
	Maxpoäng: 0
	Group tutoring in accounting: A phenomenological approach
	Hossein Pashang and Mikael Löfström | Högskolan i Borås
	Backgrounds and problem
	The current approach of tutoring the accounting thesis is seen to produce a set of constraints on the process of students’ learning and their searches for identity construction. Above all, the approach puts limitation on the improvement of the communicative ability of the students to become more familiar with the vocabularies and rules that guide practical reasoning (Coulon 1995). The current approach mainly concentrates on the academic rules and institutional enforcement of textual production which are often detached from the object of learning or students’ conceptual frameworks. Drawing on Charon (1995) students search intentionally after words of ideas, analysis, and constructs to maintain association with the communities of the professional accountants and controllers. Students continue to hold misunderstanding about how to reconcile the academic theories and fundamental concepts with what they observe through their field studies and day-to-day experiences. Preconditioned by the traditional framework of single instructor and the setting of isolated dialogue, students have often faced the difficulty of de-coupling their learning orientations from the instructor’s learning orientation, and in particular, from the self-loved subjects and knowledge that instructor’s acquired during their academic education (Kreber 2007). 
	Our review of the current and modernized manuals and instructive writings indicates that these textual products have mainly focused on the relationship of the single supervisor and students. The reason that the approach of single supervisor is problematic should be virtually related to the standpoint that this approach eliminates the social dimension of tutoring. In order to moderate the state of power relationship between the instructors and students the need of psychological support to students is repeatedly prescribed. For example, Cook (1980) believes that the psychological dimension should be the main focus of tutoring and prescribe that instructors should vitalize, maintain and further develop the students’ motivation. On the other side, Frenckner (1980) places his emphasis entirely on the institutional dimension of the tutoring and prescribes that subject, formulation of problem, method of data collection, research process, order of chapters and writings should follow the academic research tradition of the university. 
	Some of the ideas presented in these manuals take the pedagogical aspects of the tutoring as a point of departure. Instructors should define the subject and guide students to theorize and conduct their studies with concepts relevant for presentation of the subject (see Hartman 1993). According to Gerrevall (1992) pedagogical orientation of the tutoring should be shaped in regards with the choice of subject and the theme under the investigation. In fact, these writers will prescribe that subject is a key fundament of the pedagogical orientation in tutoring. In these manuals, the significance of the social dimension of tutoring is not regarded as a perspective that facilitates association between the students and the object of learning. Manuals written by Hagman (1994) and Selander & Selander include the concept of social dimension of tutoring among a range of other instructive concepts. However, these manuals do not present any method indicating that in which way the perspective of social dimension should be related into the instructors’ practices of tutoring. The question which may naturally arise now is why psychological and institutional dimensions are dominantly figured as the standard of tutoring in the tutoring manuals while the social dimension is either marginally figured or eliminated. A preliminary answer to this question is that context of a single instructor cannot adopt the social dimension of tutoring at the level of practice. The implication is that if the subject of study and rules of conceptualization are pre-defined by instructors then the consequence is that: instructors purposefully eliminate the students’ use of those concepts for the presentation and communication of what they observe during their field study. The theme of study needs to be regarded as a social object, results from participative interaction and interpretation. 
	In the pedagogical literature the concept of social dimension of learning appears in a variety of forms. Yet, in connection with tutoring this concept is not present. One reason why the traditional approach of tutoring is persistent and sufficiently path dependent is that the learning oriented pedagogic has extensively focused on the teaching activities rather than the tutoring activities. Additionally, the measure of the current student evaluation is only oriented towards the assessment of the quality of courses not the quality of tutoring. Arguably, assessment of the quality of tutoring is impossible if the setting of tutoring is not built up in regards with a wider setting of social interaction. As we mentioned previously, any attempt for the inclusion of social dimension as a pedagogical tool needs a shift of paradigm - from the single tutoring approach - into a participatory approach. In the pedagogical literatures, success of the pedagogical issues such as deep learning, students learning process, student expectation of learning, process learning, teachers’ capacity in planning (didactic) and supervising the learning process etc. have been repeatedly emphasized (Bowden and Marton 1998; Toohey 1999; Marton and Trigwell 2000). The aim of promoting these ideas is to improve the methods of teaching not the method of tutoring. The key question that this paper tends to address is that in which way these pedagogical ideas can be related into the setting of the tutoring of the accounting thesis.
	Thus, the main aim of the engagement in the practice of group tutoring is by inclusion of the social dimension at the level of practice to make the pedagogical premises of the paradigm of “student learning” relevant for the context of tutoring in the field of accounting. 
	Theoretical framework
	The theoretical framework that motivates our engagement in the practice of group tutoring, and also, conceptualization of that practice - is drawn from the philosophy of phenomenology. In general, human beings engage in the process of learning from the contact with the social and physical environment surrounding them. Since the aim of learning is the self-construction of identity, then, if we make the environment of learning sufficiently wide, individuals get more choices and more alternatives to construct their identity. Human beings construct their identity by means of their own perspectives. According to Charon (1995, p. 3) “perspectives are made up of words- it is these words that are used by the observer to make sense out of situations… words used to order physical reality. The words we use cause us to make assumptions and value judgments about what we are seeing (and not seeing)”. 
	In their field works, each student attempts to make sense of the categories, let's say, tangible and intangible assets by means of the accounting-led conceptual framework, principles, and standards. Since personal perspective cannot capture the whole physical and immaterial reality (Charton 1995) then a wider setting of social interaction helps students to develop a richer perspective in which the capturing of physical reality for the context of reporting will be conceptually improved. Thus, the pedagogical task of the instructors is to provide possibility for the widening of the social environment for the context of learning. People exchange words with each other upon the subject matter in order to develop their own perspective and construct their identity by new perspectives. According to Hirsch (1982, p. 69) identity construction of an object (for example, capturing the physical nature of an accounting item in order to be able to account for it) entails the successive stages of “temporal, spatial, sortal and qualitative continuity and discontinuity”. Understanding of the tangible and intangible assets for the communicative context of accounting is perspective dependent. Since these assets should necessarily pass through the processes of qualitative continuity and discontinuity over time (see Pashang and Fihn 2010), then, a wider setting of tutoring allows that students improve their personal conceptual framework and use this framework more confidently to make value judgment about the material and immaterial reality of the entities under investigation. As Charon (1995) articulated “the best definition of perspective is a conceptual framework”, which means that perspective is consisted of interrelated sets of words used to order physical reality in terms of their sortal characteristics. 
	Further, the premises of the phenomenological ideas are reflected, for example, in Kolb’s (1984, P: 138) pedagogical work. Accordingly, learning should be viewed as an enactive and holistic process which arises” from the transactional perspective of experiential learning that conceptualizes development as the product of personal knowledge and social knowledge”. 
	Arguably, the constraint of the single instructor eliminates the possibility of experiential learning and interactively sharing the knowledge. As such, it gives no benefit to students, as well as, instructors in developing their own perspectives experientially. The traditional tutoring approach focuses only on the supervisory role of a single instructor who is capable to guide the students with a clearly specified goal, a clearly specified technical means, to reach a clearly specified product as end (see Harding 1973; Frenckner 1986). This type of approach includes only the institutional dimension and excludes the perspective development of the students. Harding emphasizes the role of the institutional dimension by stressing that “Any discussion on the role of supervisor has to be made against the background of the educational aim and objectives of the dissertation” (1980, pp. 175). Gerrevall (1992) recommendation sharpens Hardin’s ideas one step further. He stresses that instructors should decide about the goal and requirement, define the content of the task against institutional policy and instructors’ perspective of knowledge. These types of statements and instructions are basically emerged from the focus on the institutional role of a single instructor, a rational agent who is equipped with the educational technology of methods and subjects and is capable to guide the thesis without consideration of the learning features of the individual student, their knowledge interest and their needs for identity construction. The aim of this agent is to reproduce the type of thesis which is appropriate for the context of academic paradigm. 
	In contrast to this view, the phenomenological standpoint requires a wider interaction in order to put the students’ knowledge interest and identity at the center of a pedagogical approach. In this approach the object of learning is acknowledged and appreciated in regards with the expectation of students (Marton 1989). If a more practical view is applied, the contribution of the phenomenological perspective is that the social and interactional thinking should characterize approaches that instructors apply in their tutoring. The knowledge of “how students learn” can be mapped, in main parts, from the observation of the setting of learning itself, rather than from the structure of ready-made plans outlined a priori without consideration of the principles of learning, for example, by what type of knowledge, and how, students make their identity. The tasks of instructors is to provide a varied, creative, transparent, and viable setting of learning instead of isolating the students by imposing a set of pre-structured technologies inherent in the non-transparent approach of the single supervising. Inclusion of the social dimension provides the setting of perspective making and perspective taking for the students. 
	The current tutoring approach of the accounting theses
	In Sweden, the current tutoring approach of the accounting thesis has a similarity with tutoring approaches in the other disciplines. However, considering the learning outcomes and consequences, there emerge many differences, issues and difficulties. In accounting the gap between the teachers’ approach and the students’ approaches to learning will become wider if tutoring is structured privately and by means of a single teacher’s supervisory knowledge. The reason for the existence of a wider gap is mainly related to the distance between academic knowledge of accounting and professional knowledge of accounting. According to Bowden and Marton (1998) educational environment of the departments, objects of learning and the capacity of teachers to relate theories into the practices are some key factors that affect students’ learning. Berman and Törnval (1993) stress the significances of a teacher’s knowledge and pedagogical view as two key factors that improve learning in tutoring. In making the problem of knowledge gap more understandable two key pedagogical concepts are significant. The first concept is drawn from the distinctions that Gerrevalls (1992) made between the process and the product orientations of tutoring. As Gerrevalls discovered, it is the process orientation of tutoring which is beneficial for the improvement of the student learning. Marton’s (1989) conceptualizations of deep and surface learning can be fruitfully related to the learning outcomes of the product, respectively process orientations of tutoring. In tutoring the deep learning, is assumed, can be achieved by process orientation. Having the critical factors of the instructors’ knowledge in the background, condition of the current approach of tutoring in accounting can be critically reflected in the following ways.
	1. In Sweden, the big universities administrate the doctoral education and the tutoring of doctoral thesis of the accounting teachers. Some of the instructors (not all of them) are less familiar with the accounting practices and the symbolic work of standards and principles in capturing the material and immaterial dimensions of the entities in T-accounts. As a consequence, the majority of the doctoral thesis contains references, theories, interpretations and analysis that are weakly related to the language function of accounting, valuation procedures of accounting, and the practical theories that provide valuation explanation for the accounting process. 
	2. The teachers’ knowledge of accounting practices is mainly personal. The majority of the teachers and researchers who are placed within different ranks of the academic hierarchy do not participate in teaching of the main themes in accounting. If they teach, their teaching often emphasizes those themes which are located at the peripheral zone of the accounting knowledge. 
	3. The majority of the researchers in accounting are “main streamed” on the themes and ideas which are at the periphery of the main accounting subjects. As such, the accounting research, to a great extent, is distanced from the accounting practices, often serving the researchers’ themselves to reach the higher hierarchy of the academic positions rather than serving the tutoring activities or education. For example, the numbers of research papers that are oriented towards the normative view of accounting are extremely low. 
	4. Practices of accounting are wide and varied in depth and scope requiring skill, routine, time, and above all, interest to acquire readiness and to comprehend the logic of accounting action. Accounting practices need knowledge of “practical reasoning” and professional attitude. The number of teachers who have skill to deal with material and immaterial “items” of accounting are not many.
	Students who study the field of accounting expect to develop the accounting perspective which is relevant for joining the community of accountants. The tutoring of a single teacher, with consideration of the existing knowledge gap, between the academic on the one hand and community of accountants on the other hand, is seen to be problematic when tutoring is performed singularly. 
	The approach of the practice of group tutoring (PGT)
	A typical PGT requires participations of at least two teachers and a number of students who will write 5 to 10 academic theses, either individually, or in a group of two persons. GPT should not require extra organizational resources. On the contrary, it should be designed in ways that help administration to save resources. If saving was possible, the quality of tutoring, which should be assessed by students, is to be maintained. 
	The main principles of the PGT can be drawn from the interactions of the two role-making -groups of participants: the teachers and the students. Teachers should appear as the facilitator, rather than as a planner of the tutoring process. As a facilitator, they should present a list of organizational requirements that determines things like, time of gathering, length of meeting, responsibility of the teachers and responsibility of the students. 
	The task of students is to plan the process of tutoring interaction by preparing the themes of their research and a list of literature that they believe support them to guide their writings and to develop their framework. The list of literature, the theme of study and empirical information about the material and immaterial resources of the entities under investigation are social objects that shape the process of tutoring and the conversation taking place at the meetings. 
	Experience of PGT
	As far as I know, in Sweden, the first experience of PGT in the field of accounting was carried out in Gothenburg University. In 1996, two colleagues (Inga-Lill Johansson and Hossein Pashang, 2001) and 22 students decided for a project of PGT experience. Seven bachelor theses and four master theses were involved as the objects of PGT experience. The PGT experience was documented. In December 2010, we (Mikael Löfström and Hossein Pashang) planned for a new PGT experience which is now taking place at the Borås University. The following PGT experience is drawn from the earlier documentation and the observation of the new PGT. 
	First meeting: The focus of the first meeting was mainly directed towards the themes that students presented as the point of departure for writing of theses. Each group presented its own theme together with an explanation of how additional information will be gathered to qualify the themes for the context of writing. 
	We divided the students into 3 sub-groups. The task was to modify the themes by making a 30 minute dialogue over the possibility of gathering information (theoretically and empirically) about the themes. This dialogue was primarily controlled by students themselves by means of a prearranged setting of opponents/respondents. Our sporadic participation in dialogue was motivated when students asked for support concerning the choice of literature, modification of the scope of their themes and outlines of their planning reports. The modified themes were presented again in a new 30-minute gathering. We became surprised when we found that either the proposed themes were entirely changed and replaced by new themes or the themes were considerably modified. When students hear that other students will work with the same subject they found other subjects more interesting. In particular, the popular subjects and reporting models such as “Balanced Scorecard”, Total Quality Management” and “Navigator” which formed a great number of the earlier thesis had disappeared from the list of the themes. We, as instructors, used a few minutes to discuss how the theses can be textually outlined for the context of problem formulation and textual/communicative formalization. 
	Second meeting: As part of the students’ responsibility, they agreed to send to us between three and seven pages of writings outlined to cast the background, problem and objectives of their theses. We even asked them to send their outlines to the other participants. Each outline was discussed for 30 minutes by the groups with a particular emphasis on the responsibility of respondents/opponents to come up with their standpoints. According to a previously agreed strategy, instructors should only comment on the quality of language. By this strategy attention was directed on the “improvement” of the text by variation of the perspectives that participants could offer. A great number of literature and ideas were presented by opponents to support the quality of the outlines and contents of the theses at the initial levels. Our language comments were delivered individually, while the key concepts that could be used to frame the outlines discussed during the group meeting. We terminated the meeting by pointing that if they wish they can have an individual meeting. The individual meeting is highly motivated when students need psychological support to be more confident about the use of their theoretical perspective for the analysis, representation and communication of the material and immaterial resources of the entities. 
	Before the third meeting, we had three individual meetings with each group of students who worked on a single thesis. The issue discussed was either about the development of the outlines, improvement of the language and institutional requirement such as time-tables, meeting arrangements and deadlines. We even realized that some students seek the individual meetings with us to see how we appreciate their choices of the themes and the development they made in writing. 
	Third meeting: The third meeting dealt with methods and theories. We prepared a list of relevant literature that could help students guide their writings theoretically and develop their conceptual framework. At this stage of the tutoring process we were more oriented to support the students’ personal development rather than carrier development. The agreed methodological strategy was that the writings of the methods used in data collection and analysis should not be carried out beforehand. To be clear on this, we agreed that it is more learning oriented if the chapter of method be written afterwards when the students collected their data, presented the segments of the collected data, and analyzed these segments. Our expectation was that the students' own strategies of data collection and analysis get prominence over the “instructive ideas of the textbooks” that prescribe methodological ideas. 
	We encouraged the students to prepare, as part of their responsibility, a plan over the method they want to use to gather and present the data. They send their plans to the participants beforehand. We divided the students into 5 groups as we did in the first meeting. We asked them to modify or change their plans and inform others about the changes. We noticed that students search after alternative methods and theoretical books to “individuate” the process of writing intentionally. In fact, they attempted to coordinate the depth and scope of their data collection by means of cooperation and competition. At this moment, we realized that students need more time for the writing of theory and preparation for activities related to data collection. Some of the students asked for an individual meeting. We noticed that as the complexity of the processes of writings increased, the need of individual meetings (defined as a combination of two teachers and two students) had also increased. 
	As part of the strategy of team tutoring we made distinction between carrier oriented and personal/social oriented stages of tutoring. The carrier oriented stage requires instructors’ skill in practical accounting knowledge. Instructors should be able to help students to understand how entities account should be prescriptively accounted with consideration of the material and social resources. On the other hand, the personal and social oriented stage of tutoring requires that instructors are sufficiently competent in theories and constructs needed to support the personal development of the students. 
	After the third meeting we noticed that students ask for the individual meetings. The focus of individuals meetings are varied and cannot be coordinated by a planned strategy. The role of tutors is dependent on what happens in the group. Feeling of uncertainty, need of theoretical support, powerlessness, fear of failure and group tensions are examples that motivate why students turns to the individual meetings. 
	A few advantages of PGT 
	1. Time is saved by gathering a larger number of students simultaneously.
	2. Teachers in teams learn more compared to traditional approach.
	3. Working with and presenting for others demands better teachers/students’ performances.
	4. Team discussion leads to the development of the individual perspective and better assessment of the process of writing theses. 
	5. Instructors and students support each other, by exchanging literature, perspective and by informing each other of their personal experiences. 
	6. More diversified subject orientation of theses resulted. 
	Conclusion
	The aim of PGT experience presented in this paper is a limited contribution in the approach to learning accounting in the context of team tutoring. In fact, by means of PGT, we attempted to include the social dimension of tutoring in the practice of tutoring. The students personal perspective will substantially increased if tutoring is interactively outlined. In our view, PGT facilitates a learning environment for the students in which they become more capable to examine varying types of knowledge on the basis of practical implementation. It engages the students into the art of thinking (theoretical insight), the art of seeing (methodological insight) and the art of doing (empirical insight) on the basis of their own personal conditions and interests. The underlying ideas that motivated our engagement in the project emerged from the belief that knowledge is part of one’s being and is specific to oneself. The text contains phenomenological standpoints for explanation, critics, and evaluation of the traditional tutoring in accounting and the importance of translating the social dimension of tutoring for the context of tutoring practices. It also contains a description of the team tutoring method we applied to approach tutoring participatory. The basic problem we reflected in this study highlighted by van Ments (1983: p. 43) in the following way:
	“All too often in modern education the student is taught a series of disparate subjects from different teachers. He may never realize that what is being taught is all part of a world which is interconnected. Because teaching… is subject and not problem-oriented the students only sees parts and not the whole”
	Concerning with the field of accounting, skills, readiness and experiences tend to be related to the more descriptive/prescriptive, practical and dialogue based areas that requires broadening of the learning socially. Since the value of acquiring accounting knowledge lies in the ability of applying that knowledge to account for the physical and social assets of the entities, it seems logical to use the learning process of writing theses to the full advantage by giving the students the opportunity of developing their own conceptual framework for the use of representing their field observations. The setting of tutoring needs to be interactively designed so that learning and tutoring become united. Considering the students learning themes and orientations as the “social object” implicates that PGT setting is prepared for learning by perspective making and perspective taking between the two teachers who are engaged in process and several students. The design of this setting is beneficial for students as well as instructors; both parties learn from each other. 
	Since the understanding of the material and immaterial accounts of the entities needs sortal reflection on the physical and social environment (Hirsch 1982) therefore the students’ conceptual frameworks in use need to be intentionally structured. Theoretical resources must be examined by students in order to become relevant for the context of their empirical experiences. Finally, our focus of accounting action of the entities is not just relevant for students’ search after professional identity; it is also relevant for their personal development. Drawing on Garfunkel’s (2003) definition of practical reasoning, the social and societal norms are also reflected in accounting action. “Members’ accounts are reflexively and essentially tied for their rational features to the socially organized occasions of their use for they are features of the socially organized occasions of their use” (p.4). When teachers and students’ share their knowledge experiences, and when, they cooperatively analyze, for example, the state of agreements and disagreements between the accounting actions of the entities and accounting principles, the knowledge exchanged in the process of learning is socially agreed and practically sensed. 
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	Problem of the study
	Pedagogical setting of tutoring has three dimensions:
	1. 1: Institutional
	2. 2: Psychological
	3. 3: Social 
	The social dimension is not practically incorporated in the setting of tutoring. 
	Theory
	Leaning: Students’ learning is associated with identity construction.
	Student expectation of tutoring: (a) increase ability to join the community of accountants and (b) personal development.
	Perspective: a set of concepts and words of ideas (conceptual framework) that one uses to map, evaluate and communicate dimensions of the social and material environment:
	 The individual perspective is limited by, her/his conceptual framework and interest
	 The educational task is to help students develop their own conceptual framework. 
	 Conceptual framework can be developed in two ways: a) inter-textually; b) interactively
	Constitution of a social setting of tutoring helps students’ conceptual framework being developed socially. 
	Stärk studenternas förmåga att skriva examensarbeten av hög kvalitet
	Daniel Ekwall och Lars Ekström | Högskolan i Borås
	Bakgrund
	Den 1 januari 2011 införde Högskoleverket (HSV) ett nytt kvalitetsutvärderingssystem. Detta nya system var HSVs svar på propositionen Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).
	Syftet med det nya systemet var att fokusera mer på utbildningarnas resultat än i tidigare kvalitetsutvärderingar. I det nya systemet skall högskolan själv kvalitetssäkra studieprocessen medan HSV granskar studieresultatet.
	HSV ”granskar alltså i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten” (HSV, 2010).
	Det nya kvalitetsutvärderingssystemet består av fyra olika delar (vilka värderas olika). Den största vikten läggs vid studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) medan de övriga delarna är (i fallande betydelse ordning) högskolans självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt erfarenheter från nuvarande studenter. Tydligt är att examensarbetet har fått en ökad betydelse, från att tidigare mer ha speglat den enskilde studentens förmåga till att även påvisa utbildningens kvalitet i mer generella ordalag. HSV (2010) anser att studenternas självständiga arbete ger en god bild av hur väl studenterna når målen i examensbeskrivningen för varje enskild utbildning.
	Detta innebär således att de tidigare kurser som studenterna läst inom den enskilda utbildningen också förväntas förbereda dem för att uppfylla de generella kraven på alla utbildningar nämligen, ” kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt” (HSV, 2010). Den generella kvaliteten hos examensarbeten inom varje enskild utbildning har fått betydligt större betydelse för högskolan och därmed även för de lärare (handledare och examinatorer) vilka är direkt inblandade i både genomförandet och godkännandet av varje examensarbete. 
	I ett lärande perspektiv är examensarbete av en annan karaktär än vanliga kurser. Detta beror på att examensarbete har ett större inslag av studenternas eget arbete och kunskap än i övriga kurser. Följaktligen innebär detta även en förändring i lärarrollen, vanligen som handledare. Mötena mellan student och handledare blir till större (i jämförelse med traditionella kurser) mer av vägledning och bollplank än instruerande eller föreläsande.
	Både det ökade inslaget av studenternas självständiga arbete och den förändrade lärarrollen medför att handledningstillfället är det största enskilda moment under examensarbetet som läraren/handledare kan påverka kvaliteten hos respektive examensarbete och därmed bidra till att säkerställa utbildningens kvalitet. 
	Vi har därför valt att närmare studera själva handledningstillfället för att genom bättre kunskap och förståelse hjälpa studenterna att åstadkomma ett examensarbete med högre kvalitet.
	Hur kan vi som handledare/lärare eller examinator stärka studentens förutsättningar att producera examensarbeten med hög kvalitet?
	Teoretiskt ramverk
	Enligt Moses (1985) kan en god universitetslärares beskrivas med fyra olika förmågor nämligen, (1) ämneskompetens, (2) kommunikativ förmåga, (3) engagemang i att underlätta studenternas lärande samt (4) omsorg om individuella studerande.
	Dessa fyra förmågor kan sammanfattas som universitetslärarens pedagogiska grundsyn (Wilhemson et al., 2004). Under ett handledningstillfälle skall dessa fyra förmågor konkretiserade genom den interaktionen som uppstår mellan student och handledare, vilket innebär att handledaren behöver skapa en dynamisk stämning (Wilhemson et al., 2004) för att där igenom skapa kvalitet i gruppsamtalet.
	Under de senare åren har intresset för att underlätta studenters inlärning ökat påtagligt. Ett av de viktigaste skälen till detta är att studenternas lärande är den bästa garanten för deras förmåga att i framtiden hantera nya situationer (Bowden och Marton, 2004). Eftersom studenternas examensarbete är sista chansen för lärarna att påverka studenternas lärande blir det också en inlärningsbrygga för studenterna.
	Det är i examensarbetet de skall ta första stegen från kursbaserad inlärning till egen drivkraft för sökande och verifierande av kunskap och information. Detta medför att betydelsen av djupinlärning ökar (Bowden och Marton, 2004). Studentens förståelse och egen drivkraft blir central i inlärningsprocessen och läraren/handledarens roll minskar till att utgöra en processkatalysator. Därför sker också en fokusförflyttning från ämne till individ. I de tidigare kurserna har fokuset inlärningssynpunkt mer varit ämnet (via kursmålen) och dess tillämpningar (via kursens innehåll), till att förflyttas till studentens förståelse (via arbetsprocessen i ett examensarbete) och framtidsförberedelse (via ett godkänt arbete).
	För att uppnå detta blir handledaren den som i inlärningsprocessen utmanar studentens förståelse genom frågor, exempel och vägledning men undviker färdiga svar. Målet är att skapa en engagerade relativistisk lärmiljö (Olstedt och Lönnheden, 2004).
	Det viktiga i den lärmiljön är att både lärare och student är aktiva. Olstedt och Lönnheden (2004) påpekar att:
	det kritiska förhållningssättet involverar både engagemang och intresse, något som är en förutsättning för att deltagarna ska kunna föra en givande dialog, som bygger på ett givande och tagande i lärprocessen.
	Metod
	Vi har i detta arbete fokuserat på att studera handledningstillfällen, det vill säga möten mellan studenter och handledare/examinatorer, för att i detta enskilda tillfälle identifiera och analysera kritiska punkter/moment i detta möte. Undersökningen skall ses som en inledande studie av handledningstillfället och är inte menad att fastställa kausala samband mellan olika punkter/moment. Dessutom skall resultatet från undersökningen förstås utifrån sin kulturella begränsning till Sverige (även om alla deltagande personer haft internationell bakgrund). Vidare skall även resultatet ses som ett tidsdokument då undersökningen är starkt beroende av sin samtid. 
	Datainsamlingen genomfördes i tre olika kvalitativa steg. Det första stegen var observation av en handledning. Dessa handledningar var faktiska handledningar av examensarbeten, flertalet på magisternivå men även på kandidatnivå förekom.
	Det var viktigt att studera riktiga handledningstillfällen då undersökningen fokuserar på detta tillfälle. Vid själva handledningstillfället var enav författarna handledare medan den andre observerade och tog anteckningar under hela tillfället.
	Naturligtvis inleddes handledningen med en information till deltagande studenter om skäl till observatören och till undersökningen i stort. Detta avslutades med att studenten fick avgöra om de vill medverka i undersökningen eller inte. Ingen av de tillfrågande studenterna avböjde. Det andra steget i undersökningen var att direkt efter handledningen fick studenterna svara på frågor om handledningstillfället utan att handledande lärare medverkade.
	Detta gjordes för att skapa en mer avslappnad miljö och för att där igenom bättre kunna fånga in studenterna upplevelse av handledning. Det tredje steget var, även det i nära samband med handledningstillfället, att de två författarna tillsammans diskuterade både själva handledningen men även försökte analysera studenterna kommentarer.
	Detta gjordes för att direkt kunna återkoppla lärdomar/insikter till undersökningsteamet. Det viktiga i dessa återkopplingar var att försöka identifiera moment under handledningssituationen som var både bra och dåliga. En ökad medvetenhet om detaljerna underlättat för handledaren att inte göra om dåliga moment under nästa handledning. Detta angreppssätt kan kallas för aktionsforskning (Näslund, 2002). Totalt genomfördes nio observationstillfällen, nio interjuver och nio diskus-sioner.
	Undersökningen följer tydligare ett induktivt spår eftersom den utgår mer ifrån tidigare erfarenhet och observationer än tidigare framtagen teori, men då själva datainsamlingsprocessen varit fylld med mindre analyser och diskussioner bör undersökningen klassas som abduktiv (Dubois och Gadde, 2002; Kovacs och Spens, 2005). En viktig punkt i undersökningen har den varit den direkta återkopplingen av erfarenheter.
	Fördelen är att undersökningsteamet då snabbare kan upptäcka faktorer/element i ett handledningstillfälle som inte är framträdande. Detta angreppssätt medför också att under första datainsamlingsfasen finns det två olika perspektiv som aktivt samlar intryck. Observatörer gör detta passivt medan handledaren gör detta genom deltagande.
	Sammantaget gör detta att undersökningen går att beskriva som att den följer principerna för aktionsforskning och därmed innebär att det undersökta objektet (i detta fall handledningstillfället) påverkas av undersökarna under datainsamlingsperioden.
	Resultat
	1. Observation av interaktion mellan handledare och student/studenter samt hur varje part i mötet agerar utifrån sina tydligt definierade roller.
	Återkommande mycket tydligt meddelande från handledaren till student/studenter är:
	Det Ni tycker bättre om och är särskilt intresserade av gör Ni bättre!
	Kör på, justeringar kan göras efter hand!
	Interaktionen blir omedelbar, studenten lyser upp. Studenten får ett kvitto på att mitt/vårt val av ämne inte är så tokigt ändå, då studenten alltid i samtliga observerande handledningstillfällen valt något ämne från utbildningen som ligger i studentens speciella intresse.
	Inte någon gång under dessa nio observationstillfällen har student blivit tvingad på någon annan inriktning än student först har valt. Att detta är en känslig och nervös fråga för studenten förstås lätt när det något spända anletsdraget alltid spricker upp i ett stort leende efter bekräftelsen, isen är bruten. Handledaren visar också direkt med ett engagemang och intresse att ämnet också intresserar handledaren, en tydlig och klara vinna-vinna situation har plötsligt uppstått.
	Vår valda handledare är en förstående och välmenande person och inte någon som skall mästra oss också i vår avslutande del av utbildningen tänker säker många studenter nu.
	Studenten växer påtaglig i denna inledande situation där studentens egen påkomna frågeställning skall nagelfaras av någon med en mycket större erfarenhet och kanske också en längre utbildning med forskningsbakgrund.
	Detta tillfälle i början av mötet är en kritisk passage i handledningsmötet, antagligen den mest avgörande för hur fortsättningen förlöper. Skötes denna del burdust och mästrande skapar handledaren antagligen sig själv en rejäl uppförsbacke under hela det följande arbetet. (= Observatörs anmärkning)
	Att här råder ett ojämnlikt förhållande med ”maktlös” student och en lärare/handledare med ett starkt maktmedel i form av ett U eller G har varit tydligt också i dessa samtliga handledningsmöten.
	Handledaren styr hela mötet påtagligt och är den som talar mest, speciellt när frågeställningen är avklarad och samtalet glider in på själva utförandet av uppgiften.
	Hur skall studenten få besvarat sin frågeställning? Hur skall studenten redovisa för läsaren att uppgiften är bra och tydligt avklarad?
	Den erfarne handledaren formligen öser ”tips och tricks”, studenten antecknar så pennan glöder. Tydlighet i examensarbetet poängteras samt behovet av en klar ”röd tråd” i arbetet, varför studenten valt en viss metod som i sin tur är sprungen ur ett teoretiskt ramverk mm.
	Handledaren lever som han lär och förklarar tydligt hur ett tänkbart examensarbete med en viss frågeställning sedan kan te sig som färdig ”produkt”.
	Mötet avslutas med att handledaren förklarar att det här kommer att gå bra, samt att handledaren är övertygad att detta kommer att bli ett mycket bra examensarbete.
	På idrottsspråk = ”Peppning”
	2. Hur uppfattade studenten mötet? Enskild intervju med student/ studenter.
	Det här stycket bör börja med: Som man bäddar får man ligga.
	Enligt studenterna har detta första möte i början av examensarbetet gett mycket mer än som var förväntat, här fås också bekräftelsen på studentens största farhåga.
	Studenten trodde inte att ämnet dög och att frågeställningen var fel, antagligen har studenten svårt att skilja ett examensarbete på 15 poäng under en magisterutbildning och vetenskapliga artiklar som studenten har läst under utbildningen åt.
	Studentens förväntningar på examensarbetskraven är tydligen högre när det gäller examensarbeten än vad handledaren sedan faktiskt kräver. Att sedan så många handfasta råd gavs är också något mycket uppskattat, det som verkade så otydligt och svårt som med till exempel ”teoretiskt ramverk” och metod var i själva verket rätt så självklart.
	Studenten såg faktiskt hur det färdiga examensarbetet tedde sig efter att handledaren förklarade hur att sådant arbete brukar se ut. Studenten som var mycket osäker inför handledningsmötet hade nu oftast en stor förhoppning att nu också hinna klart i tid innan redovisningstillfället. Tidsaspekten var också något som studenten var orolig för, men det framkom inte alltid i handledningssituationen där frågeställningen överskuggande alla andra frågor.
	3. Återkoppling till handledaren med hur studenten uppfattade handledningsmötet.
	Handledaren som är erfaren fick inga större överraskningar här, handledarens beteende under mötet var styrt av; ”Snabbt få studenter på banan och påbörja sitt skrivande”. Det viktiga i ett tidigt handledningsmöte är att bekräfta studentens förmåga att arbeta självständigt. Detta görs genom återkopplingar till innehåll i tidigare kurser, praktiska exempel och diskussioner med utgångspunkt i studenternas egna erfarenheter. Det avgörande momentet är att skapa en avslappnad atmosfär som snabbt medgör att handledare och studenter tillsammans kan kritiskt granska ämnet/problemet för examensarbetet. 
	Handledarens uppvisade intresse för frågeställningen/syftet med examensarbetet är en tydlig faktor att arbeta med. Engagemang i problemet visar på spänning och utmaning samtidigt som svårigheter kan förminskas något. Problem hanteras bäst om de löses i mindre bitar (man tar dem när det kommer) eller genom att de avdramatiseras innan de uppstår (genom att informera studenterna tydligt om krav, struktur och målsättning med examensarbetet).
	Diskussion  
	Interaktionen mellan handledare och student under en handledning är avgörande för hur bra tillfället blir. Lika stor del spelare även handledarens pedagogiska grundsyn. Att se studenten och kunna leda studenten till att själv svara på flertalet av sina egna frågor är tydliga metoder att underlätta handledningen. Handledarens engagemang för frågeställningen kommer att smitta av sig på studenterna. 
	Slutsats
	Samtliga observerade handledningstillfällena pekar mycket tydligt på att dessa möten handlar om att avläsa noga hur den andra parten agerar i varje situation, och därifrån parera med lämpligt motdrag. För att kunna komma med lämpligt motdrag till studenten från handledaren krävs att handledaren är insatt i hur studenten känner sig inuti, inte en helt lätt uppgift.
	Från inledningen i handledningsmötet med den något spände studenten, till slutet av mötet när studenten förmodligen känner att det här inte var så farligt ändå och nu vet jag hur uppsatsen skall se ut måste handledaren vara hela tiden vara uppmärksam på studentens sublima signaler.
	Ansiktet, kroppshållningen och händernas rörelser avslöjar mycket och också självklart vad studenten faktiskt säger till handledaren, i början av mötet är dock studenten något tystlåten och det är nog en signal på att studenten är mycket fokuserad på handledarens förväntade respons på den viktiga frågeställningen. När väl denna fråga är avklarad är studenten mycket mera talför och lättare att tydligt interagera med, första delen av mötet är helt klart ett kritiskt avsnitt.
	Sammanfattningsvis blir faktiskt slutsatsen att lärarens viktigaste uppgift i detta första möte med studenten som handledare för sitt examensarbete är: 
	Se studenten och visa studenten att jag bryr mig visst hur det går för Dig, jag skall också hjälpa Dig till ett mycket bra examensarbete!
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	E- Learning – hur kan vi använda detta i vår undervisning?
	Olle Holmudd och Jan Rohlén  | Högskolan i Borås
	Inledning
	Variation av undervisningen är viktigt för inlärning hos studenterna. Nyfikenhet, kunskapstörst och förkunskaper varierar mycket inom studentgrupperna. Möjligheter av att kunna gå tillbaka i föreläsningar är önskvärt.
	Datorer och internet har revolutionerat samhället de senaste 15 – 20 åren, trots det har författarnas undervisning varit ganska traditionell med föreläsningar, övningar och laborationer.
	Bakgrund
	Vi är nyfikna på vad teknologin kan innebära för vår undervisning.
	 Kan den ge oss möjligheter att hjälpa studenter som vi inte nått förut? 
	 Hålla uppe studenternas intresse
	 Upplever studenterna att inlärningen blir effektivare och tydligare? 
	 Kan studenterna själva bli mer aktiva i undervisningen? 
	 Vilken teknik finns tillgänglig för oss lärare på Högskolan i Borås? 
	 Vad gäller juridiskt för detta material som produceras och publiceras?
	Dagens teknik
	Möjligheterna att nå studenterna med hjälp av dagens teknologi är i stort sett obegränsade.
	PowerPoint presentationer, overheadbilder, anteckningar på smartboard och whitebord m.m. kan inför eller efter en föreläsning distribueras till studenterna via aktuella intranät, som Ping Pong eller via mail. Dessutom finns möjligheter att använda sig av Facebook, Twitter, YouTube m.fl.
	Det har utförts en hel del olika inspelningar av övningar och föreläsningar vid Högskolan i Borås. Bättre Konceptet, som är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan i Väst är ett bra exempel på hur inspelade och livetelevision används i undervisningen.
	På internet finns många bra exempel på filmade föreläsningar, sök t.ex. under MIT, www.youtube.com här finns många bra instruktiva filmer, vi rekommenderar även TED TALKS www.ted.com/speakers
	Tänk på att kvaliteten av filmade föreläsningar på internet inte är garanterad, alla inspelningar håller inte högsta klass.
	Inspelad övning
	För att kunna jämföra olika tekniker har vi testat på egna kurser, att lägga ut skriftligt material, videofilma en lektion och använda en kommenterad PowerPoint och därefter låta några studenter jämföra och kommentera detta.
	Exempel övning 6.4 i Montgomery

	Som exempel valde vi övningsuppgift 6.4 i Montgomerys bok Statistical Quality Control. Skälet till detta är att en av författarna undervisar i en kurs där detta tal räknas, och att talet är lagom komplext. 
	Liveinspelning
	Det finns flera varianter på hur man kan filma en övning eller föreläsning. T.ex. kan man filma en verklig övning. Läraren filmas direkt i lektionssalen och alla avbrott, frågor, sena elevers ankomst, utsvävningar m.m. kommer med på filmen. Ljud och ljus är besvärligt att hantera och den exakta skärpan på tavlan kan vara problematisk att behålla eftersom läraren använder hela ytan för sina beräkningar. Har mikrofon-bom kan ljudet bli otydligt och stört eftersom läraren rör sig i rummet och studenterna kan avge störande ljud, såsom hostningar, småprat och annat.
	”Studioinspelning”
	En annan variant är att man spelar in filmen i en mer studiolik miljö. 
	Vi valde att spela in i en "studio". Anledningen till citationstecknen är att studion i det här fallet var rum D612 vid Högskolan i Borås, som är en vanlig lektionssal med ventilationsbuller, lysrör och störande ljud från korridor, snickare i huset och trafiken utanför. 
	Utrustningen vi använde var en digital systemkamera, Canon 60D och en riktad mikrofon, Röde, allt monterat på ett kraftigt stativ. 
	Vi använde även en fjärrkontroll till kameran. Det underlättade inspelningen avsevärt eftersom läraren spelade in övningen på egen hand. 
	Kostnaden för utrustningen ligger runt 14000 kronor, och bilden, med lite övning, kan bli av professionell kvalitet.
	Ljudet tas upp av en riktad mikrofon, och det blir OK, men inte perfekt. En s.k. "mygga", en liten mikrofon som man fäster i skjortan, skulle antagligen gett ett bättre resultat, men för professionellt ljud bör man ha med en ljudtekniker som tar ljudet uppifrån med en mikrofonbom. En fördel med Canon 60D är att ljudet kan kontrolleras manuellt, och man slipper på så sätt svävningar i ljudnivån.
	Inför inspelningen skrevs ett manus till övningen. Kameran riggades upp på stativet och skärpan ställdes på den vita tavlan. Några streck ritades på tavlan och kameran satte autofokus exakt på tavlan. Därefter ställdes kameran om till manuell fokus, för att koncentreras på tavlan så mycket som möjligt. I praktiken visade det sig att skärpan blev bra på läraren också.
	Kameran var fixerad så att en begränsad del av den vita tavlan filmades. Det gällde för läraren att hålla sig inom det filmade området, som markerades med några svaga linjer. När en sida var fulltecknad, stoppades kameran och det som hade skrivets raderades. Eventuella felsägningar och feskrivningar fick tas om, (en hel del fel slank genom). 
	Råfilmen klipptes i datorn med Canons redigeringsprogram och lades därefter in i Ping Pong som en strömmande film. Filmen blev 27 minuter lång. Man kan jämföra detta med att en verklig lektion inför studenter tar cirka 40 minuter.
	Kommenterad PowerPoint

	En film är inte aktiv i sig själv, utan presenterar passivt, material i den ordning och detaljrikedom som läraren har bestämt. Vilket betyder att läraren trycker ut sin kunskap till studenten. 
	Man bör vara mer intressant än studentens egna tankar (Bengt Hemlin 1997). 
	Vissa studenter tycker att ämnet är mycket lätt och vill snabbt gå vidare, medan andra vill ha mera förklaringar, och dessutom i sin egen takt.
	I exempel 6.4 kan vissa studenter redan hur en normal fördelningsplot går till och vill snabbt bara konstatera om data är normalfördelade eller inte, medans andra vill veta i detalj hur en sådan plot konstrueras.
	PowerPoint är ett program som alla känner till och de flesta föreläsare använder. Det känns tryggt att ha föreläsningen förberedd och man kan visa upp snygga bilder med programmet. Programmet har en stor potential och det går att göra hyperlänkar, lägga på ljud, visa fotografier och filmer på ett snyggt sätt. Problemet är att Microsoft, som är konstruktören av programmet, har i grundinställningen för en presentation lagt in punktade listor. Slentrianmässigt användande av punktade listor kan dock förstöra vilken presentation som helst. Det är ganska tråkigt att se och höra föreläsaren läsa innantill till sina punkter. 
	Risken är att åhörarna börjar dagdrömma istället, och de s.k. ”ormhinnorna” kommer fram (Torgny Roxå 2011).
	Punktade listor är alltså ett bra verktyg för att vara ointressantare än åhörarens egna tankar!
	Hur kan man då göra för att bli intressantare? 
	Även om man gör en statisk presentation kan man börja använda bilder och tala till dem, istället för att läsa av ren text från skärmen. Ännu bättre
	är det om studenten själv kan välja vad som han/hon vill läsa och på vilket djup. 
	Tom Kuhlmann skriver på sin blogg "The Rapid E-learning Blog" på om Push-Pull idén. En traditionell föreläsning trycker ut (Push) information, medan i en modern E-learning presentation, drar studenten ut den information som han/hon tycker är intressant. 
	Figur 1. Push -Pull idén, från Tom Kuhlmans blogg
	Interaktivt PowerPoint
	Det finns många olika sätt att implementera en kurs så den kan bli interaktiv. Det mest uppenbara är att börja göra som på webben, skriva en interaktiv hemsida med html-kod. Ett annat alternativ är att fortsätta använda PowerPoint, men använda de möjligheter som faktiskt finns för interaktivitet. 
	Det senare alternativet valdes och det finns två skäl för detta.
	För det första så kan vi PowerPoint från många års användande av punktade listor. 
	Vi behövde bara lära oss hyperlänkar och att hantera grafiken snyggare, samt ljudet… 
	Ett annat skäl är att man kan spara PowerPointen som ett bildspel, där läsaren kan titta på det, men inte dissekera det. Det finns naturligtvis andra program för att hantera detta.
	En presentation med en meny på vänster sida konstruerades, se figur 2 där studenten direkt kan gå till den delen de är intresserade av . Under varje flik finns en eller flera sidor, beroende vad materialet kräver. Inom fliken kan man navigera framåt eller bakåt genom att trycka på knapparna "Nästa" eller "Förra". Man kan dessutom alltid direkt gå till en annan menyflik.
	Figur 2. Presentationen
	Till varje sida spelade läraren in muntliga kommentarer. 
	Nackdelen med PowerPoint är att när studenten går tillbaka till en sida, så upprepas varken de visuella effekterna eller ljudinspelningen. 
	Arbetet med en presentation tog cirka en arbetsdag.
	Studenternas kommentarer och diskussion

	Videon är en "Push" teknik och PowerPointen är en "Pull" teknik. Vad tyckte nu studenterna? Delar av videon visades för en klass av utländska studenter, som genast ville att alla övningar skulle filmas in på detta sätt, trots att föreläsaren talade svenska. Besvikelsen blev stor när de förstod att detta bara var ett utvecklingsprojekt i en pedagogikkurs. Vi la upp både videon och PowerPointen på Högskolans interna nät Ping Pong och bad studenterna att kommentera dessa. 2 studenter av 80 gjorde detta. Om detta är ett tecken på att studenterna är ointresserade eller ej av e-learning, lämnar vi till framtida forskning.
	Några delar av kommentarerna:
	Det verkar som om studenterna uppskattar både videon och PowerPointen, men om de måste välja så väljer de PowerPointen. Det är dock svårt att dra några slutsatser från ett så litet datamaterial.
	Våra slutsatser från experimentet är 
	 Det tar längre tid att producera e-learning material än vad man tror från början.
	 Materialet måste vara välproducerat. Får inte se amatörmässigt ut.
	 Studenterna verkar uppskatta e-learningmaterial.
	Upphovsrätten
	Vem äger nu filmer och powerpointmaterial m.m. som vi lagt ner så mycket arbete och tid på att framställa? Kan andra använda materialet hur som helst, är det bara att hämta hem från nätet och använda sig av detta i sin undervisning. Hur skyddar man sitt material?
	Universitetsjurist Kristina Ullgren, Göteborgs Universitet, berättar bl.a. för oss i sin föreläsning ”upphovsrätten i skenet av en digital värld” följande:
	Vad är upphovsrätt? 
	 Någon slags ensamrätt för den som ”skapat” ett alster, den s.k. upphovsmannen.
	 Skyddar upphovsmannens alster både intellektuellt och ekonomiskt.
	 Ett antal rättigheter för upphovsmannen – förbud för användaren/nyttjaren.
	 Men upphovsmannen får ”tåla” s.k. fria nyttjanden för användaren/nyttjaren i privata som undervisande användanden, även citat som kan förekomma.
	Vem är upphovsman?
	 Den egentlige upphovsmannen är en fysisk person
	 eller rättsinnehavare t.ex. ett produktionsbolag
	 utövande konstnärer, skådespelare/musiker/fotografer
	 är det en okänd upphovsman skyddas verket hela 70 år efter utgivningsåret, allt enl. Upphovsrättslagen 1960:729.http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM
	Några exempel hur upphovsrätten kan ha betydelse för annans rätt till användande, om någon t.ex.:
	1. Spelar in ett TV-program, privat eller för undervisning?!
	2. Klipper ur en dagstidningsartikel och visar den i en PowerPoint presentation?!
	3. Om urklippet är taget från en bok eller är hämtat från någon students examensarbe?!
	4. Använder en affisch, fotografi, framsidan av högskolebladet, resp. högskolans webbplats?!
	5. Köpt en DVD eller CD – visas och spelas hemma eller i undervisningen?!
	Jo, följande svar kan man då ge till ovanstående fall:
	1. TV-program OK för privat bruk, men ska det användas i någon slags undervisning krävs samtycke av den som skapat programmet. Fråga produktionsbolaget.
	2. En dagstidningsartikel är helt OK att använda i en PowerPoint presentation, men den får inte läggas ut på webben.
	3. Urklipp ur en bok kan vara fritt fram om den 70 åriga tidsbegränsningen gått ut annars krävs samtycke av upphovsmannen likaså av studenten bakom examensarbetet.
	4. Affischer, fotografier, högskolebladets framsida och webbplats är OK att använda.
	5. Inköpt DVD och CD får endast användas privat, alltså inte i undervisning om man inte skaffar sig ett tillstånd av produktionsbolaget.
	De juridiska frågeställningarna kan sammanfattas väldigt enkelt:
	 Materialet vi har spelat in eller satt ihop på PowerPoint är vi upphovsmän till och det skyddas av Upphovsrättslagen utan att vi behöver registrera det över huvudtaget.
	 Vill någon använda sig utav detta i sin undervisning ska vi som upphovsmän tillfrågas om det är OK.
	 Omvänt, om vi vill använda någon annans material frågar vi dessa upphovsmän eller produktionsbolag. 
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	Live Project – Upplevelsebaserat lärande av osäkerhet i projekt
	Bengt-Erik Larsson  | Högskolan i Borås
	Bakgrund

	Studier i projektledning är ett område som ingår i många discipliner. Man kan studera det i företagsekonomi, byggande, it-relaterade ämnen och i konstnärlig produktion m.fl. Att ämnet studeras på olika håll leder till en rad intressanta frågor. Är det exempelvis samma projektledning som lärs i de olika ämnena eller, om så inte är fallet, vad har de för gemensamma drag? Finns det en kärna av samma sak när det gäller projektledning i olika ämnen eller är namnet en etikett på olika företeelser?
	Detta leder till frågeställningar om vad och hur man skall lära sig i ämnet projektledning. En indelning av lärande görs av Toohey (1999, p 130-131) i följande sex delar:
	 Lärande för att få kunskap
	 Lärande för att minnas
	 Lärande som applicerande
	 Lärande som insikt eller förståelse
	 Lärande som personlig utveckling
	 Lärande som transformation
	Toohey tar upp hur man lär sig, men man kan också se på vad det är för kunskap som finns inom projektledningsområdet. Polanyi (1966, 1978) introducerade en indelning av kunskap i explicit kunskap och tyst (tacit) kunskap. Tyst kunskap är då mer inriktad på handling medan explicit är mer teoretiskt inriktad.
	Innan vi går vidare med vad man lär ut/lär sig i ämnet projektledning skall vi först introducera begreppet projekt.
	Vad är projekt
	För att få förståelse för kunskapsområdet kan vi se på begreppet projekt inom detta område.
	En beskrivning av projekt är att det är en temporär organisation för att hantera osäkerhet. Denna beskrivning betonar skillnaden gentemot en tayloristisk syn på organiserande som slutet system som försöker att helt reducerar osäkerhet.
	Ett sätt att beskriva det explicita är att se vad PMBOK (2005) anger. PMBOK är standardverket och uttyds Project Management Body of Knowledge. Själva namnet antyder att det är en bok som samlat allt vetande om projekt. PMBOK anger ett projekt som 
	”Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.” (sid 5)
	PMBOK ser till stor del på projektledning som en strukturerad planerbar verksamhet. Men för att verka som projektledare räcker det inte med denna kunskap. Man måste också utveckla förmågan att hantera processen och osäkerheten.
	En indelning av projekt som Packendorff (1993) gör ser ut på följande sätt:
	Denna indelning visar på att man dels lär sig struktur och form, dels att arbeta i processen. Båda delarna innehåller osäkerhet. I strukturdelen försöker man hantera denna genom planering medan man när man ser projekt som processer mer ser till förväntningar och lärande. Ytterligare ett sätt att hantera osäkerhet beskriver Christensen & Kreiner (1997) som visar att man antingen kan reducera osäkerheten (genom ytterligare information) eller lära sig leva med den (och acceptera att man inte har fullständig information).
	Utbildning i projektledning
	I utbildning i projektledning fokuserar man ofta på att lära sig strukturer, lära sig i betydelsen ”acquring knowledge” (Toohey 1999: 130) och strukturer i Packendorffs mening. Att få förståelse för och lära sig hantera osäkerhet är inget man lär sig, möjligtvis lär man sig att osäkerheten finns och att man måste hantera den. Detta synsätt visar på en brist i utbildningen i projektledning.
	Syftet med detta paper är att visa på en metod att hantera denna brist. 
	I nästa avsnitt beskrivs ett nytt sätt att lära sig hantera osäkerhet i projektverksamhet. Denna metod har praktiskt tillämpats. Efter beskrivningen följer reflektioner över metoden.
	The Live Project
	Bakgrund

	När Göran Lindahl och jag hade en kurs på en KY utbildning i Hultsfred, så möttes vi av studenter som ogärna läste böcker och hade svårt för att reflektera över förhållanden. De var i huvudsak intresserade av att lära sig enkla verktyg, som Gannt schema och riskanalys, för hur man hanterar projekt. Vi testade då att införa ett Liverollspel där deltagarna skulle ansvara för olika scener på en fiktiv festival. Det enda hjälpmedlet vi hade var Walkie Talkie som vi använde för att skapa atmosfär och för att styra kommunikationen.
	Första försöket föll väl ut i den meningen att studenterna både gillade metoden och visade kunskaper som vi inte förväntade oss att uppnå. Detta ledde till en mer genomtänkt utformning. Live Project har nu genomförts ett trettiotal gånger på KY/YH utbildningar, Masterutbildningen i Tourism and Hospitality Management vid Göteborgs Universitet samt Masterutbildningen vid avdelningen för Management i Byggande vid Chalmers, Göteborg. För att ge underlag för att förstå hur utbildningen genomfördes återges ett ”körschema” för en endagarsutbildning på Management i Byggande vid Chalmers.
	Live Project, en dags kaos under ordnade former

	Deltagare:ca 60 stud DCPM, Design and Construction Project Managementca 30 stud IPM, International Project ManagementGurra (GL) och Svempa (SG), teachers, har ordning men annars ingen kollK Klingstar (Karin Klingenstjärna), Chef Gbg&Co, visionärMr Larsson (Bengt-Erik Larsson), Chef assistent som vet mer än chefen OCH journalist under em med namnet Ib Affair.
	Lotta Stenberg, kollega till SG och GL, observatörAnna Thomsen, assistent och fixare
	Lokal:Lindholmen Science Park, konferens och arrangemang i byggnad Navet. Första våningen.
	I förväg:Beskriva färdväg och tiderKopiera föreläsn materialBrev från Gbg&Co/GLFixa priser/GL
	06.30 Frukost Heden (för lärare/spelledare)
	07.30 Ankomst LindholmenFixa bord med olika antal stolarLägga ut fruktSkylta för stud
	08.00 Studenter kommer
	08.05 BEL och KK startar. BEL assistent till Chef KKDela ut beskrivning av Göteborg
	08.20 GL och SG kommer och tar överFormaliserar uppgiften
	08.30 GL och SG till möteNämner att det finns grupprum, fler grupper än vad som får plats hänvisas dit
	08.30 – 09.00 Studenterna organiserar sig
	09.00 How have you organised your work?GL och SG får stud att illustrera sina org
	09.28 BEL och KK kommer, HEJ det finns fika!Sprida olika syn på organisering under fika
	09.30 FikaBEL, KK, SG och GL går runt
	09.50 Slut fika
	09.50 Quick and Dirty FöreläsningProjektdefinition/SGMålformulering/SG +GLStakeholders /GL
	10.10 Slut föreläsning
	10.10 Fortsatt arbete
	10.30 KK går omkring och ställer frågor. Nämner att assistent kommer förbi och drar en presentation 
	10.40 presenterar BEL Göteborg som evenemangsstad!
	10.50 Slut presentationBEL och KK lämnar sedan rummet
	10.50 Fortsatt arbete
	11.30 ReflektionGenomgång av fem punkter, fokus på organiseringUtdelning av frågor, enkät som skall lämnas in 12.00, sammanställs av Anna T
	12.00 Lunch
	13.10 Omorganisering, nya direktiv från KK och BEL (då är de ej synliga!)Färre grupper
	13.50 Redovisning av ny orgBEL och KK med
	14.20 Quick and Dirty FöreläsningPlanering/GLRisk/SG
	14.50 Fortsatt arbete
	14.50 – 15.10, BEL är journalist, 4-6 stud intervjuas
	15.15 BEL och KK kommer förbi och kollar läget och bjuder på fika
	15.30 Fortsatt arbete
	16.00 ReflektionGenomgång baserat på 5 punkter
	16.30 Fortsatt arbeteSammanställning
	17.30 RedovisningBlädderblocksblad, max 4st
	18.30 Prisutdelning…
	19.00 Slut
	Delar som är särskilt betydelsefulla i spelet är:
	Efter lunch får studenterna meddelande att antalet grupper måste minska och att de därför måste lägga ner två grupper och dessas medlemmar skall fördelas på de andra grupperna.
	Reflektion över Live Project

	Ämnet Projektledning innehåller både explicit och tacit knowledge. Alla ämnen gör säkert detta och man kan förmodligen se olika fördelning mellan dessa beroende på om det är teoretiska ämnen eller mer hantverksinriktade. 
	För utbildning i projektledning får man först söka klarlägga om undervisningen skall innehålla tacit knowledge eller om den enbart skall ha med explicit. Detta verkar som om högskoleutbildningar föredrar att utbilda i explicit kunskap. Den hantverksinriktade delen som finns i tacit knowledge förefaller att inte vara erkänd på högskolor och universitet. Undantaget från detta skulle möjligen vara utbildningar som har institutionaliserade drag av tyst kunskap såsom är fallet inom sjukvårdsutbildningar.
	Utbildningar i teoretiska ämnen genomförs med metoder som är anpassade till explicit kunskap. Genom att använda kurslitteratur och föreläsningar, så används kanaler som sprider explicit kunskap. Om man tar in en praktiker som gästföreläsare eller låter studenterna gå ut och intervjua projektledare på olika arbetsplatser börjar man närma sig den tysta kunskapen. När man sätter dem att göra fiktiva projektplaner försöker man också att skapa sätt för studenterna att tillägna sig det icke explicita. Ett problem är att kravet på studenter (och gästföreläsare) att artikulera kunskap gör att de undviker det svårfångade icke artikulerbara.
	Om explicita kunskaper lärs genom metoder anpassade till explicita kunskaper så kan man ställa sig frågan om och hur det finns någon form av metod att lära sig Tacit knowledge inom projektledning? Detta lärande är då någon form av internalisering eller tillägnad av denna kunskap. Ett angreppssätt kan vara Experiental approach (Toohey 1999: 59). Hon hänvisar till och citerat Knowles et al (1984:12):
	Adult do not learn for the sake of learning; they learn in order to be able to perform task, solve a problem, or live in a more satisfying way. The chief implication of this assumption is the importance of organizing learning experiences (the curriculum) around life situations rather than according to subject matter units.
	Med mitt intresse för evenemang skulle man kunna jämföra detta med Pine & Gillmores modell för evenemang:
	Traditionell undervisning skulle kunna betraktas som att det bedrivs i Q I. Det innebär att studenterna är passiva och tar in information från omgivningen, läraren. Q III, som i figuren tar upp undervisning, innebär att studenterna tar in information från omgivningen och är aktiv i detta.
	Q II innebär att studenterna passivt skulle kunna bli en del av något. Det som möjligen skulle kunna stämma med detta är det som skulle ske på ett studiebesök som studenterna gör och där de går runt och enbart tittar på verksamheten. Den del som är mest jämförbar med Live Project är QIV där studenterna kommit att ingå i spelet som aktiva parter, de går upp helt i spelet och ör aktiva i det. Man skulle kunna säga att det är en eskapism från den vanliga undervisningen in i ett verkligt (Live) projekt.
	Detta liverollspel innehöll tre viktiga delar:
	Explicit kunskap och social kunskap har vi relativt väl utvecklade verktyg att ta hand om. Svårare är tyst kunskap inom utbildning i ämnet projekt ledning. Genom Live Project har vi fått ett hjälpmedel så att studenterna kan få kunskap om hur man hanterar osäkerhet i ett projekt.
	Reflektion över processen

	Det är frestande att ställa sig själv i så bra dager som möjligt och därför säga att framtagandet av Live Project var medvetet planerad. Man kan se en parallell till den diskussion som förts ovan om projekt och hur väl och medvetet ett sådant planeras jämfört med att lösningar blir till på ett mer slumpmässigt sätt. Live Project skapades från början på detta slumpmässiga sätt när den gjordes för KY utbildningen i Hultsfred. Genom att den fungerade och vi själva blev medvetna om hur problematisk den traditionella undervisningen är ifråga om exempelvis förmåga att lära ut hanterandet av osäkerhet, så blev denna slumpmässiga skapelse startskottet för att medvetet och planerat söka utveckla Live Project.
	Processen med att bygga upp Live Project har fokuserat på form och innehåll. Det förefaller som det i allt lärararbete finns en fokusering på innehåll. Kan man sitt ämne (innehåll) känner man sig trygg som lärare även om man inte kan/har former för att lära ut det. Om man kan formen, metoder att lära ut, så skapar det högre lärande även om man inte har samma höga kunskap om innehållet. Men då måste man klara att leva med osäkerheten att man inte kan allt i sitt ämne.
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	The first step towards the Swedish labour market for incoming students
	Susanne Håkansson  | Högskolan i Borås
	Karriärservice erbjuder idag en karriärplaneringskurs, uppdelad på tre tillfällen, i syfte att ge studenten möjlighet till en lyckad etablering på arbetsmarknaden samt en god karriärutveckling. Denna ges som ett öppet erbjudande till alla studenter på Högskolan i Borås ca 4 ggr per år då studenter från olika institutioner blandas i grupper av max 15 personer. Kursen erbjuds även till program/kursansvariga som vill integrera karriärplanering som en del i utbildningen. I dagsläget ges kursen för studenter på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap och på Institutionen för Data- och affärsvetenskap. Kursen skall ses som en del i det som Högskolan i Borås erbjuder sina studenter för att förbereda studenterna för ett framtida arbetsliv ”- samt möta förändringar i arbetslivet” (Högskolelagen § 8).
	Syfte och mål med kursen är att öka studentens självkännedom samt få kunskaper om ”Personal Branding” och vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden under eller efter studierna. Studenten utrustas med verktyg i syfte att reflektera över sina egna kunskaper, förmågor, färdigheter som inhämtats både från utbildning, arbetsliv och privatliv. Studenten tränas i att bli medveten om nyttan med att se över sina egna prioriteringar för att få balans i arbetsliv och privatliv. Att skapa medvetenhet om potentiella arbetsgivare, branscher, positioner, titlar etc. relaterade till studentens kompetens är viktigt för att fatta rätt eller så bra beslut som möjligt vad gäller framtida yrkesval. Studenten paketerar sitt varumärke och får, förhoppningsvis, insikt om och reflektera över hur denne själv kan kommunicera sin kompetens, sina lärdomar, färdigheter, attityder och värderingar vid kontakt med en potentiell arbetsgivare och/eller vid en anställningsintervju. Kursen avslutas med att studenten gör en egen handlingsplan som gäller både här och nu och i framtiden. Kursen bygger på föreläsningar där övningar varvas med teorier, trender inom arbetsliv och karriär samt information om svensk arbetsmarknad. Kursen bygger även på diskussioner där studenten förväntas att delta och dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Som komplement till kursen finns såklart det som Karriärservice erbjuder alla studenter på Högskolan i Borås; möjlighet till individuell karriärplanering, granskningar av ansökningshandlingar, simulerade anställningsintervjuer, öppna karriärföreläsningar etc.
	En workshop ”How to find a job in Sweden” har erbjudits inresande studenter vid kursstart höst och vår. Inresande studenter har fått information kring arbetstillstånd, ifall de planerar att stanna i Sverige, samt vilka möjligheter de har att jobba extra under studietiden. De har även fått en kort presentation kring svensk arbetsmarknad och hur de på bästa sätt lyckas etablera sig där. Det har handlat om allt från hur de hittar företag som söker extra personal till hur de skall presentera sig själv i ansökningshandlingar samt hur de lyckas vid en anställningsintervju. Drivhuset har även deltagit och de inresande studenterna har fått information kring regler runt att starta eget. Det har verkligen varit en ”crash course” och kanske, ibland, skapat mer förvirring än klarhet. De inresande studenterna har varit nöjda men det har lett till många individuella samtal både hos Karriärservice och hos internationell koordinator på Bibliotek och Läranderesurser/BLR. 
	Karriärservice ambition är att erbjuda samma eller åtminstone liknande aktiviteter till inhemska som inresande studenter. Idag gäller detta individuell karriärplanering, granskningar av ansökningshandlingar, simulerade anställningsintervjuer. Men, öppna karriärföreläsningar där företag eller organisationer är inbjudna har inte, i samma utsträckning, erbjudits på engelska. Vad som har erbjudits är bl.a. ett runa bord samtal i Personal branding med två externa konsulter. Detta arrangemang var mycket uppskattat av de inresande studenterna samt även av de konsulter som höll i runda bordet samtalet. Detta vill vi bygga vidare på och vad som under hösten kommer erbjudas är karriärföreläsningar på engelska i Karriärservice regi. 
	Det finns helt klart ett behov av mer information och karriärvägledning kring hur man lyckas ta sig in på svensk arbetsmarknad för inresande studenter. Eftersom det finns en önskan av många att stanna i Sverige för att skapa sig en framtid här eller få mer erfarenhet innan de flyttar tillbaka till sitt hemland. Och eftersom det finns även en ambition från Karriärservice att erbjuda liknande service till alla studenter oavsett var de kommer ifrån. Har detta inneburit att vi under hösten kommer att erbjuda liknande kurs i karriärplanering till våra inresande studenter men med anpassat innehåll. Men, det finns en tanke att innehållet måste anpassas efter de inresandes verklighet och förståelse av karriär och svensk arbetsmarknad.
	Syftet, metod och mål 
	Utvecklingsarbetet inriktar sig på att se över den kursplan som idag finns för den kurs som ges på svenska samt att anpassa innehållet efter de inresande studenternas behov. Det underlag som ligger till grund för anpassningarna är tidigare gjorda undersökningar där inresande studenter, främst freemovers, har uttalat sig kring karriärfrågor och hur de hanteras på svenska lärosäten (United Minds 2008).
	Det som även ligger till grund för rapporten är andra undersökningar som gjorts, egna utvärderingar samt frågeställningar som framkommit kontakt med inresande studenter. Jag har även ställt frågor på LinkEDin i gruppen Nätverket Karriärfrågor i högre utbildning men inte fått så mycket respons. Dialoger med karriärvägledare från andra lärosäten har förts för att titta på goda exempel. 
	Målet är att erbjuda en karriärplaneringskurs för inresande studenter på engelska under hösten 2011 för att senare förhoppningsvis få möjlighet att integrera den i de utbildningar som ges på engelska på Högskolan i Borås. Då skulle vi möta den ambition som, enligt Högskolelagen 1 kap paragraf 5 – Internationella förhållanden, som säger att ”Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelse för andra länder och för internationella förhållanden” kunna vidga perspektivet och ge våra inhemska studenter en möjlighet att få insikt och förståelse kring den arbetsmarknad som finns globalt och som präglas av lokala förhållanden.
	Resultat
	Mina tankar kretsade kring om det fanns ett behov om mer information kring karriärplanering samt hur studenten lyckas ta sig in på svensk arbetsmarknad. Jag var ganska säker på att innehållet var tvunget att anpassas efter deras behov och förståelse om hur jobb och karriär fungerar i Sverige. Men hur kunde då kursupplägget medverka till att öka förståelsen av den svensk arbetsmarknad hos de inresande studenterna?
	Många frågor men fanns det några svar?
	Kognitiv psykologi är den del av psykologin som handlar om hur människors informationsprocesser dvs. vårt sätt att inhämta, bearbeta, förstå och använda information om världen. Eftersom detta är ett område som intresserar mig så började gräva i de teorier som finns kring förståelse av verkligheten och hur denna förståelse skapas. Enligt Morgan (1999) så har människan ett behov av att få ordning på det som vi tar in och hur detta sedan sorterad och utvecklas till kognitiva strukturer – mentala kartor. Genom erfarenhet och inlärning utvecklar vi kognitiva strukturer och inre modeller av verkligheten. Eftersom de inresande studenterna kommer från olika delar av världen så delar de inte erfarenheter med varandra och inte med inhemska studenter. Kan vi prata om likheter och olikheter endast utifrån härkomst?
	Det går att se detta ur ett kulturellt perspektiv och då koppla Hofstede i Morgan (1999), som menar att kulturer kan ses som mentala programmering som skiljer grupper åt i form av beteende, tankar och känslor. Enligt hans resonemang blir det svårt att prata om den svenska arbetsmarknad kontra övriga väldens arbetsmarknad då vi lever i en tid med globalisering och där företag och organisationer finns etablerade på olika ställen i världen. Det finns även mycket att hämta i de tankar från Frith (1998) som tar upp om kognitiva svårigheter för personer med autismspektrum störning. Där de kognitiva handlar om mentala modeller och mekanismer som påverkar vår förmåga att tänka, känna, lära in och sortera information. Frith (1998) utgår från gruppen individer med autism men mitt perspektiv är detta något som är viktigt att ha med sig, oavsett diagnos eller inte, i mötet med studenten eller när jag nu försöker kategorisera inhemska och inresande studenter som två olika grupper. Till detta kan kopplas även det sociokulturella perspektiv baserat på Säljö (2000) där han har en sociokulturell syn på lärande som innebär samspel och samarbete mellan människor där en sociokulturell individ utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter, det vill säga sin uppfattning om sig själv och andra. 
	Det sociokulturella sammanhanget anses vara av stor betydelse för individens utveckling. En som utvecklat den sociokulturella teorin i Sverige är Säljö (2000) som menar att lärandet sker i interaktion mellan individer och att man i ett sociokulturellt perspektiv intresserar sig för hur individ och grupp tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. I det sociokulturella perspektivet är det den sociala omgivningen och kulturen som är det mest avgörande för hur individens lärande och utveckling sker. Detta kan såklart kopplas till förståelse och hur vi förstår vår omvärld. Det kulturella minnet och artefakter, kulturella redskap, är det som för mänskligheten framåt. Dessa kulturella minnen och artefakter ser olika ut för de studenter jag möter och jag tror inte att det av den anledningen går att kategorisera och gruppera. Utan det är mer komplext än så eftersom något som gör människan unik som art är att vi kan låna varandras artefakter och göra dessa till våra egna artefakter. Vilket innebär att i mötet mellan olika individer och studenter så sker en överföring som ger nya sätt att se på världen. Språket anses ha vuxit ihop med tanken och är huvudartefakten i lärandet enligt Säljö (2000). 
	I lärprocesser för högre utbildning refereras till Mead som menar att vi lever i nuet men under påverkan av vår historia och framtid. Nuet konstrueras av tidigare erfarenheter och nya kunskaper ger oss en ny världsbild. Det hela sker i en socialisationsprocess (Bron & Wilhelmsson 2010). Utifrån detta blir tanken att det inte går att “facka in” alla inhemska eller inresande studenter utifrån mall. Socialisering sker på många nivåer och i många sammanhang och det är socialiseringsprocessen som formar oss som individer.
	Sandberg & Targama (1998) menar att människors förståelse av verkligheten är baserad på individens egna erfarenheter, funderingar, idéer och reflektioner. I påverkan från andra människor skapas föreställningar om verkligheten. Sanningar blir, i det här perspektivet, sociala konventioner som baseras på gemensamma erfarenheter som blir till ramen för en viss kultur. Ett exempel är IKEAs idé att leverera allt i platta paket. Om det är förståelsen av verkligheten så finns det inga hinder att leverera en SAAB bil i delar som du själv får montera ihop. Skulle du fråga en montör på linan på SAAB, så skulle han se många hinder. Sandberg & Targama (1998) menar att förståelsen av kultur kan vidgas genom att ge människor nya föreställningar om verkligheten och detta utvecklas och beskrivs som diskurser. Diskurser kan enligt Jörgensen och Phillips (2000:7) beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala och förstå världen” och menar vidare att det finns en rad olika definitioner av begreppet diskurs, men kan beskrivas som ett gemensamt språk som blir summan av de enheter, den struktur, som skapar, upprätthåller och utgör begreppsbildning och förståelse, och därför är den avgörande instansen för mänsklig samvaro, där diskursen blir till en begreppsvärld. Det blir till ett samlingsnamn för de infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, frågeställningar och sanningar som tillämpas inom ett specifikt område. 
	Frågan jag tidigare ställt mig, kan jag prata om inhemska och inresande studenter som olika på grund av just härkomst? Kan besvaras med ett Nej utifrån mina tidigare resonemang. 
	Men kan då svensk arbetsmarknad förstås utifrån högtider och traditioner? Svaret blev ett nej, då det skulle bli att generalisera eftersom Sverige är mer komplext än så. På sweden.se, som är en hemsida för människor om på olika sätt vill få mer information om Sverige, gick det att läsa ”att arbeta i Sverige är en avslappnad atmosfär och en stark tro på konsensus”. Det fanns även exempel på beskrivningar, där alla titlar som Fru och Doktor hör till det förflutna. I allmänhet är det möjligt att ta synpunkter och funderingar direkt till chefen. Den svenska arbetsveckan sträcker sig från måndag till fredag och vi har en pensionsålder på 65 år. Kan man från dessa beskrivningar prata om en typisk svensk arbetsplats eller organisation? 
	Bang menar att en organisationskultur består av kulturuttryck, kulturinnehåll som står i relation till varandra och utvecklar kulturteman. Kulturutryck handlar om beteendeuttryck i form av handlingar och uttryck av känslor, verbala uttryck som historier, myter och legender samt jargong, humor samt uttalade värderingar, normer och uppfattningar, materiella uttryck handlar om ting, fysisk struktur och arkitektur och strukturella uttryck är ritualer, ceremonier och rekryterings- belönings- och karriärsystem. Utifrån detta tankesätt finns inget rätt och fel i hur individer får en anställning eller en befordran på svenska arbetsplatser. Det viktigaste är att ge individer en möjlighet att förstå de olika sätten som finns och att egna värderingar och önskningar är viktigare att förstå än organisationernas för att lyckas i framtiden. Kulturinnehåll är efterlevda värderingar och normer samt verklighetsuppfattningar. Mellan kultur-uttryck och kulturinnehåll sker det tolkning och detta resulterar i kulturteman som kan handla om arenor där de anställda kan och inte kan uttrycka sina åsikter på exempelvis avdelningsmötet, vid lunchbordet och i trappan. Historier som berättas, de åtgärder som vidtas, informella belöningssystem, kläder och jargonger. Bang (1999) Ibland pratar man om att det sitter i väggarna och detta är svårt att komma åt för de som inte är en del i kulturen.
	Många tankar, många frågor men finns det några svar? 
	Det fanns inte så mycket att hämta kring hur andra lärosäten arbetar då jag inte fått någon information om något konkret upplägg. Det finns lärosäten som erbjuder kurser i karriärplanering för inresande studenter men upplägget ser olika ut och för många är detta något som många arbetar med och utvecklar. Min slutsats och mitt nästa steg är följande; 
	Kursupplägget kommer att anpassas utifrån de inresande studenternas behov, men egentligen bara med information vad som gäller arbetstillstånd i Sverige. Jag kommer även lägga mer tid på diskussioner kring nätverk, hur de skapas och vidgas. Även vikten av att ge och ta i ett nätverk, våga dela med sig. 
	Den process som jag i min rapport beskriver har gjort att jag kommit till insikt att utformningen av kursen kommer däremot att ändras både för inhemska och inresande studenter utifrån de behov som båda dessa grupper har. Det handlar om vad som format svenskt arbetsliv, från svenska modellen till Saltsjöbadsavtalet, utvecklingen av vad gäller kollektivavtal, LAS och MBL. 
	Detta är bakgrundsinformation som jag märkt att studenten i allmänhet har begränsad kännedom om. Vad gäller förståelse och bemötande, så ligger det på mig som lärare att fundera över och vara medveten om att studenten förstår, relaterar och reflekterar utifrån deras egen verklighet, de egna mentala kartorna. För mig som lärare kan jag koppla in karriärvägledning och min erfarenhet och kompetens vad gäller dialogen i ett samtal, som en del i undervisningen. Det handlar om att om att förstå studentens behov och tänkande. Detta sker genom kommunikation och för att jag som lärare inte skall ge uttryck för min syn på världen, mina värderingar och attityder utan försöka att hålla mig objektiv och inte tolka det som sägs utan snarare försöka förstå. Som lärare kan jag visa på olika perspektiv och kunskaper inom ett ämne med det är studenten själv som måste reflektera, tolka och förstår utifrån dennes förståelse och syn på sin omvärld. Detta gäller oavsett om de kommer ifrån och jag kan inte förutse att bara för att jag är en inhemsk student från Pakistan så har jag samma förståelse som en student från Tyskland. Lika lite som jag kan förutse att en student från Borås har samma förståelse som en student från Boden. Alla undervisning kommer förstås, tolkas och användas på olika av alla studenter för mig är det viktigaste att jag själv har förståelse för det i mitt arbete.
	Helt enkelt, det finns inget rätt och fel och jag tror inte heller på någon absolut sanning utan lutar mig mer mot ett humanistiskt sätt att se på verkligheten som subjektiv. Kieerkegard har sagt att ”Subjektiviteten är sanningen” men den subjektiva sanningen skapas i det individuella och kan förstås olika beroende på vem man är. Det jag vill förmedla till studenterna att de skall våga vara kreativa, skapa en egen framtid, dela med sig och våga ta hjälp av andra, eftersom:
	Karriär är inget som bara händer. Karriär ingår i livsprojektet som du själv skapar genom att göra egna val, att se möjligheter samt ta tillvara på det som bjuds på vägen.
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	God lärandemiljö vid distansutbildning ur studenters perspektiv
	Åsa Söderlind, Lena Wadell och Birgitta Wallin  | Högskolan i Borås
	Hösten 2008 startade Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås ett 2-årigt Webbredaktörsprogram. Från och med hösten 2009 ges programmet parallellt som helfartsstudier på plats i Borås och på distans helfart. Detta har medfört ett ökat intresse för de pedagogiska aspekterna på distansutbildning hos medverkande lärare i programmet, liksom ett ökat kunskapsbehov angående vad som är god pedagogik vid distansstudier.
	Vi som har valt detta utvecklingsarbete arbetar som lärare på Webbredaktörsprogrammet, respektive bibliotekarie vid Biblioteks- och lärarresurser vid Högskolan i Borås och har alla ett intresse av att fördjupa våra kunskaper kring pedagogiska frågor vid distansutbildning. Hur skapas goda förutsättningar för våra distansstudenter lärande och vad är god pedagogik vid distansstudier? Vilka är de specifika problemen och möjligheterna? Finns det ett behov av förbättring inom detta område och vems behov är det som i så fall som styr, studentens eller lärarnas? Detta är frågor som vi ställt oss inför det här arbetet.
	Utgångspunkten för vår studie är studenternas lärandemiljö under distansutbildningen. Med lärandemiljö menar vi de aspekter av studenternas utbildning och utbildningssituation som vi som lärare kan påverka, förutom själva ämnesinnehållet i olika kurser. Det handlar om sådant som kursupplägg, möjligheter till kommunikation, examinations- och undervisningsformer med mera. Det vi främst intresserar oss för här är hur studenterna själva ser på frågor rörande lärandemiljön och pedagogik vid distansstudier.
	Syftet med vårt utvecklingsarbete är att komma fram till förbättringsmöjligheter som ska gagna distansstudenterna och distansutbildningen. Detta gör vi genom att studera vad som är en bra lärandemiljö ur distansstudenternas perspektiv. I studien ställer vi frågor kring fyra huvudsakliga teman, interaktion, information, undervisningsformer och examination.
	Studiens frågeställningar är utifrån detta är:
	 Vad innebär god interaktion och kommunikation i distansutbildning ur studenternas perspektiv?
	 Vad innebär goda undervisningsformer i distansutbildning ur studenternas perspektiv?
	 Vilka examinationsformer föredras av studenterna på distansutbildningen?
	 På vilka sätt kan dessa aspekter på distansutbildning förbättras enligt studenterna?
	Metod
	Den metod vi valt för insamling av data för studien är enkät. Vi utformade en enkät med 15 frågor som skickades till samtliga aktiva distansstudenter på årskurs 1 och 2 i Webbredaktörsprogrammet VT 2011. Vi gjorde alltså inledningsvis ett bekvämlighetsurval utifrån vår tänkta population (distansstudenter i Sverige) och utifrån detta urval en totalundersökning (Trost 2007, sid. 31). Motiveringen till metoden är att vi ville ge alla distansstudenter chansen att komma med synpunkter på de i studien ställda frågorna. I starten av projektet planerade vi också för kompletterade intervjuer enskilt eller i fokusgrupp, men vi fick överge denna idé av tidsskäl.
	Enkäten distribuerades via enkätverktyget i lärplattformen Ping-Pong, den plattform som används inom programmets kurser. Det totala antalet aktiva distansstudenter i de båda årskurserna beräknar vi till 22 (webb 09) + 46 (webb 10) vilket blir totalt 68 studenter.  Enkäten publicerades 17 februari. Den 23 februari gick en påminnelse ut, senare den 2 mars, även ytterligare en påminnelse. Den 11 mars stängdes enkäten och 11 svar hade då inkommit. Därutöver fick vi in ytterligare synpunkter från 1 student via pim (se bilaga 2) Detta pim har anonymiserats och redigerats lätt av integritetsskäl. Av de svarande är 10 kvinnor och 1 man. Det insamlade materialet kan inte sägas vara representativt för gruppen i fråga, men de svar vi fått in på de öppna frågorna är så pass fylliga att de enligt vår bedömning är intressanta i sig utifrån syftet med studien. 
	I redovisningen av det insamlade materialet har vi utgått från de tabeller, siffror och procenttal som enkätverktyget i Ping-Pong automatiskt genererar. Svaren redovisas och sammanfattas fråga för fråga med tabeller och öppna svar tillsammans. De intressantaste svaren och resultatet lyfts fram särskilt. Inga mer avancerade analyser av samband, signifikans osv. har genomförts i redovisningen och analysen
	Tio kvinnor och en man har svarat på enkäten. Två respondenter är under 25, fyra mellan 26-35, en är mellan 36-45 och en är över 45. Drygt hälften av dem väljer att studera på distans eftersom de bor på annan ort än lärosätet och för att studierna blir flexibla.
	Interaktion
	Tio av respondenterna tycker att det är ganska eller mycket viktigt att ha regelbunden kontakt med lärarna och de föredrar att ha den kontakten via Pim eller E-post. Anledningen är främst att det blir flexibelt. Studenten kan skicka iväg ett Pim på en tid som passar henne, kanske sen kväll eller helg, och får ett svar så fort läraren hinner.
	Jag tycker bäst om att kommunicera via text. Man skickar när man vill och hinner, liksom mottagaren kan läsa och svara när det passar.
	På frågan om förslag på hur man kan förbättra kontakten mellan lärare och student menar en student att det borde ges tillfälle till mer muntlig handledning, speciellt när studenten har lite mer komplexa frågor. Ytterligare någon menar att vi borde se på vår distansutbildning som en brevkurs.
	Mer chanser till muntlig handledning. Det tar en evig tid att förklara sina frågor i skrift ibland.
	Använd Hermods som förebild; nyttja forum, PIM, e-post, message board, tom Skype i telefonkonferens, men försök inte låtsas att distansutbildningen kan byggas på samma pedagogik som campusundervisningen. Ni bedriver i praktiken en brevkurs. Utgå därifrån och nå en funktionalitet av jämnare kvalitet än vad som varit fallit hitintills.
	Tre av studenterna tycker att det är mycket viktigt att ha regelbunden kontakt med sina studiekamrater. Ytterligare fem tycker att det är ganska viktigt. Även här föredrar de att använda Pim för att kommunicera. Några studenter menar att det är viktigare att vara social och prata med sina medstudenter än de först trodde. Några studenter som bor på samma studieort har valt att träffas och studera tillsammans. Generellt tycks dock inte kontakten med studiekamrater vara lika viktig som motsvarande med läraren,
	Jag har absolut inget behov av kontakt med gruppen som helhet, men jag har några bra kurskompisar som jag pluggar tillsammans med över nätet (via pim). Vi hörs av alla dagar.
	Har nästan bara kontakt med en student men det känns viktigt för att inte bli så isolerad och diskutera saker i kursen.
	Information
	Information är svårt oavsett om man studerar på campus eller distans, men det blir extra viktigt med tydlighet från lärarnas sida vid distansstudier. Någon student går så långt som att önska att alla lärare borde ha samma sätt att kommunicera med studenterna.
	Alla lärare bör ha samma sätt att föra konversationer med studenterna. Eller i alla fall presentera sitt sätt ordentligt i början. Nu blir det förvirrat när alla har olika sätt att använda PP på.
	Enkla och tydliga skriftliga instruktioner föredras av de flesta studenter. Någon anser att det är bra med variation då man ofta läser mycket när man studerar, så ibland föredra studenten att kunna lyssna på en inspelad instruktion.
	Viktigast med skriftlig och enkel instruktion. Ibland kan det vara bra med en inspelad men inte om ljudet har dålig kvalité eller om det tar för lång tid.
	Det känns som att en inspelad instruktion blir mer personlig och man har chans att "lära känna" läraren, även om hon/han inte lär känna oss elever. Inspelad instruktion kan dessutom tittas på flera gånger och när man själv vill och har tid. Varför det är bättre än en skriftlig handledning är att vi läser så mycket på datorn redan och det är skönt att låta ögonen vila lite och använda öronen istället för en gångs skull.
	Vi frågade också studenterna om hur vi kan bli bättre på att informera om kurser och deras olika moment. De flesta ville se att vi strukturerade upp kursmodulerna i PingPong bättre och att vi försökte göra på samma sätt i de olika kurserna. Dessutom tycker de att vi borde bli bättre på att skriva så att det går att förstå anvisningarna.
	Försöka skapa ett enhetligt system för hur information framförs - vilka kanaler och i vilken ordning - som gäller för alla kurser. Underlättar om man inte måste lära sig nya rutiner i varje kurs.
	Undervisningsformer
	Hur vill studenterna ha sina föreläsningar på distans? Här har studenterna kunnat välja flera olika alternativ och nio av dem föredrar inspelad föreläsning med powerpoint i Adobe Connect. Sju stycken vill ha skriftlig föreläsning och sex vill ha en ljudfil. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att variation och valmöjligheter är det studenterna önskar sig och att vi därför bör erbjuda samma föreläsning i flera olika format. Det vill säga skriftligt, inspelat med powerpoint och som ljudfil (mp3). 
	Skriftligt och mp3 kan man spara och ta med sig överallt. Powerpoint är lätt överskattat.
	Möjlighet att höra föreläsningen när det passar sig själv. Samt skönt att få använda öronen istället för ögonen för en gångs skull. Det blir OTROLIGT mycket läsande så det räcker ändå när man studerar på distans.
	Omväxlande tekniker är bra ur ett pedagogiskt perspektiv tycker jag. Viktigt att föreläsningar finns!
	Inläsning av kurslitteratur föredrar fem studenter att göra på egen hand och fem föredrar att arbeta med instuderingsfrågor. Överlag är de nöjda med hur det har fungerat på utbildningen hittills.
	Bra som det har varit. Speciellt bra när vi fått läshänvisningar till specifika delar av litteraturen, både i föreläsningar och i skrift.
	Tio studenter tycker att det är ganska eller mycket viktigt med ett flexibelt kursupplägg. Studenterna tycker att ett flexibelt kursupplägg till exempel innebär att de har tillgång till all dokumentation/föreläsningar från kursstart, möjlighet till valbara kurser inom programmet samt flexibla omtentamenstillfällen. Fem studenter tycker att flexibilitet innebär att de har möjlighet till kontakt med lärare även under kvällstid/helger.
	Det är viktigt för oss som har ett jobb vid sidan av att vi kan få möjligheten till att få kontakt med lärare under kvällstid/helger.
	Det viktigaste är trots allt att föreläsningarna är helt flexibla, vilket de är idag. Och att det är så få moment som möjligt med obligatorisk närvaro, utöver tentor, givetvis. Projektarbetet var jobbigt för att man var tvungen att binda sig vid vissa tider.
	Valfria inlämningstider tror jag lätt kan göra att man skjuter upp uppgiften. Tillgång till alla dokument på en gång gör att man inte vet var man ska börja - struktur hjälper till vid distans. Jättebra att många lärare svara på frågor kvällar/helger, men tycker inte att man kan förvänta sig det - men positivt om möjligt. Generellt är det bra om man kan få välja kurser efter eget intresse, fast frågan är om det finns så mycket utrymme för det på en 2 årig ut-bildning.
	Examination
	När det gäller examinationsformer föredrar samtliga elva respondenter enskild projektuppgift och tio väljer skriftlig inlämningsuppgift. Ingen vill ha muntliga seminarier via Adobe Connnect. 
	Inga gruppuppgifter!!! Det är så oerhört tråkigt att hamna i en grupp där ambitionsnivån inte är samma bland alla deltagare.
	Grupparbeten är ok, men de får inte bli för många, då de kan vara lite omständliga att göra på distans och minskar flexibi-liteten.
	Studenterna känner inte att examinationsformerna behöver varieras utan är nöjda med hur det har fungerat hittills med inlämningsuppgifter och projektarbeten varvat.
	Behöver inte varieras, det räcker med inlämningsuppgifter av olika slag - dessa kan däremot varieras i det oändliga. Många är äldre med stor studievana, varför inlämningsuppgifter med högre akademiska och analytiska krav lämpar sig bättre än vanliga korvstoppningstentor.
	Jag tycker väldigt mycket om att göra egna projekt och inlämningsuppgifter, känner att jag lär mig mera än i kurser med tentor. Känns mera realistiskt inför arbetslivet också.
	God lärandemiljö
	På en generell avslutande fråga om vad som i övrigt utgör en god lärandemiljö på distans fick vi många svar. Studenterna menar att det är flera olika saker som tillsammans skapar en god lärandemiljö när man studerar på distans. Samtliga förbättringsförslag riktar sig till lärare, kursansvariga och den teknik som används i undervisningen. Några exempel som även knyter an till tidigare svar i enkäten är:
	Jag önskar att det gick att lägga upp studierna så att man vävde in de avslutade kurserna i högre grad i de pågående/kommande kurserna.
	Studenter skall få feedback på inlämningar/tentamen eftersom det hela handlar om att lära sig. Får studenten ingen feedback räknas detta som oengagemang från lärare och en låg nivå på högskola. 
	Möjlighet till kontakt på udda tider, kanske mer muntlig handledning. Tycker det var bra att ni gjorde en del grupparbeten i början så att man därigenom fick kompisar på kursen. Viktigare än jag trodde.
	A och O är tydlighet från lärarna och tänka extra noga på pedagogiken. Särskilt i uppgiftsbeskrivningar, där det varit bristfälligt. Viktigt att alltid kunna ha tillgång att fråga lärarna, men då menar jag på vardagar kl 9-17. Det är inte nödvändigt att de är nåbara på helger och kvällar tycker jag.
	Att tekniken fungerar!
	Många kommentarer handlade om enhetlighet i Ping-pong: Här ville studenterna att lärarna skall ha samma struktur och samma sätt att kommunicera med dem. Detta är en viktig men komplex fråga. Hur långt kan man driva enhetlighet i lärarnas sätt att informera och kommunicera med studenter? Den enskilda läraren har ansvar för sina kurser och måste samtidigt få lov att prägla den egna undervisningen. Informationen och kommunikationen i Ping-Pong är en integrerad del av detta.
	Tydligare och anpassad distanspedagogik efterfrågas. Exempel på detta är att studenterna vill ha möjlighet till kontakt med lärare kvällar och helger. De vill att det skall finnas en flexibilitet och att det inte skall vara tidsbundet. Detta är ytterligare en komplicerad fråga. Skulle det finnas möjlighet att utforma tjänster så att viss tjänstgöring sker just kvällar och helger?
	Studenterna vill också gärna ha föreläsningarna i flera format. Ibland vill de kunna lyssna på en inspelad instruktion, därför bör vi se till att erbjuda föreläsningarna i flera olika format till exempel både Connect Pro och Mp3. Även skriftliga underlag kan vara av intresse.
	Studenterna menar att det är flera olika saker som tillsammans skapar en god lärandemiljö när man studerar på distans. Samtliga förbättringsförslag riktar sig till lärare, kursansvariga och den teknik som används i undervisningen. Ingen student har reflekterat över sin egen roll för att förbättra lärandemiljön. Kanske strukturerade och förutbestämda studietider, insikt i att det inte fungerar att arbeta heltid och ha småbarn samtidigt som man läser en utbildning på helfart under två års tid. Vi ställde inte heller några sådana frågor i enkäten.
	Östlund påpekar i sin avhandling Vuxnas lärande på nätet: betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv att studenterna har en ambivalent inställning till flexibelt kursupplägg och autonoma studier, hon lyfter fram att de hade behov av att utnyttja tiden effektivt så att det inte har så stor inverkan på det övriga vardagslivet. (sid 40) . Detta var något som också blev tydligt i vår undersökning. 
	Vad vi också kunde utläsa från vårt resultat och som Östlund också såg var att många studenter hade behov av stöd att organisera studierna medan de i andra situationer fördrog flexibilitet och självständighet (Östlund s.41). Vissa studenter vill ha struktur och en del vill ha tillgång till allt material vid kursstart. Studenter är individer. Hur gör vi för att anpassa för alla? Detta kräver mer av oss som lärare. Här är det viktigt at kritiskt reflektera över den pedagogiska verksamheten och fördjupa den pedagogiska diskussionen så att vi uppnår de uppställda målen.
	Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007). Enkätboken. 3., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur.
	Östlund, Berit (2008). Vuxnas lärande på nätet: betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008. 
	Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1813 
	Ett gammalt medium för ett nytt lärande
	Midhat Ajan Ajanovic | Högskolan Väst
	Inledningen
	Gammal animation och ny animation
	Artikeln baseras såväl på mina pedagogiska erfarenheter som på dem jag hämtat från det praktiska fältet i flera länder. När det gäller praktisk undervisning på högskolenivå i Sverige har jag samlat in mina huvudsakliga erfarenheter under min tid som lärare vid Konstfack-institutionen för animation och animerad film i Eksjö och Institutionen för kultur, estetik och medier vid GU samt på min nuvarande arbetsplats på HV-avdelningen för medier och design. 
	Som förberedande åtgärd inför skrivandet har jag läst en hel del av den litteratur som författats i ämnet AiL Jag ville komma underfund med vilket tänkande som är karakteristiskt för denna pedagogiska inriktning och hur jag skulle kunna tillämpa det på mina egna discipliner visuell kommunikation, film och animation. Min slutsats är att forskning kring ämnet AiL i det närmaste framstår som en levande process. Vid ett föreläsningstillfälle nämnde någon att AiL var ”ett paraplybegrepp”, vilket jag tolkar som att vi alla som är involverade bidrar till utformandet och definitionen av AiL och dess praktiska innebörd. 
	Enligt min erfarenhet kan man dela kompetenser och kunskaper in i fyra sorters. Först kommer inlärd kunskap, det som man har lärt sig i skolan och har ett diplom på. På andra plats kommer reell kunskap, de förmågor och färdigheter som man verkligen har i händer och hjärna och som man alltid kan styrka i praktiken. Därefter kommer det som i grunden är en överbyggnad och en blandning mellan de två tidigare: kunskap som man får med hjälp av erfarenhet, i det dagliga utförandet av olika rutiner. Den fjärde sortens kunskap är svårast att förklara och formulera. Det är kunskap som kommer ur en syntes av ens erfarenheter, omsorger, känslor och begåvning. Det är förmågan att upptäcka ett fel trots att alla instrument visar det motsatta. Det är förmågan att skapa något helt nytt eller förbättra något gammalt. Om människans förmåga att behärska en situation, att ha kontroll över processerna omkring sig, att ständigt visa kreativitet och framåtanda diskuteras väldigt ingående i Elisabeth Dahlborg Lyckhages artikel ”Praxis i vårdvetenskap” (Lagrosen m fl. 2011). Det är just i syfte att nå till den fjärde kategorin av människas kompetenser och kunskaper som jag tycker AiL-pedagogik kommer till stor användning.
	Därför valde jag att redogöra för olika frågor uppkomna kring själva lärandet inom ämnet animation och visualisering samt dess koppling till det omgivande arbetslivet. I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att moderna animerade bilder är fast förankrade i de praktiska och industriella fälten, vilket gör att AiL-pedagogik inom lärandet inte bara är ett önskvärt perspektiv utan även något helt erforderligt.
	Idag är animationen ett medium som finns närvarande i allas våra liv, på diverse olika sätt. Det går nästan inte att undvika animation i vår vardag. Tack vare olika digitala medier tittar vi praktiskt taget oavbrutet på animation som underhållning, animation som konst, animation som inslag i tv-reklam, som biofilm, musikvideo och dataspel, samtidigt som animerade bilder i form av så kallad mikroanimation är en integrerad del av våra datorer, mobiler och alla dessa elektroniska prylar som vi moderna varelser inte längre vill klara oss utan. Det går inte längre att ignorera det faktum att animationen är ett av vår civilisations viktigaste fenomen. Trots detta är animationen ett område som förblivit ganska outforskat och som fortfarande alltför sällan ses i rollen som en akademisk disciplin.
	Det har visserligen förekommit sporadiska animationsutbildningar på högskole- och universitetsnivå alltsedan det sena 1960-talet. Animation har studerats som en teknik för den rörliga bildproduktionen eller har setts som en integrerad del av den allmänna film- och underhållningsindustrin, som undervisning ämnad åt visning på TV inom barnprogram eller som statligt sponsrad och ideologiskt impregnerad propaganda. Efter det produktionsmässiga paradigmskiftet orsakat av ”den digitala revolutionen” intensifierades behovet och förändrades förutsättningarna till animationens roll och funktion i samhället – animerade bilder blev helt enkelt en integrerad och oersättlig del av den allmänna kommunikationen, industrin, designen, utbildningen och andra viktiga samhällsfält som budskapsbärare, industri och medium. Därför måste animation studeras seriöst, djupgående och i en betydligt större omfattning än vad hittills varit fallet. I förlängningen medför detta en rad – inte minst 
	moraliska – skyldigheter gentemot dem som utför något arbete inom animationsutbildningen. Det finns fortfarande många öppna och obesvarade frågor kring det hela:
	- Vad är centralt inom ämnet animation?
	- Vilka erfarenheter kan vi använda från tidigare animationsutbildningar?
	- Vad är helt nytt och måste därför definieras från grunden?Vilka kompetenser krävs för lärare inom animation?
	- I vilka sammanhang ska de erhållna kunskaperna användas?
	- Vilka kvaliteter mäter vi med examinationsformen?
	- Hur ska AiL-pedagogik omsättas i praktiken på området animationsutbildning? 
	Begreppsmässiga oklarheter
	På Högskolan Väst är animationsutbildning fokuserat på 3D vilket betecknar ett slags specialisering inom animationen. Dock är 3D-animation ett uttryck som det råder en hel del förvirring kring. Om man bad olika professionella animatörer att definiera 3D-animation skulle man få olika svar. I litteraturen på engelska och flera andra språk används det som ett vitt begrepp för alla tredimensionella animationsmetoder och inbegriper digital animation, objektsanimation inklusive dockanimation, leranimation, dynamation, pyxillation osv. Förvirringen ligger nära till hands genom att de produktionstekniska metoderna skiljer sig betydligt mellan stop-motion och digital animation. 
	Här i Sverige har man visat en tendens att ta upp begreppet endast inom digital animation, och där används det som ett begrepp för simulerad tredimensionell rörlig bild skapad med hjälp av ”Maya”, ”Max” eller något annat digitalt program. Alla utbildningar i 3D-animation, HV inberäknat, har hittills grundats på en sådan uppfattning. Man kan notera att svensk animation generellt sett har gjort betydande framsteg sedan 1990-talet, vilket inkluderar flera internationella framgångar. Detta sammanfaller med igångsättningen av de första animationsutbildningarna under samma period. 
	Vad gäller den specifika 3D-dataanimationen kan man dock inte dra samma muntra slutsatser. Jag kan i skrivande stund inte dra vetenskapligt verifierbara och försvarbara generaliseringar, eftersom jag saknar ett empiriskt stöd. Mig veterligen har någon seriös forskning på området inte utförts. Man kan ändå göra gällande att tillståndet hos den specialiserade 3D-utbildningen i Sverige kunde vara bättre. Detta kan argumenteras för genom en enkel jämförande analys där man skulle kunna komparera situationen i Sverige och våra grannländer och konstatera att vi vad gäller den specifika 3D-digitalanimeringen ligger en bra bit efter Norge och Danmark där animationsutbildning i båda länderna sedan länge fungerar enligt fastslagna regler och man producerar 3D-långfilmer utan några särskilda svårigheter. 
	Som ett annat exempel kan man ta en intressant intervju publicerad i GP den 14 mars med Charlotte Heyman, illustratör och 3D-animatör verksam inom videospelsindustrin. Heyman fäste där uppmärksamheten på flera problem som enligt henne existerar inom branschen. Dessa är enligt henne bland annat bristen på kreativitet och en ”hopplös” kvinnosyn.
	Allt detta signalerar att utbildning kräver engagemang, kreativitet och ett seriöst och analytiskt perspektiv, och även vi som är involverade under en längre tid måste lära oss strategier i lärandeprocesser med AiL som ett pedagogiskt grundval. 
	Vad innebär yrket ”animatör”?
	Yrket ”animatör och visualiserare” omfattar färdigheter inom:
	1. Form (estetik, komposition, färg, animation som konst, design, rörelseframställning, montage på tankemässig nivå osv.) 
	2. Uttryck (berättande och bildberättande, bildspråk, dramaturgi, semiotik, humor osv.)
	3. Teknik (användning av digitala program och andra verktyg, animation som teknik, montage/klippning på teknisk nivå osv.) 
	I enlighet med detta kan man säga att det finns tre sorters yrkesprofiler som programmet animation/visualisering kan utbilda studenter till:
	En person utbildad till yrkesanimatör och visualiserare måste kunna sitta på alla tre benen: form, uttryck och teknik. Då blir denna person en självständig, uppfinningsrik och slagkraftig yrkesutövare och en människa kapabel att forma sin framtid genom egna ansträngningar. 
	2. Man skulle i och för sig kunna hantera enbart två av dessa element – t.ex. form och uttryck. I så fall är man tvungen att anlita en tekniskt kunnig medarbetare som ska ”stödja stolen” som ”det tredje benet”. 
	3. Om man hanterar endast ett av de tre elementen blir man den som ”stödjer stolen” för någon annan. 
	Jag anser att en bra utbildning måste utformas på så sätt att alla tre element ska betraktas som LIKA VIKTIGA. Med andra ord ska programmet sträva efter att utbilda studenter till yrkesprofil nummer 1.
	Information eller kunskap
	Vår tids utmaning heter digitalisering. Den praktiskt taget obegränsade tillgången på information har dock fört med sig ett problem som kan beskrivas som tomhetens invasion av våra själar. Ofta framstår den moderna människan som Buridans åsna som dör av hunger för att den inte kan bestämma sig för någon av de två höstackarna. Man blir kvar i bara ett par sekunder och klickar sig sedan vidare utan koncentration, fokus och fördjupning. Vi behöver inte längre analyser, kommentarer, kritik, essäer, eftersom vi har bråttom och ”allt finns ändå på nätet” som jag ofta får höra från såväl yngre som äldre. 
	Det finns forskare som använder begreppet ”överblickande medborgare” för folk som ägnar sig mer åt att överblicka information (förmedling av fakta) än att omvandla den till kunskap. En sådan är t ex Schudson som hävdar att ”de enorma framsteg som gjordes inom informationsteknologin mot slutet av 1900-talet har dränkt oss i mer information än vi kan hantera” (Jenkins, 2008). Det är en åsikt som delas av bl. a. Magnus William-Olsson som i sin artikel ”Censurerade barnböcker” (publicerad i Aftonbladet den 19 april 2010) hävdar att en av följderna av digitaliseringen var en ”akut ekonomisk kris” som inte gällde brödfödan utan uppmärksamhet – vi befinner oss alltså, hävdas det, mitt i uppmärksamhetskrisen. Även Bernhard och Grundén talar, i deras analytiska artikel ”Kompetensstrategier vid införande av kundcenter i kommuner” (Lagrosen m fl. 2011) om ”en övertro på att IT kan ge oss snabbare tillgång till kunskap” och betonar att ”information måste tolkas av människor för att omsättas till kunskap”. 
	Ett uttryck för den digitala eran är naturligtvis även animerade filmer utförda i 3D-program som ”Maya” eller ”Max”. En orimlig tillit på webbaserade ”tutorials” och överbetonandet av den tekniska sidan inom animationsutbildning har ofta medfört försummandet av viktiga kunskaper som gäller animationens formmässiga och uttrycksmässiga aspekter. Så kan man t ex konstatera förekomsten av talrika ”3D-mästerverk” som känns väldigt ”déjà vu” för att de egentligen upprepar (på ett torftigt sätt) vad som många utövare inom den traditionella modellanimationen – som Starewitz, Zeman, Ewald, O'Brien, Moss, Trnka, Pall, Kajer och Kawamoto – redan gjorde för flera decennier – ibland ett helt sekel – sedan. Det hävdas att den viktigaste funktionen i 3D-film, den så kallade fotorealismen, dvs. det mest realistiska sättet att framställa rummet, bidragit till ett slags avhumanisering inom digital animation. Det har blivit en grundläggande fråga kring digital film, en som tas upp i artikeln ”Expressive Style in 3D Computer Graphic Narrative Animation” av Pat Powers (2009). Artikelns författare hänvisar till forskning som visat att hjärnan blir stimulerad av uttrycksfull, mänsklig värme framkallad av förgrundens expressiva penseldrag, fingeravtryck eller någon hands rörelse och vibrationer snarare än genom indexikala artefakter. De flesta 3D-CG-filmer är vanligen indexikaliskt avhumaniserade genom avsaknad av sådana kvaliteter.
	Kunskapsbyggandet inom ämnet animation är alltså en komplex och lång process som måste praktiseras varje dag och är ganska lik träning i en idrottsdisciplin. Lärandet måste knyta samman traditionell estetik och grundläggande etiska principer med en ingående datateknisk utbildning. Animation och visualisering innebär en konstnärlig kommunikation och digitala produktions- och distributionsmetoder som dessutom nödvändiggör en förankring av undervisningen i AiL-filosofi och praktik. 
	På HV:s Medieavdelning har vi faktiskt igångsatt ett projekt som grundas på ett konkret uppdrag utfört i en existerande arbetsmiljö där vi har ambitionen att koppla samman alla dessa element. För att uppnå vårt mål använder vi oss av ett så traditionellt medium som tecknade serier.
	Tecknade serier och projektet ”Tefco”
	Vår samarbetspartner i projektet ”3D konstnärligt perspektiv” är bolaget Tefco som tillverkar flexibelt förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin. Studenterna har haft i uppgift att producera visuellt material i form av maskot, serieberättelse och korta animeringar som visuellt ska presentera bolagets produktion via webbaserade medier. Betoningen ligger på bildens funktion som följer av dess praktiska intentioner samt ett funktionellt samförstånd mellan gestaltens design och dess antagna mottagare (publik, köpare etc.).Det är en situation som studenterna ofta kommer att befinna sig i som yrkesutövare: något ”tråkigt” skall omvandlas till något attraktivt i en bildpresentation. Studenterna fick arbeta med skapandet av en maskot – en gestalt eller en figur som står som symbol för en välkänd produkt, ett evenemang eller liknande grundad på i förväg givna tanke- och formmässiga element. För att visuellt kunna gestalta en idéframställning eller interpretera en tematisk förlaga krävs en välutvecklad visuell föreställningsförmåga och förståelse för betydelseplanen, betydelseskapande upplevelsedimensioner och upplevelseformande funktioner, teckensystem, medvetandeprocesser, osv. 
	Vi valde att jobba med tecknade serier för att mediets gestaltning består av en dynamisk dimension (händelser, handlingar, skeenden) och en statisk dimension (rollfigurer och miljö). Genom att jobba med den tecknade seriens huvudsakliga uttryck, visualiseringen av tiden och rörelsen, förväntas studenter utveckla sina kompetenser på ett mer djupgående sätt och oberoende av nätbaserade ”tutorials”. En sådan metod skapar kontinuitet med tidigare utbildningar och traditioner för att tecknade serier framstår som en ett oersättligt sätt att omvandla ord till bild, som det första steget inom visualiseringsprocessen som i form av s.k. "storyboard" existerar även i den modernaste animationsproduktionen. 
	Dessutom underlättar arbete med tecknade serier kommunikationsprocess mellan studenter och samarbetspartner/beställare. Man kan få feedback och diskutera alla aspekter av visualiseringen innan man börjar med det tidskrävande animationsarbetet. 
	För att underlätta för de läsare som är intresserade av mera specifika detaljer inom projektet bifogar jag en väldigt komprimerad och separat förklaring av begreppet ”tecknade serier” utifrån ett historiskt perspektiv i en speciell bilaga till denna rapport. Bilagan innehåller även en utförlig beskrivning av olika kursmoment med specifika kunskaper som studenterna lär sig genom att arbeta med tecknade serier.  
	Pedagogisk utveckling inom animationsutbildning
	På frågan vad innehållet i ett nytt medium är, brukade den berömda mediefilosofen Marshal McLuhan ge ett enkelt svar: "Ett gammalt medium!". Med sin kända devis "mediet är budskapet" ville McLuhan betona vikten av mediets strukturer; dessa formar det mänskliga medvetandet på ett djupgående sätt. (Freeland, 2008)
	Utvecklingen i medier kan rent visuellt föreställas som den ryska dockan "babusjka" där ett nytt medium (t ex digital animation) har många mindre "dockor" inuti (film, berättandet, tv, tecknade serier...). En tom "babusjka" utan dessa mindre dockor blir en form utan innehåll. Grundaren till världens ledande 3-D animations produktion John Laseter har en gedigen utbildning i traditionell animation och lång erfarenhet som en anställd hos Disney (Price, 2008) vilket är bara ett av många exempel som ger prov på att animationsverksamhet måste grundas på utvecklingstanke och kontinuitet. 
	Jag ser även AiL pedagogiken som en del av kontinuiteten inom den här sorten utbildningen. Man kan notera att ett slags samarbete med omgivningen samt en strävan för en ständig förändring och förbättring har funnits redan på en av de första undervisningarna i animation på universitetsnivå i Europa som startades på Royal College of Art 1963, och heltidsutbildning i animerad film sattes även igång vid West Surrey College of Art 1975. Samma kan konstateras vad gäller de flesta animationsundervisningar som kom senare inklusive Sveriges första animations utbildning vid Konstfack där jag varit verksam under en period om flera år. 
	Att genomföra undervisning i form av olika AiL-baserade projekt ser jag som ett sätt att undvika ett ytligt lärande genom fokuseringen på aktiviteter som är relevanta för att uppnå specificerade undervisningsmål. Projekt som t ex "Tefco" placerar studenter direkt i själva kärnan av problemet. För lärare blir det då mycket enklare att precisera kravet mera konkret, utveckla students intellektuella självständighet, hitta balans mellan frihet och plikt samt stimulera arbetsdisciplin och engagemang. Varje student kan begripa på ett tidigt stadium det väsentliga i utbildningen, vad som väntas av henne eller honom. Det underlättar också att beskriva vad vårt yrke egentligen handlar om och vad som väntar oss ute i det verkliga livet, det vill säga på marknaden. De flesta studenter vet vad de vill. Men för de som är tveksamma underlättar ett klart lärandemål att definitivt bestämma sig. Det är ofta bättre att ge upp tidigt än att förlora en massa tid om vårt ämne inte är vad någon i själva verket vill. 
	Animation utformades som en hybridvetenskaplig disciplin som berör teknik, litteratur, psykologi, natur, antropologi, och, naturligtvis, måleri och grafisk konst. Det krävs alltså en rörlig pedagogik för rörliga bilder och en ”postmodern” lärare som hanterar olika fragment inom den komplexa utvecklingsgången. Detta underförstår att lärarens kompetenser i AiL skall höjas med tanke på hans/hennes utvidgade roll som mellanhand mellan skolan och arbetsprocessen. Inhämtning av kunskaper och färdigheter genom praktiskt arbete och förankring i AiL hjälper med att hitta balans mellan teoretiska och praktiska undervisningar. Jag har aldrig tyckt om det traditionella förhållandet lärare – student där den förstes uppdrag skulle vara att hålla föredrag medan den andre nödgades lyssna passivt. Inom den moderna animationsutbildningen betyder lärandet att uppta den omgivande världen, vara nyfiken, utforska och erövra, göra världen mera begriplig för att till slut kunna säga något om den. Med användningen av det traditionella sättet där lärarmonolog dominerar totalt når man inte särskilt långt. En undervisning i denna bransch förutsätter dialogen och samarbetet. 
	På så sätt ser jag AiL som en naturlig axel som förenar processer som satts igång men även ger den dyrbara feedbacken till en undervisning som ständigt anpassas till samhällets behov och turbulenta utvecklingsprocesser utan att förlora sin humanistiska, estetiska och etiska kärna. 
	AiL fungerar då i praktiken som vår imaginära kunskapsstols fjärde stödben. Referenser 
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	Bilaga 
	Om tecknade serier i animations utbildning
	Den allmänt accepterade termen för att beteckna detta medium på svenska är “tecknade serier” som vanligtvis definieras som sidoställda (“juxtaposed”) och överblickbara bilder i sekvens, i en tolkningsbar historia. Tecknade serier och alla andra bildberättande medier är möjliga tack vare en benägenhet hos människan att söka sammankopplande mening mellan två separata scener. 
	Förekomsten av sekventiella bildberättelser kan konstateras lika långt tillbaka i tiden som man har kunnat dokumentera (Egyptens hieroglyfer, förkolumbianska bildmanuskript i Sydamerika, japanska bildrullar, grekiskt måleri, berättelser i form av en svit målningar eller gravyrer avsedda att betraktas sida vid sida som en sekvens, vilket gjorts av olika konstnärer från renässansen och framåt osv.). Starten för den moderna serien i västvärlden förläggs dock till boktryckarkonstens födelse som innebar en markant ökad produktion av illustrationer, skämtteckningar och karikatyrer i pressen. Så småningom började flera av 1880-talets skämttecknare och illustratörer använda den sekventiella tekniken vilket resulterade i de s.k. europeiska protoserierna. 
	Mot slutet av 1800-talet fick den tecknade serien sitt stora forum när den började publiceras i den amerikanska dagspressen. I och med de nya publiceringsformerna fick den en världsomfattande spridning. I takt med den tecknade seriens estetiska och formgreppsliga utformning dök de första populära återkommande figurerna upp, och mediet institutionaliserades som en särskild underhållningsform med en enorm påverkan på människors vardagliga bildanvändning. Ungefär samtidigt växte den amerikanska filmindustrin fram. Bland det viktigaste som den tidiga amerikanska filmen hämtade från seriernas värld var uppfattningen om mediernas roll och funktion i det alltmer industrialiserade samhället. Bruket att en och samma tecknade figur återkommer i många episoder framstår som en uppenbar analogi till seriefilmerna som under 1910- och 1920-talen utvecklades parallellt med skämtserierna i en relation av ömsesidig påverkan och inspiration. I de mest framträdande äventyrsserierna från 1930-talet kunde man notera en stark påverkan från samtida Hollywoodfilmer. 
	Seriemediet har alltså under hela 1900-talet fungerat som en särskild underhållningsform med en enorm påverkan på människors vardagliga bildanvändning och bildkommunikation rent allmänt. 
	Genom att aktivt producera seriesidor och stripar förväntas studenter lära sig hantera följande element: 
	Bild: framställning av volym och yta. 
	Fysionomin: att föreställa en inre egenskap hos en figur genom att hantera fysionomiska stereotyper.
	Seriefigur: de tecknade seriehjältarna fungerar på samma gång som skådespelare inom serien och som dess varumärke, vilket är väldigt tacksamt för skapandet av en maskot och andra visuella symboler
	 Agerandet: att uttrycka vad gestalter tänker eller känner genom kroppsrörelse och ansiktsuttryck.
	Bildgestaltad rörelse: att gestalta specifika ledtrådar som skapar konkreta associationer hos betraktaren. Att utveckla förmågan att skildra en grafiskt framställd rörelse eller förändring visuellt gestaltad i en följd av bilder.
	Framställning av ett tidsförlopp: att fånga en tidsmässig aspekt inom en bild eller mellan två eller fler bilder.
	Grafiskt montage: att ordna rutorna på en sida som en gemensam komposition, att betona rörelsen från bild till bild, samt hantera blickpunkter och beskärningar av enstaka rutor.
	Grafiskt berättande: att skapa en koherent och dynamisk berättardiskurs med en dominans av de rent perceptuella faktorerna över de narrativa samt att ta i beaktande konventioner som läsning från vänster till höger osv. En tecknad serie framstår som ett utförligt storyboard som kan omvandlas till rörlig form på ett relativt enkelt sätt. 
	Komposition: att kunna söka sammankopplande mening mellan två separata scener, att kunna betrakta rutorna på en sida som en gemensam komposition.
	Bild och ord: kreativt syntetiserande mellan ord och bild.
	Design: att skapa visuell balans och harmoni. 
	Tajming: att disponera tiden inom ett händelseförlopp.
	”Pacing”: att omsätta tajming till en rumslig presentation genom att fatta beslut om hur många segment (d.v.s. bildrutor) som är nödvändiga för att presentera samma händelseförlopp.
	”Staging”: urval av synvinklar och perspektiv, att fatta beslut om vad som ska synas i bilden och vad som inte ska synas. 
	Utveckla tekniska färdigheter: skillnaden mellan traditionellt arbete med tecknade serier och vårt sätt är att vi utför allt arbete genom att använda det digitala programmet ”Maya”, vilket innebär en rad tekniska utmaningar och problemlösningar vilket höjer studenternas tekniska kompetenser.
	Sist men inte minst: tecknade serier är ett medium som konsumeras via läsning genom att väcka läslust. 
	Att möta personer med psykisk ohälsa – hur kan vi förbereda studenterna?
	Susanne Höglund Arveklev och Sofia Lundström | Högskolan Väst
	Inledning
	I slutet av termin fyra i sjuksköterskeutbildningen ges kursen Omvårdnad vid psykisk ohälsa, där även en verksamhetsförlagd utbildning ingår. Vid introduktion av kursen påtalar studenterna ofta att de inte alls, eller i väldigt liten grad, kommit i kontakt med psykisk ohälsa tidigare under utbildningen. Många uppger sig känna en osäkerhet och ibland rädsla inför att möta patienter med psykisk ohälsa. Under de tre första terminerna har sjuksköterskestudenterna primärvårdstema som en integrerad del i utbildningen, vilket innebär att de i återkommande, kortare perioder praktiserar på vårdcentral. Studenterna får då möjlighet att möta patienter och att studera sambanden mellan patientens upplevda besvär, omvårdnad och medicinsk bedömning samt analysera och reflektera runt olika vårdsituationer. 
	Vi var intresserade av att undersöka om fokus på psykisk ohälsa kan integreras i primärvårdstemat för att få studenterna att känna sig mer förberedda inför kursen omvårdnad vis psykisks ohälsa. 
	Bakgrund
	Vid Högskolan Väst startades 2009 en ny form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kallas primärvårdstema. Det innebär att studenten under termin ett till tre under kortare perioder genomför VFU på en vårdcentral som en integrerad del av utbildningen. Avsikten är att studenten ska få tillfälle att studera människors behov av vård och omvårdnad samtidigt som de skaffar sig de teoretiska kunskaperna. Syftet med primärvårdstemat är att studenten ska få en ökad möjlighet till utveckling av sin professionella yrkesidentitet i en patientnära studiemiljö, få en förståelse för sjuksköterskans beslutsprocesser, få en medvetenhet om patienters utsatthet och sårbarhet samt förstå aktuell ohälsa i samhället. Reflektionsseminarium genomförs fortlöpande där studenten ges möjlighet att utveckla ny kunskap och förståelse för olika omvårdnadsproblem och vårdsituationer de mött under sin VFU (Högskolan Väst, 2011).
	Enligt Folkhälsorapporten (2009) ökar den psykiska ohälsan i samhället och så mycket som vart tredje besök inom primärvården handlar om någon form av psykisk ohälsa. Det är alltså inte bara inom specialistpsykiatrin man möter människor med psykisk ohälsa utan de finns på alla vårdnivåer. Som sjuksköterska kommer man att möta människor med psykisk ohälsa var man än jobbar. Därför är det viktigt att som allmänsjuksköterska ha kunskap om psykisk ohälsa för att kunna fånga upp och ge stöd till personer med psykisk ohälsa.
	Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson framhåller vikten av se hela människan. Hon menar att människosynen har ändrats från en helhetssyn på människan till ett synsätt där människan delas upp i separata delar. Erikssons syn på hälsa är att hälsa är en helhet där både kropp, själ och ande ingår. Ska hälsa uppnås är det således viktigt att integrera alla dessa aspekter när omvårdnaden planeras för att människan ska kunna uppleva kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande (Kirkevold, 2000).
	För att kunna se till hela människan och dess behov är det viktigt att sätta sig in i människans livsvärld. Begreppet livsvärld härstammar från fenomenologin och har blivit ett grundläggande begrepp inom vårdvetenskapen. Den tyske filosofen Husserl anses vara den förste att börja använda begreppet livsvärld. Senare har bland andra den franske filosofen och barnspsykologen Merleau-Ponty utvecklat tankegångarna ytterligare. Livsvärlden ses som den verklighet varje individ upplever genom sin kropp och är med andra ord unik för oss alla (Ekebergh, 2009a, Hamlyn, 1995, Wiklund, 2003). Lärandet är individuellt och individens förståelse grundas i tidigare erfarenheter. Härigenom är livsvärlden grunden för lärandet och pedagogen bör alltid vara medveten om att den lärandes erfarenheter, förståelse och synsätt om det som skall läras påverkar läroprocessen (Ekebergh, 2009a).
	Om sjuksköterskestudenten under utbildningen ska få med sig en helhetssyn på människan och dess livsvärld så är det viktigt att skolan inte förmedlar en uppdelning av människans olika behov för att uppnå hälsa och välbefinnande. Idag ligger kursen om psykisk ohälsa som en isolerad ö i utbildningen och frågan är om det finns möjlighet att integrera undervisning och reflektion om psykisk ohälsa under primärvårdstemat i utbildningen. Med mer kunskap om psykisk ohälsa och hur det kan påverka människan skulle studenterna kanske också känna sig mer förberedda inför möten med människor med psykisk ohälsa under VFU i kursen omvårdnad vid psykisk ohälsa. 
	Syfte
	Att belysa vikten av att integrera undervisning och reflektion om psykisk ohälsa både i teori och i praktik tidigare i utbildningen för att öka studentens förståelse för hela människan. 
	Metod
	En litteraturgenomgång genomfördes av vad som finns skrivet om att integrera teori och praktik i utbildningen samt hur reflektion kan användas vid undervisning om psykisk ohälsa. Vi har även haft ett samtal med sex studenter som går sjuksköterskeutbildningen i termin fyra för att bilda oss en uppfattning av hur studenterna ser på undervisningen om psykisk ohälsa i utbildningen. Samtalet hade fokus på tre frågeställningar:
	Har ni tidigare i utbildningen haft fokus på psykisk ohälsa? 
	Skulle ni vilja att det varit mer fokus på psykisk ohälsa tidigare i utbildningen? 
	Hur skulle man i så fall kunna integrera psykisk ohälsa tidigare i utbildningen? 
	Resultat 
	I samtalet med studenterna framkommer det att fokus på psykisk ohälsa inte explicit har funnits men det har dock berörts under utbildningen när man pratat om patientens livsvärld. Några av studenterna har också uppmärksammat psykisk ohälsa när de varit ute på VFU. Dock har detta inte följts upp närmare under reflektionsseminarierna eftersom fokus har varit på omvårdnaden utifrån de specifika kursmålen för just den kursen. Vidare tycker studenterna att psykisk ohälsa borde integreras tidigare i utbildningen eftersom psykisk hälsa är en viktig del om man ska se på människan som en helhet där både kropp och själ ingår. Flera studenter nämner en osäkerhet och nervositet inför sin kommande VFU. Under år ett i utbildningen är helhetssyn, livsvärld och bemötande återkommande teman som tas upp. Här skulle psykisk hälsa/ohälsa kunna komma in som en naturlig del enligt studenterna. Studenterna för fram några olika förslag om hur psykisk hälsa/ohälsa skulle kunna introduceras tidigare i utbildningen. Att få introduktion om psykisk hälsa/ohälsa tidigt i utbildningen och att få möjlighet att diskutera och reflektera över psykisk hälsa/ohälsa i förhållande till de teoretiska avsnitt man går igenom i kurserna men också i förhållande till möten med människor under VFU är några förslag som förs fram. Ett mer konkret förslag är att introducera ämnet tydligare i primärvårdstemat för att ge studenterna möjlighet att fokusera på psykisk ohälsa under VFU för att belysa helhetsbilden av den problematik man som sjuksköterska inom primärvården kan stöta på. 
	Silén (2000) framhåller i sin avhandling studenternas önskan om förstå det de lärt sig under sin praktik. Det finns ett behov av att förstå det man som student ser, hör och gör i olika situationer under praktiken. Det är ibland svårt för studenten att se helheten utifrån de erfarenheter de gör vilket gör att de kan känna osäkerhet vilket i sin tur väcker frågor. Därför blir det viktigt för studenten att det finns ett samspel mellan teori och praktik för att öka förståelsen för ett skeende eller en situation de varit med om. Ett sätt att gynna samspelet mellan teori och praktik är att ha diskussionsseminarium. Seminarium uppfattas som värdefulla när det blir diskussioner och studenterna upplever sig få nya infallsvinklar och ett vidgat perspektiv vilket också kan utmana det egna tänkandet (Silén, 2000). Detta stämmer väl överens med Heideggers och Gadamers filosofi och tankar kring den hermeneutiska cirkeln som utgår från människornas förståelse i vår individuella, unika tradition och historia. Reflektionen startar när mötet mellan vår förförståelse och nya erfarenheter sker. Genom reflektion kan vår tidigare förståelsehorisont utmanas och förhoppningsvis utökas till en vidare förståelse. Gadamer menar att den samtida horisonten alltid kan öppnas och vidgas men detta kräver att man måste ha ett öppet sinne för nya perspektiv. Vi kan aldrig frigöra oss från vårt sammanhang eftersom vår tradition och historia alltid har ett inflytande på reflektionen, men genom att vara medvetet öppna kan vi utmana förförståelsen i syfte att uppnå en ny förståelse, se figur 1 (Ekebergh, 2009a).
	Figur 1. Reflektionen som en förståelseprocess. Fritt efter Ekebergh, 2009a.
	När studenter och lärare möts inom undervisningens ramar är de alla aktörer som har egna grundläggande värderingar och förförståelse. Alla har sin personliga koppling till sin egen livsvärld som påverkar förväntan innan-, reflektionen under- och föreställningarna deltagarna har med sig efter mötet (Silén, 2000). För att läroprocessen skall kunna startas och individens livsvärld medvetandegöras är det viktigt med reflektion. Genom reflektionen kan studenternas livsvärld, med deras unika erfarenheter och kunskaper, sammanvävas till en ny och djupare förståelse. Härigenom kan förståelse och förförståelse vävas samman och leda till en djupare insikt (Ekebergh, 2009a). Marton och Booth (1997) menar i enlighet med variationsteorin att möjligheten att se ett fenomen ur flera olika vinklar är grundläggande för att lära. Genom att den lärande utvecklar förmågan att se fenomen på olika sätt i skilda situationer kan nya aspekter och dimensioner i lärandet uppnås. 
	Kunskap uppnås inte genom att studenterna serveras färdigförpackad information, färdigheter eller förståelse. Kunskap uppstår först när studenterna använder information de fått till sig i sitt eget handlande, som en resurs för att lösa olika problem och situationer. Genom kunskapen lär sig studenterna att se problem eller företeelser som något de har tidigare erfarenhet av. Det är även av vikt att man lär sig att se kunskapen som en kreativ och skapande process där tidigare erfarenheter blir en resurs som kan lära individen agera även i nya, obekanta situationer (Säljö, 2005).
	Genom att studenterna får ett vidare perspektiv kan de få ett ifrågasättande och kritiskt perspektiv på sin kunskap. Istället för att fastna i och nöja sig med svaret på frågan: hur? Kan de även börja förstå att de måste fokusera på frågorna: vad? och varför? Detta leder till att de kan se att i en komplicerad situation är inte lösningen det som är viktigt, utan snarare förmågan att identifiera och definiera vilken situation, uppgift eller problem man har att göra med (Ellström, 2006).
	Genom den erfarenhet studenterna får av att möta patienter och vårdande kan de utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att de skall kunna få en vårdande kompetens. Men det räcker inte med att enbart tillgodogöra sig erfarenheter, utan det krävs även att dessa erfarenheter utsätts för en medveten granskning och reflektion. Först då detta skett kan studenterna sägas ha uppnått en ny kunskap och insikt (Ekebergh, 2009a). När studenterna är ute på praktik skaffar de sig erfarenheter som de sedan tar med sig in i skolan. Det är först när de erfarenheterna lyfts upp till reflektion som de kan omvandlas till kunskap och en djupare förståelse. På samma sätt framhåller Dewey reflektionens betydelse för lärande och menar att den reflekterande erfarenheten kan omvandlas till nya avsikter och omprövande av handlingar (Sundgren, 2005). 
	Diskussion
	De tillfrågade studenterna var alla överrens om att psykisk ohälsa inte lyfts under kurser tidigare under utbildningen. De var även eniga i att de hade velat att detta ämne diskuterats tidigare i utbildningen för att få en bredare helhetssyn på människan och bemötande utifrån varje individs livsvärld. Flera av studenterna uppgav en osäkerhet och nervositet inför mötet med patienter inom den psykiatriska vården i kursens VFU moment. Om de fått reflektera kring bemötande vid psykisk ohälsa redan innan kursen i psykiatrisk omvårdnad trodde de att de inte skulle känt sig så osäkra och därför lättare ta till sig undervisningen. Det är tydligt att studenterna är motiverade till att söka efter en vidare förståelse kring bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. För att vi skall kunna utmana vår förförståelse och nå nya horisonter krävs enligt Gadamer att vi är medvetet öppna för nya perspektiv och villiga att utmana vår förförståelse (Ekebergh, 2009a).
	När studenterna är ute på VFU ställs de inför olika situationer och träffar många olika patienter med olika problematik. För att väva samman teori och praktik krävs att studentens upplevelser från deras VFU lyfts upp till reflektion. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och studenterna träffar på personer med psykisk ohälsa under alla sina praktikperioder även om det inte är tydligt uttalat eller är det primära problemet. För att studenten ska få möjlighet att uppmärksamma och reflektera över hur den psykiska hälsan/ohälsan påverkar människans livsvärld är det av största vikt att vi som pedagoger hjälper till att sätta fokus på det. Det ökar också studentens möjlighet att se till hela människan, där både kropp, själ och ande ingår.
	Enligt Molander (1996) och Schön (1995) behövs reflektionen för att kunna omsätta kunskapen i handling. I reflektionsprocessen tar studenten med sig sin egen förförståelse vilken sedan kan utvecklas med hjälp av andras erfarenheter och ge studenten en helhetsförståelse. Studenterna har vitt skilda erfarenheter med sig. De är av olika kön, kommer ibland från olika länder, skilda kulturer, en del kommer direkt från gymnasiet medan andra kan ha lång arbetserfarenhet, vissa lever hemma hos föräldrarna, vissa lever ensamma medan andra kan ha familj med såväl barn som barnbarn. Vid undervisning i vårdvetenskap med fokus på psykiatrisk omvårdnad är studenternas tidigare erfarenheter kring egen eller andras psykiska ohälsa av stor vikt. Alla dessa skilda livsberättelser som studenterna har med sig ger en stor möjlighet till kunskapsfördjupning genom reflektion. Varje student har något unikt att bidra med. Detta är något som kan användas i undervisningen genom att studenterna får rikligt med tid till att på egen hand och tillsammans i grupper sitta ned och reflektera.
	Som framgår i arbetet är reflektion en förutsättning för att få en djupare kunskap och förståelse men att studenterna får tid att reflektera ensamma och i grupp är utifrån vår litteraturgenomgång inte tillräckligt. Det är viktigt att lärare finns med som stöd och reflektionspartner. Genom dialog och sokratiska frågor kan läraren hjälpa studenterna att se den psykiska ohälsan i situationer där de nu kanske främst fokuserat på somatiska problem. På så sätt kan bemötandet tydliggöras och studenterna upptäcka kunskaper och erfarenheter de redan bär med sig.
	Ett redskap för att underlätta reflektion kan vara att använda sig av portfolio. Portfoliometod innebär förenklat uttryckt att man samlar och dokumenterar sina kunskaper. I det här sammanhanget skulle det innebära att studenten sparar reflektioner och dokumentation av det egna arbetet, dess mål och resultat. På detta sätt involveras studenten i sitt eget kunskapsinhämtande (Ellmin, 2003). Enligt Nairn et.al (2006) kan portfoliometoden underlätta kunskapsutveckling genom att studenten får möjlighet att öka sitt reflektiva tänkande och sin reflektiva förmåga.
	En annan metod som tilltalar oss och förordas av Ekebergh (2009a) är livsvärldsledd handledning. Genom att studenterna handleds av en erfaren lärare i små grupper kan handledningen utgå från studenternas unika erfarenhetsvärld. Ekebergh illustrerar metoden symboliskt som att den handledande läraren följer studenten och visar vägen genom en följsam dialog där studentens reflektion främjas och upplevelsen av gemenskap ökar. Ledorden för denna form av handledning är livsvärldsledd reflektion där studenterna genom att bli medvetna om sin egen livsvärld kan upptäcka skillnader och likheter med patienternas livsvärld, lärande gemenskap där studenterna får möjlighet att dela med sig av sina egna tankar och erfarenheter samtidigt som de även lär sig av sin handledare och sina medstudenter och bekräftande hållning där handledaren vägleder och bekräftar studenten genom att denne blir sedd som en unik individ utifrån sin egen livsvärld. Den livsvärldsledda handledningen kan även innehålla exempelvis dramaaktiviteter, där studenterna får möjlighet att i en trygg miljö lyssna, känna, se, öva och pröva på olika vårdsituationer (Ekebergh, 2009a). Härigenom får studenterna även möjlighet att i enlighet med variationsteorektiskt tänkande (Marton & Booth, 1997) erfara och undersöka psykiatriska aspekter ur flera olika vinklar. Som vi ser
	det skulle studenterna kunna använda sig av delar ur sin portfolio som underlag för de livsvärldsledda seminarierna. 
	Genom att tidigt i utbildningen ge studenterna möjlighet att ”upptäcka” och reflektera över psykisk hälsa/ohälsa, kan studentens kunskap och förståelse om hur psykisk ohälsa påverkar människans livsvärld ökas. Detta skulle också kunna få studenterna att känna sig mer förberedda inför kursen Psykiatrisk omvårdnad och tillhörande VFU-period. För att studenten skall kunna tillgodogöra sig professionskunskaper är det dock även viktigt att läraren stödjer studenten och beaktar dennes livsvärld. På så sätt blir lärandet och vårdandet parallella processer vilket höjer kvaliteten på undervisningen (Ekebergh, 2009b).
	Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka är hur vi skulle kunna involvera och samarbeta med handledare i den kliniska verksamheten för att bidra till studenternas reflektionsprocess. Vilket dessutom ännu mer skulle stärka AIL inslaget. En annan aspekt som tillkommer är även hur vi rent organisatoriskt löser faktorer som tidsbrist om vi skall lägga till moment i befintliga kurser, lärarresurser, de stora studentgrupperna och så vidare. Dessa frågor har vi valt att bortse från i detta arbete eftersom omfattningen av såväl rapport som arbetsinsats skulle bli alltför stor.
	Konklusion
	Både studenter och vi som lärare har reagerat på att fokus på psykisk hälsa/ohälsa inte tydligt tas upp förrän i termin fyra under sjuksköterskeutbildningen trots att studenterna varit ute på flera praktikperioder under termin ett till tre och troligtvis mött människor med psykisk ohälsa. För att få studenterna att tidigare uppmärksamma patienternas psykiska hälsa/ohälsa borde undervisning om psykisk hälsa/ohälsa ingå under hela utbildningen. Vår tanke är att man skulle kunna hjälpa studenterna utmana sin förförståelse och vidga deras förståelsehorisonter genom att integrera fokus på psykisk hälsa/ohälsa under studenternas primärvårdstema. Detta skulle kunna göras dels genom föreläsningar för att sätta fokus på problemet men ännu viktigare genom att studenterna (genom studieuppgifter kopplade till deras portfolio) får möjlighet att upptäcka psykisk hälsa/ohälsa samt reflektera runt hur detta påverkar människans situation. Under reflektionsseminarierna får studenterna stöd och guidning av lärare med erfarenhet av att utföra psykiatrisk omvårdnad samtidigt som de får möjlighet att dela sina erfarenheter och att reflektera tillsammans med andra, vilket ökar deras kunskap och förståelse. Portfoliometoden, i kombination med reflektionsseminarier, skulle kunna vara ett sätt att utveckla studenternas reflektiva tänkande och förmåga och därigenom öka studentens egen kunskapsutveckling. 
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	Inslag av arbetsintegrerat lärande i examensarbeten för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

	Malin Axelsson, Elisabeth Lindström | Högskolan Västoch Kristina Svantesson 
	Bakgrund
	Arbetsintegrerat lärande (AIL), vilket är Högskolan Västs signum, framställs som ett effektfullt redskap för att främja ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan högskola och arbetsliv. Utbytet kan innefatta en potentiell insyn och delaktighet i aktuell samhällsutveckling för högskolans del, medan det för arbetslivet kan betyda tillgång till forskning. För studenters räkning kan AIL utgöra ett redskap för att ta sig fram på en föränderlig arbetsmarknad, vilken ställer krav på ett livslångt lärande (Lagrosen, Snis & Nehls, 2010). När olika aktörer på så sätt möts på en gemensam arena kan resurser och dess optimala användande kartläggas (Nehls, 2010). Emellertid beskrivs resurserna inom hälso- och sjukvårdsområdet som krympande (Carlström, 2010; Dahlborg Lyckhage, 2010). Enligt Högskolelagen (2§ 1992: 1434) har högskolan en uppgift i att samverka med samhället samt att tillse att forskningsresultat sprids. Sjuksköterskeutbildningen med karaktärsämnet omvårdnad vilar på såväl teoretisk som praktisk kunskap och har således genom sin verksamhetsförlagda utbildning ett tydligt AIL-inslag. Mot denna bakgrund skulle den kunskap som examensarbetet i omvårdnad genererar kunna komma hälso- och sjukvården till del.
	Arbetsintegrerat lärande
	I Thång (2004) framkommer att AIL rör samverkan mellan högskola och arbetsliv. Det handlar om arbete och utbildning som integreras med varandra, ett aktivt kompetensflöde mellan högskola och arbetsliv. Det framhålls att en stor del av kunskapen som studenter tillägnar sig under sin utbildning ska kunna nyttjas i funktionella och praktiska sammanhang. Det uttrycks även att studenter redan under sin högskoleutbildning måste få kunskap om och i den verksamhet/det arbetsliv studierna syftar till. Vidare påpekas att om AIL ska kunna utvecklas krävs på alla nivåer och inom varje verksamhetsområde inom högskolan att samverkan sker med det omgivande samhället. När det gäller just vårdutbildningar framhålls att det finns en tradition och erfarenhet av AIL då klinisk praktik förekommer i stor utsträckning. 
	Det omnämns att AIL-inslag till exempel kan vara gästlärare från verksamheter i arbetslivet. Andra exempel som nämns är just examensarbete där studenter hämtar ämnesval från verksamheter/arbetsliv utanför högskolan. Vidare beskriver Thång (2004) att det för högskolans del finns ett krav att förmedla kunskaper som är vetenskapligt underbyggda. Det påtalas att högskolans främsta uppgift är att utbilda, att bedriva forskning samt att samverka med omgivande samhälle. Just att problematisera ”verkligheten” framhålls som viktigt för att bygga den personliga kunskapen, vilken byggs både med hjälp av undervisning på högskolan och med hjälp av erfarenheter som kommer av möten med arbets- och vardagsliv. Det framförs att AIL ger möjlighet att förstå hur akademisk kunskap finns i arbetslivssammanhang och att lärande i sig innebär att bilda kunskap. Det uttrycks även att kunskapsbildning också kan ses som genom forskning framtagen kollektiv kunskap. Kunskap kan således vara både en personlig och en gemensam angelägenhet (a.a.).
	Sambandet mellan teori och praktik
	De båda kunskapsformerna teori och praktik kan båda betraktas som jämställda men i mötet dem emellan uppstår en synergieffekt vilken visar sig i en djupare kunskap. Av den anledningen är det angeläget att tydligare betona förbindelsen mellan dessa kunskapsformer, som ett led i strävan efter ökad kunskapsproduktion (Dahlborg Lyckhage, 2010). Det kan också uttryckas såsom framkommer av Dahlborg Lyckhage (2010), att lära i och genom arbetslivet många gånger rör sig om att få ihop teori och praktik. I utbildningen till sjuksköterskor utgår den teoretiska undervisningen från ämnena vårdvetenskap och omvårdnad och det framgår att det kan vara svårt för studenter att se hur teori och praktik hör samman. När det gäller omvårdnad som vetenskap finns det teoretiska grunder för handlandet, teorier som utvecklats ur det praktiska arbetet. 
	Emellertid framkommer det att för studenterna är omsättningen av teoretisk kunskap i klinisk verksamhet inte helt okomplicerad (a.a.). Det är framförallt den teoretiska kunskapsformen som ses som en stor utmaning. Särskilt tydligt är detta hos studenterna i början av utbildningen då exempelvis omvårdnadsteorier kan uppfattas som torra och irrelevanta (Jensen, 2005; Corlett, 2000). Många studenter är i början av sin utbildning mer motiverade att lära sig praktiska färdigheter relevanta för sjuksköterskan i klinisk verksamhet (Corlett, 2000). Lilja Andersson (2007) visar i sin avhandling, Vägar genom sjuksköterskeutbildningen - studenters berättelser, att det är svårt för sjuksköterskestudenter, att framförallt i början av utbildningen, se hur det teoretiska innehållet kan användas i klinisk verksamhet. Under sista året på utbildningen skönjes dock en förändring i synsätt hos studenterna, vilket visar sig genom att omvårdnadsteorier börjar uppfattas som mer användbara och givande att läsa (Jensen, 2005). Att skriva en uppsats verkar till en början oöverstigligt för många. När uppsatsskrivande så småningom påbörjats blir arbetet mer konkret (Lilja Andersson, 2007). Denna förändring verkar ha sin förklaring i det fördjupade intellektuella arbetet som examensarbetet medför i kombination med en växling mellan teoretisk stimulans och praktik (Jensen, 2005). Utbildningen har därmed stimulerat till en mognad hos studenterna, vilken bidrar till att förstå meningen med att koppla samman teori och praktik (Corlett, 2000). 
	I en studie av Jensen (2005) framkommer att studenter betraktar kunskap som dynamisk, vilken kräver en kontinuerlig uppdatering och att de därav utvecklar en förmåga att söka kunskap. Vissa studenter menar att deras synsätt kan skilja sig från äldre generationer av sjuksköterskor de möter under sin praktik. Studenterna beskriver att en del sjuksköterskor kan ha kunskapsluckor i omvårdnad och även inom specialområdet inom vilket de arbetar. Detta uppfattar studenterna som ytterst märkligt, det vill säga att arbeta under längre perioder inom ett område utan att inhämta specifik kunskap. 
	Enligt Nilsson Kajermo (2004) framkommer det att sjuksköterskor, som idag är yrkesverksamma, inte använder ny vetenskaplig kunskap i någon större omfattning. Det framgår vidare att de upplever osäkerhet vad gäller att själva söka kunskap via exempelvis databaser. Dessutom uttrycks att det kan vara svårt att kunna hantera det vetenskapliga språket. Nilsson Kajermo (2004) menar att detta kanske kan bero på att det ännu föreligger skillnad mellan de teoretiska grunderna gällande vårdvetenskap och själva utförandet av vårdandet i verksamheten. Hon menar också att det kanske kan bero på svårighet att få tid över, under arbetstid, till att ta del av forskningsrapporter. Här framhålls att detta sammantaget kan leda fram till att exempelvis litteraturbaserade examensarbeten kan skapa olika slag av kunskap som kan ge både ökad personlig kunskap hos studenten och också påverka den kollektiva utvecklingen av kunskap inom ämnet och yrket (a.a.). Detta kan ses som ytterligare ett argument för ett tyd-
	ligare AIL-inslag i examinationsarbetet där studenternas framvaskade kunskap skulle kunna vara ett bidrag till att fylla ut kunskapsluckor.
	Examensarbete
	Ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng ska genomföras för att avlägga kandidatexamen. Examensarbetet har till uppgift att knyta ihop kunskaper från hela utbildningen enligt högskoleförordningens bilaga 2, examensordning (UFB 3, 2002/03 s. 81). I Högskolan Västs kursplan för examensarbete - omvårdnad, 15 högskolepoäng (2010) beskrivs bland annat att studenten efter genomfört arbete skall kunna ”visa fördjupade kunskaper och förståelse genom att integrera omvårdnadens innehåll och vetenskapliga metoder inom ett för allmänsjuksköterskan relevant ansvarsområde”. Där står också hur studenterna skall gå tillväga för att uppnå detta mål. Examensarbetet följer högskolelagen som bland annat anger att studenten utöver ovan beskrivna kunskaper och färdigheter skall utveckla förmåga att ”utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området” (Högskolelag 1992: 1434, 8§).
	I Friberg (2006) framhålls att examensarbetet ska vara relevant för både yrkesutövningen och för ämnet. Det framförs vidare att den gemensamma/kollektiva kunskapen, i detta fall gällande vård, kan ökas genom att genomföra systematiska vetenskapliga studier inom den vårdverksamhet där man är aktiv. Själva vårdkunnandet beskrivs som ett dialektiskt förhållande mellan teori och praktik. Vidare beskrivs att det är viktigt för sjuksköterskan att nyttja ny kunskap i omvårdnadsarbetet och att ny kunskap utvecklas genom forskning. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (i Friberg, 2006), framhålls vikten av att systematisera kunskapen som forskas fram inom vårdvetenskap så att kunskapen kan göras mer tillgänglig för praktiskt verksamma sjuksköterskor. Värdet av att ämnet för examensarbetet hämtas från erfarenheter studenter fått genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen framhålls. Det uttrycks att det är värdefullt för såväl studenter som yrkesverksamma sjuksköterskor att den egna verksamheten lyfts fram som en potential för ”kunskapande” (Friberg, 2006). I projektet Alternativ verksamhetsförlagd sjuksköterskeutbildning, (Rysted & Gustafsson, 2008) visade det sig att de flesta studenter valde uppsatsämne utifrån erfarenheter från praktiken. Själva praktiken gav studenten insikter i vad som fungerar eller inte fungerar, vilket i sin tur väckte intresse för specifika frågeställningar utifrån ämnet. För studenter inom nämnda utbildningsprojekt är vårdverksamheten den naturliga utgångspunkten under hela utbildningen, vilket kanske i sin tur gör att valet av uppsatsämne naturligt tar sin utgångspunkt i den kliniska verksamheten.
	Studenters examensarbete skulle på olika sätt kunna bidra till det Perneman (2010) beskriver som ”växandets dynamik”, vilket i korthet konstituerar en förening mellan redan inhämtad och ny kunskap. Vidare motiveras ett AIL-inslag i examensarbetet av att teori och praktik är makar i ett äktenskap utan skilsmässomöjlighet. Praktik är den spontana, nyfikna och konkreta makan medan teori är den genomtänkta och strukturerade makan. Avkomman i ett dylikt äktenskap mellan kunskapsformerna döps till det interaktiva lärandet, vilket är den förnämsta formen av lärande. Den alstrar nämligen ett fördjupat lärande, vilket skulle kunna stimulera till kunskapsutveckling i klinisk verksamhet (a.a.). Sunnemark (2010) uttrycker att AIL på ena eller andra viset handlar om att integrera vetenskapsvärldens och arbetsvärldens kunskaper.
	Pedagogisk utvecklingsidé
	Mot bakgrund av ovan beskrivning framgår att studenterna med fördel kan hämta problemområde från den verksamhetsförlagda utbildningen till sitt examensarbete men att det inte är självklart hur examensarbetet sedan kan implementeras i verksamheten. (Riktlinjer för examensarbete för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 2010). Enligt Cudosnormerna är forskningsresultat att betrakta som gemensamma där forskaren delar med sig av sin intellektuella egendom i utbyte mot erkännande (Codex, 2011; Wikipedia, 2011). Examensarbetet i omvårdnad kan ses som ett första insteg till forskning, vilket torde mana till vikten av kommunicerbarhet genom att inrymma ett populärvetenskapligt moment. Detta ligger helt i linje med Högskolelagens första kapitel, 9§ (SFS, 1992: 1434), där det bland annat framkommer att studenten ska kunna utbyta kunskaper med personer som inte har specialkunskap inom ämnesområdet.
	I detta pedagogiska utvecklingsarbete vill vi lyfta fram vikten av att studenten, som en del i examensarbetet får tränas i att förmedla resultatet av sitt arbete, såväl skriftligt som muntligt. Detta skulle kunna ske dels genom att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbetet och dels genom att muntligt presentera dess innehåll på ett populärvetenskapligt sätt. Begreppet populärvetenskap betecknar all vetenskaplig
	information som inte riktar sig till fackmän inom det aktuella området. Informationen har gjorts lättförståelig genom en enkel, underhållande stil, ofta färgad av entusiasm för ämnet (Nationalencyklopedin, 2011).
	Vi hoppas och tror att det skulle uppfattas som inspirerande för kliniskt yrkesverksamma sjuksköterskor att få möjlighet att ta del av examensarbeten. Samtidigt kan detta utgöra en möjlighet att på ett effektivt och inte så tidsödande sätt tillägna sig ny kunskap. Ovan anförs att kliniskt verksamma sjuksköterskor kan uppleva det som svårt att på arbetstid hinna ta del av nya forskningsresultat samt att söka ny kunskap. Slutsatserna i examensarbetet ska innehålla konklusion och kliniska implikationer där studenten tränas i att sätta resultatet i ett relevant sammanhang samt föreslå fortsatta studier inom problemområdet. I Friberg (2006) framgår att med resultatet som utgångspunkt ska studenten fundera över hur resultatet kan öka förståelsen för det praktiska arbetet. Dessa slutsatser, menar vi, skulle i sin tur kunna medverka till att yrkesverksamma sjuksköterskor, som delges examensarbetet, börjar reflektera över sin verksamhet, vilket i sig skulle kunna stimulera till utveckling av omvårdnaden i den kliniska verksamheten.
	Examensarbetet skulle därmed kunna inspireras av ett så kallat translationellt forsknings- perspektiv, vilket innebär patientnära forskande. I korthet innebär det att ett hälsoproblem identifieras hos patienten som beforskas med syfte att nå effektiva och bättre behandlingsmetoder eller diagnostik för patienten (Wikipedia, 2011). Det skulle innebära att studenten identifierar ett omvårdnadsproblem under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, vilket studeras och kunskapen återbördas därefter till sitt ursprung till gagn för den kliniska verksamheten alternativt till patientförening, medstudenter, legitimerade sjuksköterskor under vidareutbildning eller högskolelärare.
	Genomförande
	En teoretisk modell som illustrerar AIL-inslag i examensarbetet mot bakgrund av ovan beskrivning konstruerades, figur 1.
	Med utgångspunkt från modellen genomfördes informella samtal med tre examinatorer och tre handledare av examensarbete. Samtalen dokumenterades i form av fältanteckningar.
	Figur 1.  AIL-inslag i examensarbete för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad.
	Redogörelse för de informella samtalen
	Samtliga tillfrågade kollegor var positiva till idén med ett tydligare AIL-inslag i examensarbetet. Härigenom skulle studenterna mer konkret än idag få dela med sig av förvärvad kunskap inom ett specifikt område till olika intressenter, som till exempel patientföreningar, kliniskt verksam vårdpersonal eller andra studenter. Det framkom flera förslag på olika sätt som detta skulle kunna genomföras. Publicering av den färdiga uppsatsen sker redan nu för den som önskar i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DIVA. Däremot har inte alla tillgång till DIVA. En idé var att göra en form av samlingsbok med populärvetenskapliga sammanfattningar av examensarbeten tillgänglig för till exempel den kliniska verksamheten. En åsikt var att initiera förslag på uppsatsämne tidigt, redan under första läsåret, i samband med Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Dock framkom att det kan vara svårt för studenten att i ett så tidigt skede kunna fokusera på att identifiera lämpliga uppsatsämnen. Ett förslag var att ha en form av kunskapsbank med uppslag till uppsatsämnen, tillgänglig både för studenter, lärare på högskolan såväl som för kliniskt verksamma sjuksköterskor. Vidare framkom att studenter kan behöva stöd när det gäller att presentera sitt arbete i verksamheten om det inte finns en naturlig kontaktyta, det vill säga att uppsatsämnet initierats under VFU. Ytterligare förslag var att presentera examensarbetet/sammanfattningen för studenter i andra kurser. Det framkom att samhällsnivån inom AIL-perspektivet behöver lyftas fram bättre för att tydliggöra potentiella kunskapsintressenter.
	De synpunkter som kom fram ledde till en vidareutveckling av modellen, figur 2.
	Figur 2.  Modifierad modell utifrån informella samtal.
	Slutsats
	Utifrån de informella samtalen utvecklades en ny modell. Den nya modellen skulle kunna vara praktiskt genomförbar men behöver utvecklas genom att organisatoriska förutsättningar utreds ytterligare. Ett förslag är att en pilotstudie genomförs med några studenter innan någon generell implementering kan ske.
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	Improving laborations in CSE from work-integrated learning perspective
	Eric Lind, Dena Ala-Hussain and Thomas Lundqvist | Högskolan Väst
	Introduction
	In computer science and engineering (CSE), a common learning activity is to do laboratory exercises (labs). The purpose of these labs is typically to learn practical skills and also to reflect upon theories in combination with practice. Labs are often used to complement lectures and other exercises. An example of a set of labs that has received much positive feedback among students and teachers are the networking labs running at University West. These labs are originally constructed by Cisco, an external company, and students practice building networks using the same equipment as they probably will encounter in their future working life since Cisco is one of the dominating brands for networking equipment.
	The authors of this article have also designed and experienced labs that are less successful and sometimes criticized by students. We suspect that a possible difference between bad and good labs might be related to how realistic students (and teachers) find the labs. To investigate this further we decided to try to evaluate our labs from a Work-Integrated Learning (WIL) perspective, which is a learning approach emphasizing more realistic connections between working life and learning environments.
	Work-integrated learning has been adopted as a central profile for University West both in terms of research as well as in education. As a research field, the focus is both on how to integrate working life experiences into higher education as well as how to integrate learning within a working life. Here terms like life-long learning is interesting. In higher education, the focus is on how to interact and cooperate with external parties like industry and other organizations in order to enrich the learning and obtain a mix of theory and practice. The purpose of labs is similar to that of work-integrated learning: to integrate theory and practice in different learning environments with a focus on learning by doing.
	Purpose and methodology

	The purpose of this study is to look at laboratory exercises in the field of computer science and engineering and try to suggest improvements based on the ideas and theories of work-integrated learning. In particular, we need to find out which aspects of work-integrated learning that would help us in improving our labs and then analyze some specific examples of labs to find concrete examples of improvements.
	To approach this problem, we first study two existing labs, one bad and one good lab. These labs were selected based on the general perception of students, teachers, as well as comments from a course evaluation. Based on earlier literature and theory on work-integrated learning, we then tried to find good improvement possibilities both by studying our lab examples but also by interviewing staff and students.
	Example of a poorly designed lab
	In this section, we first begin by describing a “bad” lab before looking at a “good” lab in the next section. The example picked here is a lab designed and carried out by one of the authors in the autumn semester of 2010.
	The selected example lab was about replication, a subject in a course about distributed computer systems. The replication lab included some small programming tasks to explore what happens when data is replicated (spread out) among many computers. During the lab, data was not really spread out between many computers, instead the principles were tried out and simulated in one computer to make the lab a bit easier andfaster to carry out. For the students, the time allocated was two 4-hour lab slots, i.e., 8 hours of work in total.
	Two main flaws or problems were identified during and after the lab. The first problem, discovered during the lab, concerned one task that was too vaguely specified. Students were supposed to analyze a scenario with redundant servers. However, during discussions with students, the teacher realized that the scenario he had described in the lab was too unrealistic and therefore too difficult (impossible) to analyze.
	The other problem, pointed out by a student in the course evaluation, concerned motivation. One comment in the course evaluation read: “Labs could have been better with a clearer connection to the course and why it would benefit us to do the labs.”
	Example of a well designed lab
	As an example of a good lab we have the IP Telephony lab, held in a course for becoming networking specialists. This is a very popular and successful lab that gets very good reviews by students. In fact, when the picture below in Figure 1 was taken, at 8:00 PM, the students were still happily working in the laboratory with just that lab.
	The lab is designed to let the students get familiar with the equipment and applications used in the field. They get to install digital phones and connect them to each other through the network and make the system work with real phone numbers.
	In the first step, they connect two analog phones to each other to get the idea of how regular telephone communication is done. Then, they do a single IP telephone setup and in the next step they connect the phones to each other over the network to simulate a normal phone network. The last step is to install and configure a call manager, a system used by companies to, for example, handle many extensions, call redirection and voice mail. This progression in the lab lets the student get acquainted with the equipment, learn how to configure the network to handle telephony and finally train them in setting up and handling a common call manager environment.
	The final result is a working environment that lets the student use the system as it would work in a normal company. The students tend to be very engaged and they get the feeling that what they are doing is actually what they will be doing on the field.
	Figure 1. Exampel of IP-telephony lab equipment 
	Useful aspects of work-integrated learning
	To see how the ideas behind work-integrated learning can help us improve labs, we need to identify the important aspects of this learning approach. This section therefore focuses on work-integrated learning in relation to higher education.
	Work-integrated learning (Thång 2004) aims to strengthen the cooperation and connection between universities and other agents such as companies and organizations. Another aim is to facilitate learning that mix (integrate) theory and practice. At University West, work-integrated learning is a profile area of the university. The university web site lists some examples of work-integrated educations and activities (Högskolan Väst 2011): Co-op (cooperative education), VFU (work-situated learning), Project works, Thesis works , Field studies , and Mentorship. Here, two main approaches can be identified. First, work-integration can be realized by letting students spend some time in for example a company or organization (Co-op or VFU). Another way to realize work-integration is to integrate working-life aspects into the teaching at universities (for example, guest teachers from industry or project works with problems given by external companies).
	Looking beyond the different activities and focusing more on the underlying learning philosophy, an interesting question arises: why do we want work-integrated learning? Or, put another way, what is the purpose of work-integrated learning? According to our experience, this question is not so commonly understood by among teachers. For example, on the University West's web pages (Högskolan Väst 20011), only the content and form of work-integrated learning are exemplified. The purpose or reason for work-integrated learning is never mentioned. This unclear purpose has also been observed by Kjellén and Tegnborg (2004) in a study where they interviewed teachers about their view of work-integrated learning. They found that teachers lacked a clear definition of work-integrated learning but still provided some good interpretations. According to them work-integrated learning can be described as:
	 learning alternating between theory and practice;
	 learning by doing; and
	 increased cooperation between the university and its surroundings, for example, a company.
	To find a deeper explanation or reason we believe that work-integrated learning must be motivated by a simpler argument. In the field of computer science and engineering, learning is very much focused on working skills and knowledge needed for the future working life (for example, the engineering profession). One good reason behind work-integrated learning could then be to better prepare students for an unknown future working life. Better preparation means better teaching and learning, and hopefully also more motivated students.
	To better prepare students it is important to acknowledge that valuable knowledge exists also outside the university. By close cooperations, teachers can gain valuable knowledge from, for example, industry (and vice versa). However, there are also valuable knowledge and skills that are difficult to incorporate into teaching at universities, like tacit knowledge (Polanyi 1967) and other knowledge common in practical professions (Molander 1996). Here, the old tradition of “learning by doing”, made famous by John Dewey (1889), is important since by doing things (andreflecting) valuable learning can be achieved that cannot be expressed in ordinary lectures.
	To conclude, work-integrated learning can be seen as a valuable approach for solving our lab problems. Labs are very much designed around learning by doing. However, labs are often situated inside a university. This means that knowledge existing in a more realistic setting might get lost when designing labs at universities. This was the case with our “bad” lab example. A too unrealistic case prevented a good learning experience and students' motivation suffered.
	Characteristics of the Cisco labs
	To find out more about valuable aspects of the “good” lab above we will now try to characterize this lab by looking at the philosophy behind this and similar labs provided by the company Cisco. The information here is mainly based on interviews with staff and students at University West as well as Cisco's Networking Academy web site (Cisco 2011).
	Cisco as an educating institution has the philosophy that you learn when you perform the tasks you suppose to learn. As an example, one of the Cisco lab manuals has “Learning by doing” even in the title. The labs and other educational material is created by networking specialists and field personnel at Cisco together with educational personnel. The Cisco philosophy is to let students get to know the basic skills by practicing them in the laboratory, in a basic step-by-step training, and then continuing with more advanced courses where students explore the solutions by themselves.
	Another example of the work-integrated approach adopted by Cisco is the exam tests. These are actual cases received by the Cisco service desk from external customers. A student gets to solve a given problem in a given period of time in order to let them get the sense of urgency needed on the field. This type of educational philosophy seems to work very well, almost all students graduating from the Cisco based programs have good self-confidence and secure a job immediately after graduation.
	The Cisco philosophy contains many of the ingredients present in work-integrated learning. First, it has a similar focus on learning by doing. Also, labs are designed to mimic a real working life (on the field) as closely as possible using real equipment and realistic cases and scenarios. An interesting thing as well, is the practicing of some skill with a time limit. To be able to perform something very well is also a valuable knowledge and can be a contributing factor to students' self-confidence. This is noted by Molander (1996, p227), who notes that “security in action”, to feel that you know what you are doing, is a central thing in all professional practices.
	However, a danger with these labs can be identified if we go back to our purpose of “learning for an unknown future”. Here, it can be argued that Cisco represents only one possible future for the students. To properly prepare students, it might be important to also learn other companies' equipment. Since we learn from variations (Bowden & Marton 1998), studying two different equipments makes students better prepared to handle other, today unknown, equipment.
	Conclusions
	To conclude our findings, we want to give the following recommendations for laboratory exercises:
	- Use real equipment or tools
	- Use real cases and scenarios
	- Focus sometimes also on improving skills with time limits
	These points can be supported from the perspective of work-integrated learning as well as our interpretation of a purpose of preparing students for an unknown future. Furthermore, if possible, try to make students experience multiple examples of tools, equipment, cases, and scenarios. Variation supports learning for the unknown future.
	In our department, it is obvious that we can find both good and bad examples of labs. We hope that this article can help spread some good ideas among our colleagues.
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	En tänkt modell för utveckling av samverkan kring VFU inom lärarutbildningen
	Anna Sjögren, Monica Egelström och Ann Östman | Högskolan Väst
	Abstract

	Bakgrund
	Vi är tidigare verksamma lärare inom förskola och grundskola som nu arbetar som lärarutbildare. En av våra uppgifter är funktionen som verksamhetsdidaktiker, dvs. den person från högskolan, som har kontakt med studenterna på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och följer studenterna under deras studietid. 
	Enligt högskolelagen är det högskolornas uppgift att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta (1992:1434). Utifrån vår tidigare yrkeserfarenhet från fältet ses inte alltid VFU-studenter som en tillgång bland Lärarutbildare i Verksamheten (i fortsättningen kallade LUV) och för övrig verksamhet. 
	Syfte
	Vi vill utifrån teorier om kunskapsutveckling samt utifrån våra erfarenheter kring VFU, lyfta tankar och idéer kring hur interaktionen mellan aktörerna Högskolan Väst och verksamheterna skulle kunna utvecklas ytterligare, för att gynna studenternas kunskapsutveckling. För att begränsa arbetet väljer vi att koncentrera oss på ordinarie lärarprogram. 
	Tankar för utveckling
	Som en förutsättning för ett lyckat utvecklingsarbete ser vi betydelsen av delaktighet. Våra tankar landar inte i färdiga förslag utan mer som ett diskussionsunderlag. Detta riktar sig i första hand till organisationen kring VFU på Högskolan Väst. Några exempel är att skapa forum för samverkan, tydliggörande av VFU-organisationen och rektors/ förskolechefens roll, sondera behoven av kompetensutveckling.
	Gränslös AIL – Institutionssamverkan
	Ann-Sofie Andersson och Bertil Wanner  | Högskolan Väst
	Abstract

	Syftet med arbetet är att belysa den problematik som ligger i institu-tionernas brist på samverkan och vad som kan göras för att förbättra situationen. 
	Begreppet AIL tar ofta utgångspunkt i kontakterna mellan skola och yrkesliv och hur praktik och teori kan integreras för att främja studentens lärande. AIL är dock ett mångvetenskapligt begrepp och forskningsområdet innefattar även AIL som pedagogisk filosofi, praktiska AIL- modeller som CO-OP och VFU, samt strategier och strukturer för samproduktion.
	Utifrån en ”intern AIL” vill vi sätta fokus på den bristfälliga kontakt som idag finns mellan högskolans institutioner/discipliner samt utarbeta förslag på samverkan över institutionsgränserna i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen och respekten internt.
	Polariseringen går långt tillbaks inom akademins historia. Uppdelningen mellan det naturvetenskapliga och det beteendevetenskapliga har sina rötter i upplysningstidens förnuftstro där naturvetenskapen kom att bli synonym med vetenskap. 
	Michel Foucault har omfattande kritiserat denna västerländska historia där förnuftet och det rationella prioriterats framför andra kunskapsvägar och fenomen som kropp och ting. Tanken prioriteras framför kroppen, förnuftet framför sinnena, människan framför naturen. Ett signum för det mänskliga är dock att kunna möta det oförutsägbara.
	Vad kan vi idag göra för att minska dessa avstånd som även idag gör sig gällande inom högskolans struktur och få de olika ”verkligheterna” att närma sig varandra. 
	Knowledge gained from Informal Learning and its impact on WIL
	Diana Stark Ekman and Monica Eriksson  | Högskolan Väst
	Abstract

	The purpose of this paper is to 1) identify the theories that promote the use of informal knowledge in formal education for adults; 2) describe the types of informal knowledge that adult learners bring with them to formal learning; and 3) discuss issues related to evaluation of informal knowledge in institutions providing WIL-oriented education. We are using a mixed-methods approach for this paper. Literature reviews have been conducted using both ERIC and PsychInfo data bases. We have also elected to conduct interviews with key informants, who are educators working with adults who have previous workplace experience. Our findings show that students with informal learning from previous work experience would appreciate being given opportunities to share this expertise, and that educators would also like to use students' expertise. However, there is some uncertainty as to how to best identify this informal knowledge. The paper discusses possible approaches that can be used in the classroom to facilitate this exchange of knowledge. 
	Coop – en källa till ökad motivation för kunskapsinhämtning
	Mats Eriksson och Lilia Kristiansson | Högskolan Väst
	Abstract
	Ingenjörsutbildningarna vid Högskolan Väst har sedan starten 1990 erbjudit utbildning varvad med arbetsplatsförlagd praktik, så kallad coop. Detta är en utbildningsform som väljs av ett stort antal studenter - dock inte alla. De studenter som valt att studera enligt coop-modellen uppvisar ofta en större motivation till kunskapsinhämtning än de studenter som väljer att läsa traditionellt - det vill säga utan praktik. I denna artikel försöker vi belysa de faktorer som kan ligga till grund för coop-studenters högre motivation jämfört med de studenter som läser traditionellt. Vi försöker även se möjliga vägar att överföra och utnyttja dessa faktorer i den ordinarie undervisningen i syfte att även öka motivationen för kunskapsinhämtning hos de studenter som inte läser enligt coop-modellen. Artikeln avslutas med ett par konkreta förslag på hur detta kan genomföras i olika kurser inom programmet och som skulle kunna ligga till grund för fortsatt kursutveckling.
	AIL – och vikten av att läsa kurslitteraturen (på sitt sätt)
	Maria Spante | Högskolan Väst
	Abstract

	På digitala media programmet kan studenterna läsa en verksamhetsförlag utbildningskurs (VFU) som är organiserad som två separata tioveckorskurser. Studenterna ordnar själva sina praktikplatser och kursen de följer har återkommande träffar varannan vecka på campus i Trollhättan. Vissa som inte kan närvara pga. att praktikplatsen ligger alltför långt borta (Stockholm, Örebro t.ex.) är med på träffarna via Skype. Varje tillfälle har ett specifikt tema som studenterna förväntas fokusera särskilt på under sin verksamhetsförlagda praktik och till varje tema finns läsanvisningar. Kursen struktur borgar därmed för en välgrundad reflektion av de specifika händelser studenterna är med om på sina respektive praktikplatser. Det är bara ett problem. Många av dem läser inte litteraturen. Konsekvensen av detta är att diskussionen ibland kan hålla en mycket låg kvalité med avseende på litteraturanknuten reflektion. Många gånger blir det mest ett allmänt prat, och det var ju inte poängen med de återkommande seminarierna trots att samtalen i sig kan vara intressanta. Utvecklingsarbetet fokuserar därmed på att öka läsandet av litteraturen i syfte att skapa nödvändiga möjligheter för litteraturanknutna reflektioner för att få tillstånd en högre kvalité på det arbetsintegrerande lärandet som är det pedagogiska upplägg hela VFU-kursen är uppbyggd av. Utvecklingsarbetet tog efterhand en oväntad vändning och fokuserade mer på lärarens förhållningssätt till sättet man reflekterar och tidpunkten för olika typer av reflektion, med stöd av det kunskapsteoretiska perspektiv som presenteras av Bengt Molander i boken Kunskap i handling.
	Co-op:ens syfte
	Johanne Brochmann och Edisa Sadzak | Högskolan Väst
	Abstract

	Co-op är en typ av praktikarrangemang som är starkt förknippad med AIL (arbetsintegrerat lärande). Vi vill undersöka hur studenterna förbereds inför Co-op perioden och hur de reflekterar och använder sina teoretiska kunskaper under Co-op perioden. 
	Vi tror inte att studenterna medvetet tänker på hur deras förvärvade teoretiska kunskaper kan kopplas till det praktiska arbetet. Det behöver klargöras hur studenterna förbereds inför det praktiska momentet i utbildningen och hur de kan förberedas för att medvetet reflektera och koppla teori och praktik. 
	Vi kommer undersöka detta genom en studentenkät där de får beskriva hur de upplevt sin tid under den praktiska delen av utbildningen och hur de förbereds för denna. Vi kommer också titta på hur studenterna skulle kunna förberedas för att bättre knyta samman och använda sina teoretiska kunskaper.
	Inslag av arbetsintegrerat lärande i examensarbeten för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad
	Malin Axelsson, Elisbeth Lindström | Högskolan Västoch Kristina Svantesson
	* Läs hela papret, sid. 161-170. 
	Abstract

	Sjuksköterskeutbildningen vilar på karaktärsämnet omvårdnad vilket utgörs av teorier underbyggda av klinisk praktik. Teori och praktik är att betrakta som jämbördiga kunskapsformer och utbildningen avser att verka för ett ömsesidigt utbyte dem emellan vilket anses leda till fördjupad kunskap. Emellertid framkommer det att studenterna i viss mån upplever det komplicerat att omsätta teoretisk kunskap i klinisk verksamhet. Ett teoretiskt moment i utbildningen är det obligatoriska examensarbetet vilket idag genomförs utan tydlig koppling mellan de anförda kunskapsformerna. Arbetsintegrerat lärande (AIL), vilket är Högskolan Västs signum, avser att främja ett ömsesidigt utbyte mellan högskolan och arbetslivet. Dessutom stipulerar Högskolelagen (1992:1434) 2§ att högskolorna har som uppgift att samverka med det omgivande samhället samt att verka för att forskningsresultat kommer till användning. Mot bakgrund härav syftar detta pedagogiska utvecklingsarbete till att utveckla examensarbetet ur ett AIL-perspektiv där de båda kunskapsformerna teori och praktik de facto möts.
	Improving laborations in CSE from a work-integrated perspective 
	Eric Lind, Dena Ala-Hussain and Thomas Lundqvist | Högskolan Väst.
	* Read the paper, pp 171-178.
	Abstract

	In computer science and engineering (CSE), a common learning activity is to do laborations. The purpose of these laborations is often to learn practical skills and also to reflect upon theories in combination with practice. This purpose is similar to the idea behind work-integrated learning: to integrate theory and practice in different learning environments. An example of a various labs that has received much positive feedback are the Cisco networking labs running in Högskolan Väst. These labs are originally made by external companies and students practice building networks using the same equipment.
	The purpose of this study is to look at laborations in the field of computer science and engineering and try to suggest improvements based on the ideas and theories of work-integrated learning. The specific questions are:
	 How can we define and characterize a lab?
	 What does work-integrated learning mean in this context?
	 How can we change labs to make them more work-integrated?
	 Which types of labs should we try to improve?
	The methodology used includes looking at existing labs, reading lab instructions, and interviewing staff and students. We also need to read and reflect upon literature in the area of work-integrated learning.
	Group tutoring in accounting: A phenomenological approach
	Hossein Pashang and Mikael Löfström | Högskolan i Borås.
	* Read the article, pp 73-86.
	Abstract

	The traditional tutoring method of the academic thesis is controlled by a set of prearranged meetings between a single instructor and one or two students. In such a setting, dialogue and directives upon the subject matter is carried out, to a great extent, in isolation. In the traditional approach instructors appear as a “master” who knows what is required from the students to reach a typical academic thesis. 
	The modernized manuals and writings that prescribe the tutoring activities added two instructive dimensions to the traditional approach, namely, psychological and institutional dimensions (see, e.g., Frenckner 1986; Hagman 1994; Cook 1980). The objective was to change the traditional tutoring method. The inclusion of these dimensions helped the pedagogical view of tutoring to be theoretically improved. However, observation of the current tutoring practices shows that inclusions of these instructive dimensions could not substantially support that tutoring in accounting be shifted from the traditional framework. 
	The purpose of this study has been to reflect on the practice of group tutoring (PGT) designed to increase social interaction and reduce the problem of isolation embodied in the current approach of tutoring. A phenomenological view point is applied to approach, to observe, and to conceptualize social engagement in the practice of group tutoring in the field of accounting. Some of the findings are that the approach of group tutoring helps the increase of knowledge interaction, facilitates social relationship and dialogue among the students and teachers, improve the students’ performance beyond their individual capabilities, and enhances students’ and teachers’ engagement in searching after practical accounting knowledge related to the basis of the community of professional accountants. 
	Keywords: Phenomenological approach, Social interaction, Team tutoring
	E-learning – hur kan vi använda detta i vår undervisning?
	Olle Holmudd och Jan Rohlén  | Högskolan i Borås.
	* Läs hela papret, sid. 97-107.
	Abstract

	Datorer och internet har revolutionerat samhället de senaste 15 åren. Hittills har författarnas undervisning varigt ganska traditionell med föreläsningar, övningar och laborationer. Vi är nyfikna på vad de nya teknologierna skulle kunna innebära för vår undervisning. Skulle vi kunna hjälpa studenter vi kanske inte har nått förut? Vilken teknik finns tillgänglig för oss lärare på Högskolan i Borås? Vad gäller juridiskt för detta material som produceras? Upplever studenterna att inlärningen blir effektivare? Kan studenterna själva bli aktivare i undervisningen? Vi har valt att intervjua teknisk och juridisk personal vid Högskolan i Borås.
	Vi har även talat med ett kommersiellt företag som tillverkar datoriserade kurser för företag. För att kunna jämföra olika tekniker så har vi testat på egna kurser att lägga ut skriftligt material, videofilma en lektion och använda en kommenterad PowerPoint och sedan låta några studenter jämföra och kommentera detta.
	Inresande studenters informationskompetens
	Malin Utter  | Högskolan i Borås.
	Abstract

	I Högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för åren 2009-2012 slås det fast att studenten ska ges möjlighet att utveckla sin informationskompetens under studietiden (2007a). 
	På grundnivå sker undervisningen för ökad informationskompetens i tre nivåer för att få en progression. Då vet undervisande bibliotekarie vad studenterna har fått för undervisning tidigare och kan lägga nivån efter det.
	När det gäller de inresande studenterna på magister- och masternivå är det ett problem då de kommer från så varierade bakgrunder och kulturer. Det är svårt att genomföra undervisning då en del studenter inte har baskunskaper och en del studenter har en hög informations-kompetens och vill vidareutveckla sig. Det ger inte någon bra kvalitet på undervisningen.
	Syftet med utvecklingsarbetet är att undersöka om det med ett diagnostiskt test går att urskilja några skillnader i de inresande studenternas informationskompetens när de börjar vid Högskolan i Borås. Om det går att urskilja skillnader är målet att dela in studenterna i grupper efter kunskapsnivå för att tillgängligöra en mer kvalificerad undervisning då studenterna har liknande kunskapsgrund. Det diagnostiska testet kommer att genomföras innan första undervisningstillfället och målet är att ha flera små grupper med liknande förkunskaper istället för en stor grupp. En testgrupp kommer att genomföra det diagnostiska testet inom ramen för utvecklingsarbetet.
	Live Project – Upplevelsebaserat lärande av osäkerhet i projekt
	Bengt-Erik Larsson  | Högskolan i Borås.
	* Läs hela papret, sid. 109-118.
	Abstract

	Att arbeta i projekt anses som en lämplig form för att hantera osäkerhet och lösa problem eller uppgifter som man inte tidigare hanterat. Live Project är ett liverollspel som utvecklats för att skapa förtrogenhet med osäkerhet i projektarbete genom att deltagarna, studenterna, på ett upplevelsebaserat sätt lär sig hantera, reagera, på olika oväntade händelser. Genom att studenterna arbetar i olika grupper kommer också kunskap om teamutveckling att stärkas. 
	Genom att arbeta med korta arbetspass under en begränsad tid, en dag, kan man skapa kunskap genom att i rollspelet bygga in teoripass och reflektionstillfällen.
	God lärandemiljö vid distansutbildning ur studenters perspektiv
	Åsa Söderlind, Lena Wadell och Birgitta Wallin  | Högskolan i Borås.
	* Läs hela papret, sid. 127-136.
	Abstract

	Utgångspunkten för studien är studenternas lärandemiljö under distansutbildning. Med lärandemiljö menas de aspekter av studenternas utbildning och utbildningssituation som vi lärare kan påverka, förutom själva ämnesinnehållet i olika kurser. Det handlar om sådant som kursupplägg, möjligheter till kommunikation, examinations- och undervisningsformer, med fokus på hur studenterna själva ser på frågor rörande lärandemiljön och pedagogik vid distansstudier. Hur skapas goda förutsättningar för distansstudenters lärande och vad är god pedagogik vid distansstudier? Vilka är de specifika problemen och möjligheterna? Finns det ett behov av förbättring inom detta område och vems behov är det som i så fall som styr, studentens eller lärarnas? Syftet med utvecklingsarbetet är att komma fram till förbättringsmöjligheter som ska gagna distansstudenterna och distansutbildningen. I studien ställs frågor kring fyra huvudsakliga teman, interaktion, information, undervisningsformer och examination.
	Som metod används en webbenkät med flervalsfrågor distribuerad till studenter vid Webbredaktörsprogrammet på distans vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Enkäten skickades ut via enkätverktyget i lärplattformen Ping-Pong, den plattform som används inom programmets kurser. Studenterna menar i sina svar att det är flera olika saker som tillsammans skapar en god lärandemiljö när man studerar på distans. Några exempel är: 
	 Enhetlighet i Ping-pong är viktigt. Här vill studenterna att lärarna skall ha samma struktur och samma sätt att kommunicera med dem.
	 Tydligare och anpassad distanspedagogik generellt. Ett exempel kan vara att studenterna har möjlighet till kontakt med lärare kvällar och helger. 
	En möjlig utbildningsdesign för att öka växelverkan mellan praxislärd kunskap och akademisk kunskap för Co-op studenter
	Angelica Fasth och Ulf Hulling | Högskolan Väst
	Abstract

	På Högskolan Väst, tidigare Högskolan Trollhättan/Uddevalla, har Co-op förekommit på maskiningenjörsutbildningen, elkraftsingenjörersutbidningen och ekonomiutbildningen sedan starten 1990. På senare tid har Co-op och liknande initiativ samlats under paraplybegreppet AIL (Arbets Integrerat Lärande). AIL har kommit att bli ett signum och regeringsuppdrag för Högskolan Väst. Kopplingen mellan teori och praktik, som kan sägas vara huvudpoängen med AIL, har tidigare varit bristfällig i den bemärkelsen att det varit upp till varje enskild student att i huvudsak skapa kopplingen på egen hand. Detta trots att det är välkänt inom den pedagogiska teoribildningen att det är just växelverkan mellan de båda som skapar ett mervärde för studentens lärande. 
	I detta arbete har utbildningsmoment föreslagits för att förbättra växelverkan mellan akademisk och praxislärd kunskap för Co-op studenter och öka känslan av meningsfullhet för de studenter som väljer Co-op och därmed förlänger sin utbildning från tre till fyra år. Detta har åstadkommits genom att föreslagna utbildningsmoment på ett bättre sätt integrerar kunskaper förvärvda under praktikperioderna med akademisk kunskap.
	Utbildningsmomenten har värderats utifrån pedagogisk litteratur och forskning med ett tydligt fokus på studentnytta. Studenterna har givit sina synpunkter genom en enkät. Dessa har sedan beaktats i föreslagna utbildningsmoment.
	Mikrocoop
	Morgan E Andersson | Högskolan Väst
	Abstract

	Bakgrund
	I ekonomutbildningen möter studenterna Högskolan Västs profil genom bl.a. gästföreläsningar, projekt och uppgifter som kopplas till de olika kurser som ingår i programmet. För dem som ges möjlighet att gå utbildningen med s.k. cooperative education – co-op – varvas studierna med avlönade arbetsperioder1. Utbildningen förlängs på detta sätt med ett år, men studenten kan inför blivande arbetsgivare uppvisa en konkurrensfördel genom ett års arbetslivserfarenhet. Såväl studenter/alumner som företag/organisationer som deltagit i coop, vittnar om konceptets förträfflighet2. 
	Problem
	Periodvis – och särskilt under lågkonjunktur – är det svårt att rekrytera värdföretag till coop-utbildningen. Företrädesvis är det större företag och organisationer som hittills visat intresse för att ta emot coop-studenter och fördelningen mellan privata företag och offentlig sektor har varit ungefär 50/50. Ett skäl till att mindre företag inte erbjuder coop-platser kan vara den kostnad som det innebär. Studenten uppbär lön under sin coop-period hos organisationen. Det torde också vara så, att mindre företag i mindre utsträckning än större har akademiker bland den befintliga personalen och att detta i sig skapar en ”akademikerskepsis” från företagets sida. Mindre företag ser med andra ord inte lika tydligt nyttan och fördelarna med att ha coop-studenter som de större företagen gör.
	Planerat arbete: Undersökning – mikrocoop
	I nuvarande coop-koncept förutsätts ”dubbelriktat lärande” komma till stånd. Med detta avses att studenten såväl lär in som lär ut. Å ena sidan befäster studenten sina kunskaper och färdigheter genom och i sin praktik. Å andra sidan tillför studenten coop-företaget sina kunskaper och färdigheter. Det arbetsintegrerade lärandet i denna form gör också att studenterna delger varandra (och sina lärare) erfarenheter från yrkespraxis och medverkar på detta sätt mer aktivt i olika undervisningssituationer.
	Antaganden 
	Mindre företag kan utveckla sina verksamheter med hjälp av coop-studenter och coop-studenten ses som en resurs i ett regionalt utvecklingsperspektiv3. 
	Regionala tillväxtmedel antas kunna komma ifråga för att underlätta företagens finansiering.
	Fråga 1. Hur kan mindre företag ”lockas” att ta emot HFU/Coop-studenter? 
	Vilka hinder föreligger idag och vilka incitament kan bli aktuella?
	Fråga 2. Hur kan program och kurser anpassas och utvecklas för att möjliggöra för studenter att genomföra mikrocoop/VFU hos mindre företag? 
	Åtgärdskalendarium i stort
	1. Kartläggning av intresset från små- och medelstora företag att ta emot coop-student (SWOT-analys inkl förslag till åtgärder för att underlätta företagens medverkan) – VT11
	2. Överläggningar med Västra Götalandsregionen ang nuvarande initiativ som rör samverkan arbetsliv/utbild-ning/näringslivs-utveckling (HT11)
	3. Revidering av befintliga utbildnings- och kursplaner (HT11)
	4. Överläggningar med Fyrbodals kommunalförbund ang möjlig-heter till regional medfinansiering (HT11)
	Beroende på utfallet av kartläggning med förslag till incitament samt finansieringsmöjligheter bör marknadsföring av mikro-coop kunna påbörjas VT12 med programstart HT12.
	Noter
	1   Jan Theliander mfl (2004) Arbetsintegrerat lärande. Lund: Student-litteratur.
	3 www.fyrbodal.se/download/10388/tillvaxtprogrammetdir.pdf
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