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FÖRORD
För femte året i rad har vi nöjet att i denna rapport presentera en
rad olika pedagogiska utvecklingsarbeten från Högskolan i Borås och
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 till att utveckla ”Scholarship of Teaching and
Learning”. Sedan flera år tillbaks har ett utökat samarbete mellan våra
lärosäten lett till en gemensam konferens, Pedagogisk utveckling i högskolan (PUH), där högskolepedagogiska utvecklingsarbeten 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 Väst den 19-20 april.
Under konferensen visades en stor bredd av arbeten upp. I kvalitetssäkringssyfte skedde dessutom bedömningen av arbetena över lärosätesgränserna. I denna utgåva återfinns alla presentationer i form av papers alternativt abstracts. Syftet med denna rapport är att sprida resultat över
ämnes-/institutions- och lärosätesgränser.
Centrum för lärande och undervisning (CLU) vid Högskolan i Borås har
under tidigare år haft möjlighet att bevilja, så kallade, pedagogiska
utvecklingsmedel. Dessa medel har undervisande personal kunnat söka
för att driva pedagogiska utvecklingsprojket. I årets rapport (PUH 2012)
har vi därför glädjen att kunna presentera ett sådant utvecklingsprojekt.
Utvecklingsprojektet har bedrivits vid Textilhögskolan i Borås. Utvecklingsarbetet ligger som sista artikel i föreliggande rapport.
Vi tackar varmt alla deltagare för ett väl genomfört arbete.
Högskolepedagogiska enheterna vid Högskolan i Borås och Högskolan
Väst genom Lill Langelotz och Kristina Johansson, kursansvariga.
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HUMANIORA FÖR PROFESSIONEN
Johan Sundeen | Högskolan i Borås
OM BILDNINGENS PLATS I AKADEMISKA YRKESUTBILDNINGAR

ABSTRACT

Två kulturer av grundläggande betydelse för diskussionen om meningen
med högre utbildning är professionsstudier respektive bildningsstudier;
till de senare räknas som regel utbildningar inom humaniora och i vissa
samhällsvetenskapliga discipliner. Med utgångspunkt i att professionslärosätet Högskolan i Borås 2010 förde in bildningssträvanden bland sina
utbildningsstrategiska skrivningar, diskuterar uppsatsen – ur såväl innehållsliga som pedagogiska perspektiv – möjligheten att korsbefrukta de
två utbildningskulturerna. Det är önskvärt med påverkan i båda riktningarna, sålunda diskuteras både nyttan av tillämpad humaniora i professionsutbildningar, och hur perspektiv från yrkeslivsinriktade akademiska utbildningar kan berika traditionella bildningsämnen, framförallt
då de senares lärandeformer.
Uppsatsen relaterar till aktuell anglosaxisk litteratur om förhållandet mellan Vocational Education och Liberal Education. Genom olika former av
omorientering inom såväl yrkes- som bildningsutbildningar i USA uppstår öppningar som är av intresse för formulerandet av en breddad
agenda för professionsstudier vid svenska lärosäten. Det finns i detta
sammanhang anledning att poängtera att pedagogisk utveckling är en
integrerad del av denna förnyelse. Pedagogik utvecklad för att främja ett
reflekterande och samtidigt praktiskt orienterat akademiskt sinnelag, har
tillmätts en nyckelroll för att överbrygga klyftan mellan bildningsinriktade, i huvudsak humanistiska, discipliner och professionsutbildningar.
TVÅ AKADEMISKA UTBILDNINGSKULTURER

När poeten Bo Setterlind i mitten av 1980-talet såg tillbaka på sina studieår vid Uppsala universitet, gjorde han det i termer av personlig förkovran och vidgade horisonter. Miljöerna vid och kring akademin var för
honom i första hand en jordmån för ett andligt-kulturellt liv i växande.
Partierna om lärdomsstaden i Setterlinds memoarer Från dörr till dörr
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har en polemisk udd riktad mot synen på universitetet som en utbildningsanstalt – en ”studiekolchos” – och mot högre studier som en linjär
förberedelse för yrkeslivet. ”Själv hade jag kommit”, skriver Setterlind,
”till Frödings och Karin Boyes studiestad, inte för att skaffa mig ytliga
översikter av mänskligt vetande utan för att njuta den akademiska friheten.” Han ville hellre bilda än utbilda sig.1
Läst med instrumentella och jämlikhetsorienterade ögon på 2010-talet
måste ideal som Setterlinds, om ett universitet byggt kring idén om den
genom ett fritt kunskapssökande spirande människan, framstå som svärmiskt och elitistiskt. Förutsättningarna för universiteten att vara lärdomsborgar var givetvis radikalt annorlunda då de svenska lärosätena
hade färre än 5 000 studenter. Dagens högre utbildningar har ju snarare
ett bredd- än ett elituppdrag.2
I massuniversitet, genom vars portar nästintill varannan svensk passerar
någon gång i livet, är utrymmet begränsat för att fatta beslut som en gång
Bo Setterlind eller för den delen akademiledamoten Horace Engdahl
påtalat. Den senare fångades av sin lärares, Dantespecialisten, Eugen Napoleon Tigerstedts person och bildning i sådan grad att han bestämde sig
för att göra ett livsval som skulle få karriärvägledare i dagens svenska högskola att ligga vakna på nätterna:
Inspirerad av hans undervisning beslöt jag mig för att bli asocial,
att strunta i ordnad studiegång, kurspoänger och nivåer, att inte
läsa flera ämnen utan att bita mig fast vid denna lärdomens källa.3

Om sådana val alltjämt är möjliga, på marginalen, tänker vi oss att de
görs i Lund eller Uppsala. Finns det över huvud taget några studenter
som söker sig till Högskolan i Borås, eller vilket annat yrkeslivsinriktat
nyare lärosäte som helst, med ambitioner att via intellektuell förkovran
1

Bo Setterlind, Från dörr till dörr: Memoarer (Stockholm, 1985), 340 f.

2

För perspektiv på frågan om möjligheten att inom massuniversitetets ram
upprätthålla och vidareutveckla akademiska värden förknippade med universitetet före den stora utbildningsexpansionen, se Bo Sundqvist, Svenska universitet – lärdomsborgar eller politiska instrument? (Hedemora, 2010) och
Henrik Bolin, ”Bildning i massutbildnigens tid”, i Våga Veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv, Anders Burman (red.), (Stockholm, 2011), 75-96.

3

Horace Engdahl, ”O tempora, o mores!”, i Axess, no 9/2011, 56.
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finna det personliga växandets punkt?4 Finns det i sådana miljöer några
s.k. patchworkers, det vill säga studenter som i högre studier ser ett mål i
sig och prövar sig fram genom en mångfald av ämnen? Och finns det
emancipators, som i studierna ser en ”möjlighet att utveckla sin identitet
och söka efter självförverkligande snarare än att ha en professionell karriär i sikte?”5 Säkert är att marknadsföringen av utbildningar vid många
nyare lärosäten som regel vänder sig till studerandetypen careerists, för
vilka högre studier är vägen till ”drömjobbet”; till materiell och social
status.6
Ovanstående ingång till två stiliserade, inom akademin förekommande,
utbildningskulturer löper längs väl upparbetade spår och kan måhända
tyckas bära prägel av ett lamenterande drag som inte sällan har sagts känneteckna delar av debatten om humanioras kris. I denna diskurs knyts
bildning ofta till discipliner som utforskar människan som historisk, kulturell och social varelse; hit räknas i första hand humaniora men också
vissa samhällsvetenskapliga discipliner.7 Utan att frånkänna denna agenda
sitt berättigande, syftar föreliggande uppsats emellertid till att tentativt,
ur såväl innehållsliga som pedagogiska perspektiv, diskutera olika möjligheter till att korsbefrukta de två utbildningskulturerna. Jag vill med
4

Högskolan i Borås profil är i likhet med andra i mitten av 1970-talet grundade svenska högskolor till stor del ett resultat av den ökade yrkeslivsinriktningen på akademiska studier som kännetecknade 1977 års reform av högre
utbildning. Om denna se t.ex. Agnieszka Bron och Bo Talerud, ”En historisk
tillbakablick på vuxenlärande”, i Agnieszka Bron och Lena Wilhelmson
(red.), Lärprocesser i högre utbildning (Stockholm, 2010), 31.

5

De i brödtexten kursiverade typstudenterna inryms i en typologi som refereras i Agnieszka Bron och Christina Stattin, ”Motivation och vuxnas lärande”,
i Bron och Wilhelmson, 126 f.

6

Högskolan i Borås rekryteringsannonsering, bland annat kampanjen ”Störst
av allt är jobbet”, är ett belysande exempel.

7

Bildningsbegreppet är starkt förknippat med Wilhelm von Humboldt. Hans
bildningssyn var humanistiskt präglad men innefattade också kunskaper
inom naturvetenskapernas fält. I den moderna europeiska universitetshistorien har främst humanister förvaltat och i den offentliga debatten företrätt
det humboldtska bildningsarvet. Se Sven-Eric Liedman, ”Bildningsbegreppet
i skola och universitet”, i Bildningsgång: Natur och kultur 75 år (Stockholm,
1997), 71 ff och Sven-Eric Liedman, Ett oändligt äventyr: Om människans
kunskaper (Stockholm, 2001), 351 ff.
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andra ord dryfta nyttan av att integrera humaniora i professionsutbildningar och samtidigt ge prov på hur perspektiv från yrkeslivsinriktade
akademiska utbildningar kan berika lärandeformerna inom humanistiska
ämnen som förknippas/förknippar sig med bildning.8
BILDNING PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS

En viktig bakgrund till tematiken i föreliggande uppsats utgörs av ett
strategiskt arbete vid Högskolan i Borås som jag själv har varit en av de
drivande personerna bakom. I det av högskolans styrelse 2010 antagna
dokumentet Det kompletta professionslärosätet: Mål och strategier för Högskolan i Borås 2010-2013 fastställs att bildning, vid sidan av professionsinriktad utbildning och forskning, ska räknas till de egenskaper som ska
vara kännetecknande för lärosätet. Kulturella, litterära, psykologiska och
vetenskapshistoriska referensramar sägs berika studenterna och främja
kritiskt tänkande, kulturell orienteringsförmåga, etisk medvetenhet, prövande förhållningssätt samt samhälleligt engagemang. Skrivningar som
de återgivna representerar en breddning av lärosätets agenda och en rörelse i riktning mot akademiska kärnvärden. Samtidigt knyts bildningens
betydelse också till framgång i yrkeslivet genom att den antas främja rörlighet på arbetsmarknaden och därmed beständig anställningsbarhet.9
I en aktuell genomlysning av de västsvenska högskolornas profiler, kopplad till den pågående diskussionen om det framtida högskolelandskapet,
uttrycker den externe utredaren Tim Ekberg uppfattningen att vägen till
förverkligande av professionsambitionerna är tydligt skisserad i Högskolan i Borås mål- och strategidokument, men att det är svårare att utläsa
8

Merete Mazzarella, ”Doktorn behöver litteraturens perspektivbyten”, i
Svenska Dagbladet, 15/3 2012, pekar på förekomsten av en kluvenhet i humanisters förhållningssätt till nyttobegreppet: ”Å ena sidan betonas det
sturskt att ämnena på inga villkor får spännas för nyttans vagn, å andra sidan
finns det en rörande tacksamhet varje gång någon utomstående antyder att
humaniora kan intressera andra än de närmast sörjande.”

9

Det kompletta professionslärosätet: Mål och strategier för Högskolan i Borås
2010-2013, under redaktion av Johan Sundeen (Borås, 2010), 7, 17 och 19.
Citat från 17. Intresset för bildningsfrågor vid Högskolan i Borås kommer
också till uttryck i Maria Lindh, Johan Sundeen och Catta Torhell (red.),
Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 2, Bildning och kunskapskulturer
(Borås, 2011).
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”hur bildningsmålet ska uppnås”.10 Ekbergs formulering pekar på behovet av ett fortsatt arbete med idéer om, och metoder för, hur bildning
kan integreras i högskolans professionsutbildningar.
En rikhaltig möjlighet till inspiration erbjuds i aktuell anglosaxisk litteratur om brobyggande mellan bildningsinriktade och yrkeslivsinriktade
studier; en litteratur som är angelägen att bekantgöra inte minst ur ett
pedagogiskt perspektiv. Också i Sverige har det förts en diskussion om
huruvida yrkeslivsinriktade utbildningar är anpassade för att hantera
bildningsuppgifter, och om hur balansen mellan traditionella akademiska
kvaliteter och yrkeslivsinriktad problemlösning och reflektion bör se ut
vid sådana studieriktningar.11
Innan vi närmar oss denna litteratur finns det anledning att göra några
terminologiska noteringar. Bildningsbegreppet (utgående från tyskans
Bildung) saknar en naturlig översättning på engelska. De bägge utbildningskulturer som jag skisserade inledningsvis täcks dock relativt väl av
den anglosaxiska terminologin Liberal respektive Vocational Education
(akademisk yrkesutbildning).12 Liberal Education erbjuder studenterna
en bred utbildning, ofta med en till betydande del med humanistisksamhällsvetenskaplig inriktning, där personlighetsformning, studentens
fria val och samhällsengagemang är viktiga komponenter.13 Till betydelsen av att följa den diskussion som förs kring Liberal Education bidrar
inte minst det faktum att denna med framförallt amerikanska colleges
förknippade utbildningsform i ökad grad sprider sig även i Europa. 14
10

Tim Ekberg, Högskolelandskap i förändring: Utmaningar och möjligheter för
Högskolan i Borås (Borås, 2012), 47.

11

Se t.ex. Gunnar Sundgren, Bildning och pedagogik – en akademi för bildning?
(Stockholm, 2008), särskilt 53-60, Finn Calander, Mellan akademi och profession: Nitton svenska lärarutbildares berättelser om lärarutbildning igår och
idag (Uppsala, 2004) samt Leif Alsheimer, Bildningsresan: Från ensidig instrumentell utbildning till sammanhangsskapande bildning (Stockholm, 2004).

12

Se t.ex. Lisa Öberg, “Det bildande seminariet”, i Burman (red.), Våga veta!
Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv, 52.

13

En svensk introduktion till denna utbildningstradition finns i Anders Burman och Patrik Mehrens (red), Det goda lärandet: En antologi om liberal arts
education (Lund, 2011).

14

Liberal Education är en växande företeelse i bland annat Belgien och Holland. Bland svenska lärosäten har Högskolan på Gotland mutat in begreppet.
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REFORMERING AV LIBERAL EDUCATION

Det går i anglosaxisk debatt om högre utbildning att urskilja en tendens
till att förnya betydelsen av Liberal Education. Olika former av omorientering, under fasthållande av bestämda fundament, medför att det
kommer till stånd öppningar som är av intresse för professionsutbildningar vid svenska lärosäten. Det finns i detta sammanhang anledning att
poängtera att pedagogisk utveckling är en integrerad del av denna förnyelse.15 Pedagogik som syftar till att främja ett reflekterande och samtidigt
praktiskt orienterat akademiskt sinnelag bland studenterna, har rent av
tillmäts en nyckelroll i att överbrygga klyftan mellan bildningsinriktade, i
huvudsak humanistiska, discipliner och professionsutbildningar. 16
I D. G. Mulcahys också i Sverige uppmärksammade bok The Educated
Person vidgas begreppet Liberal Education från att framförallt ha omfattat tankelivets kultivering till att också innefatta olika former av praktiska
färdigheter. Breddningen av vilka livsområden som omfattas av Liberal
Education förenas hos Mulcahy med ett fasthållande av klassiska utbildningsmål inom Liberal Arts som personlighetsförverkligande och att
vinna en uppfattning om ett rikt livs gestaltning och förutsättningar.17
Se Jörgen Tholin, ”Liberal Education – exemplet Högskolan på Gotland”, i
Lindh, Sundeen och Torhell (red.), Från Högskolan i Borås till Humboldt:
Bildning och kunskapskulturer, samt Leif Borgert, En högskola för hela studenten: Liberal Education och Högskolan på Gotland (Visby, 2008).
15

Anne Colby, Thomas Ehrlich, William M. Sullivan & Jonathan R. Dolle,
Rethinking Undergraduate Business Education: Liberal Learning for the Profession (San Francisco, 2011), kapitel 5 och 6, och William M. Sullivan &
Mattew S. Rosin, A new Agenda for Higher Education: Shaping a Life of the
Mind for Practice (San Francisco, 2008), i första hand kapitel 3.

16

Lee S. Shulman & Gary D. Fenstermacher, “Foreword”, i Sullivan and Rosin, A new Agenda for Higher Education, xii.

17

D. G. Mulcahy, The Educated Person: Towards a new Paradigm for Liberal
Education (Lanham, 2008), framförallt 1-35 och 177-196. Mulcahys bok har
i Sverige presenterats av Anders Burman, “Högskola med rätt att fostra”, i
Svenska Dagbladet, 4/2 2009. Ett i svensk debatt ofta åberopat exempel på
förnyelse av Liberal Education, är Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education (Cambridge
Ma, 1997). Nussbaum tar bland annat upp behovet av att bredda Liberal
Education med hänsyn till aspekter som globalisering, mångkultur, genus
och sexualitet.
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Han understryker att en visavi praktiker av olika slag orienterad Liberal
Education, representerar en i grunden annorlunda idé och lärandemetod,
än den som möter studenten i s.k. know-how utbildningar; dvs. studier
som uteslutande fokuserar på studenternas yrkestekniska kompetens.18
En viktig roll i närmandet mellan Liberal Education och Vocational
Education, och den här till hörande agendan för pedagogisk förnyelse,
spelar The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Några år
in på 2000-talet samlades inom stiftelsens ram tiotalet framstående akademiker till ett seminarium – Life of the Mind for Practice – som regelbundet sammanträdde under två års tid. Deltagande lärare hade hämtats
både från humaniora och från professionsutbildningar. Seminariet syftade bland annat till att identifiera framgångsrika metoder för lärande
som var tillämpbara inom såväl bildnings- som professionsutbildningar.
Genom att föra med sig ideal, lärandemål och arbetssätt från den andra
kulturen tillbaka till den egna undervisningen inom ramen för Liberal
respektive Vocational Education, hoppades de involverade lärarna förbättra framtidsutsikterna för respektive studerandegrupp. 19
Grovt sammanfattat kan man säga att de akademiker som hade sin hemvist i Liberal Education förde in med seminariekulturen förknippade
kvaliteter som förfinad intellektuell tolkningsförmåga och förståelse av
kontexter i det gemensamma boet, medan professionslärarna representerade ett pedagogiskt försteg i kraft av lärandemodeller som var utvecklade
för att träna studenterna till expertkompetens och reflektiva kvaliteter i
föreställda situationer av omedelbar relevans för deras kommande yrkesliv.20 Genom integration av drag från de två kulturerna kom lärandemiljöer att skapas för att hantera till exempel etiska frågeställningar i professionsorienterade pedagogiska modeller, däribland rollspel och s.k.
cases. Härmed gavs en konkretionsgrad och ett mått av omedelbar samhällsrelevans som ofta saknas i humanioras som regel mera abstrakt inriktade lärandeformer.21
18

Mulcahy, 192.

19

Sullivan & Rosin, xvii-xxxii.

20

Ibid, xx ff.

21

Ibid, 12 ff. Noel Entwistle, Teaching for Understanding at University: Deep
Approaches and Distinctive Ways of Thinking (New York, 2009) 159, påpekar
att cases som lärande- och examinationsform främjar studenternas reflekterande, tolkande och kommunikativa kvaliteter.
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Ett exempel på en sådan praktik är skolning av ingenjörer i etiskt medvetande. Författarna beskriver ett rollspel där studenterna ikläder sig olika
gestalter (företagsledare, fabriksarbetare, representant för allmänheten
m.fl.) för att ur olika synvinklar belysa giftgaskatastrofen i Bophal i
Indien på 1980-talet.22 Genom kopplingar till samtidshistoriska händelser kan olika filosofiska och etiska skolbildningar på detta sätt göras levande och relevanta för studenter på olika professionsutbildningar. I konstruktionen av cases kan med fördel humanistiska narrationstekniker
användas och till studentgruppernas reflektiva uppgift hör tolkningsarbete med tydlig bäring på Liberal Education. 23
Till de utmärkande dragen för den pedagogiska agenda som seminariet
Life of the Mind for Practice resulterade i, hör att skola studenterna genom att med olika tekniker stimulera en pendelrörelse mellan teori och
praktik. Till denna rörelse knyts också metakognitiva kvaliteter, det vill
säga en hos studenterna uppövad förståelse av sitt lärande och sina förvärvade kunskaper. Med författarnas formulering:
They are learning how to learn while developing intellectual abilities that are crucial to leading and informed and responsible life
in today´s world.24
BILDNING I EKONOMIUTBILDNINGAR

Från Carnegies ”integrationsseminarium” löper tydliga trådar till samma
instituts kritiska granskning av ekonomi-/handelsutbildningar (business
education) vid amerikanska universitet. I studien Rethinking Undergraduate Business Education, med den för vår del intressanta underrubri22

Sullivan & Rosin, 9 ff. Betydelsen av etisk medvetenhet är ett återkommande
inslag i kritiken av högre studier som ensidigt fokuserar på yrkestekniska kvaliteter. Bo Rothstein, Förargelseväckande beteende: Om konsten att inte sitta
stilla i båten (Stockholm, 2008), 23-40 reser utifrån historiska exempel på
hur akademiker ställt sig i totalitära lärors tjänst, frågan om det finns en risk
för att statsvetenskapen fostrar ”tekniska barbarer”.

23

Sullivan & Rosin, 12 ff. Mulcahy, 179, framhåller att en breddad förståelse
av Liberal Education innefattar medvetenheten om att ”insights and understandings may often be gained more fully and more readily from active, partical, hands-on involvement in affairs than from various experiences provided by books and lectures”.

24

Sullivan & Rosin, 19. Jfr Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, 57.
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ken ”Liberal learning for the profession”, ställer författarna diagnosen att
högre studier i ekonomi och handel lider av en rad ensidigheter och perspektivbegränsningar; begränsningar som sägs ha bidragit till den globala
ekonomiska krisen. För att bryta låsningar som orsakats av synsätt som
”allting är business” måste uppfattningar och förståelse av företagande
återintegreras i ett vidare samhällsperspektiv och studenterna skolas i
kvaliteter som av tradition förknippas med Liberal arts; med humaniora.25
Uppfattningen att kunskaper från humanistiska ämnen, i form av t.ex.
kulturella och språkliga kunskaper, kan berika den professionella kompetensen hos personer som arbetar med handel och företagande är givetvis inte ny. I början av 1900-talet skrev lärdomstitanen och orientalisten
H. S. Nyberg angående affärsrelationer med Mellanöstern att: ”Vi måste
söka utbilda en svensk metod för uppträdande i Orienten, som inbegriper […] att försöka intressera sig för orientalen, hans historia, hans språk,
hans litteratur [---] vi behöva komma ut ur den rena ingenjörsmentaliteten.
Vi behöva människostudium, mera och vidsträcktare humanistiska intressen.”26 [Min kursivering]
För författarna till Rethinking Undergraduate Business Education representerar med humaniora förknippade kvaliteter emellertid inte ett komplement till kunskaper inom ekonomi/handel/företagande, utan ses som
en integrerad del av kärnan av vad 2010-talets företagsledare och med-

25

Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, särskilt 1-13. Lars Calmfors har gett uttryck för uppfattningen att bristande bildning, bl. a. i meningen avsaknad av
historiska perspektiv, bland ekonomer kan ha bidragit till ekonomskråets
oförmåga att förutse den annalkande ekonomiska krisen. Se Lars Calmfors,
”Ekonomer behöver bredda sin bildning”, i Axess, no 7/2009. För ytterligare
perspektiv på bildningens plats i ekonomutbildningar se Lars Calmfors
”Bildning, bredd och samhällsengagemang inom nationalekonomin”, i
Lindh, Sundeen och Torhell (red.) Från Högskolan i Borås till Humboldt:
Bildning och kunskapskulturer.

26

Sigrid Kahle, HS Nyberg: En vetenskapsmans biografi (Stockholm, 1991),
200. Statistik som Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, 42, hänvisar till, visar
att amerikanska ekonomi/handel/företagande- och ingenjörsstudenter i särskilt liten grad intresserar sig för främmande länder och kulturer.
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arbetare behöver för att som professionsutövare gagna sig själva, sin organisation såväl som samhället. Författarna skriver bland annat att:
Students need the insights of psychology, sociology, anthropology, and humanities fields such as history, politics, literature, and
ethics in order to develop the disciplined perspective they will
need as future business persons who can gasp their shifting responsibilities and be prepared to respond quickly to new context.27

I deras bok Reforming Undergraduate Business Education tas en rad okonventionella grepp, till exempel finner man ett resonemang om likheter
mellan de personliga kvaliteteter som kännetecknar entreprenörer och
humanistiskt skolade personer.28
En huvudpoäng hos Colby, Ehrlich, Sullivan och Dolle är att yrkeslivsrelaterade och bildningsinriktade studier inte ska löpa som parallella spår
utan integreras med varandra. Det är när direkt professionsrelaterade
teman flätas samman med kunskaper, perspektiv, tolkningsmönster och
intellektuella förhållningssätt som odlas inom Liberal Education som de
generiska kompetenser utvecklas som blivande professionsutövare behöver ha med sig ut i yrkes- och samhällslivet. 29
Författarna identifierar fyra kvaliteter av särskild betydelse:
1. Förmåga att föra analytiska resonemang (analytical thinking),
2. benägenhet att anlägga en mångfald skilda perspektiv på en
komplex situation eller frågeställning (multiple framing),
3. självreflektivt lärande och förmåga att identifiera mål och mening knutna till den egna personen och dess position i det samhälleliga sammanhanget (the reflective exploration of meaning),30

27

Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, 48. Jfr. Entwistle, 1 ff.

28

Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, 154 ff.

29

Ibid, särskilt 58-69.

30

Sundgren, 20 ff, för i anslutning till bland andra Georg Henrik von Wright,
ett resonemang om hur frågor om värde och mening förlorats i det teknisktinstrumentella universitetet. Jfr Sullivan & Rosin, 23.
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4. förmåga att omsätta kunskaper och intellektuella insikter i handling (pratical reasoning).31
Betydelsen av att integrera professions- och bildningsaspekter i yrkeslivsinriktad akademisk utbildning ges också pedagogiska motiveringar.
Forskarna vid Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching bygger denna del av sin argumentation på den betydelse som studenternas
motivation och intressen tillmäts i pedagogisk forskning samt på vikten
av att relatera vetenskap, kultur och intellektuellt liv i stort till studenternas erfarenhetsvärld.32 Man drar den (för en humanist nedslående) slutsatsen att om bildningsämnen undervisas separat inom professionsutbildningar är de dömda att betraktas som sekundära av studenterna.33
PEDAGOGIK FÖR HELHETSPERSPEKTIV

Till de förhållanden som gör att man kan tala om konturer av en gemensam utbildningsfilosofisk och pedagogisk diskurs i den ovan diskuterade
anglosaxiska litteraturen och i aktuell svensk debatt om bildningens plats
i den högre utbildningen, hör en gemensam artikulation av behovet av
helhetsperspektiv inom akademin; en reaktion riktad mot för långt driven specialisering och disciplinär disintegrering.34 Det rör sig – för att
tala med Lee Shulman – om en avsmalning av intresse- och forskningsområden som gynnar uppkomsten av ny kunskap, men inte främjar upptagandet och omsättningen av densamma i högre utbildning och i det
omgivande samhället. Shulman visar att studenter i akademisk grundsåväl som forskarutbildning upplever stor brist på helhetsperspektiv i sina
31

För ett jämförande exempel på en till filosofi och idéhistoria relaterad utredning om ett för professionsutövning skolat intellekt, se Bo Göranzon, Det
praktiska intellektet: Datoranvändning och yrkesutövning (Stockholm, 1990).

32

Colby, Ehrlich, Sullivan & Dole, 5 f och 88 f. Mulcahy, t.ex. 180, 187 och
192, framhåller att hänsynstagande till studenternas erfarenhetsvärld vid
olika former av lärandesituationer, är en framträdande egenskap för den reformerade form av Liberal Education som han företräder. Entwistle, 20 f,
pekar på betydelsen av att pluralisera motivationsbegreppet. Han skiljer
bland annat på intrinsic motivation (ett intresse för lärandeinnehållet i sig)
och extrinsic motivation (där den studerande motiveras av betyg och beröm).

33

Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, 109 och 165.

34

Se Sullivan och Rossin, t.ex. XIV; Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, t.ex. 41
samt Sundgren, 23 och 51.
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studier.35 Samma tendens har kommit till uttryck i intervjuer med
svenska studenter; också dessa synes klaga över fragmentisering.36
Efterlysningen av helhetsperspektiv erbjuder i sig intressanta öppningar
till ett närmande mellan Liberal och Vocational Education. Professionsoch bildningsperspektiv betraktas inte sällan som poler på var sin ände av
det akademiska klotet, men dessa båda områden har en viktig, och ofta
förbisedd, gemensam nämnare i det avseendet att en disciplinär, eller av
andra motiv genomförd och strikt tillämpad, avstyckning av kunskap är
illa avpassad för de båda kulturernas normativa lärandepraktiker. ”Den
atomiserade och tekniska kunskapen är”, skriver professorn i pedagogik
Gunnar Sundgren, ”inte förenlig med yrkeslivets praktik och heller inte
med ett brett bildningsperspektiv”.37
Den diskussion om pedagogisk påverkan/förnyelse som tidigare har förts
i föreliggande uppsats har gått i riktning från professions- till humanistisk
utbildning. I förhållande till behovet av syntetiska perspektiv i lärandeprocesserna ligger det emellertid närmast till hands att se den med bildning i Humboldts mening intimt förbundna formen av seminarier som
förebildlig (vilket givetvis inte utesluter att helhetsperspektiv kan uppnås
också med en rad andra metoder). Det fortlöpande bildnings- och litteraturseminariet, med dess dialogiska uppbyggnad och inslag av både mästare-lärling relationer och studentkollegiala processer, utgör en plattform
för syntetiskt lärande. Till seminarieformens komparativa fördelar hör de
rikhaltiga möjligheter den erbjuder till fördjupning av, såväl som exkurser utifrån, källtexter samt till att genom dialog relatera till studenternas
respektive erfarenhetsvärld. Gunnar Sundgren uttrycker detta väl då han

35

Shulman, ”Foreword” , i Colby, Ehrlich, Sullivan & Dolle, X. Entwistle, 77,
påpekar att: ”The focus on cohesive wholes as opposed to unrelated parts,
has been shown […] to be associated with higher quality learning outcomes.”

36

Sundgren, 51.

37

Ibid, 23. Ett till ovanstående diskussion anknytande uttryck för att ett professionslärosäte måste ha ett delvis annorlunda förhållande till den disciplinära kunskapen än traditionella universitet, ges i rapporten Forskning vid
Högskolan i Borås: Om förhållningssätt, innehåll, profil och metod (Borås,
2007), som tagits fram under redaktion av Björn Brorström och behandlats
vid lärosätets professorskollegium.
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skriver att ”seminariet kan […] vara en instans som bidrar till att ´den
röda tråden´ kan spinnas i språkligt och socialt samspel. Därmed kan det
också bli ett centralt inslag i studenternas bildningsprocess”.38
Seminariet som det förstås här, är en genuint relationell undervisningsoch reflektionsform. Det är en plats för intertextuella relationer, relationer mellan text/idé och kontext, mellan teori och praktik, mellan idé
och artefakt samt givetvis mellan lärande människor. Seminariet är också
en plats väl lämpad för att se förhållandena ur olika synvinklar, för retorisk träning samt aktivt lyssnande.39 Till denna undervisningsforms attraktionskraft hör dess relativa öppenhet både som process och med avseende på vad som kommer ut i form av resultat i olika meningar. Ett berikande seminarium utmärks, med idéhistorikern Anders Burmans formulering, ”av en oförutsägbar dynamik som kan sägas vara kongenial med
den ständigt pågående bildningsprocessen”.40
Det vore emellertid främmande för andan i denna uppsats, och den teoretiska och praktiska litteratur som framställningen relaterar till, att förorda ett rakt överförande av en undervisningsform från en utbildningskultur till en annan.41 Min övertygelse är förvisso att traditionella seminariet ofta kan vara en framkomlig väg också på professionsutbildningar,
men den goda dialogen behöver inte nödvändigtvis förstås som ett traditionellt rundabordssamtal.
Personligen blev jag under arbete med förutsättningar och former för en
akademisk polisutbildning vid Högskolan Borås, attraherad av rollspelet
som lärandemetod. Detta utifrån ett inspirerande studiebesök vid polishögskolan i Bodö i Norge, där vi fick vara med vid en dramatiserad
brottssituation. Övningen gick ut på att studenterna skulle lösa en föreställd polisiär uppgift med skådespelare som motpart och utifrån teoretiska studier i ämnen som poliskunskap, juridik och psykologi. Efter
38

Sundgren, 39-56. Citat från 52. Se också Öberg.

39

Jfr. skrivningar hos Öberg, 53.

40

Anders Burman, “Svar på frågan: Vad är medborgerlig bildning?”, i Burman
(red.), Våga veta!, 13. Se också Anna Petronella Fredlund, ”Det rannsakande
livet: Sokrates och bildningen” i Våga veta!, 33 ff.

41

Entwistle, 2, påpekar att: ”No single method could ever be equally effective
across the whole of higher education, given the range of differing institutions, the contrast between subject areas, the differences among both students and teachers and the differing views about the purposes of education.”
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dramaövningens slut erhöll studenterna omedelbar feedback från en tvärvetenskapligt sammansatt lärarpanel och från andra studenter.42 En så
upplagd rollspelsuppgift skulle kunna gå att applicera på några av de
bildningstematiker som berörts i denna uppsats, t.ex. människo- och
samhällssyn; gärna då med utgångspunkt i översiktsföreläsningar och
med efterföljande inslag av skriftlig självreflektion.43 Vi får då en trestegsmodell med teoretiska bakgrundsstudier, tillämpningsövningar samt
sammanbindande egenreflektion.
AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Föreliggande uppsats kan ses som ett resultat av en biografirelaterad lärprocess.44 Biografirelaterad i den meningen att författarjaget i egenskap av
att vara dels idé- och lärdomshistoriker, dels verka som kommunikationsstrateg vid professionslärosätet Högskolan i Borås, kan tyckas stå med en
fot vardera i de bägge utbildningskulturer som skisserades inledningsvis.
Som redaktör för antologin Från Högskolan i Borås till Humboldt: Bildning och kunskapskulturer samt huvudförfattare till strategidokumentet
Det kompletta professionslärosätet, har jag varit med om att söka närma
dessa kulturer till varandra. Denna uppsats vill bidra till att fortsatt
trampa upp bildningsspår i professionsterränger.
Genom det nu färdigställda uppsatsarbetet har jag stärkts i övertygelsen
om att bildningsuppdraget erbjuder en möjlighet till en fördjupad förankring av under de senaste decennierna tillkomna yrkesinriktade, akademiska utbildningar i västerländsk universitetskultur. De akademiska
42

Betydelsen av genomtänkt och kvalitativ feed-back för studenternas lärande
poängteras genomgående i pedagogisk litteratur. Se t ex Entwistle, 88 samt
John Hattie and Helen Timperley, ”The Power of Feedback”, i Review of
Educational Research, March 2007, 81-112.

43

Entwistle, 104 f, talar om ”open-ended generative topics” som katalysatorer
för aktiva diskussioner bland studenter och som en väg till djuplärande.
”Generative topics” är frågor som har relevans i en mångfald discipliner och
som kan väcka livligt intresse bland studenter, såsom t.ex. rättvisa och definitionen av liv.

44

Om att ankra lärande i biografiska erfarenheter, se Agniezska Bron och
Christina Lönnheden, ”Identitetsförändring och biografiskt lärande” i A.
Bron och L. Wilhelmson (red.), Lärprocesser i högre utbildning (Stockholm,
2010).
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traditioner som representeras av bildning i olika förståelser och av Liberal
Education utgör samtidigt viktiga motkrafter till instrumentaliseringen
och ekonomiseringen av högre utbildning; tendenser som inte minst vi
som vill värna akademiska kärnvärden inom ramen för professionsutbildningar i särskilt hög grad har att brottas med.45
Till den egna lärprocessens resultat hör framförallt en nyvunnen insikt
om den betydelse som pedagogiska verktyg och kunskaper om studerandetypernas diversitet, kan ha för att åstadkomma den eftersträvade sammanlänkningen. Det utgör en särskild utmaning att undervisa i humaniora och arbeta med bildning i grupper med instrumentellt motiverade
studenter. Om att lärare lyckas förena rollerna som humanistiska intellektuella och lyhörda pedagoger, vill jag gärna tro att betydelsen av till
exempel historiska, kulturella och litterära kunskaper ska kunna förankras i yrkeslivsinriktade studenters erfarenhetsvärldar och framtidshorisonter.46

45

Om antiinstrumentalism som en gemensam komponent i olika bildningsbegrepp och traditioner se Anders Burman och Per Sundgren (red.) Bildning:
Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman (Göteborg, 2011), 3. En till
humanistisk bildning knuten och ofta åberopad protest mot den högre utbildningens ekonomisering finns i Martha C. Nussbaum, Not for Profit: Why
Democracy Needs the Humanities (Princeton, 2010).

46

Henrik Bolin beskriver i ”Bildning i massutbildningens tid”, 75 f, sitt under
flera år utsiktslösa, men till slut framgångsrika arbete med att skapa förståelse
för vetenskapsteoretiska kunskapers betydelse bland studenter i företagsekonomi på masternivå. Så länge som undervisningen skedde som ett från utbildningen i övrigt isolerat moment och med en lärobok som kursmaterial,
protesterade studenterna mot vad de upplevde som filosofiskt ”flum”. Bolin
lade då om undervisningen så att studenterna fick arbeta med vetenskapsteoretiska källtexter och applicera dessa på sina parallellt pågående uppsatsarbeten för att redovisa resultaten vid ett seminarium. Det nya arbetssättet innebar en väsentlig höjning av svårighetsgraden, men vann likväl framgång.
Förklaringen synes vara kopplingen till studenternas erfarenhetsvärldar och
framtidshorisonter.
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POSITIV PEDAGOGIK
Petter Dessne | Högskolan i Borås
INLEDNING

Hur kan god utbildning uppnås? Vi som tycker om, eller vill tycka om,
att undervisa – hur ska vi gå tillväga? Det finns lika många svar på denna
fråga som det finns sätt att undervisa, och vad som är bra undervisningssätt kan variera beroende på sammanhang.
Daniel Pratt har ställt sig frågan om det verkligen krävs en viss sorts lärare för att nå goda resultat (Pratt, 2002). Han menar att så inte är fallet
och identifierar fem olika lärarperspektiv som vart och ett kan utmynna i
god undervisning. Perspektiven är:


”transmission” – systematisk utlärning av ett kunskapsstoff,



”developmental” – bygger vidare på och fördjupar existerande
kunskaper,



”apprenticeship” – visar hur man själv agerat (i yrkeslivet),



”nurturing” – har fokus på studentens växande (som människa),



”social reform” – vill förbättra världen genom sin undervisning.

Pratt försöker dock inte besvara frågan vad det är som gör undervisningen bra. Det gör däremot några svenska forskare i artikeln ”What is a
Good Teacher Good at?” (Norgren et al., 2012). Forskarna nämner de
tre faktorerna ”commitment”, ”self-reliance” och ”courage”, dvs. frångår
helt utlärning av kunskapsstoff och deras syn kan sägas likna Pratts ”nurturing”-perspektiv.
Den som vill lyckas med sin undervisning bör alltså enligt de svenska
forskarna se till studentens bästa och till studentens växande. Jag delar
denna uppfattning, men vill lägga till en tro på studentens förmåga att
tillgodogöra sig kunskap. Sammantaget är dessa aspekter viktiga, positivt
betonade beståndsdelar i undervisning och de är kärnan i den undervisningsform jag döpt till ”positiv pedagogik”, där läraren har en positiv
hållning gentemot sina studenter och en optimistisk syn på vad de klarar
av. Nedan beskrivs beståndsdelarna i positiv pedagogik och därefter redovisas ett exempel på ett genomfört kursmoment. Rapporten beskriver
sedan hur positiv pedagogik kan användas i andra undervisningssammanhang och avslutas därefter med en kort diskussion.
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR POSITIV PEDAGOGIK

Alla som har sett filmen Dead Poets Society (1989) vet att man når långt
med undervisningen om man är inspirerande. Positiv pedagogik utgår
från ett sådant synsätt – ”management by tenta” ersätts med ”management by entusiasm” – och bygger ett ramverk kring detta sätt att lära ut.
Konkret innebär positiv pedagogik följande:
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Läraren utgår från att det ska vara roligt att undervisa. Utgångspunkten är att studenterna (till skillnad från skolelever) valt att
gå en viss utbildning eftersom den intresserar dem i något avseende. Därför är studenter i grunden välvilligt inställda till undervisning så i rollen som lärare börjar man alltid ”på plus”. Samtidigt ska man som lärare komma ihåg att man i princip är ett
verktyg: ”A teaching strategy is not just about the activity of teachers … It is actually a plan for someone else’s learning” skriver
forskaren i pedagogik Susan Toohey (Toohey, 1999, s. 152).



Inom positiv pedagogik anstränger sig läraren för att få studenterna att verkligen tycka om kursen liksom att uppskatta kursens
relevans, och har detta som ”idealistisk” utgångspunkt när kursplanen skrivs och undervisningsmateriel skapas, snarare än att
enbart utgå från att vissa saker ska gås igenom och examineras.
När frågorna ”Vad är det som studenterna kan tycka är roligt
inom mitt ämne?” och ”Vad är det som studenterna på just
denna utbildning med just dessa förkunskaper och just detta mål
har nytta av?” har besvarats är det lätt att skapa kursplan och föreläsningar som majoriteten av studenterna kommer att uppskatta och ge kunskaper som studenterna kommer ihåg.



Positiv pedagogik innebär också att förhålla sig optimistisk till
studenternas förmåga att inhämta kunskap. Det är när studenternas tankeverksamhet inte stimuleras som föreläsningar och
grupparbeten faller platt. När de flesta studenter är engagerade
och blivit självgående har man som lärare faktiskt också mer tid
för dem som har svårare för sig.



Dialog är en viktig del inom positiv pedagogik eftersom det är
viktigt att engagera studenterna – oengagerade studenter kan
inte bli positivt inställda och i så fall faller hela undervisningsformen. Här är det viktigt att komma ihåg att långt ifrån alla
studenter gör sig hörda under en föreläsning. Studier har visat
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att endast i genomsnitt fyra studenter ställer frågor – oavsett
gruppens storlek (Kelly, 2008, s. 11). Med andra ord får man
som lärare arbeta aktivt med att få respons från studenterna, inte
minst för att stödja och engagera de svagare av dem. Dialogen är
avgörande i detta arbete.


En hörnsten inom positiv pedagogik är målgruppsanpassning.
Genom att i förväg skaffa sig information om studenternas förkunskaper, attityder till tidigare kurser och ambition går det att
hitta ungefär rätt nivå på undervisningen, vilket i sin tur gör
studenterna intresserade och alerta.47



För att entusiasmera en grupp studenter är det viktigt att ge av
sig själv för att på så sätt bygga upp ett förtroendekapital. När
man som lärare har skapat ett ömsesidigt förtroende med studenterna och visat att man bryr sig om dem som individer blir
de hjälpsamma och respektfulla och har överseende med sådant
som plötsliga ändringar i kursschemat.48



Positiv pedagogik bygger på respekt för studenterna. I annat fall
kan man aldrig mötas och heller inte få dem engagerade eller
bygga upp förtroendekapitalet. Därför är det viktigt att tänka på
hur man uppträder: att undvika svordomar, att klä sig lämpligt,
att komma i tid och så vidare. Är gruppen man undervisar liten
är det ett tecken på respekt och att man bryr sig om individerna
att lära sig studenternas namn.



Den överseende attityden från studenterna som positiv pedagogik utmynnar i gör att t.ex. nya lärare får det lättare: När studenterna kan förlåta viss brist på struktur och felaktigt beräknade

47

Målgruppsanpassningens avgörande betydelse för undervisningen visas
längre fram i rapporten.

48

Vikten av detta diskuteras i boken Teaching for Understanding at University
(även om författaren inte når fram till förtroendekapital och positiv pedagogik): ”Another key aspect in teaching is the empathy shown to students …
Part of this involves being authentic in the relationship with the class, letting
them see you as a person with your own interests and personality. It is also
important to try to put yourself in the position of the student, to anticipate
what might be found difficult and letting students know that some learning
is difficult and that learning it may well take more time than usual.”
(Entwistle, 2009, s. 136 f)
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tidsåtgångar kan man i stället ge dem ett mervärde genom att exempelvis knyta an till egna erfarenheter från yrkeslivet den
gången en föreläsningsbild saknas eller liknande.


Positiv pedagogik innebär också att det är fullt tillåtet att ta
några minuter från varje föreläsning till helt andra saker. Jag har
hört många föreläsare inleda en kurs med att säga att det är väldigt mycket information som studenterna ska ta in under kursens gång. På den typen av kurser är det alltid tentamen som examinationsform och resultatet blir att studenten läser och läser
inför tentamen och sedan glömmer den största delen av kursinnehållet lagom till tentapuben. Positiv pedagogik utgår från att
studenterna kommer ihåg essensen av det som lärs ut, alltså de
centrala tankar som genomsyrar ämnet, och därför spelar det
väldigt liten roll om en föreläsning pågår 135 eller 125 minuter.
Detaljnivån är helt enkelt oviktig inom positiv pedagogik eftersom studenterna ändå glömmer detaljerna efter examinationen. 49
Flexibiliteten i tidsplaneringen kan användas för att knyta
an till aktuella ämnen för att ytterligare engagera, entusiasmera
och sporra studenterna. Ett utdrag ur en tidningsartikel om
framtidsutsikterna för den student som fullgjort sin utbildning
kan ha mycket större effekt än ännu en Powerpoint-slide.
Flexibiliteten kan vidare utnyttjas för att exempelvis diskutera etik, moral och samhällsfrågor, saker som inte har någon
egentlig hemvist i dagens högskolas kursplaner. Många studenter
är fortfarande väldigt unga och därför är det viktigt att denna
aspekt av utbildningen inte glöms bort.50 Hittills har jag inom
ramen för mina föreläsningar kommit in på ämnen som bildning, betydelsen av den kvinnliga rösträttens införande, neuro-

49

50
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Det kan därför hävdas att positiv pedagogik inte passar alla former av utbildningar, såsom kurser i programmering. Vad gäller just programmeringskurser är det dock så att vad studenter behöver lära sig vid föreläsningar är hur
koncepten fungerar: hur en villkorssats är uppbyggd, vad en loop gör och så
vidare. Den exakta notationen är aldrig viktig för förståelsen.
Diskussionen kring studenters mognadsstadier kan upplevas känslig, men
faktum kvarstår att ”inte bara barn, utan även vuxna, nått olika utvecklingsnivåer eller stadier”. Se vidare (Wilhelmson & Döös, 2004, s. 94).
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psykiatriska funktionsnedsättningar och självmordsbenägenheten
hos unga programmerare. Några svenska forskare skriver:
Läraryrket är ett relationellt yrke som innebär ständig interaktion med andra människor, såväl kollegor som studerande. Det är ett yrke där ömsesidigheten mellan pedagogisk och filosofisk grundsyn, och uttrycken för dessa, ständigt är i fokus. Eller i alla fall bör vara det. (Wilhelmson et
al., 2004, s. 162)

Positiv pedagogik bygger på denna uppfattning och som en
bonus sprids sättet att förhålla sig till andra människor till de
studenter som undervisas.


De tio extra minuterna kan också användas till sådant som retorikövningar, information om utlandsstudier och övningar där
kurskamraternas band stärks. Detta sista exempel fyller ett speciellt syfte: En grupp där de flesta känner varandra blir väldigt aktiv och ofta positiv. En aktiv och positiv grupp ger mycket goda
förutsättningar för lärande på kommande kurser. Genom att få
kurskamraterna att bekanta sig med varandra underlättas sålunda
framtida arbete för lärarkåren.



När positiv pedagogik tillämpas på ett lyckat sätt ökar alltså toleransen och vänskapen i lärosalen. Detta gör i sin tur att eventuella presentationer av grupparbeten och liknande går lättare.
Studenten känner att miljön är vänligt inställd och att kursarna
har överseende med smärre brister i framställningen. Därmed
blir studenten säkrare i sin roll som presentatör, något som är en
viktig egenskap för alla högskoleutbildade.51



Examinationen inom positiv pedagogik utgår från att studenterna inte ska ha alltför hårt styrda eller alltför omfattande
inlämningsuppgifter. Skälet är att sådana tar udden av glädjen i
att lära sig och att kreativiteten minskar. Dessutom blir det mer
för läraren att rätta, vilket naturligt nog bör undvikas.52

51

Just detta är något som jag får ständiga kommentarer om från studenter, som
för första gången känt sig bekväma med att tala inför grupp.

52

Phil Race har som tips för att minska arbetsbördan att reflektera över hur
utförligt man skriver sina bedömningar: ”It is widely recognised that over-assessment is bad for students … Now may be the time to think again about
how much assessment your students really need, and to improve the quality
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Samma tankegångar som genomsyrar punkterna ovan gäller även
valet av kurslitteratur. Enligt metoden är det ett misstag att välja
en tråkig bok för att det är den enda som täcker in hela området.
Bättre är att välja en inbjudande kursbok och att komplettera
med utdelat material: Den bok är sämst som ingen läser och att
tvinga studenterna att läsa en oinspirerande bok genom att hota
med kommande tentamen har väldigt litet med modern pedagogik att göra.



Slutligen kan nämnas att positiv pedagogik främjar tvärvetenskap genom att stimulera nyfikenhet. Anledningen är att en nyfikenhet inför studierna är en förutsättning för att undervisningsformen ska fungera. Den student som blivit nyfiken på och
engagerad i sina studier kommer snart att ställa sig frågor som
leder till andra ämnen, i första hand närliggande och med tiden
ämnesområden från helt andra discipliner.

POSITIV PEDAGOGIK I PRAKTIKEN

Hösten 2011 skulle jag hålla i ett moment inom systemutveckling för ett
fyrtiotal studenter på ett program för blivande administratörer. Före
kursstart förhörde jag mig om studenternas bakgrund och motiveringsgrad. Jag fick då veta att tidigare årskullar inte kunnat förstå varför de
skulle lära sig systemutveckling. Momentet hade förut fungerat som en
påbyggnad till två kurser i organisationsteori och av gamla rättningskråkor framgick att arbetena gått ut på att nogsamt konstruera dataflödesmodeller för kommuners olika göromål. Personligen kände jag, med min
bakgrund som systemutvecklare, att detta inte skulle gynna studenterna
nämnvärt. I stället ville jag skapa ett helt nytt moment med fokus på
verklig systemutveckling, en kurs som skulle ge förståelse för systemutvecklingsprocessen och vara till hjälp i yrkeslivet vid införande av nya
system och beställning av nya rutiner. Ett annat mål var att lära studenterna en del om etik och om andra ämnen, i linje med Pratts ”nurturing”-perspektiv. Sist men inte minst viktigt var att studenterna skulle

of this but at the same time significantly reduce its volume.” (Race, 2006, s.
187) Jag tänker mig för övrigt att ”assessment” i citatet kan bytas ut mot ”assignment” – ju färre uppgifter vi ger studenterna att arbeta med, desto högre
kvalitet kommer de att ha.
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ha roligt på kursen – man lär sig bättre när man har kul och det gör dessutom lärarens jobb roligare.
Jag började med att byta ut det uppkopierade studiematerialet till en
kvalificerad men välstrukturerad bok i systemutveckling och lade upp
föreläsningarna utifrån bokens struktur. På mina totalt fyra föreläsningar
ville jag lära studenterna hela systemutvecklingsprocessen och därtill
grunderna i databasprogrammering.53 Eftersom mitt fokus låg på förståelse snarare än på att verkligen lära sig hantverket kunde jag nå mycket
långt och målgruppstänkandet var sålunda centralt i mitt kursupplägg.
Jag var också beredd att lyfta ur databasprogrammeringen för att på sätt
frigöra undervisningstimmar.
Överlag fungerade undervisningen väl eftersom både jag och studenterna
höll oss aktiva under föreläsningarna. Jag kunde därmed genast stävja
dem som småpratade genom att närma mig deras bänkrad medan jag
föreläste och omedelbart se ifall någon inte hängde med i de ofta kvalificerade logiska resonemangen. Föreläsningarna varvades med handledningen till grupparbetena och i princip arbetade studenterna med sådant
jag föreläst om tidigare under veckan. Handledningstillfällena visade sig
vara viktiga eftersom jag där kunde förtydliga det som studenterna missat
eller inte förstått.
I dokumentet till projektarbetet beskrev jag ett antal utvecklingsmoment
som studenterna kunde skriva om ifall de ville, och även vad som var
viktigt och hur arbetets karaktär skulle vara. Till skillnad från ett ”normalt” grupparbete hade jag beslutat mig för att det här inte skulle finnas
några hänvisningar till kurslitteraturen, fasta riktlinjer eller liknande utan
uppgiften skulle vara fri att tolka. Syftet var att få studenterna att lära sig
att arbeta utifrån ett kritiskt tankesätt. Grupparbetena skulle utmynna i
affärsdokument där en ny produkt skulle lanseras. Texten i dokumentet
skulle stödjas med modeller, och vilka modeller som skulle användas fick
studenterna själva välja utifrån dem jag gått igenom på kursen.
Kursmomentet avslutades med en muntlig examination. Även där gjorde
jag genomgripande förändringar: I stället för sedvanlig opposition skapade jag ett ”event” med mingel, upptejpade A3-ark på väggarna med
höjdpunkter ur bidragen, inbjudna lärare och så vidare. I stället för att
berätta om sina respektive arbeten fick studenterna presentera själva pro53

Systemutveckling resulterar så gott som alltid i databaser och därför tyckte
jag att det var viktigt att studenterna förstod hur databaser fungerar.
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duktidéerna som låg till grund för arbetena. Oppositionerna kvarstod
från tidigare års uppgift, men endast skriftligt – jag såg ingen vits med att
andra studenter skulle behöva lyssna på oppositioner till arbeten de inte
hade läst.
Kursomentet blev enkelt uttryckt en succé. Från att ha tidigare ha varit
kritiserat uppfattades det nu som det bästa momentet på utbildningen av
både duktiga/ambitiösa och mindre duktiga/ambitiösa studenter. Kursutvärderingen visade att studenterna tyckt att momentet var roligt och
engagerande, liksom att de uppfattat betydelsen av en översikt i systemutveckling.54
POSITIV PEDAGOGIK I ANDRA UNDERVISNINGSSITUATIONER

Jag har ovan endast berört hur positiv pedagogik fungerar i ett traditionellt undervisningssammanhang, dvs. föreläsning, handledning och examination. Jag har prövat att använda undervisningsformen i distansundervisning men har där inte nått lika långt, troligen eftersom mötet med
studenterna blir mindre påtagligt. Detta antagande stämmer överens med
den tidigare citerade utsagan ”Läraryrket är ett relationellt yrke som innebär ständig interaktion med andra människor”. Det föreligger således
en risk för att distansundervisning försvårar mötet med studenten och
därmed försämrar undervisningens kvalitet. Det vore därför intressant att
undersöka sätt att förbättra även distansundervisning inom ramen för
positiv pedagogik.
Vad gäller examination har jag hittills inte berört tentamina, helt enkelt
eftersom tentamen inte förekom på det beskrivna momentet. Jag ser examinationen som en del i studentens lärprocess och därför är jag noga med
den feedback jag ger på tentamina, essäer, programmeringsuppgifter och
liknande. Även här försöker jag se till studentens lärande – vad sedan
poängen blir på uppgiften ifråga är för mig av mindre betydelse.55 Exakt
hur detta kan genomföras får bli föremål för en annan rapport.
54

Kursutvärderingen finns elektroniskt och kan skickas vid förfrågan.

55

Norskan Mari-Ann Igland är inne på samma spår i sin undersökning av textbaserad respons på en niondeklassares uppsats: ”Emellertid är det kanske inte frågan
om textförbättring som är av störst intresse här. Om ett gemensamt bearbetningsprojekt leder till åsiktsdiskussioner och nya insikter har de en potential för
att sätta i gång en utveckling på längre sikt antingen de resulterar i förbättring av
det underliggande arbetet eller inte.” (Igland, 2001/2003, s. 270)
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DISKUSSION

Positiv pedagogik rymmer alla de fem perspektiv som Pratt definierat.
Möjligen är det en styrka hos undervisningsformen att den spänner över
så många perspektiv, möjligen är det en svaghet eftersom detta potentiellt
kan leda till splittrad undervisning. Tyngdpunkten ligger dock på ”nurturing” – inte i förhållande till undervisningstimmarnas fördelning men i
förhållande till sedvanlig undervisning. Jag har således försökt visa hur
positiv pedagogik innefattar så mycket mer än bara förmedlande av fakta.
Det finns ett skäl till detta: Den som mest vill ägna sig åt sitt ämne, eller
som tycker att det egna ämnet är meningen med studenternas utbildning,
får enligt min erfarenhet lätt problem. Föreläsningarna tenderar att bli
hoptryckta med slide efter slide eftersom så många fakta ”bara måste in”.
Den föreläsaren vill gott, men koncentrerar sig på det den vill lära ut. Jag
hävdade på ett möte häromsistens att vad vi lär ut är oväsentligt – det
viktiga är vad studenterna tar till sig. Pratt har visserligen visat att många
duktiga lärare utgår från sina digra ämneskunskaper. Likväl – för den
som känner att viljan att lära ut är större än de teoretiska kunskaperna
kan positiv pedagogik upplevas särskilt givande, eftersom ”nurturing”
snarare än ”transmission” står i fokus.
Avslutningsvis ska understrykas att positiv pedagogik kräver en aktiv
lärare, särskilt om man är van att stå eller sitta orörlig vid tavlan: ”från
soffpotatis till fyspass” uttryckte jag saken på ett pedagogiskt seminarium.
Amerikanskan Christine Kelly, som med sin bakgrund inom engelska,
teatervetenskap och organisationsteori arbetar som lärare inom management på MIT, har samma utgångspunkt:
Being a physical professor in relation to the class means sharpening your observation skills. … By acting as a lightening rod for
students’ attention, you produce energy – coming in close changes the energy in that section of the room. … You can pull the energy into the center or fling it out in concentric circles or indicate
where the action is. By focusing on the students, they will produce the action. (Kelly, 2008, s. 12)

För Kelly är den ideala läraren en ”facilitator of learning”, vilket påminner om det jag tidigare nämnde, att läraren är ett verktyg för andras lärande. Genom att, som Kelly menar, skärpa sina iakttagelser och fylla
rummet med energi, skapas goda förutsättningar för positiv pedagogik.
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LÄRANDE GENOM KONSTNÄRLIG OCH KROPPSLIG
GESTALTNING
Claes Ekenstam | Högskolan i Borås

INLEDNING

Som de flesta lärare är jag en läsande människa. Att börja studera på universitetet var en lycka, att få läsa på heltid. Kunniga lärares utläggningar
om klassiska texter och vetenskapliga studier var berikande. Att läsa var
att lära och tänka, vilket var detsamma som att leva för en ung, sökande
själ: Cogito ergo, som Descartes uttryckt det. Detta förhållningssätt överensstämmer samtidigt med en traditionell syn på kunskapande.
Senare kom jag i kontakt ett helt annat slags lärande: kroppsinriktad psykoterapi. Först gick jag i detta, sedan utbildade jag mig till praktiserande
terapeut. Detta har varit en omvälvande erfarenhet. Jag har fått en kontakt med en kännande sida av mig själv som jag tidigare inte visste fanns.
Skillnaden är svår att beskriva i ord. Visst, terapi handlar primärt om
personlig utveckling och lösandet av psykologiska problem, men en god
terapi utgör också ett slags lärande men av annat slag än det som ryms i
traditionell pedagogik.
PROBLEMFORMULERING

Problemet: hur förena dessa två skilda kunskapsformer? Å ena sidan akademins intellektuella kunskap, med fokus på logik, exakthet och evidens;
å andra sidan sinnenas och känslornas värld av upplevelser, vars kultivering främst skett i utomvetenskapliga sammanhang av konstnärer, egensinniga tänkare och kroppsterapeuter (jfr Ekenstam, 2009).
Dessa två skilda förhållningssätt möts sällan och kan sättas i samband
med den s.k. dualismen. Denna har ännu ett starkt grepp om många
kunskapsbaserade verksamheter, samtidigt som den ofta kritiseras. Inom
vårdvetenskapen finns exempelvis en förståelse för betydelsen av att förena de beskrivna kunskapsformerna och motverka dualismen. Med utgångspunkt i fenomenologin intresserar man sig för människors livsvärld,
dvs. deras subjektiva upplevelser av sig själva och världen. Människan ses
som en enhet, där kropp, psyke, själ och ande är aspekter av denna
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(Dahlberg et al., 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). Även en så prestigefylld och traditionellt positivistisk vetenskap som neurologin har börjar
göra upp med dualismen (Damasio, 1999, 2002; Scaer, 2005).
Eftersom kognitiva kunskapsformer redan är givna inom dagens universitetslandskap, är utmaningen idag att integrera former för lärande som
utvecklar våra upplevelsemässiga förmågor, som lyfter fram kropp, känslor och sinnen. Skall vi ta insikten om kroppens betydelse och det intima
sambandet mellan tanke och känsla på allvar, måste vi integrera mer av
upplevelse- och erfarenhetsbaserade metoder inom pedagogiken. Det
räcker inte att tala om kroppens betydelse, vi måste få med själva kroppen
i undervisningen, utveckla vår kontakt med och förståelse av kroppen!
Svens menar att universitetspedagoger vanligtvis riktar in sig på studenternas tankeverksamhet, som vore den frikopplad från den övriga kroppen. Hennes egen strävan är ”istället att betrakta studenten som en helhet, där kroppen är en lika giltig kompetens- och kunskapsbas som tanken” (Svens, 2010, s. 148). Man kan föreställa sig en mångfald metoder
för att utveckla studenternas upplevande och kroppsliga medvetenhet,
som forumspel och olika slags konstnärliga uttrycksformer. Här skall
lärande genom film och kroppsterapeutisk metodik användas i en fristående kurs om trauma och PTSD (se bilaga 1) vid VHB.
FILMISK GESTALTNING

– MOTIVERING OCH METODVAL 1

Hörberg och Ozolins (2012) framhåller vårdvetenskapens utgångspunkt i
ett patientperspektiv. För att stödja studenternas lärande måste därför
inlärningssituationen innesluta studentens egna levda erfarenheter i förhållande till vårdvetenskapens innehåll. En pedagogisk utmaning under
utbildningen är att levandegöra de teoretiska innebörderna när inga patienter finns närvarande.
Film, menar de, kan främja förståelsen av vårdvetenskaplig teori och ge
en djupare förståelse av ämnet. Film kan vara starkt berörande och stödja
studenternas förkroppsligade reflektioner. Gapet mellan abstrakta teoretiska ideal och konkret vårdverkligheten kan därmed överbryggas. Man
undgår då att den teoretiska kunskapen förvandlas till en ”kunskapsklump” (Ekebergh, 2010), som läggs åt sidan för man inte vet vad man
skall göra med den. Film har fördelen att både kunna främja reflektion,
utveckla empati och självförståelse hos betraktaren. Film som grund för
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lärande tycks lägga till ett element, ge något mer utöver de teoretiska
studierna; just filmens förmåga att beröra stimulerar till vidare reflektioner (Hörberg & Ozolins, 2012; Aaltonen, 2011).
När det gäller trauma/PTSD finns ett antal välgjorda dokumentärer och
spelfilmer, vilka såväl kan förmedla väsentlig kunskap om fenomenet som
berörande gestaltning. Genom uppföljande gruppdiskussioner och seminarier kan innehåll reflekteras och bearbetas, samt relateras till kursens
övriga innehåll.
ATT LÄRA GENOM KROPPEN

– MOTIVERING OCH METODVAL 2

En grundläggande tanke i kroppsinriktad psykoterapi är att det är genom
fysiska förnimmelser vi blir medvetna om vårt psykiska liv. Hur tydligt vi
kan uppfatta våra känslor är avhängigt tydligheten hos våra kroppsliga
förnimmelser. Muskelsinnet är dynamiskt och grunden för den inre
varseblivningen av jaget, med förbindelse till andra sinnen. Jag-bild och
kroppsbild kan ses som synonymer.
I denna tradition skiljer man på rent intellektuellt kunnande och verklig
insikt. Det senare kan bara uppnås genom samordning av självupplevd
erfarenhet och medveten insikt. Vetande och insikt är således inte samma
sak, och bara verklig insikt kan på allvar förändra en människa (Dropsy,
1975; Lowen, 1977; Hendricks, 1995).
Det finns därför all anledning att föra in kroppen i undervisningen också
på universitetsnivå, inte bara som ett objekt för analys av funktioner,
patologi eller diskurser, utan som ett aktivt subjekt, som en faktor av
central relevans för mänsklig förståelse och utveckling. I kursen skall därför även ingå en heldags workshop där behandlingsmetoden TRE lärs ut
och praktiseras (bilaga 2).
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BILAGA

1

VAD ÄR ETT TRAUMA/PTSDI?

Kunskapen om trauma har utvecklats snabbt de sista decennierna. Upptagandet av PTSD, som en legitim diagnostisk kategori i 1980 års upplaga av DSM, innebar att forskningen tog fart. Kunskapsutvecklingen
inom neurologin, men även inom utvecklings- och traumapsykologi, har
varit betydelsefull. Nämnda kunskaper och perspektiv har visat sig vara
centrala inte bara för att bättre förstå vad ett psykologiskt trauma är.
Denna kunskap har även implikationer för hur många andra sjukdomstillstånd och symptom kan förstås, eftersom den utgör en ny modell för
synen på kropp och själ, på relationen mellan fysiologiska och psykologiska faktorer. Här finns en radikal uppgörelse med den cartesianska dualism, som så länge dominerat medicinen och vården.
Psykiatrin (DMS lV) definierar trauma som att en person upplevt, bevittnat eller konfronterats med en eller flera händelser som involverat död
eller hot om död eller allvarlig skada, eller att ett hot förelegat mot personliga integriteten. Reaktionen skall ha inbegripit rädsla, hjälplöshet
eller skräck. Det finns dock traumaforskare som menar att det räcker
med att den drabbade upplever att ett sådant överväldigande hot föreligger, för att traumatisering ska kunna ske. Den subjektiva mening som en
händelse har för den drabbade personen är lika betydelsefull, som vad
som faktiskt händer (Scaer, 2005). Exempel på upplevelser som är potentiellt traumatiserande är olika former av våld, tortyr och allvarliga olyckor, men också naturkatastrofer. Blir traumats effekter allvarliga och bestående är risken stor att den drabbade personen utvecklar ett mer omfattande och ihållande lidande, dvs. PTSD. Två kategorier av människor
som ofta utvecklar PTSD är våldtagna kvinnor och soldater i krig.
Karaktäristiska symptom vid PTSD är bl.a. återkommande upplevande
av den traumatiska händelsen eller element från den (flashbacks); mardrömmar och sömnsvårigheter; minnessvårigheter; intensiva känslor av
lätt aktiverad ångest, panik och raseriutbrott; depression; besvärande
somatiska sensationer och värk. Beteendemässigt är undvikande av bestämda platser och situationer, liksom självvald isolering vanligt. Sjukdomspanoramat inbegriper ofta såväl fysiska som neurologiska symptom
(yrsel, svindel, synstörningar); försämring av kognitiva förmågor är vanliga, liksom emotionella svårigheter. Traumat är således något som drab-
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bar hela den utsatta människan och ofta skapar ett omfattande lidande,
med en identifierbar men skiftande symptombild.
Det är därför av stor betydelse att personal inom vården har kunskap om
vad trauma och PTSD är. Kunskapen är dock generellt dålig bland både
läkare och sjuksköterskor, samtidigt som ny forskning indikerar att
trauma är vanligare än man tidigare trott som bakomliggande faktor till
en rad fysiska, neurologiska och psykologiska symptom. Sjuksköterskor
och annan vårdpersonal möter på akutintagen dagligen patienter som
chockats, misshandlats, varit med om olyckor eller andra potentiellt
traumatiserande händelser. Men också vårdpersonalens egen återkommande exponering för patienters lidande, sjukdom, och död, ibland under kaotiska förhållanden och stark press, gör dem potentiellt utsatta för
att själva traumatiseras (jfr Scaer, 2005).
Mot denna bakgrund fyller en fristående fortbildningskurs om trauma,
PTSD och traumahantering för vårdpersonal ett väsentligt behov. Kursen
är tänkt att förmedla den kunskap på området som frambringats inom
internationell forskning, exempelvis om traumabegreppets historia, vad
som karakteriserar trauma respektive PTSD (inklusive kunskap om
traumats fysiologi, neurologi och psykologi), behandlingsmetoder, samt
ett vårdvetenskapligt förhållningssätt. Vid sidan av mer traditionella föreläsningar kommer ett antal filmer visas och diskuteras i grupp- och
seminarieform, för att skapa en förståelse för traumats upplevelsemässiga
och existentiella aspekter.
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BILAGA

2

KROPPEN OCH TRAUMAT: METODVAL

2

Den tidigare refererade vårdvetenskapliga diskussionen om ”en vibrerande vård” är inte bara en lyckad metafor, utan en utsaga som även kan
förstås bokstavligt. Inom modern behandling av trauman har nämligen
kroppens medfödda förmåga att rent fysiskt skaka av sig muskulära och
andra kroppsliga spänningar, att häva frysningen som har uppstått på
grund av trauman eller ihållande stress, visat sig vara en central faktor.
Inte minst för personer som lider av PTSD har en ny metod som tar sin
utgångspunkt i detta fysiologiska faktum visat sig ge god effekt. Metoden
heter Tension and Trauma Releasing Excercises (TRE), och är en fysik
övningsserie skapad av kroppspsykoterapeuten, Phil. dr. David Berceli
(2005), vilken syftar till att lösa upp djupa muskulära spänningar som
orsakas av trauma eller ihållande stress. Varje trauma, vare sig det sker på
en fysiologisk, kognitiv, emotionell eller interpersonell nivå, påverkar den
fysiska kroppen. Läkningen av traumat måste därför involvera kroppen.
I samband med traumatiska eller stressande händelser reagerar nervsystemet instinktivt med att dra samman musklerna för att skydda kroppen
mot den upplevda faran. Dessa fysiologiska förändringar kan ofta stanna
kvar efter det att den traumatiska händelsen har upphört, och det är just
detta faktum som skapar en risk för utvecklingen av PTSD. Förenklat
kan PTSD sägas ha sin bakgrund i den intensiva och ångestmässiga laddning, eller alstrade biokemisk energi, som genererades av traumat och
inte har kunnat förlösas och få ett naturligt utlopp. Så länge denna av
chock aktiverade energi inte förlösts, förblir den låst i kroppen, i en slag
biologisk, neurologisk och fysiologisk loop, som skapar olika slags symptom, och lätt aktiverar ångest och panik (Berceli, 2005; Scaer, 2005).
En förklaring till detta finns i hjärnans specifika reaktioner och i de muskelgrupper, som är involverade i den mänskliga organismens mönster för
sammandragning vid den typ av överväldigande upplevelser, som ett
trauma innebär. Liknande tendenser finns emellertid även vid kraftig
vardaglig stress.
TRE består av en serie om sex olika fysiska positioner som intas i en bestämd ordning. Berceli har hämtat dessa från kroppspsykoterapi, Tai
Chi, Yoga och andra kroppsliga praktiker, men designat dem i det speci-
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fika syftet att lösa upp traumats verkningar i kroppen. TRE-övningarna
aktiverar lätta skälvningar eller skakningar i kroppens muskler. Dessa så
kallade neurologiska vibrationer löser successivt upp spänningarna vid
regelbunden praktik. Därigenom reduceras de djupliggande, kroniska
muskelspänningar, som skapats i kroppen samtidigt med de traumatiska
eller stressfulla händelserna. Tanken bakom övningarna är att de bidrar
till att aktivera kroppens egen helande potential. Övningsserien är enkel
att lära, men ändå kraftfullt verkande. Dessa övningar genomförs på
lugnt och säkert sätt.
Metoden är därför synnerligen lämplig i detta sammanhang. Dels ger
arbetet med den en viktig förkroppsligad kunskap om hur ett trauma
påverkar en människa rent fysiskt, men också hur detta kan motverkas
och behandlas i en vårdande situation. TRE är ett verktyg för självhjälp
och personlig utveckling, ett hjälpmedel för självreglering av stress och
psykofysiska spänningar. Förutom vid behandling av trauma är TRE
också effektivt för att lösa upp vardaglig stress, samt har en generellt positiv inverkan på kontakten med kroppen, energiflödet och vitaliteten.
Metoden bidrar därför till att främja individens hälsa och välbefinnande,
det vill säga stärker och stödjer hennes hälsoprocesser, samt bidrar till att
återställa en störd balans (Berceli, 2005). Därtill är TRE en ovanligt
verksam och enkel metod för att stärka upplevelsen och kontakten med
kroppen.
Jag är själv certifierad i metoden och har regelbundet använt den både i
introducerande grupper och inom ramarna för den psykoterapeutiska
verksamhet jag arbetar med vid sidan av min högskoletjänst. Min erfarenhet av detta arbete är mycket god. TRE är en effektiv och verksam
metod, som rymmer små risker.
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MATEMATIKKUNSKAPERNAS FÖRSÄMRING
I DEN SVENSKA SKOLAN
Per Andersson, Johan Eklund och Sara Lorén | Högskolan i Borås
ORSAKER, KONSEKVENSER OCH FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

INLEDNING

Ett problem inom den högre utbildningen, som successivt har blivit mer
påtagligt, är studenternas bristande förkunskaper inom matematik. I
förlängningen kan detta få konkreta negativa effekter på genomförandet
av utbildningsprogram där matematik utgör ett centralt ämne. Vi erfar
även från vår egen undervisningspraktik att det finns ett mer eller mindre
starkt känslomässigt motstånd mot ämnet bland en hel del studenter,
vilket får till följd att kurser där matematik utgör en viktig beståndsdel
kräver särskilda insatser med avseende på studentstöd för att öka motivationen till inlärning. Hur har det blivit så? Vad kan göras didaktiskt för
att hantera detta växande problem? Dessa är frågor som behandlas i detta
arbete. Inledningsvis ger vi en kort historisk skiss över den negativa utvecklingen för matematikämnet i den svenska grundskolan och går sedan
vidare med att ge förslag på hur ämnet kan göras mer tillgängligt för studenterna och hur inlärningshinder som matematikångest kan hanteras.
MATEMATIKKUNSKAPERNAS FÖRSÄMRING I DEN SVENSKA SKOLAN

Har de svenska studenternas matematikkunskaper förändrats till det
sämre under den senaste tiden? Svaret på frågan är generellt ”ja” – det
visar flera undersökningar som gjorts. Här kan nämnas TIMSS 2003
(Trends in International Mathematics and Science Study), NU-03 (Nationell utvärdering av grundskolan) och PISA 2009 (Programme for International Study Assessment). Skolinspektionen fastslår i sin senaste
kvalitetsgranskning av matematikundervisningen i gymnasieskolan att
många studenter lär sig matematiken utantill utan att förstå den. Delar
av undervisningen kan till och med anses ha en negativ inverkan på den
matematiska förmågan och det är nära till hands att låta lärarna klä skott
för problemet – de anses ha otillräckliga kunskaper om kursplanen
och/eller inte förstå målsystemet. Sådana påståenden är naturligtvis en
orimlig förenkling av faktiska förhållanden.
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De försämrade matematikkunskaperna börjar redan i grundskolan och
ger som förväntat en dominoeffekt på kunskaperna på alla utbildningsnivåer. Studenternas kunskaper inom matematikområdet är efter nio års
obligatorisk skolgång mycket varierande. De ca 90 % av en årskull som
går vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan läser samma kurs i
matematik, kurs A, oberoende av deras faktiska kunskaper. Detta kan
bara leda till ett resultat – yrkesprogram där ungefär hälften av studenterna inte klarar kursprovet och därför känner avsky för ämnet, och där
duktiga studenter blir inaktiva och uttråkade eftersom kurs A till största
delen är en repetition av grundskolans högstadiekurs. Detta är i vårt förmenande ingenting annat än ett grundläggande systemfel och kan förmodligen inte hittas hos några andra länders utbildningstänkande. Visserligen föreslår Skolverket i ämnesplanerna i matematik för Gy2011 tre
olika spår; ett för yrkesprogrammen, ett för naturvetenskaps- och teknikprogrammen samt ett för de övriga programmen. Dessa spår ska dock
likställas när det gäller grundläggande och särskild behörighet till högskolan. Det förefaller som man i utbildningssystemet hela tiden ska uppnå
något slags konformitet och glömmer bort, eller har svårt att acceptera,
att människor har olika förutsättningar.
Låt oss nu fastslå viktiga händelser från folkskola till skola i kris och
sedan fortsätta analysen.
1842 Sexårig (senare sjuårig) obligatorisk och kostnadsfri folkskola införs.
1972 Folkskolan ersätts successivt av en nioårig obligatorisk grundskola.
1991 Skolan kommunaliseras. Motiven var ökat lokalt inflytande, effektivare administration, friare roll för lärarna och större insyn i
verksamheten för föräldrarna. Beslutet var mycket kontroversiellt
med bl.a. starka protester från lärarnas sida. Med facit i hand
framhåller allt fler att kommunaliseringen lett till försämrad kvalitet på undervisningen, en mer segregerad skola och att studenternas förutsättningar för skolgången varierar beroende på kommuntillhörighet.
1992 Friskolereformen genomförs och kommunen betalar nu en skolpeng till friskolorna för varje elev som dessa har.
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2011 Läroplanen Lgr 11 antas av den borgerliga regeringen och ska
börja gälla från och med höstterminen 2011. Kunskapsmålen blir
tydligare och ett nytt betygssystem med betyg från A till F införs.
Kommunaliseringen av skolan genomfördes under början av 1990-talet
av dåvarande skolminister Göran Persson. Lärarnas Riksförbund och
Folkpartiet driver idag frågan att skolan ska återförstatligas. Somliga hävdar att det var kommunaliseringen av skolan, vars konsekvenser förstärkts
av den ekonomiska/finansiella krisen med början på 1990-talet, som är
orsaken till en skola ”i fritt fall”. Kommunalråden och budgetcheferna
fick därigenom möjlighet att kunna bestämma över en stor utgiftspost i
den kommunala budgeten. Som Maciej Zaremba, journalist på Dagens
Nyheter, uttrycker sig i sitt reportage där han granskat den svenska skolan: ”Fattas det pengar till sophämtningen? Vi höjer hyran för gymnastiksalen!” Enligt honom fick de kommunala skolorna mellan 1991 och
1995 en hyreshöjning på 850 miljoner kronor, samtidigt som anslagen
till undervisningen sjönk med fyra miljarder. Det måste naturligtvis påpekas att förhållandena i skolorna kan skilja sig från varandra. Någonting
som det inte går att undvika att lägga märke till är att det finns starka
ekonomiska drivkrafter i skolans utvecklingsarbete. Synen på hur lärande
ska bedrivas tycks också fortlöpande genomgå förändringar.
Man kan härvidlag även fråga sig om utbildningarna inom pedagogikområdet har ett ändamålsenligt fokus. Ämnet kom till för att utvärdera och
utveckla lärmetoderna. Professor Harald Eklund (2000) har studerat
samtliga 165 avhandlingar i Sverige mellan åren 1993 – 1997. Det visade
sig att ytterst få av dem hade inriktning mot lärande, utan var istället
riktade mot historiska, sociologiska och statsvetenskapliga områden. En
nyligen avslutad studie av docent Knut Sundell på Socialstyrelsen (Sundell & Stensson, 2010) av avhandlingar mellan åren 1997 – 2006 gav
samma resultat. Sundell fann att högst tre avhandlingar av 200 granskade
handlade om lärmetoder och kunde vara till nytta för lärare. Det förefaller alltså som om många studier ligger på en teoretisk nivå fjärmad från
undervisningspraktiken. Som exempel kan nämnas ett projekt som studerar ”utifrån ett kritiskt och problematiserande perspektiv … hur lärare
och elever representeras, och därmed konstrueras och positioneras i ett
urval av aktuella, men också politiskt och pedagogiskt betydelsefulla,
policytexter”.
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MATEMATIKÅNGEST OCH LÄRANDE

Ett framträdande problem som ofta omnämns i samband med inlärningen av teoretisk eller tillämpad matematik är att studenten inte upplever att denne kan identifiera sig med matematiken, att matematik utgör
ett främmande språk samt att man upplever mer eller mindre stark ångest
vid mötet med prosa av matematisk karaktär. Matematikångest, dvs. ångest inför konfrontation med matematiska begrepp och genomförande av
matematiska uppgifter, är ett fenomen som kan utvecklas till en självuppfyllande profetia eftersom studier tyder på att det finns ett samband
mellan matematikångest och försämrad matematisk prestationsförmåga. I
en studie rapporterad i (Hopko et al., 2003) påvisas ett statistiskt signifikant samband mellan ångestnivå och antalet fel som uppstår vid lösandet
av aritmetiska (matematiska) uppgifter. Av studien framkommer det även
att personer med en hög nivå av ångest uppvisar beteenden som kan tolkas som tendenser till undvikande och till och med flykt från situationen.
I kontrast till ovanstående studie rapporterar Cates och Rhymes (2003)
en kvantitativ studie som visar att den matematiska prestationsförmågan
hos personer med hög ångest, jämfört med personer med låg ångest, kan
kopplas till förmågan att lösa många uppgifter inom ett specificerat
tidsintervall (”fluency”), snarare än förmågan att korrekt lösa enskilda
uppgifter (”accuracy”). Oavsett hur matematikångest inverkar på den
enskilde studentens förmåga att lära in och använda matematik är det ett
konkret problem av vilket vi har påtagliga erfarenheter från vår undervisningspraktik och det är angeläget att hantera detta problem med didaktiska ansatser.
HANTERING AV MATEMATIKÅNGEST I STATISTIKUNDERVISNINGEN – ETT EXEMPEL

Hur kan ångesten för matematiska ämnen hanteras i den praktiska
undervisningssituationen? En viktig infallsvinkel på detta arbete är att
undervisningen inte enbart kretsar kring vissa, på förhand fastställda,
läromedel och ett sedan tidigare planerat upplägg utan att undervisningen genomförs i aktiv dialog med studenterna. Genom att ha en aktiv
dialog mellan studenter och lärare bör även det aktiva lärandet öka. Vid
mindre klasstorlekar är det givetvis enklare att få en mer aktiv inlärning
eftersom varje student då kan få mer av lärarens tid. Vid undervisning i
grundkurser i statistik är det ofta stora studentgrupper av olika anledningar, bl.a. ekonomiska. Till följd av detta får givetvis varje student en
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mindre del av lärarens sammanlagda tid. Ett sätt att vända den stora klassen till en fördel är exempelvis att konstruera en enkät tillsammans med
studenterna i början av kursen. Enkäten används som datamaterial senare
i undervisningen (se exempelvis Stork, 2003). Fördelen är att man lättare
kan visualisera datamaterialet – det finns ju i föreläsningssalen (med undantag av icke närvarande studenter)! Exempelvis kan man vid föreläsning om hypotesprövning använda studenternas längd som data. Studenterna ombeds då testa olika hypoteser om medellängden genom att
observera längderna och diskutera resultatet. De olika feltyperna som
förekommer vid hypotesprövning kan man också enklare visualisera eftersom ”facit” sitter i salen. Enkäten behöver utformas på ett sådant sätt
så att både kontinuerliga och diskreta data förekommer.
För merparten av studenterna på institutionen Ingenjörshögskolan är
statistik inte deras huvudämne, utan programmet har en annan huvudinriktning. Enkätmaterialet kan användas till att förklara och illustrera
grunderna i statistik och sannolikhet, men för att ta det ett steg till behöver man förankra ämnet i studenternas huvudämne och på så vis ge ledtrådar till varför man kommer att få nytta av kunskaperna i framtiden.
Detta bör i sin tur öka motivationen för att lära sig statistik. En undervisningsform man kan använda för detta ändamål är caseundervisning (se
exempelvis Nordquist & Eriksson, 2005) i vilken studenterna kan koppla
samman teori och praktik. Caseundervisningen kan ha olika former:
inom statistikundervisningen har det förekommit en undervisningsform
där man använder case eller laborationer genom att sätta materialet i sitt
sammanhang, dvs. relatera materialet till programmets huvudämne (se
Carlsson, 1999). Med detta upplägg kan man låta flera program med
olika inriktningar läsa kursen samtidigt. Fördelen med det sistnämnda är
främst ekonomisk och nackdelen är den som finns med undervisning för
stora grupper. Parallellt med traditionella föreläsningar jobbar studenterna med sin laboration. Dessa laborationer skall vara utformade på ett
sådant sätt att studenterna kan känna igen sig, detta på ett sätt att de skall
kunna knyta an problemet med andra kurser de har läst eller kommer att
läsa. Dessa realistiska problem kan de angripa samtidigt som de lär sig de
statistiska metoderna och problemlösningar med data från enkäten.
DET MATEMATISKA RUMMET

– EN DIDAKTISK MODELL

Vi föreslår här en generell didaktisk modell som kan anpassas och appliceras för den konkreta kursen, i vilken ovan nämnda problem är tänkta
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att hanteras. Grundidén med denna modell är att i matematikundervisningen tillämpa ett visuellt ramverk, vilket vi har valt att kalla det matematiska rummet, för att skapa en gemensam plattform för inlärningen av
olika matematiska begrepp – oberoende av abstraktionsnivån hos de senare. Vi kommer nedan presentera de teoretiska bevekelsegrunderna för
modellen samt ge några konkreta exempel på hur modellen kan implementeras didaktiskt.
Två grundläggande begrepp inom modern matematik är mängder (kollektioner av ting) och mått över mängder (vilka informellt anger mängdernas storlek). En intressant aspekt på definitionen av vad som utmärker
mått är att denna karaktärisering upplöser distinktionen mellan abstrakta
entiteter som sannolikheter och visualiseringsbara begrepp som geometriska figurer. Som exempel genomförde den ryske matematikern Andrej
Kolmogorov en formalisering av sannolikheter i termer av sannolikhetsrum, i vilka händelser och deras sannolikheter är mätbara i en bemärkelse
som är analog med hur exempelvis volymen av ett klot beräknas. Begreppet rum är för övrigt en vanligt förekommande abstraktion inom matematiken – vi stöter där på euklidiska rum, metriska rum, topologiska
rum, funktionsrum och så vidare. Vidare är ”rum” en entitetstyp som
människor i allmänhet har bekantskap med (arbetsrum, vardagsrum,
klassrum osv). Man kan därför hävda att den didaktiska ansatsen som vi
beskriver här har sin grund i matematiken själv!
Eftersom alla kollektioner av mätbara ting kan formaliseras som mätbara
rum finns det även en korrespondens mellan dessa. Givet att vi kan upprätta en kontinuerlig mappning mellan två olika rum är det möjligt att
resonera om det ena rummets struktur i termer av det andra. Vi kan exempelvis tala om sannolikheter i termer av geometriska storheter och vice
versa. Vi kan med hjälp av rum beskriva multiplikation, potensuttryck,
logaritmer och rotuttryck i termer av geometriska, spatiella operationer.
Detta medför att den matematiska didaktiken kan dra nytta av möjligheten att föra samman olika områden och lära ut dessa i termer av problem och operationer i ett imaginärt (tänkt) rum. Ett sådant rum kan
utformas till en tankekonstruktion där studenten ”känner sig hemma”
genom att rummet förses med egenskaper som studenten är bekant med
(exempelvis genom att rummet ”möbleras” på ett sätt så att det påminner
om studentens favoritrum).
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Antag som exempel att uppgiften är att lära sig de sinsemellan närbesläktade operationerna kvadrat samt kvadratrot. Operationen kvadrat
motsvaras då av problemet ”Antag att rummet är kvadratiskt och varje
vägg har längden 4 meter. Hur stor area upptar rummets golv?” Operationen kvadratrot motsvaras av det ”omvända” problemet ”Antag att
rummet är kvadratiskt och golvet har arean 16 m². Hur stor längd har
varje vägg i rummet?”.
Grundläggande sannolikhetslära kan illustreras visuellt genom att man
tänker sig rummet med taket borttaget samt att rummet är indelat i olika
segment (exempelvis A-E), se figur 1. Vi kan som exempel med denna
bild illustrera sannolikhetsteorins additionssats. Sannolikheten att en
regndroppe skall falla i något av segmenten B eller D är lika med summan av sannolikheten för regndroppen att falla i B och sannolikheten för
densamma att falla i D. Under antagandet att regnet är uniformt fördelat
över rummet kan vi beräkna denna sannolikhet som arean för B + arean
för D, dividerad med hela golvets area.

FIGUR	
  1.	
   RUMMET	
  INDELAT	
  I	
  FEM	
  OLIKA	
  SEGMENT	
  (A-‐E).	
  

Ett begrepp inom matematisk analys är derivata, vilket är en generell
teknik för att beräkna hur snabbt en funktion växer i en given punkt. För
att härleda beräkningsformler för derivatan för en viss funktion krävs
vanligen ett algebraiskt (formelbaserat) förarbete som kan uppfattas svårt
och främmande för studenten. För grundläggande funktioner är det
emellertid möjligt att lära sig härledningen av derivatan genom en visualisering i det matematiska rummet. Exempelvis är derivatan av f (x) = x 2
lika med f '(x) = 2 x. Den traditionella formelbaserade härledningen visas i
figur 2. Detta uttryck har emellertid en enkel geometrisk härledning i det
matematiska rummet, vilket illustreras i figur 3. Antag att rummet är
kvadratiskt och att varje vägg ursprungligen har längden x. Om längden
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hos varje vägg ökar med h (men rummet förblir fortfarande kvadratiskt)
ökar rummets yta med ungefär x · h + x · h = 2 · x · h, eftersom storleken
på den gröna ytan i figur 3 kan antas vara försumbar. I förhållande till
ökningen h växer rummets yta med arean 2 · x, dvs. derivatan av f (x) =
x 2.

FIGUR	
  2.	
   TRADITIONELL	
  HÄRLEDNING	
  AV	
  DERIVATAN	
  TILL	
  F (X)	
  =	
  X

2

.	
  

2

FIGUR	
  3.	
   HÄRLEDNING	
  AV	
  DERIVATAN	
  TILL	
  F (X)	
  =	
  X 	
  I	
  DET	
  MATEMATISKA	
  RUMMET.	
  

Det är vår uppfattning att en stor del av de matematiska begrepp som
traditionellt presenteras för studenterna på ett abstrakt och formelbaserat
sätt även kan framställas som en visualiseringsbar tankeform. Modellen
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utgör samtidigt ett stöd för olika lärstilar som har identifierats i den pedagogiska forskningen (se exempelvis Ling & Ching, 2010) samt manifesterar variation i undervisningen eftersom matematiken presenteras multimodalt (text, bild och ljud). Runesson (2005) identifierar variation som
en central del av den matematiska inlärningen, vilken inte enbart är en
faktor i läromedlen eller i det individuella lärandet, utan ett tillstånd som
skapas i klassrummet mellan lärare och studenter samt mellan studenterna.
Att studenten utför inlärningen med hjälp av en tankemodell med vilken
studenten kan identifiera sig och ”känna sig hemma i” kan förväntas
minska studentens ångest inför ämnet och stimulera inlärningen. I en
studie rapporterad i (Kawakami et al., 2008) undersöktes hur upplevelsen
av personlig identifikation med matematik inverkar på personens prestationsförmåga. I studien utfördes ett försök som gick ut på att en grupp
försökspersoner fick observera en sekvens av matematiska uttryck blandade med bilder utan matematiskt innehåll. Deltagarna ombads att föra
en styrspak mot sig då de såg en bild med matematiskt innehåll och omvänt föra styrspaken ifrån sig då bilden inte föreställde matematik. Av
studiens resultat framkommer det att personer som aktivt möter de matematiska problemen och identifierar sig med matematik som ämne
också tenderar att prestera bättre vid matematisk problemlösning.
Genom att låta ett rum utgöra basen för den matematiska pedagogiken
finner vi att många abstrakta resonemang kan göras ”spatiella” vilket
också torde bidra till att studenten upplever en mindre splittring mellan
olika matematiska områden. Som alternativ till rent imaginära rum kan
man i undervisningen också använda grafiska illustrationer – såväl statiska bilder som animationer – för att introducera olika matematiska
begrepp. En didaktisk metod för att överbrygga ”motståndet” mot att
läsa matematiskt präglad prosa kan därvidlag vara att studenten uppmuntras att associera matematiska symboler med visuella konstruktioner
i rummet, liknande de vi har exemplifierat ovan. Vi föreslår med andra
ord att man tillämpar ”läsövningar”, liknande sådana som används i
grundskolan, för att studenten skall lära sig associera abstraktioner med
konkreta föreställningar. Med övning kan detta förväntas berika inlärningen genom att olika förståelsedimensioner kombineras.
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION

I högre utbildning får man in heterogena studentgrupper när det gäller
förkunskapskraven i matematik. Bland de studenter som har bristande
kunskaper inom matematik erfar vi att det även förekommer känslor av
olust och ångest inför ämnet. Studenten har därigenom byggt upp en
barriär till matematiken och upplever en otillräcklighet inför ämnet. Som
led i arbetet med att överbrygga dessa inlärningshinder förespråkar vi att
undervisningen präglas av en aktiv dialog med studenterna, samt att
undervisningen kopplas till studenternas olika erfarenheter. Vidare anser
vi att nya didaktiska ansatser bör prövas för att göra ämnet mer tillgängligt för studenter med olika förutsättningar och lärstilar. Vi föreslår som
en konkret didaktisk modell att använda rumsliga storheter för att visualisera begrepp inom matematiken. Det är vår arbetshypotes att många
studenter därigenom kommer uppleva det enklare att hantera de abstrakta och ”främmande” inslagen i ämnet, vilket därmed också bör
minska känslan av ångest inför ämnet. En naturlig fortsättning på arbetet
med denna didaktiska modell är att implementera och utvärdera den i
den praktiska undervisningssituationen på några av de kurser där inslag
av abstrakt matematik utgör en central beståndsdel.
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VILKEN ROLL FÅR FORTBILDNING FÖR
PROFESSIONSUTVECKLING?
David Kjellin, Britt Omstedt, Linda Rydh och Amira Sofie Sandin
| Högskolan i Borås
FYRA YRKESVERKSAMMA BARNBIBLIOTEKARIES ERFARENHETER

1

BAKGRUND

Under 2009 utvecklades på Bibliotekshögskolan (BHS) ett fortbildnings55
paket för barnbibliotekarier . Idén med fortbildningspaketet väcktes vid
ett möte där representanter från läns- och regionbiblioteken, Statens kulturråd och BHS diskuterade utbildnings- och forskningsfrågor. I det så
56
kallade Barnbibliotekspaketet ingick fyra kurser på vardera 7.5 poäng
som kunde läsas i följd eller som enstaka kurser. Kurserna skulle ge studenterna en teoretisk grund för att förstå och resonera kring begrepp och
fenomen som är relevanta för barn, unga och barnbibliotek i dag. Kurserna skulle alltså ge perspektiv på omvärldsförändringar som berört
barn, unga, barnbibliotek, informationssamhället, nya medier och läsning. Majoriteten av de som kom att läsa kurserna var bibliotekarier som
arbetat ett antal år på folk- och skolbibliotek.
Det finns i dag ingen särskild utbildning för barnbibliotekarier. Barnbibliotekarieprofessionen utvecklas snarare genom deltagande i praktik samt
genom fortbildningar som erbjuds yrkesverksamma. Bibliotekarier är en
yrkesgrupp med akademisk utbildning, professionella nätverk och kontinuerliga behov av fortbildning och kan därför betecknas som en profession (jfr Nolin, 2008, s. 31). Nolin menar att professioner har behov av
teoretiska verktyg för att utvecklas (ibid., s. 9, 25). Sådana verktyg kan
bestå av definitioner, teorier och standards som utvecklas genom forskning, forskning som i sin tur kommer till stånd genom samarbete med
lärosäten, forskare och profession (ibid., s. 9, 45ff). Detta innebär att ett
professionslärosäte (som Högskolan i Borås) måste vara uppdaterat om
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vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas i professionen och hur dessa behov förändras (Nolin, 2009).
I undersökningar och utredningar om fortbildningsbehov för bibliotekarier har bland annat kunskaper om förvaltning, politik och utbildningssystem (Harnesk, 2006, s. 15), läsfrämjande utifrån ett vidgat textbegrepp
och ett flerspråkigt perspektiv, delaktighet via webben och ”akademikerkompetens” (DIK-förbundet, 2011, s. 22f) framhållits som viktiga. Akademikerkompetens (se Styrelsen for bibliotek og medier, 2010, s.78) innebär att en person kan tillägna sig kunskaper och omvandla dessa i
handling (lärande- och förändringskompetens), att man kan se bibliotekets uppgift internt och externt ur flera olika perspektiv (relationskompetens) samt att kunna tillmötesgå olika krav från omvärlden (dialog- och
meningskompetens). För barnbibliotekarier finns det även behov av metodutveckling som bygger på nya kunskaper om barn och deras omvärld
(se Sandin, 2011, s. 247).
1.1 PROBLEMFORMULERING
När det gäller kursutveckling för fortbildning av yrkesverksamma finns
det alltså flera frågor som är intressanta att diskutera för ett ”professionslärosäte”. Det handlar t.ex. om hur kurser utvecklas i samspel med ett
professionsfält, vilka som väljer att söka kurserna, hur kurser marknadsförs och förankras i ”fältet” och sist men inte minst:


Vilken betydelse får teoretiska kunskaper för
professionsutveckling?

Det är den senare vi valt att fokusera på i detta paper. Ovanstående fråga
har fungerat som utgångspunkt för vår studie. Vi har genom intervjuer
med fyra yrkesverksamma barnbibliotekarier undersökt deras erfarenheter
av att delta i Barnbibliotekspaketet (hela eller enstaka kurser) motiv för
fortbildning, uppfattningar om kurserna samt hur eller om kurserna fått
genomslag i yrkesutövningen.

2

TEORETISK ANSATS

2.1 BARNBIBLIOTEKARIERS FORTBILDNING
Inom och mellan professioner menar Nolin (ibid. s. 46) att det finns
givande erfarenhets- och kunskapsutbyte men att det finns behov av ”a
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system of life long learning connected to the academy”. En slutsats som
stöds av resultat i en studie av Sandin (2011) där hon konstaterar att det
finns ”väl upparbetade former för att fortbilda bibliotekspersonal […] i
traditionella arbetsmetoder” (s. 247) men att det behövs strategier som
utifrån omvärldsbevakning leder till utveckling av barnbibliotekets arbete.
I Sandins (2011) studie om lässtimulerande projekt i barnbiblioteket
problematiseras fortbildning. Studien visar att fortbildning fyller funktioner för att inspirera, stärka professionen marknadsföra, uppdatera, omvärldsbevaka, underlätta samarbete, för att leda till metodutveckling i
verksamheterna och ifrågasätta invanda förhållningssätt, verksamheter
och arbetsmetoder (ibid., s. 82ff, 232f). Fortbildning ses i flera projekt
som en förutsättning för förändrings- och utvecklingsarbete (ibid., s.
82ff). Då ses en kombination av dokumentation, teori och praktik som
en förutsättning och utgångspunkt. Det visade sig också att de projekt
som ledde till metod- och verksamhetsutveckling var de som kombinerade teori och praktik (ibid., s. 232). Utöver mer formell fortbildning
som i projekten kunde ske via workshops och föreläsningar sker kunskapsutveckling även genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan
deltagare (ibid., s. 82ff). Sådan informell kunskapsutveckling kunde
stärka gruppen och man kunde få flera olika infallsvinklar på sin egen
verksamhet. Fortbildning är för nyutexaminerade barnbibliotekarier en
möjlighet att få insyn i barnbiblioteksarbete (det finns också en risk att
de indoktrineras i rådande diskurser) och för de som varit yrkesverksamma länge ett sätt att omvärldsbevaka och ifrågasätta (ibid., s. 232ff).
2.2 PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE OCH ERFARENHET
Det är fundamentalt att i undervisningssituationer kunna sätta sig in i
hur studenternas tidigare erfarenheter och referensramar fungerar som en
utgångspunkt för nytt lärande, samt att det är möjligt att medvetet dra
nytta av dessa tidigare erfarenheter i syfte att skapa ett kvalitativt och
hållbart lärande (Lönnheden & Olstedt, 2004, s. 115). Blir glappet mellan lärarens och de studerandes referensramar för stort, kommer detta
med stor sannolikhet att påverka lärandet negativt (Lönnheden &
Olstedt, 2004, s. 116).
Enligt det erfarenhetsbaserade lärandeperspektivet bär individer med sig
erfarenheter genom att konstruera s.k. tankenätverk. Dessa tankenätverk,
föreställningar och associationer om ett fenomen, är beroende av kontext
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och konstrueras i socialt samspel mellan individer och är alltså inte något
som försiggår framförallt i individens huvud. Det är också socialt som
tankenätverken kan omkonstrueras (Döös, 2004, s. 78). Omkonstruktionen av tankenätverk är präglad av varierande hastighet och kvalité beroende på vilka erfarenheter en individ gör sig (ibid., s.80). Strukturen
förändras alltså av de erfarenheter vi gör och genom vad vi tänker, men
också av de erfarenheter individer utbyter med varandra genom kommunikation och handlande (ibid., s. 79).
Förståelsen av den sociala aspekten av lärande belyses väl genom ett sociokulturellt perspektiv. En grundläggande utgångspunkt ur detta perspektiv är att tänkande är situerat i sociala kontexter och inte främst något som pågår i människors huvuden (Säljö, 2000, s. 104). Ur ett sociokulturellt perspektiv är man benägen att se analogi mellan hur människor
tänker för sig själv och hur de kommunicerar med varandra (ibid., s. 107,
115) Denna syn leder till att tänkande sker också mellan individer. I ett
samtal gestaltas ett problem för andra samtidigt som för en själv (ibid., s.
113) I en lärandesituation innebär detta ett givande och tagande där individen ges möjlighet att se ett problem ur andras perspektiv och att individer gemensamt kan skapa en förståelse kring problemet och därmed
också dess lösning (ibid., s.114). Kommunikation innebär alltså en möjlighet till intersubjektivitet och samtänkande.

3

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METODRESONEMANG

Vårt syfte var att undersöka yrkesverksamma studenters erfarenheter av
fortbildning och se vilka effekter denna fått på yrkesutövningen. Vi valde
att göra kvalitativa intervjuer med fyra tidigare kursdeltagare då just kvalitativa intervjuer lämpar sig väl som undersökningsmetod när man försöker förstå människors upplevelser samt söker efter mönster av erfarenheter (se Trost, 1997, s. 16). Vid kursutveckling kan värdefull information enligt Toohey (1999, s. 89) inhämtas från studenter som nyligen
avslutat utbildningen och påbörjat sin yrkesutövning.
3.1 INFORMANTER
Sammanlagt har fyra tidigare kursdeltagare intervjuats. Informanterna
valdes ut genom att omkring 20 tidigare kursdeltagare, via e-post tillfrågades att delta i intervju, varav fyra tackade ja till vår förfrågan och blev
intervjuade. Samtliga fyra respondenter är verksamma som barnbibliote-
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karier på folkbibliotek i olika delar av Sverige. Detta innebär att de till
exempel arbetar med programverksamhet för barn, med skolkontakter
och BVC-grupper, med beståndsutveckling och övergripande verksamhetsansvar.
3.2 KVALITATIVA INTERVJUER
En intervjumall (se bil. 2) utarbetades gemensamt av författarna. Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering (Trost, 1997, s. 19) vilket
innebär att vi vid intervjutillfällena till exempel har improviserat följdfrågor, kastat om ordningen på somliga frågor, bett informanterna förklara
eller utveckla sitt resonemang och så vidare, där vi ansett att sådana justeringar i mallen varit nödvändiga för att skapa förståelse. För att studera
och utvärdera studenters lärande valde vi att bygga upp intervjuerna på
ett sätt som möjliggjorde för informanterna att fritt och otvunget beskriva sina upplevelser av studierna (jfr fenomenologisk intervjumetod i
Entwistle, 2009, s.174 ff.).
De 15-30 minuter långa intervjuerna genomfördes via telefon, spelades
in och finns sparade som ljudfiler hos författarna. Varje författare har
ansvarat för varsin intervju som sedan sammanfattats skriftligen. Enstaka
citat, som ansågs belysa något särskilt viktigt tema, transkriberades ordagrant.

4

ANALYS OCH DISKUSSION

Det empiriska materialet analyseras och presenteras utifrån tre teman:
förväntningar och motiv till fortbildning, upplevelser av fortbildning
samt tillämpning av nya kunskaper i profession och yrkespraktik.
4.1 FÖRVÄNTNINGAR OCH MOTIV TILL FORTBILDNING
De motiv informanterna uppgav för att ha sökt utbildningen var liknande och stämmer också väl med de motiv för att initiera fortbildning
som kan ses vid studiet av lässtimulerande projekt (se avsnitt 2.1). Informanterna hade alla jobbat som bibliotekarier ett tag och upplevde att de
behövde uppdatera sig, ta del av nya kunskaper, få teoretiska kunskaper
på en högre nivå, omvärldsbevaka, få tid att reflektera och upptäcka och
förstå nya företeelser som påverkar barn och ungas livssituation i dag.
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Motiven kan främst ses handla om att studenterna ville uppdatera sig och
få nya kunskaper genom att delta i kurserna (jfr avsnitt 2.1). Informanternas svar ger uttryck för att dessa nya kunskaper behövs för att biblioteken ska kunna erbjuda biblioteksservice som är relevant för barn i dag
med förändrade fritids- och medievanor. Motiven som informanterna
anger ger inte uttryck för ett kritiskt förhållningssätt på så vis att de inledningsvis tänkte att dessa nya kunskaper skulle kunna utmana existerande tankenätverk (se avsnitt 2.2) för att ändra och ifrågasätta de kunskaper studenterna bar med sig in i utbildningen. I analysen av studenternas erfarenheter från utbildningen kan vi dock se att detta blivit ett
faktiskt resultat (se nedan).
En informant uppgav att han/hon har ansvar för att fortbilda och fördjupa sig för att sedan sprida nya kunskaper vidare till kollegor. Detta
skulle kunna ses som en lokal lösning på det fortbildningsbehov som
finns på fältet (se avsnitt 1 & 2.1). Genom att låta en person i verksamheten fortbilda och utbilda sig för att föra kunskaperna vidare möjliggör
man att verksamhetsutveckling sker utifrån aktuell forskning och inte
enbart är erfarenhetsbaserad (se avsnitt 2.1).
4.2 UPPLEVELSER AV FORTBILDNING
Informanterna var överlag nöjda med kurserna. De påpekade bland annat att kurslitteraturen och möjligheterna att sätta sig in i olika teorier för
att sedan koppla till yrkespraktik gav nya perspektiv och inspirerade. Det
framstod som viktigt att kurserna skulle kunna ge kunskaper som studenterna upplevde sig inte kunna få (eller ha svårt att få) på annat sätt.
Kurserna gjorde att informanterna läste litteratur och forskningsresultat
som de annars inte skulle känt till eller läst. Viss kurslitteratur ledde till
konkreta förändringar på biblioteken där det exempelvis startades fokusgrupper, bokfika och referensgrupper efter diskussioner om barnbibliotekets uppgift att möjliggöra barns delaktighet. En informant menade att
det var till stor nytta att lära sig om observation som undersökningsmetod för att själv kunna ta reda på förändringsbehov.
Det framgår alltså att ny kunskap läggs till den tidigare och leder till
verksamhetsutveckling. Även om arbetsmetoderna som gavs som exempel
i sig inte är nya i biblioteksvärlden, var de nya i de verksamheter i vilka
de applicerades (jfr avsnitt 2.1). Det är också tydligt att dessa nya kunskaper byggde vidare på tidigare erfarenheter som studenterna hade
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(jfr avsnitt 2.2), genom att ge verktyg till studenterna kunde de ta sig an
konkreta problem i verksamheten.
Kopplingen mellan teori, praktik och forskning uppskattades. Det upplevdes av studenterna som inspirerande att introduceras för nya begrepp
och teorier och applicera eller diskutera dessa utifrån exempel från praktiken. Att få ett teoretiskt perspektiv och metodologiska verktyg på barnbiblioteksverksamheter upplevdes alltså som värdefullt. Kurserna kan
sägas förse deltagarna med teoretiska verktyg som kan användas för att
utveckla profession och verksamheter (jfr avsnitt 2, Nolin). Det är också
just kombinationen mellan teori och praktik som Sandin (se avsnitt 2.1)
lyfter fram som något som leder till sådan metod- och verksamhetsutveckling.
Möjligheten att träffa andra yrkesverksamma kollegor för att diskutera
relevanta frågor utifrån kursens litteratur uppskattades av informanterna.
Diskussionerna upplevdes som positiva eftersom de ledde till nya idéer
och gav möjligheter att se på ett fenomen utifrån flera olika perspektiv
och finna egna sätt att förhålla sig till dessa. Här blir kopplingen till
Döös och Säljö tydlig (se avsnitt 2.2). Den sociala kontexten och de interaktionsmöjligheter som den möjliggör framstår som mycket viktig för
studenternas kunskapsskapande process och upplevelser av kurserna. När
kurslitteraturen diskuterades och studenterna kunde exemplifiera och
resonera utifrån egna erfarenheter gestaltades problem och referensramar
och förståelsen för olika fenomen kunde skapas, omstruktureras eller
raseras.
Det fanns också synpunkter på fortbildningsbehov informanterna upplevde finns på fältet. Informanterna menade att det behövs både djup och
bredd i kurser för att tillfredsställa både nyare kollegor och de som arbetat länge. En informant ansåg att de yngre bibliotekarierna bör få tillgång
till praktisk utbildning i litteraturförmedling. Traditionellt har praktiska
fortbildningar i exempelvis litteraturförmedling arrangerats av läns- och
regionbibliotek eller inom olika former av projekt (se avsnitt 2.1). Utbildningar vid universitet och högskolor har snarare till uppgift att anlägga det teoretiska och kritiskt resonerande perspektivet som kan vara
svårt att uppnå när man är för nära verksamheterna. För både professions- och verksamhetsutveckling är detta ”akademiska perspektiv” av stor
betydelse (jfr Nolin och Sandin i avsnitt 2 samt 2.1).
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4.3 TILLÄMPNING AV NYA KUNSKAPER I PROFESSION OCH
YRKESUTÖVNING

Flera av informanterna gav uttryck för att deltagande i fortbildningskurserna lett till nya sätt att tänka och ett nytt förhållningssätt till verksamheterna de arbetar i. En person upplevde sig stärkt i kontakter med andra
verksamhetsansvariga, en annan finner det lättare att hitta argument i
verksamhetsdiskussioner. Genom att ha blivit medvetna om barns perspektiv upplevde informanterna att det blivit lättare att motivera att barn
och unga involveras mer i verksamheterna (planering och utförande).
De erfarenheter som informanterna beskriver här stämmer väl med resultaten i Sandins studie (se avsnitt 2.1) som visar hur professionen kan
stärkas genom fortbildning. Informanternas svar tyder på att detta har att
göra med att nya kunskaper och en mer djupgående förståelse för barnbibliotekets uppdrag gör att de dels med en viss tyngd kan hävda barnbibliotekets plats i en större verksamhet och dels att de på ett nytt sätt
blir medvetna om sin egen kompetens och kan lyfta fram denna. Utifrån
informanternas svar kan vi se att flera olika delar i kursen bidrog till att
stärka dem i deras yrkesroll och yrkesidentitet:
Förändring … i mitt eget sinne, alltså hur jag närmar mig saker,
hur jag sätter saker i sammanhang, hur jag kanske ser på vår roll
på ett lite annorlunda sätt (informant 3)

Läsning av ny och relevant forskning, möjligheten att testa undersökningsmetoder i den egna verksamheten, uppgifter att lägga ett teoretiskt
perspektiv på den egna praktiken (jfr Nolin avsnitt 2) och diskussioner
med andra kursdeltagare lyftes fram som meningsskapande. De teoretiska
perspektiv som lärare och litteratur tillförde diskussioner verkar i kombination med studenternas intersubjektiva tänkande (jfr Säljö avsnitt 2.2),
där de fick ta del av varandras erfarenheter gällande både problem och
lösningar i olika verksamheter, särskilt ha bidragit positivt till att stärka
dem i professionen. Vilket kan förstås som om att tankenätverken kring
professionsidentiteten har omkonstruerats.
Några informanter upplevde att det var svårt att berätta hur nya kunskaper omsatts i praktiken. Svaren på våra olika frågor gav dock uttryck
för att nya förhållningssätt påverkade hur informanterna förhöll sig mer
kritiskt tillverksamheten och hur de förhöll sig i diskussioner med kollegor om verksamhetsutveckling. Konkreta uttryck för förändringar efter
fortbildningen var fokusgrupper med barn, bokfika, förslagslådor på
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biblioteken och observationer (som var ett kursmoment i den sista kursen
i paketet) som lett till förändringar i den fysiska biblioteksmiljön. Informanterna upplevde också att det fanns en tydlig koppling mellan teori
och praktik i kurserna där det var bra att examinationsformer ”var kopplat till praktiskt arbete för det är ju det som det ska leda till” (informant
3).
Förändringar är alltså ofta kopplade till de examinationsuppgifter som
fanns i kurserna som att analysera lässtimulerande projekt, genomföra
fokusgruppintervjuer osv. Vi kan i informanternas svar inte finna uttryck
för att det skulle finnas ett glapp mellan de studerandes och lärarnas referensramar (jfr Lönnheden & Olstedt avsnitt 2.2). Snarare verkar kursernas innehåll tillvarata studenternas tidigare erfarenheter (jfr avsnitt 2.2)
och stämma väl överrens med den problematik och de fortbildningsbehov som kan finnas på fältet. Det vi funnit som något skulle kunna motsäga denna tolkning är uttryck av student att en av inlämningsuppgift var
svår att genomföra då den förutsatte intervjuer med barn och att det
kunde vara problematiskt att få föräldrarnas godkännande.
Det verkar alltså av vår empiri som att informanterna fått med sig nya
kunskaper som de också kunnat omsätta i verksamheterna och sin profession. De påpekade dock att utvecklingsarbete tar tid och att det ibland
kan vara en process att utveckla verksamheter och genomföra förändringar kurserna inspirerat till:
Ett folkbibliotek är inte världens snabbaste tåg, tar lång tid med
beslutsfattande och förändringar (Informant 2)

Informanterna gav uttryck för att de upplevde motstridiga krav i verksamheterna tydligare efter deltagande i kurserna. Detta menar vi tyder på
ett mer kritiskt och reflekterande tänkande i relation till yrkesroll och
bibliotekets uppdrag. Se även resonemang om tankenätverk ovan.
Det finns på biblioteken en stor bredd i önskemål och det kan vara svårt
att tillmötesgå alla. Trots detta ser informanterna möjligheter till förändring och utveckling som kurserna inspirerat till:
[kursen] var en plattform liksom, men det är nu det börjar (Informant 4).

Här ser vi en utmaning för både verksamhetsansvariga och ett professionslärosäte: för att studenternas/bibliotekariernas nya kompetenser ska
tillvaratas i verksamheterna och inte riskera att gå till spillo behövs strate-
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gier och samarbete utvecklas så att nya kunskaper och erfarenheter kan
implementeras och spridas.
Sammanfattningsvis visar vår studie att BHS som en del i ett professionslärosäte har en viktig uppgift genom att fungera som en länk mellan
praktik och forskning. Genom fortbildningar som kombinerar dessa
moment utifrån reella behov på fältet kan vi bidra till professions- och
biblioteksutveckling.
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BILAGA

1

BARNBIBLIOTEKSPAKETET

I den första kursen i paketet, Barn och unga in informationssamhället problematiserades begrepp som barndom och ungdom utifrån forskning
som gav nutida och historiskt perspektiv (referens till kursplan). Dessa
begrepp diskuterades i relation till hur exempelvis ”informationssamhället”, ”konsumtionssamhället”, barn och ungas villkor, etnicitet, genus,
ålder kan förstås
Kursen Barn, ungdomar och nya medier skulle ge kunskaper om barns
medieanvändning i olika kontexter och förstå detta i relation till barnbibliotekets verksamheter (referens till kursplan). Kursen examinerades
genom litteraturseminarier och ett eget projektarbete.
Läsning och lässtimulans gavs tillsammans med ”Skolbibliotekspaketet”
och skulle ge studenterna kunskaper att utifrån ”aktuell forskning och
erfarenhet från praktik” (referens till kursplan) ”beskriva”, ”redogöra för”
och ”analysera och kritiskt granska” olika aspekter som har med barn och
ungas läsning samt barnbibliotekets läsfrämjande metoder att göra. Kursen examinerades genom seminarier och ett eget projektarbete.
Den sista kursen i fortbildningspaketet Utveckla barnbiblioteket (referens
till kursplan) innehöll utöver mål om att studenterna skulle kunna ”redogöra för och kritiskt granska metodologiska angreppssätt”, ”redogöra
för och diskutera forskningsetiska frågor” även praktiska moment. Dessa
moment innebar att studenten skulle formulera forskningsproblem och
genomföra egna mindre studier ”med barn och/eller unga som informanter eller medforskare”. Tanken med denna del av kursen var att studenterna skulle få verktyg för att omvärldsbevaka och utveckla verksamheterna vid de egna biblioteken. Kursen examinerades genom seminarier,
eget projekt-/forskningsarbete och slutseminarium.
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BILAGA

2

INTERVJUGUIDE

Kan du kort beskriva ditt jobb och dina arbetsuppgifter?
Varför valde du att delta i den/de här kursen/kurserna?
Vilken vilka kurser i paketet har du deltagit i? Alternativt påminna dem
vilka de deltagit i.
Vilka förväntningar hade du på kursen?
Om input/uppdatering: Hur höll du dig uppdaterad innan?
Motsvarade kursen/kurserna dina förväntningar?
Hur upplevde du kursen/kurserna?
Hur upplevde du träffarna?
Fick du med dig några kunskaper som du kunnat få användning för i ditt
dagliga arbete?
Om ja
Var det något speciellt som du haft direkt nytta av?
På vilket sätt, kan du ge exempel eller beskriva en situation?
Var det något annat du saknade i kursen?
Om nej
Om du inte tyckte kursen var till nytta kan du beskriva varför?
Var det något speciellt du saknade?
Fanns det särskilt något moment i kursen som du inte har eller
kommer får användning av?
Fick du någon aha-upplevelse, lärde du dig något helt oväntat av denna
kurs?
Kan du tänka dig att läsa sådana kurser igen?
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BLOGGANDE SOM PEDAGOGISKT REDSKAP
Annikki Jonsson, Lisa Karlsson, Yoshiko Nordeborg och Lina Palmér
| Högskolan i Borås
UTVECKLING AV EN FORM FÖR LÄRANDE SOM AVSER
ATT FRÄMJA VETENSKAPLIG DISKUSSION FÖR ATT
KNYTA IHOP AKADEMI OCH PROFESSION

ABSTRACT

Detta utvecklingsarbete behandlar blogg och bloggande som ett pedagogiskt redskap. Institution för Handels- och IT-högskolan (HIT) har låtit
sina studenter blogga i en managementkurs, vilket inspirerade författarna
här till att utveckla denna form för lärande vidare. Utgångspunkten i
essän är devisen ”vetenskap för profession” och hur den kan tydliggöras i
undervisningen. Områden som berörs här är hur vi kan arbeta för att
stärka motivationen hos studenterna samt öka kunskapsspridningen i
samhälle och profession genom att göra den vetenskapliga diskussionen
mer transparent. Baserat på dialogteori, tar författarna fasta på dialogens
betydelse i en lärandesituation. Bloggande främjar och uppmuntrar det
kollektiva lärandet genom att tillåta dialog med läsare. På så sätt kan teorin och praktiken kopplas samman och kunskapen sprids från lärosäte till
profession och omgivande samhälle men även vice versa.
Författarna föreslår i detta arbete att lärare vågar inta ett Queerpedagogiskt perspektiv. Det innebär ett förhållningssätt där läraren släpper kontroll över kunskapsförmedlingen i syfte att få både studenter och sig
själva att reflektera över sina tankar och handlingar för att uppnå ett än
större lärande. Rapporten finner tydligt teoretiskt stöd för bloggande som
pedagogiskt redskap. Denna rapport utgör underlag till kursplaneringen
för Examensarbetet på distriktssjuksköterskeprogrammet, Institutionen
för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. I detta sammanhang är det
viktigt att studenterna utvecklar sin förmåga till vetenskaplig diskussion
på olika nivåer. Tankarna som presenteras går dock att appliceras på
andra discipliner.
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HUR ALLT BÖRJADE

…

LEDARSKAPSBOKEN

–

STUDENTER SOM BLOGGAR

Handels- och IT-högskolan i Borås arbetar för en utvecklad och professionsinriktad civilekonomutbildning som ska präglas av hög kvalitet i
samverkan mellan studenter, lärare, forskare samt privata företag och
offentliga organisationer i regionen. Ambitionen är att studenterna ska
bygga upp ett nätverk med värdefulla kontakter för framtiden. För managementstudenterna på civilekonomutbildningen har det här tidigare
inneburit en samverkan som i första hand tagit ett traditionellt uttryck
genom att studenterna intervjuat ledare på olika befattningar för att sedan analysera sitt material.
Hösten 2010 valde lärarna inom managementinriktningen på Handelsoch IT-högskolan att vidareutveckla kursen Pragmatiskt förändringsledarskap, en kurs på avancerad nivå som ges sista året på civilekonomprogrammet. Ett av kursens delmoment bestod tidigare i att studenterna
författade sin egen ledarskapsbok utifrån de teorier som behandlats under
föregående år på utbildningen tillsammans med den livserfarenhet de
hade med sig. Boken blev här ett sätt att för studenterna att finna sin
egen röst i ledarskapet. Deras ledarskapsbok seminariebehandlades avslutningsvis på sedvanligt sätt genom att studenterna själv valde vilka
delar de ville presentera inför klassen och få feedback på. Färdigställd text
lämnades sedan in till läraren för bedömning. Texterna som författades
stannade därmed inom skolans väggar.
En del av managementutbildningen handlar om att ta ansvar i sitt ledarskap men också om att författa texter som leder till reflektion hos mottagaren. Ett av kursens mål är att studenterna ska klara av att ombeskriva
och revidera föreställningen om förändringsledarskap på ett poängfullt
sätt så det kan inspirera till nyskapande ledning och organisationsutveckling. Det handlar således inte om argumentation utan istället om att
finna vägar bort från dikotoma situationer som gjort att vi fastnat i vårt
sätt att leda och organisera. Förändringen av kursen innebar att Ledarskapsboken nu delades upp i två delar där den ena delen förblev privat
medan den andra delen öppnades upp och gjordes offentlig genom dessa
texter publicerades på en blogg. I den privata delen fortsatte studenterna
att brottas med sin egen identitet liksom de gjort tidigare medan de i den
offentliga delen via sina blogginlägg övades på att inspirera till nyskap-
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ande ledning och göra sin omvärld uppmärksam på vad de uppfattar
pågår runt omkring dem. Genom att göra en del av boken offentlig knöts
utbildningens teori än tydligare samman med praktiken. Bloggandet
innebar att studenterna nu agerade på samma arena med liknande villkor
som övriga samhället då texterna inte längre stannade inom skolans egna
väggar utan kunde läsas av vem som helst. Det här innebar också att näringslivet, offentliga organisationer samt övriga samhället bjöds in till att
få en större inblick i den akademiska världen och ta del av akademins
arbete. Förutsättningarna för ett ökat ömsesidigt utbyte mellan samhälle
och akademin växte därmed jämfört med tidigare. Hos näringslivet och
offentliga organisationer är tid ofta en bristvara. Bloggen blev ett verktyg
att förmedla och översätta akademiska resultat på ett sätt som är enkelt
och inte alltför tidskrävande för mottagaren.
En viktig del av bloggandet har varit att studenterna själva valt vilket
ämne de vill blogga om med koppling till ledarskap. Det här medförde
att de själva fick ta initiativet till sina texter och hur de skulle utformas.
Lärarens roll byttes nu ut från att vara den som lett arbetet med föreläsningar med mer styrda uppgifter till att istället ta ett steg tillbaka och
vara ett bollplank gentemot studenterna. Parallellt med bloggandet hölls
litteraturseminarier där studenterna fick fördjupa sina teoretiska kunskaper ytterligare samt gavs möjligheten att diskutera aktuella ledarskapsfrågor. De här seminarierna kom att fungera som en inspiration till
kommande texter för såväl den privata som den offentliga delen av
Ledarskapsboken.
Genom bloggen fick studenterna en chans att stå på egna ben och testa
sina kunskaper praktiskt redan under utbildningstiden. Till skillnad från
andra utbildningar på högskolan i Borås, så som exempelvis sjuksköterskeutbildningen eller lärarprogrammet, går inte studenterna på Handelsoch IT-högskolan ut på någon praktik i samma mening. Det här blev en
variant på praktisk tillämpning.
Blogginläggen är öppna för kommentarer och det var inte alltid som
studenterna fick medhåll i sina texter i kommentarfältet. Dock uppfattade inte studenterna det som något negativt utan snarare tvärt om, en
nyttig övning i bemötande av kritik. De upplevde den offentliga delen av
Ledarskapsboken (bloggen) som en motiverande faktor där de lade mer
tid och energi på sina inlägg jämfört med texter de författat som stannar
inom skolans egna väggar.
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En av studenterna uttrycker det så här:
Bloggen väcker en tankeprocess hos en själv; man funderar i andra
banor och blir väldigt självreflekterande.

Från kursutvärderingen ges tydliga signaler där studenterna uppfattar att
de utvecklats i sitt sätt att skriva efter bloggmomentet. De har fått ökat
självförtroende samt vågar lita till sin egen röst, till skillnad från tidigare
där de mer agerat utifrån vad de uppfattat att de förväntats återberätta.
Att studenterna tagit bloggandet på allvar har även gjort att vissa av dem
upplevt bloggen som tidskrävande, men i förhållande till resultatet upplever de ändå att det var värt att lägga ner den tiden.
Kursen pågår under hela höstterminen, bloggandet likaså. Den privata
delen av Ledarskapsboken har studenterna författat under kursens sista
veckor, som ett avslutande moment efter att de gjort sina blogginlägg. En
reflektion från lärarna i kursen är att de upplever att studenterna har höjt
kvalitén på den privata delen av Ledarskapsboken i år. Flera av studenterna har vågat gå en tuffare brottningsmatch mot sig själva i arbetet att
finna sin egen röst i ledarskapet och växt i sin profession. Lärarna i kursen uppfattar att en av anledningarna till detta är att studenterna först
fått blogga offentligt innan de författat den privata Ledarskapsboken. På
så sätt har de fått stå på egna ben, ta ansvar för sina texter (blogginläggen)
och fått bevisat för sig själva att de klarat av det. Detta har skapat en
självsäkerhet som gett dem mod att våga lita till sitt eget språk och inte
kopiera redan befintliga röster. I kursutvärderingen bekräftades lärarnas
antaganden då studenterna uppgav att de inte hade velat skriva den privata delen först utan upplevde att erfarenheterna från bloggen hjälpt dem
att komma vidare i arbetet med att finna sin egen röst.
PEDAGOGISK UTVECKLING – FRÅN LEDARSKAPSBOKEN TILL
VETENSKAP FÖR PROFESSION

I en högskolepedagogisk kurs som innefattar ett tvärinstitutionellt samarbete anade vi att frågor som Ledarskapsboken försökte lösa var giltiga
för flera institutioner. Vi bestämde oss därmed för att utveckla arbetssättet, då det finns ett behov av att stimulera lärande hos studenter vad gäller att föra en vetenskaplig diskussion som främjar interaktion mellan
akademi och profession. Denna utveckling ligger väl i linje med Högskolan i Borås devis och verksamhetsidé, Vetenskap för profession. Devisen
innebär att forskning och högre utbildning ska generera nytta för både

76

PUH 2012

samhälle och individ. Detta sker genom att forskningsresultat görs tillämpningsbara och att utbildningen är inriktad mot arbetsliv och profession. Samverkan ska ske med företrädare för samhället, dvs. forskning
och utbildning bedrivs i samråd med näringsliv, kulturliv och offentlig
verksamhet (Brorström, Forsgren, Hallnäs, Höglund, Lindecrantz, Nyström & Ordell Björkdahl, 2007). Det förefaller i nuläget finnas ett gap
mellan teori, forskning, professionen och samhälle. Devisen markerar en
integrering mellan teori och praktik, vilket innebär att forskning bör ta
sin utgångspunkt i frågeställningar från praktiken och resultat går tillbaka
till verksamheten och vice versa. (Nolin, 2008).
VAD ÄR DET PEDAGOGISKA PROBLEMET?
INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP

–

ETT EXEMPEL FRÅN

Ett av Högskolan i Borås mål är att tydliggöra Vetenskap för profession i de
kurser som ges. På Institutionen för vårdvetenskap (VHB) pågår forskningsprogrammet Integrerad vårdutveckling som syftar till att forskning
som bedrivs på institutionen skall kunna integreras och bidra till utveckling av vårdandet. En stor del av den forskning som pågår på VHB
är den som görs av studenter i de olika programmen på avancerad nivå i
form av ett vetenskapligt arbete – examensarbete på 15 Hp. Det är vanligt att studenterna genomför empiriska studier och dessa rapporteras i
form av en uppsats. Publicering av uppsatserna sker vanligtvis i BADA.
Det finns en naturlig koppling mellan examensarbete och Vetenskap för
profession. Studenterna har krav på sig att författa ett examensarbete och
utifrån kursplan och målbeskrivning finns det beskrivet att studenterna
skall föra en vetenskaplig diskussion, analysera och värdera vårdvetenskapliga forskningsfrågor med relevans för profession och kontext samt
reflektera över och argumentera för betydelsen av vårdvetenskaplig kunskapsutveckling i vårdandet. Problemet menar vi är att forskningsresultaten inte synliggörs för profession eller samhälle på ett tillfredsställande
sätt, då vår uppfattning är att besöksfrekvensen från professionen i
BADA är låg. Publicering av examensarbetet i BADA kräver dessutom
studenternas godkännande, vilket medför att studenterna kan välja att
inte publicera sina resultat.
Den nuvarande publiceringsformen av examensarbetena får till följd att
det är svårt att kommunicera ut och föra en dialog med profession och
samhälle. Studenternas vetenskapliga arbete stannar vid ett statiskt do-
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kument som antar formen av en monolog, vilket försvårar samverkan
mellan akademi och profession. Trots att BADA är ett digitalt publiceringsverktyg rymmer det idag inte möjligheten att låta författarna och
läsarna föra en dialog direkt på plats. Situationen som uppstått kan liknas
vid vad professor Norlin (2011) benämner som en ”bara-läsa-kultur”.
Det här menar han är ett resultat av de moderna samhällsteknikerna som
utmanat det traditionella lokala historieberättandet. Förr spreds kunskap
genom en ”läsa-och-skriva-kultur” men de moderna teknikerna möjliggjorde en massproduktion av texter vilket medförde att skrivandet begränsades till att gälla få utvalda vars ord blev viktigare än andras. Det
lokala historieberättandet ersattes av professionella aktörer. Dock menar
Nolin (2011) att med hjälp av dagens Internetbaserade tekniker kan
detta system ifrågasättas och vi ges en möjlighet att närma oss en ”läsaoch-skriva-kultur” igen. Detta vidareutvecklar kunskapssökandet och
även spridandet av kunskap.
Vidare upplever lärare vid VHB att flertalet studenter ser liten nytta med
sitt examensarbete, både för sig själva men också för sin profession. I
sjuksköterskeprofessionen ingår bland annat att kunna föra dialog med
patienter, kollegor och samhälle i syfte att främja hälsa och välbefinnande. Dialog innebär här att kunna föra en vetenskaplig diskussion med
sina kollegor men också att kunna översätta och förmedla budskapet till
mottagare som inte besitter den professionella vokabulären. Detta leder
oss till våra huvudfrågor:
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På vilket sätt kan vi utveckla vårt pedagogiska upplägg för att
öka motivationen hos studenterna och träna dem att föra en vetenskaplig dialog som får dem att växa i sin profession?



Hur kan vi göra verklighet av Vetenskap för profession i vår undervisning, det vill säga omsätta devisen i faktisk handling?



Hur kan det ömsesidiga utbytet mellan akademin och samhälle
stärkas utifrån de tekniker som erbjuds idag för kunskapsspridande?

PUH 2012

DISKUSSION – KAN BLOGGANDE LÖSA DET PEDAGOGISKA
PROBLEMET?

För att knyta an till inledningen har inspiration för att lösa det pedagogiska problemet avseende att främja en vetenskaplig diskussion och samtidig arbeta enligt devisen Vetenskap för profession, hämtats från Handelsoch IT-högskolans arbete med Ledarskapsboken. Genom ett tvärinstitutionellt samarbete skapades möjlighet att ta del av och vidareutveckla idén om bloggande som ett sätt att främja lärandet och samtidigt
öka kunskapsspridningen. För att underlätta studenternas lärande avseende kommunikation av forskningsresultat föreslår vi nedan en blogg
som forskningskanal för kommunikation och pedagogisk stimulans.
Detta arbete skall ligga till grund för applicering av en blogg i kursen
”Examensarbete för distriktssköterskor” under hösten 2012. Vår förhoppning är att detta skall stimulera studenterna till att genomföra examensarbeten av hög kvalitet. Studenterna kan se att det finns en möjlighet att nå ut till profession och få respons vilket antas vara stimulerande.
För att uppnå vetenskap för profession arbetar högskolan med att integrera
synsätt och kunskaper från vår omvärld i både utbildning och forskning,
så att våra studenter bättre förbereds på yrkeslivets utmaningar samtidigt
som näringslivet bereds möjlighet att knyta kontakter med sina framtida
medarbetare. Ett sätt där vetenskap möter profession och som möjliggör
att forskningsresultaten blir tillämpningsbara är att skapa en blogg. Syftet
med bloggen är att skapa en arena och plattform där studenternas forskningsresultat publiceras genom populärvetenskapliga texter för att på så
vis sammanflätas akademi och profession.
Genom bloggen synliggöras forskning på VHB och blir tillgänglig för
både profession och samhälle, som i sin tur har möjlighet att både läsa
och föra en diskussion genom Internet (dialog blir offentlig där vem som
helst kan följa den). Det här innebär att bloggen öppnar upp mjöligheten
för vad professor Nolin (2011) benämnar som kollektivt författarskap.
Det kollektiva författarskapet står för att vi läser och kommenterar
varandras texter. Här blir innehållet viktigare än individen som skriver
det, prestigen läggs åt sidan. Forskaren har nu möjlighet att testa en idé
och få respons på den, tillsammans hjälps vi åt att komma vidare. Denna
modell tillåter även andra forskare att ta vid på de utkast som publicerats.
Norlin menar också att detta skulle skapa en större transparens i forskningen eftersom det då blir möjligt att följa hur en idé utvecklas från en
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version till nästa, jämfört med artiklar som enbart publicerar det färdiga
resultatet. Det kollektiva lärandet visade sig vara en av de faktorerna som
tydligast motiverade studenterna på Ledarskapsboken, dvs. responsen de
fick på sina texter blev en hjälp för dem att komma vidare i sina tankar.
För studenter på VHB som ska skriva uppsats men ännu inte valt uppsatsämne blir bloggen en intressant källa för inspiration, där det uttalade
ordet och även det som sägs mellan raderna kan ge uppslag till spännande forskningsområden. Kommentarerna på bloggen blir en form av
historisk dokumentation som senare årgångar kan följa.
En vetenskaplig diskussion där vårdvetenskapliga forskningsfrågor lyfts
fram genom bloggande innebär att forskning blir lättillgänglig. Det ökar
tillämpningsbarheten och innebär en nytta för studenterna, patienterna,
professionen och samhället. Kunskapsspridningen sker därmed på flera
olika nivåer. Sörensdotter menar att det är en pedagogisk utmaning att
göra abstrakta teorier och begrepp begripliga och möjliga att tillämpa för
olika målgrupper. Hon intar ett perspektiv som handlar om att ha ett
queerpedagogiskt arbetssätt, vilket syftar på ett ifrågasättande av normer
och en öppenhet inför nya tolkningar av det som tidigare har tagits förgivet.
Utifrån vårt pedagogiska problem kan detta få betydelse då det innebär
att spränga normer om hur forskning skall presenteras, diskuteras och
synliggöras. Det traditionella vetenskapliga presentationssättet är omgärdat av ett i många fall tungt akademiskt språk som är svårtillgängligt för
professionen och omgivande samhälle. Det är inte enbart språket som är
svårtillgängligt, utan även publikationsformerna är i flera fall svåra att nå
för professionen. Främst inriktas vår problemställning på tillgänglighet av
studenternas examensarbeten men även på studenternas förmåga att nå
från vetenskap till profession med sina examensarbeten. Vetenskaplig
diskussion är av stor vikt men det vetenskapliga måste möta professionen
på ett sätt som möjliggör en användning av forskningen hos professionen. Det vetenskapliga språket och publikationsformerna ska möta
professionen och även det samhället på ett sådant sätt att det följer samhällsutvecklingen. Med det avses att det måste finnas en öppenhet för
mer populärvetenskaplig publicering parallellt med den vetenskapliga
publiceringen. Att låta flera publiceringssätt verka parallellt medför vad
Rorty (1997) benämner som en negativ frihet. Den negativa friheten
infinner sig när de givna reglerna inte finns utan alternativ istället tillåts
existera. Motsats till detta är den positiva friheten som står för tydliga
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strukturer där utrymme för nya sätt att agera ej tillåts, vilket medför en
risk att vi fastnar i gamla mönster. För att överbrygga gapet mellan vetenskap och profession uppfattar vi att en blogg utgör ett kommunikationsverktyg för att hantera det pedagogiska problemet, då bloggen ger utrymme för negativ frihet (Rorty, 1997) Ett queerpedagogiskt angreppssätt fokuserar på hur vi medverkar i att upprätthålla strukturer och vågar
ifrågasätta dessa (Sörensdotter, 2010). Vi menar att queerpedagogiken
blir ett verktyg att upptäcka och hantera när positiva friheten infunnit sig
och tagit för stort utrymme.
För som i vårt fall, öppna upp för andra former av publicering blir det för
både lärare och student som Sörensdotter (2010) skriver, att sätta sig i en
obekväm situation. Bloggen kan vara ett sätt att spränga den norm om
vetenskaplig kommunikation i form av monolog som råder inom akademin. Nolin (2011) menar att vi är fångade i en struktur av hur publicering av forskning bör gå till. Det här systemet begränsar individen då
texten ska utformas i enlighet med en i förväg bestämd mall. För att en
förändring skall kunna ske anser Sörensdotter (2010) att lärandet ibland
behöver anta former som är utmanande och obekväma. Utifrån ett queerpedagogiskt arbetssätt kan därmed den traditionella publikationsformen (BADA) kompletteras med en mer populärvetenskaplig publikation
i form av en blogg där det finns mjölighet för reflektion och diskussion
med profession och samhälle genom dialog. Genom att ta ett steg bort
från monolog och istället närma oss en dialog via bloggen, skapas förutsättningar för att främja lärande. Bloggen som publiceringsredskap gör
det möjligt att motverka de negativa konsekvenser som Bachtin (2008)
menar att monolog för med sig.
Ett sätt att spränga normer och närma sig professionen är att våga ta steget att utmana det invanda sättet att tänka och handla kring examensarbeten. Forskning som bedrivs inom institutionen för vårdvetenskap syftar
till att möjliggöra tillämpningar i vårdandet av patienter på ett sådant sätt
att patienters hälsa och välbefinnande främjas. Om inte vårdvetenskapliga forskningsresultat når ut till professionen sammanflätas inte vetenskap med profession på ett tillfredställande sätt och studenterna stimuleras inte till att fortsätta med vetenskapliga diskussioner ute i sina verksamheter. Det är med säkerhet så som Sörensdotter (2010) skriver, att
normer är tröga, sega och svåra att förändra men de går att förskjuta. Det
handlar om mod att våga ta steg ut i det okända och agera obekvämt för
en stund.
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HUR ALLT FORTSÄTTER….

Fortsättningen på detta arbete ämnar göra verklighet av våra tankar kring
att starta en blogg för att främja vetenskapliga diskussioner som knyter
ihop akademin och professionen på ett sådant sätt att studenters lärande
stimuleras. Det tvärinstitutionella arbetssättet som har använts för att
genomföra detta arbete har varit oerhört berikande och det finns en
enighet hos oss att det är viktigt att våga möta andra för att utvecklas.
Välkomna till bloggen ”Händer för vården”.
REFERENSER

Bachtin, M. (1981). The dialogic imagination: four essays. Austin: TX:
University of Texas Press.
Brorström, B., Forsgren, O., Hallnäs, L., Höglund, L., Lindecrantz, K.,
Nyström, M., Ordell Björkdahl, S. (2007). Forskning vid Högskolan
i Borås. Vetenskap för profession, 1. Högskolan i Borås.
Gurak, L. J. & Antonijevic S. (2008). The Psychology of blogging: You
me and everyone in between. American Behavioral Scientist. Vol 52,
60-68 pp.
Kerawalla, L., Minocha, S., Kirkup, G., & Conole, G. (2009). An empirically grounded framework to guide blogging in higher education.
Journal of computer assisted learning. Vol 25(1), 31-42pp.
Nardi, B. A. Schiano, D. J., Gumbrecht, M & Swartz L. (2004). Why
we blog. Communications of the ACM. Vol 74(12), 41-46 pp.
Nolin, J. (2011). Disciplinen och webben – en utmaning för disciplinär
forskning. Vetenskap för profession 16, Högskolan i Borås.
Nolin, J. (2008). In search of a new theory of professions. Science for the
professions, 4. University of Borås. Sweden.
Rorty, R. (1997). Kontingens, ironi och solidaritet. Lund: Studentlitteratur.
Sörensdotter, R. (2010). En störande, utmanande och obekväm pedagogik. Om queerteoriernas relevans för normbrytande undervisning i J.
Bromseth & F. Darj (red.), Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och
strategier för förändring. Centrum för genusvetenskap, Uppsala.

82

PUH 2012

BILAGA

1

PEDAGOGISK REFERENSRAM
DIALOGTEORI

Bachtin (2008) anser att relationerna och dialogen är den grundläggande
relationella principen. Han poängterar att ordet dialog som språkbruk är
genomgående i alla yttranden. Han menar att det finns motsättningar
mellan dialog och monolog både i språkliga sammanhang och på ett filosofiskt plan. Dialog förutsätter meningsskapande och förståelse, och
handlar dessutom om relationer mellan olika språk och olika typer av
praxis. Han anser att monologen är ett auktoritativt yttrande som inte
lämnar utrymme för tvivel, frågor eller motföreställningar och som inte
är öppen för invändningar.
All kommunikation är dialogisk, dvs. förståelse och mening uppstår som
samarbete mellan den som talar, den som skriver och den som läser. Mening kan aldrig överföras, utan den uppstår i själva interaktionen och
samspelet och beror lika mycket på adressaten som på den som talar och
skriver. Grundläggande i all kommunikation är den dialogiska meningskonstruktionen (Bachtin, 2008). Enligt Bachtins perspektiv måste deltagarna i en lärandesituation ha en aktiv, responsiv attityd till de andras
ord, då ny förståelse uppstår i spänningen och kampen mellan de olika
rösterna. Dialogteorin ger en insikt i interaktiva pedagogiska processer.
Bachtins teori understryker behovet av varierade kommunikations- och
inlärningsstrategier. Studenternas läropotential finns i en kombination
som rymmer den egna bearbetningen av texten men också den dialogiska
integrationen med andra.
QUEERPEDAGOGIK

Ordet queer betyder knäpp, konstig och avvikande. Ett agerande enligt
queer går ut på att störa och skapa sprickor i vad som betraktas vara rådande norm, vilket i lärsituationen öppnar upp för ett kritiskt tänkande.
Queerpedagogik utmanar det traditionella sättet att undervisa där envägskommunikation har varit vanligt förekommande. Läraren var tidigare kunskapsbäraren, en roll som här istället intas av studenterna. För
lärarens del innebär det att släppa kontrollen över kunskapsförmedlingen
och istället arbeta för att skapa situationer där lärandet kan främjas. För
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att lärandet ska kunna ske behöver lärandesituationer periodvis vara obekväma för såväl lärare som studenter. Obekvämt lärande kräver mer
djupgående insikter om sig själv och att både lärare och studenter utmanar sig på djupet för att förändra sina tankar och handlingar (Sörensdotter, 2010).
PEDAGOGISKT REDSKAP

- BLOGGANDE

Vad är egentligen en blogg? En blogg (avkortning av webblogg) är
en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar, där inläggen oftast är ordnade så att de senaste ligger
högst upp (Wikipedia). Den största skillnaden mellan en blogg och en
vanlig webbplats är att uppdateringen i bloggen är ackumulativ, medan
den i den vanliga webbsidan är ett utbyte. Tack vare många (ofta kostnadsfria) publiceringsverktyg, är det väldigt enkelt att skapa och driva en
egen blogg. Därför brukar en blogg, till skillnad från vanliga webbplatser,
uppdateras ofta och speglar skribentens (ofta privata personer utan specialkunskap) situation och känslor för stunden. Dessutom erbjuder dessa
verktyg olika möjligheter för interaktivitet mellan bloggaren och dess
läsare. Gurak och Antonijevic (2008) poängterar att bloggande är både
privat och publikt. Användning av sociala medier inom utbildning har
ökat och kommer säkert att öka i takt med ökning av distans- eller s.k. elearning. Flera studier visar att bloggande inom högre utbildning ökar,
och dess fördelar är t.ex. att studenter kan samla upp resurser och dela
med sig av dem och olika åsikter genom utbyte av hyperlänkar och
kommentarer på varandras bloggar; bloggandet kan stödja meningsskapande genom reflekterande inlärning; studenter får möjligheter att nå ut
och interaktivera med/bygga upp ”knowledge communities”; bloggandet
främjar kollaborativt kunskapsbyggande aktiviteter och ger de undervisande tillfällen att kommentera studenterna (Kerawalla et al., 2009).
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PEDAGOGISKA APTITRETARE
Mats Johansson, Anders Persson och Margareta Zetterblom
| Högskolan i Borås
KORTA PBL-PROJEKT FÖR TEXTILINGENJÖRER
OCH TEXTILDESIGNSTUDENTER

ABSTRACT

Syftet med denna undersökning är att undersöka om korta moment inspirerade av problembaserat lärande under uppstarten av en längre kurs
på högskolenivå kan förbättra förutsättningarna för lärande, inom det
naturvetenskapliga ämnet och designämnet.
För att undersöka frågeställningen genomfördes en enkätundersökning
med studenter på Textilingenjörsprogrammet och Textildesignprogrammet på Textilhögskolan i Borås.
Textilingenjörerna hade under inledningen av en längre kurs i Polymerteknologi ett introduktionsmoment där studenterna fick en konsumentprodukt tilldelad.
Under inledningen av designprojekt hade studenterna på Textildesignprogrammet workshops där de arbetade individuellt eller i grupp. Uppgiften handlade om att utveckla en lösning för skyddad sömn vid en utsatt nödsituation eller att konstruera vävbindningar med hjälp av sin
kropp.
Enkätundersökningen visade att de flesta som deltagit i introduktionsmomentet av textilingenjörerna tyckte att det kändes stimulerande att
gruppen själv styrde projektets genomförande vilket inte riktigt alla på
textildesignprogrammet höll med om. Här hade man velat ha mer handledning under workshopen. Textilingenjörsstudenterna uppgav i enkäten
att introduktionsmomentet hade avgörande betydelse för intresset av hela
kursen medan textildesignstudenterna uppgav att introduktionsmomentet inte var lika avgörande för intresset under den fortsatta kursen. Slutligen visade enkätundersökningen att textilingenjörerna i högre grad ville
se mer av studentcentrerat lärande utan lärarstyrning.
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INTRODUKTION

Enligt Olstedt [2004] kännetecknas problembaserat lärande PBL av att
studenten själv tar ansvar för sitt lärande genom att utföra uppgifter av
problemlösande karaktär i mindre grupper. Ett specifikt problem eller
uppgift står i fokus av ett moment inspirerat av PBL och inte en specifik
kurslitteratur. PBL är inte enbart en undervisningsmetod utan också ett
förhållningssätt till lärande, därför säger vi i detta arbete att vi varit inspirerade av PBL i utformningen av workshopuppgifter som introduktionsmoment och intresseväckare inför en längre kurs. PBL baseras på kritiskt
tänkande genom att studenten kan ta tillvara tidigare kunskap och använda den inom ett nytt problemområde på ett självständigt sätt.
En problembaserad metodik på grundskole- och högskolenivå är också
användandet av ”case”, dvs. att ge studenterna verklighetsbaserade exempel där ett problem skall lösas.
Case-metodiken avser att försätta studenten i verklighetsliknande
situationer, med krav på ställningstagande och beslut, allt för att
stimulera intresset och träna problemlösning (Tärnvik A. 2004).

Casemetodiken har flera gemensamma inslag med PBL, fokus på problem och inte på verktyg samt att de skall öka inslagen av interaktivitet
och studentmedverkan. Skillnader är bl.a. att grupparbete inte är obligatoriskt och att redovisningar och diskussioner alltid skall avsluta ett
moment i ett case.
Case metodiken är i mycket en tillämpning av de idéer som kan sammanfattas med John Dewey´s begrepp "Learning by doing” (Kjellen,
Lundberg & Myrman, 1994). Här finns kopplingar till den sovjetryske
pedagogen Lev Vygotskij och återkopplingar till PBL.
Att PBL-inspirerade uppgifter inom undervisning på högskola och universitet ligger rätt i tiden är det många som menar. Slutsatser Silén
(2000) drar i sin avhandling är att den diskurs som omger PBL, vilken
betonar att självstyrt lärande och verklighetsanknytning av utbildning,
stämmer väl överens med de krav som utbildningssociologer menar
kommer att ställas på utbildning i ett postindustriellt samhälle.
Arbetsmarknaden anpassar sig efter samhällets utveckling och behöver
därför arbetskraft med nya kvalifikationer. PBL pedagogiken uppmuntrar
till utveckling av många efterfrågade kvalitéer i dagens samhälle som
självständighet, inre driv och vana att hantera komplexa och okända kun-
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skapsområden. Ett av de mest framträdande dragen hos problembaserat
lärande är att det erbjuder studenter metoder som hjälper dem att kunna
ifrågasätta ett problems natur och undersöka hur det på bästa sätt kan
lösas (Savin-Baden & Major, 2004).
Kurser på programmen för textilingenjörer och textildesigners, båda i
årskurs 2, inleddes med följande korta workshops som båda präglades av
självständigt arbete.
WORKSHOP A

”MIND

THE GAP” FÖR TEXTILDESIGNSTUDENTER

Under de tre år studenterna på kandidatprogrammet i textildesign studerar på Textilhögskolan förekommer det relativt ofta att de arbetar med
övningar inspirerade av problembaserat lärande, de arbetar med komplexa verklighetsbaserade problem som inte har några rätta svar. Det förekommer att studenterna arbetar i grupp men ofta individuellt med en
uppgift där de tar itu med problem och utvecklar passande lösningar.
Lärarens roll i dessa projekt är ofta som handledare.
Textildesignutbildningen som utbildar textildesigners (inte modedesigners) är uppbyggd kring fem längre designprojekt och slutligen ett examensarbete, varje designprojekt har ett tema. Det är vanligt förekommande att designprojektens teman introduceras i form av workshops där
studenterna får en uppgift att lösa själva på kort tid, max en vecka. Designprojekt 3 för kandidatstudenterna på Textildesignprogrammet kandidat åk. 2 inleddes hösten 2011 med tre workshops. Temat för hela
kursen var ”Nomad” och handlade om utvecklingen av design för ett
rörligt liv.
Instruktionerna till studenterna inför den inledande workshopen ”Mind
the gap” bestod första dagen av en lärarledd introduktion. Studenterna
presenterades en introduktionstext att arbeta utifrån, instruktioner för
hur workshopen skulle genomföras och hur workshopens resultat skulle
redovisas. Under knappt en vecka arbetade studenterna självständigt med
workshopen för att slutligen redovisa resultatet under workshopens sista
dag.
Instruktioner: Beskrivning av uppgiften: utveckla en lösning för skyddad
sömn tänkt för situationen i Rwanda eller annan nödsituation.
Instruktioner gällande tekniker att använda sig av: virkning, stickning,
knytning eller andra textila konstruktioner och sammanfogningstekniker.
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Materialval: valfritt
Förberedande research: valfri research.
Instruktioner inför redovisning: Studenterna skulle individuellt redovisa
sin designprocess med skiss, foto och/eller materialexperiment. Presentera
din textila lösning i en modell i valfri skala. Skriv också en text som förklarar vilken form av utsatthet (t.ex. ekonomisk, praktisk, emotionell
osv.) som du arbetat med att lösa. Projektet redovisas muntligt och visuellt.
WORKSHOP B

”BODYWEAVING”

FÖR TEXTILDESIGNSTUDENTER

Eftersom inte alla textildesignstudenter i åk 2 deltagit i workshopen
”Mind the gap” fick några av studenterna förhålla sig till workshopen
”Bodyweaving” när de tog ställning till enkätundersökningens påståenden. Detta introduktionsmoment handlade om att förstå hur trådsystemen inom olika vävbindningar fungerar genom att varje student med sin
kropp var en tråd som sammanflätades med andra trådar beroende på en
vald vävbindning. Den fortsatta kursen handlade om vävteknik. Läraren
introducerade workshopen genom att studenterna fick ”regler” för hur
övningen skulle genomföras och ett antal vävbindningar att arbeta med.
Workshopen avslutades efter några dagar med att studenterna illustrerade
vävbindningarna genom att röra sig tillsammans och på så sätt foga ihop
trådar så att de bands ihop till en specifik bindning.
WORKSHOP FÖR TEXTILINGENJÖRER

Textilhögskolan vid Högskolan i Borås har ett 4 hp moment i polymerteknologi som är en del av en 13,5 hp kurs i textil materialteknik. Kursen
ingår i textilingenjörsprogrammet som ger en kandidatexamen i textilteknik. Kursansvarig, som också varit kursansvarig för en fortsättningskurs på mastersnivå, hade erfarit att studenter som examinerats från den
aktuella kursen hade betydande kunskapsluckor. Det fanns därför starka
argument att söka förbättra lärandet.
Under sin doktorandtid på Chalmers, i början av 90-talet, hade kursansvarig gått en kurs i undervisnings- och presentationsteknik där ett lärandeprojekt, utvecklat av Kenneth Wing vid tandläkarhögskolan i Umeå
återgavs. Detta projekt som gick ut på att studenter under sin allra första
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kurs på programmet parvis tilldelades en apelsin med uppdrag att en
vecka senare berätta hur många kärnor apelsinen innehöll, hur dessa var
fördelade och om det är hälsosamt att äta en bestrålad apelsin. Med stöd
av en introduktionsföreläsning i radiologi och säkerhetsmanualen så fick
de därefter fri tillgång till röntgenutrustningen. Detta pedagogiska grepp
rönte enorm uppskattning bland studenterna och förbättrade radikalt
studieresultaten i kursen och intresset för hela programmet.
Momentet polymerteknologi inleddes under vårterminen 2012 med ett
introduktionsmoment där studenterna först fick ta del av kursansvarigs
pedagogiska grundsyn som i korta drag innebär att djuplärande sker genom att den lärande själv formulerar en fråga och därefter själv besvarar
den. Ändå bättre blir lärandet om studenten vidareförmedlar sina rön för
sina kursare.
Därefter delades de in i grupper om fyra, tilldelades en konsumentprodukt och fick i uppdrag att en vecka senare berätta för sina kursare vilket
material produkten bestod av, hur den tillverkats och om det fanns några
miljömässiga problem förknippade med produkten. Produkterna som
studerades var: plastkasse, blodpåse, kondom, nappflaska, flaska för
Brämhultsjuice och skyddsfilm till en smartphone (bild 1). Det poängterades att handledning inte erbjöds utan de fick själva söka informationen. Kurslitteraturen delades också ut vid detta tillfälle.

BILD	
  1	
   KONSUMETPRODUKTER	
  SOM	
  TILLDELADES	
  STUDENTERNA.	
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Gemensamt för workshoparna för TI (textilingenjörstudenter) och TD
(textildesignstudenter) var att de höll på endast en kortare tid; ca en
vecka. Läraren gick inledningsvis igenom uppgiften med studenterna och
sedan fick de jobba själva eller i grupp för att slutligen presentera uppgiften under en gemensam presentation då de fick feedback från läraren
och möjlighet att diskutera sitt eget eller gruppens projekt. Efter dessa
workshops följde introduktioner till de efterföljande designprojekten.
SYFTE

Syftet med denna uppsats är att undersöka om pedagogiska aptitretare i
form av korta moment inspirerade av problembaserat lärande under uppstart av kurser på högskolenivå påverkar förutsättningarna för lärande
under den fortsatta kursen.
METOD

För att få en uppfattning om värdet av studentcentrerade introduktionsmoment genomfördes en enkätundersökning med de båda studentgrupperna. Tyvärr hade inte ingenjörernas polymerteknologimoment hunnit
avslutas när enkäten genomfördes. Det hade varit intressantare att få deras synpunkter när de erfarit helheten men då hade vi inte hunnit få med
detta bidrag till konferensen i Trollhättan. Vi har också sökt uppgifter
från litteraturen om PBL-inspirerade introduktionsmoment vid uppstart
av högskolekurser.
LITTERATURSTUDIER

Google advanced scholar har använts med följande sökbegrepp: “PBL”,
”problem based”, ”project based”, “student AND (centered OR centred)” AND ”start AND up”, ”introduct*”, ”kick off”, “apitiz*”.
ENKÄTUNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE

För att kunna få en samlad bild av hur studenterna uppfattat introduktionsmomenten genomfördes en enkätundersökning för de båda kurserna.
Samma enkätformulär användes för båda kurserna och studenterna bjöds
på lunchbuffé för att få god uppslutning. Se bilaga 1 för enkätutform-
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ningen. För textilingenjörerna så var kursen ännu inte avslutad varför det
poängterades att enkäten inte gällde värdering av kursen i sin helhet. Av
26 respektive 9 registrerade textilingenjörs och textildesignstudenter så
deltog 19 respektive 8 studenter vid lunchen. De sju frånvarande ingenjörsstudenterna fick enkäter via e-post vilket gav ytterligare ett svar.
RESULTAT
INSTÄLLNING TILL ENKÄTUNDERSÖKNINGENS PÅSTÅENDEN

En sammanställning av resultaten från enkätundersökningen har gjorts
genom stapeldiagram. Samtliga frågor besvarades av alla 28 informanter,
förutom när det gäller fråga sju där tre studenter inte lämnat något svar.
De tolv enkätfrågorna kan delas upp i följande fyra kategorier; introduktion, genomförande, redovisning och tillbakablickande. Enkätens
påståenden rörande momentets introduktion rörde tydligheten med
momentets syfte och uppstartsförfarande. De följande fem påståendena
rörde studentens syn på sitt genomförande av momentet följt av ett antal
påståenden som handlade om studenternas syn på momentets redovisning. De avslutande påståendena rörde studenternas syn på momentet i
efterhand.

FIGUR	
  1:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  1.	
  	
  

I figur 1 visas att TI-studenterna (textilingenjörer) tyckte att syftet med
introduktionen var tydligt i större utsträckning än TD-studenterna (tex-

VÄSTRA GÖTALANDS HÖGSKOLOR

91

tildesigner). De TD-studenter som svarade nej på fråga ett hade båda
deltagit i workshop B.
Utfallet av enkätens fråga 2 och 4 beaktas ej utan tas upp under diskussionen.
Figur 2 visar att en övervägande majoritet av studenterna fann det positivt att de fick organisera genomförandet av momentet på egen hand.
Kommentarer till svaren i enkäten visar att många av de som svarat
”Ganska bra” har gjort detta pga. ett otydligt syfte. TI studenten som
svarade ”Knappast” ville ha styrning från lärare.

FIGUR	
  2:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  3.	
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Figur 3 visar att alla studenter instämde helt eller delvis i påståendet att
de klarade av att konkretisera uppgiften på egen hand.

FIGUR	
  3:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  5.	
  	
  

Figur 4 visar att de flesta studenterna tyckte att de olika workshoparnas
uppgifter var formulerade på ett stimulerande sätt.

FIGUR	
  4:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  6.	
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De som var mest missnöjda med uppgiftens formulering var två studenter om deltagit i någon av workshoparna på TD. Som kommentar till
fråga 6 skriver TD studenterna som svarat ”Nej” att de anser att
upplägget på workshopen var ”För stelt och traditionellt”. TI studenten
som svarat ”Knappast” är i andra frågor om momentets utfall mycket
positiv.
I figur 5 som gäller fråga 7 i enkäten som återfinns som bilaga visas att de
flesta studenterna tyckte att lärandet under momentet motsvarade den
tid man lade ner för att lösa momentets uppgift i förhållande till arbetsinsatserna i den övriga kursen, en student i TD gruppen svarade dock
waste = ”a total waste of time”.

FIGUR	
  5:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  7.	
  	
  

Resultatet som redovisas i figur 6 (sid. 95) visar att de flesta studenterna
kände tillfredställelse med resultatet efter momentets genomförande
(utom två studenter som deltagit i någon av workshoparna för TD).
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FIGUR	
  6:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  8.	
  	
  

I figur 7 kan utläsas att studenterna på TI tyckte att diskussionen i samband med redovisningen var givande medan studenterna i TD gruppen
tyckte att diskussionerna inte gav så mycket.

FIGUR	
  7:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  9.	
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Bifogade kommentarer stärker bilden av att TI studenterna tyckte
diskussionerna vid redovisning var givande, majoriteten som valt svar
”Bra” har gjort detta då de önskat ha mer diskussion i samband med
rdovisningen. TD studenternas kommentarer å andra sidan påpekar att
det inte fanns någon redovis-ning/diskussion.
I figur 8 visas att TI studenterna instämde till större del i att introduktionsmomentet haft avgörande betydelse för intresset av den fortsatta kursen medan TD studenterna inte instämde i detta påstående till lika stor
del. TI studenterna som svarat ”Instämmer helt” motiverar detta med att
uppgiften var verklighetsförankrad medan flera har angett svar ”Bra” då
de redan var intresserade.
TD studenter med svar ”Bra” önskade mer diskussion medan de som
svarat ”Nej” motiverar detta med den otydliga uppstarten.

FIGUR	
  8:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  10.	
  	
  

Det visade sig (se figur 9, sid. 97) vara olika inställning bland studenterna
om de tyckte att självstyrda kortare moment varit till nytta för förståelsen
av den efterföljande längre kursen. TI studenterna verkade instämma
medan TD studenterna inte tyckte att momentet ökat förståelsen för den
efterföljande längre kursen.
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FIGUR	
  9:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  11.	
  	
  

I figur 10 kan avläsas att de flesta studenterna vill se mer av självstyrt
lärande, främst TI studenterna. TD gruppen ville att denna typ av uppgift skulle vara mer styrt medan några TI studenter kunde tänka sig att
arbeta mer självständigt.

FIGUR	
  10:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  12.	
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Kommentarer från de som svarat att de önskar mer styrning anger att de
i TI´s fall vill ha mer info om omfattning och redovisning (tydligare svar
på uppgifterna) medan TD vill ha mer handledning och uppföljning.
LITTERATURSÖKNING

Sökningarna lyckades inte identifiera några artiklar, varken vetenskapliga
eller populära. Däremot fick vi många träffar på problembaserat lärande
och en svensk forskare som länge varit aktiv och frekvent citerad var
Charlotte Silén numera vid Karolinska Institutet. Dr Silén kontaktades
och inte heller hon hade några referenser till den typen av korta PBLinspirerade projekt som vi sökte.
DISKUSSION

Det finns ett antal pedagogiska metoder som tangerar problembaserat
lärande, som case-metodik, Montessori och Reggio Emilia där de ofta
tillämpas i grundskolemiljö. I högskolemiljö skulle dessa pedagogiska
grepp kunna översättas till en presentation av en uppgift där studenten
aktivt kan välja vilken del av uppgiften han/hon vill arbeta med, att uppgiften är utformad på ett sådant sätt att den väcker intresse och skapar
motivation till ämnet och där läraren finns mer i bakgrunden som ett
stöd under arbetet.
I utbildning på grundskolenivå är denna typ av pedagogik inte ovanlig.
Inom Montessoripedagogiken har vi hittat ett flertal grundstenar som
även finns inom PBL-inspirerade undervisningsformer. Montessoripedagogiken kännetecknas av en uppmuntran till att eleverna under stor frihet söker, upptäcker och göra egna erfarenheter under sitt lärande med
syfte att väcka deras nyfikenhet (Wennerström & Smeds, 1997). Läraren
inom Montessoriskolan ska hålla sig i bakgrunden när elevernas arbetar
med olika uppgifter och istället observera var eleverna är i sitt lärande för
att kunna stötta dem på bästa sätt och kunna skapa en gynnsam lärandemiljö. Att eleverna själva tar mer ansvar för sitt lärande och att läraren
håller sig i bakgrunden känns igen inom PBL-baserad pedagogik.
Hela Montessoripedagogiken grundas på att eleverna ska utveckla en
egen drivkraft att lära och utvecklas i sitt lärande, någonting det PBL
inspirerade lärandet delar.
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I förskolor finns Reggio Emilia, en pedagogik som spritts över värden
från den Italienska staden med samma namn. Förskolläraren Loris
Malaguzzi kom där att utveckla en filosofi som bygger på fakta och erfarenhet, där lyssnandet har en central roll och barnen står i centrum. Loris
Malaguzzi har sagt: "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet." Förhållningssättet har även här
en stark anknytning till Vygotskijs teorier om fantasi och kreativitet
(Nohrstedt, 2000).
Med tanke på att studenterna inte erbjöds någon handledning varken
under uppstart eller genomförandet av de aktuella momenten så var fråga
två och fyra (se bilaga) olämpligt formulerade eftersom det inte går att
utläsa om studenterna var nöjda med den handledning som inte erbjöds
eller att de var nöjda med att de fick sköta sig själva. Frågan borde snarare ha formulerats som ett påstående av typen; ”Avsaknaden av handledning under uppstarten av momentet bidrog till lärandet.”
För att i mer detalj kunna värdera om svaren på vår frågeställning går att
hitta i enkätmaterialet så korsades svaren med varandra. T.ex. i figur 11
nedan visas hur studenternas intresse väcktes av momenten och om de
ansåg att det gav verkligt lärande. Denna metodik användes vidare i figurerna 12-16. Kodningen av svaren är enligt följande modell: 1 motsvarar
Ja eller Instämmer helt, 2 motsvarar Bra eller Ganska bra, 3 motsvarar
Knappast eller Otillfredsställande och 4 motsvarar Nej.
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Figur 11 visar sambandet mellan fungerande intresseväckare och lärandet
under momentet där linjerna är regressioner för respektive program.

FIGUR	
  11:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  11	
  VS	
  SVAREN	
  	
  
PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  10	
  

I följande tre figurer redovisas förhållanden genom momentet, Intresseväckare – självständigt arbete – ämnesförståelse, utifrån studenternas svar
på frågan om tydligt syfte.
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Figur 12 visar kopplingen mellan tydligt syfte och intresseskapande.

FIGUR	
  12:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  10	
  VS	
  SVAREN	
  	
  
PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  1	
  	
  

Figur 13 visar på önskan om självstyre i relation till tydligt syfte, här var
relationen inte lika tydlig för TI men klarnade när de bifogade kommentarerna beaktades.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
FIGUR	
  13:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  12	
  VS	
  SVAREN	
  	
  
PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  1	
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Figur 14 visar förhållandet mellan ett tydligt syfte och ämnesförståelsen
som uppkommit under momentet.

FIGUR	
  14:	
  	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  11	
  VS	
  SVAREN	
  	
  
PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  1	
  

Efterföljande figurer är subgruppsanalyser där Figur 15 tittar på hur de
som önskar autonomi men med mer styrning (svarsalternativ 3) kan
kopplas till skapat intresse.

FIGUR	
  15:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  UTVALDA	
  SVAR	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  12	
  VS	
  	
  
SVAREN	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  10	
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Figur 16 visar på motsvarande sätt önskan om autonomi i förhållande till
hur studenterna uppskattat redovisningsdelen. Det går inte att påstå att
studenterna som ville ha mer lärarstyrt projekt särskilt uppskattat redovisningen. Figuren visar däremot TI uppskattade diskussionen i samband
med redovisningen i mycket högre grad än TD-studenterna.

Figur	
  16:	
   SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  UTVALDA	
  SVAR	
  PÅ	
  ENKÄTFRÅGA	
  12	
  VS	
  SVAREN	
  PÅ	
  
ENKÄTFRÅGA	
  9	
  
SLUTSATSER

Efter sammanställning av enkätundersökningens svar framgick det att
båda studentgrupperna ville få syftet tydligt utvecklat vid introduktionen
av uppstartsprojekten och se hur introduktionsmomenten var kopplade
till fortsättningen av kursen. Designstudenterna ville ha mer aktiv handledning under genomförandet medan textilingenjörerna var nöjda med
att själva styra projektet men ville ha ett facit vid presentationerna. Vid
redovisningen tyckte textilingenjörerna att diskussionen var givande och
viktig medan textildesignstudenterna tyckte de inte fick feedback på ett
tillfredsställande sätt. I kommentarerna till detta enkätpåstående kunde vi
läsa att textildesignstudenterna saknade en avslutande diskussion. Textildesignerna är vana vid att det inte finns några rätta svar varför reflektionen blir viktig.
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Med ett tydligt syfte och koppling till tillhörande kurs fungerar denna
typ av PBL inspirerade moment mycket bra och blir uppskattat hos studenterna. Vår tro på denna metodik bekräftas också av Jan Ahlqvist, lektor vid avdelningen för Oral diagnostisk radiologi vid Tandläkarhögskolan i Umeå [personlig kommunikation]. Där fortsätter de att använda
introduktionsaktiviteter liknande apelsinprojektet. T.ex. så kommer studenterna att få ut hemliga lådor innehållande ett antal konsumentprodukter som skall identifieras. Jan berättade att de tidigare år har diskuterat grobarhet och strålningsskador av kärnor i frukter. På så vis kopplar
man centrala frågor i kursen till vardagliga föremål.
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BILAGA
UTVÄRDERING AV INTRODUKTIONSMOMENT
SOM DEL I STÖRRE KURS

Som en del i högskolepedagogiska kursen för lärare så genomför vi denna
enkät för att samla in era åsikter om värdet av att starta kursen med intresseväckande projekt. Dina svar är anonyma men sammanställningen
kommer att bli publik. Vi förbehåller oss rätten att använda direkta citat
i den uppsats som kommer att publiceras.
Jag går på programmet:……..
1

2

3

Syftet med introduktionsmomentet var tydligt.
Ja

Kommentar…………………………

Ganska bra

…………………………………………...

Knappast

…………………………………………...

Nej

…………………………………………...

Handledningen under uppstarten av momentet bidrog till lärandet.
Ja

Kommentar…………………………

Ganska bra

…………………………………………...

Knappast

…………………………………………...

Nej

…………………………………………...

Det kändes stimulerande att gruppen själv styrde projektets genomförande.
Ja

Kommentar…………………………

Ganska bra

…………………………………………...

Knappast

…………………………………………...

Nej

…………………………………………...
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4

5

6

7

Handledningen under genomförandet bidrog till lärandet.
Ja

Kommentar…………………………

Ganska bra

…………………………………………...

Knappast

…………………………………………...

Nej

…………………………………………...

Gruppen klarade av att konkretisera uppdraget på egen hand.
Ja

Kommentar………………………………

Ganska bra

…………………………………………...

Knappast

…………………………………………...

Nej

…………………………………………...

Sättet som uppgiften var formulerad på kändes stimulerande.
Ja

Kommentar………………………………

Ganska bra

…………………………………………...

Knappast

…………………………………………...

Nej

…………………………………………...

Mitt lärande under momentet motsvarar mer än väl nedlagd tid i
förhållande till övriga kursen.
Instämmer helt Kommentar ……………………………..
Bra

………………………………………...

Nej

………………………………………...

Total waste of time ……………………………………….

8

Jag känner tillfredställelse över resultatet av vårt projekt.
Instämmer helt Kommentar………………………
Bra

………………………………....

Otillfredsställande …………………………………
Inte alls
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9

Jag tycker diskussionerna i samband med redovisningen var väldigt
givande.
Instämmer helt Kommentar ………………………
Bra

…………………………….

Otillfredsställande ……………………………
Inte alls

10

…………………………….

Introduktionsmomentet har haft avgörande betydelse för mitt intresse
av kursen.
Instämmer helt Kommentar ………………….…..
Bra

……………………………

Otillfredsställande ……………………….......
Inte alls
11

…………………………...

Jag har haft stor nytta för förståelsen av området genom de kunskaper
jag själv tillförskansade mig under momentet.
Instämmer helt Kommentar ……………………..
Bra

………………………........

Otillfredsställande …………………………...
Inte alls
12

……………………………

Jag vill gärna se mer av studentcentrerat lärande.
Ja, men mer autonomt Kommentar ………………….
Ja

…………………….

Ja, men i sådana fall mer styrt

………………........

Nej, verkligen inte

…………………....

Övriga synpunkter
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STUDENTERNAS PERSPEKTIV PÅ LÄRARNAS FÖRMÅGA
ATT MOTIVERA
Osvaldo Salas | Högskolan i Borås

ABSTRACT

Som föreläsare möter man flera utmaningar i sin yrkesroll. En av dessa är
att lyckas motivera studenterna att komma in i ämnet i fråga. Syftet med
uppsatsen är att undersöka huruvida föreläsarna, ur studenternas perspektiv, lyckas motivera dem att arbeta med utbildningsuppgifterna. Ett
annat syfte är att analysera om studenternas prestation och ambitionsnivå
hänger samman med föreläsarnas förmåga att motivera studenterna. För
att få studenternas bedömning av dessa frågor har en enkät designats där
110 studenter från civilekonomprogrammet deltagit. Enkäterna fylldes i
av studenterna, i klassrummet, efter en ordinarie föreläsning under februari 2012. De uppmanades att göra en helhetsbedömning eftersom det
inte handlade om en specifik kurs eller lärare. Det finns många olika
teoretiska ansatser om motivation i vuxnas lärande vilket bland andra
uppmärksammas av Helene Alh (2004). I denna undersökning väljer vi
att använda teorin om motivation som tar i beaktande den ekonomiska
människan och den sociala människan.

I. I N L E D N I N G
Det finns säkerligen en rad faktorer, omständigheter och villkor som
förklaring till varför vi lyckas (eller inte) med personliga mål som till
exempel studierna. En av dessa faktorer är motivation. Själv minns jag att
de ämnen som jag saknade motivation i upplevde jag som omöjliga och
tvingades att lägga extra energi på för att lyckas med.
Forskningen om motivation vid högre utbildning diskuterar många olika
infallsvinklar (Bron & Stattin, 2010; Entwistle, 2009). Forskarna Bron
& Stattin (2010, sid. 129) skriver: ”att stärka intresse och motiv bland
vuxenstuderande underlättas genom att knyta föreläsningar och seminarier till deras erfarenheter, inklusive tidigare kunskaper och färdigheter,
samt att stimulera till att ställa frågor och ha ett kritiskt förhållningssätt”.
Infallsvinkeln motivationens roll i lärandeprocessen och studenternas
aktiva deltagande analyseras av Montero & Tapia (1992) och Covington
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(2000). Forskaren Helene Alh (2004) bidrar med en djup analys av olika
teorier om motivation i högre utbildningar och hänvisar till flera studier
om motivation genomförda både i Sverige och internationellt.
SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR

Som föreläsare möter man flera utmaningar i sin yrkesroll. En av dessa är
att lyckas motivera studenterna att komma in i ämnet i fråga. Syftet med
uppsatsen är att undersöka huruvida föreläsarna, ur studenternas perspektiv, lyckas motivera dem att arbeta med utbildningsuppgifterna. Ett
annat syfte är att analysera om studenternas prestation och ambitionsnivå
hänger samman med föreläsarnas förmåga att motivera studenterna. Ambitionen var från början att ta ett stickprov för att kunna generalisera för
hela Högskolan i Borås. Men resurser och tidsmässiga begränsningar har
inneburit att vi avgränsar vår studie till civilekonomstudenter från årskullarna 2010 och 2011.
BAKGRUND

Det finns många olika motiv som gör att en individ väljer att initiera
högskolestudier. Ett av dessa kan vara motivationen och viljan att läsa
vidare. Dock kan många erfarna lärare intyga att inte alla högskolestudenter är tillräckligt motiverade när de söker sig till högre utbildningar.
Då uppstår frågan hur vi kan stimulera och motivera studenterna med
tanke på att vi utgår ifrån att motivationen är viktig i lärandeprocessen.
Detta resonemang leder till nästa fråga nämligen, om det verkligen är
lärarens uppgift att motivera studenten att lära och söka kunskap? vi har
inget enkelt svar. Det kan dock tilläggas att om läraren lyckas motivera
studenterna blir det till fördel såväl för lärarna som för studenten givet att
det underlättar att förmedla kunskap då studenterna är mer receptiva för
att inhämta kunskap.
Att förstå vikten av att arbeta med motiverade studenter kräver att vi
behöver kunskap om hur studenten själv resonerar i denna fråga vilket
således är intressant att utreda. Döös och Wilhelmson (2010) uppmärksammar att en lyckad lärandeprocess beror på den studerande själv, på
läraren och på möten dem emellan. Därför är det av vikt att skapa intresse för ämnet bland studenterna och därmed få ett aktivt deltagande
bland dem. Det krävs att i viss mån läraren skaffar sig en god insikt om
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studenternas kunskapsuppfattning. Att kunna föreställa sig hur studenten
uppfattar kunskapen kommer dessutom att undvika målkonflikter mellan vad läraren förväntar sig att de ska kunna efter kursens avslutning och
vad studenten själv vill kunna.

II.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Forskarna påpekar att antalet teorier om motivation förmodligen är lika
stort som forskningsfält, Helena Alh (2004). Samma sak gäller definitioner om motivation vilket dessutom kan betyda att det inte finns en
enhetlig definition av motivation. Helena Alh (2004) redovisar 13 olika
definitioner. Hon konstaterar att det saknas en enhetlig definition men
tillägger att ”många verkar överens om att motivation handlar om något
som finns inne i individen och som är relaterat till handling”. Denna
allmänna definition förutsätter i viss mån att det finns en lust att lära hos
individen. Det resonemanget kan leda oss till att läraren kan entusiasmera och motivera studenterna att lära, men det krävs ändå att motivationen och viljan att lära sitter hos individen själv. Bron & Stattin (2010)
framhåller att de som söker sig till högre utbildningar redan är tillräckligt
intresserade och motiverade, men man kan ändå ställa sig frågan om det
ligger i lärarnas roll att stimulera och motivera studenterna.
Synen på lärande och motivation påverkas av två uppfattningar om motivation Bron & Stattin (2010). Den ena som var förhärskande fram till
1970, var deterministisk. Individen var styrd av inre eller yttre krafter
och motivationen berodde på dessa krafters påverkande effekt. Den
andra, från och med 1970, betraktade en aktiv individ vilken målinriktad
skapade ett eget liv Bron & Stattin (2010). Den senare kan i viss mån
kännas igen bland många av dagens studenter som initierar en hög utbildning med tydliga syften. I detta avseende definierar forskarna Bron &
Stattin (2010) åtta olika typer av motiv för att studera.
Eftersom detta arbete studerar motivation hos ekonomistudenter lägger
vi speciellt fokus på teorin om den rationella beslutsfattaren som utvecklades inom nationalekonomin, Helene Alh (2004). Denna teori antar att
varje människa gör en kalkyl över varje transaktion, varje aktivitet och
beslut. Vad det kostar och vad man får ut av den kan betraktas som central princip. Med andra ord strävar individen efter att nyttomaximera
sina individuella handlingar. Diskussion och kritik kretsar mycket om att
denna teori fokuserar på att individen handlar i eget intresse och strävar
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efter att nyttomaximera. Det förefaller detta på sin plats att, utifrån en
snäv ekonomisk horisont, analysera ekonomistudenternas motivation
med nyttomaximering som underlag.

III.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Hur en grupp individer bedömer, tänker eller reagerar, kan undersökas
genom att använda en kvalitativ studie. Genom att intervjua några utvalda personer kan man få fram individernas ställningstagande i någon
specifik fråga. Om man däremot är intresserad av att generalisera är en
kvantitativ metod betydelsefullare. I denna studie är vårt intresse att undersöka huruvida studenternas prestation och ambitionsnivå hänger
samman med föreläsarnas förmåga att motivera studenterna. Vi kommer
alltså att generalisera och inte att fördjupa oss i om vad några individer
tycker. Det är viktigt att markera att vi inte menar att den ena metod
utesluter den andra, utan den kvantitativa metoden passar vårt syfte
bättre.
En enkät användes som datainsamlingsmetod. Enkäten som består av 12
frågor (se appendix) besvarades av 110 studenter från civilekonomprogramet. Enkäterna fylldes i av studenterna i klassrummet efter en ordinarie föreläsning under februari månad. De uppmanades att göra en helhetsbedömning eftersom det inte handlade om en specifik kurs eller en
specifik lärare.
TABELL	
  1:	
   DEMOGRAFISK	
  ÖVERSIKT	
  AV	
  DELTAGANDE	
  STUDENTER.	
  	
  
ANDEL	
  I	
  ANTAL	
  &	
  PROCENT.	
  
KÖN	
  

	
  	
  

	
  	
  

N	
  

ÅLDER	
  

*

FÖRÄLDRARNA	
  ÄR	
  FÖDDA	
  BÅDA	
  I	
  	
  

<	
  21	
  

21-‐25	
  

>25	
  

SVERIGE	
  

UTOMLANDS	
  

**	
  

KVINNOR	
  

61	
  (55) 	
  

27	
  

30	
  

4	
  

46	
  

10	
  

5	
  

MÄN	
  

49	
  (45)*	
  

19	
  

25	
  

5	
  

35	
  

13	
  

1	
  

TOTALT	
  (N)	
  

110	
  

46	
  

55	
  

9	
  

81	
  

23	
  

6	
  

42	
  

50	
  

8	
  

74	
  

21	
  

5	
  

TOTALT	
  (PROCENT)	
  

*

	
  	
  

Procent

** Med en förälder född utomlands
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Vi använder beskrivande statisk och regressioner för att studera vilka
trender och eventuella samband mellan olika variabler som förekommer.
Tabell 1 beskriver deltagarnas demografiska karakteristika. Andelen
kvinnor (61 procent) är klart större än män (49 procent). De flesta deltagarna är unga och med liten arbetslivserfarenhet vilket man bland annat
förstår av att genomsnittåldern är 22 år. Det bör tilläggas att enbart 9
procent av deltagarna är äldre än 25 procent. När det gäller etnicitet redovisar tabell 1 att andelen studenter med båda föräldrarna födda utomlands är 21 procent och studenter med minst en föräldrar födda utomlands är 5 procent. Med andra ord är andelen studenter med utländsk
bakgrund överrepresenterade vid jämförelse med rikets andel medborgare
med utländsk bakgrund.

IV.

EMPIRISKT RESULTAT

Figur 1 redovisar frågan: ”ange hur många timmar/vecka du lägger ner på
dina studier (exklusive föreläsningar)”. Som framgår av figuren är andelen studenter som ägnar studierna mellan 33-40 timmar per vecka ganska
få. Mer än hälften av deltagande studenter ägnar mellan 0 och 16 timmar
åt studierna. Det är uppenbart att studenternas studietidsinsatser är låga
och man kan ställa sig frågan om, ekonomistudier kräver få studietimmar
för att klara examination? Vi saknar relevant information om vilka
bakomliggande faktorer som förklarar detta uppseendeväckande resultat.

FIGUR	
  1:	
   STUDENTERNAS	
  ANTAL	
  STUDIETIMMAR	
  PER	
  VECKA.	
  ANDEL	
  I	
  PROCENT.	
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I Tabell 2 redovisas två frågor som mäter studenternas ambitionsnivå. I
en skala mellan 1 till 5 svarade studenterna på frågorna: ”Jag läser systematiskt och flitigt därför att jag verkligen vill lära mig alla ämnen väl”
och ”Jag nöjer mig med att klara mina tentamina med G”. Som vi kan
observera i tabellen är ambitionsnivån någorlunda hög eftersom många
anger att man läser flitigt och inte bara strävar efter att få betyg G. Detta
resultat blir svårtolkat när det jämförs med den tidigare frågan, dvs. hur
många timmar per vecka man lägger ner, eftersom man kan tycka att en
hög ambitionsnivå borde hänga samman med hög insatstid. Här skulle
behövas ytterligare en studie som undersöker vilka bakomliggande variabler som ingående förklarar studenternas ambitionsnivå.
TABELL	
  2:	
  	
   STUDENTERNAS	
  AMBITIONSNIVÅ.	
  ANDEL	
  I	
  PROCENT.	
  
JAG	
   LÄSER	
   SYTEMATISKT	
   OCH	
   FLITIGT	
   JAG	
  NÖJER	
  MIG	
  MED	
  ATT	
  KLARA	
  
DÄRFÖR	
  ATT	
  JAG	
  VERKLIGEN	
  VILL	
  LÄRA	
   MINA	
  TENTAMINA	
  MED	
  G.	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  STÄMMER	
  INTE	
  

1	
  

4	
  

15	
  

	
  	
  

2	
  

19	
  

19	
  

	
  	
  

3	
  

32	
  

24	
  

	
  	
  

4	
  

34	
  

24	
  

	
  STÄMMER	
  HELT	
  

5	
  

11	
  

18	
  

MIG	
  ALLA	
  ÄMNEN	
  VÄL.	
  	
  

	
  

Tabell 3 redovisar fyra frågor som tillsammans mäter hur lärarna, ur student perspektiv, stimulerar och motiverar studenterna att läsa och engagera sig i undervisningen. Resultatet är intressant och kanske inte ett bra
betyg för undervisande personal. Det är inte en stor andel av studenterna
som anser att lärarna motiverar dem att läsa och delta i undervisningen.
På frågan om lärarna motiverar studenterna att intressera sig i studierna
svarar endast fyra procent ”ja, absolut” och 39 procent ”ja, ganska bra”
alltså mer än hälften känner att lärarna inte är inspirationskällor. Det är
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värt att tillägga att studenterna är nöjda med lärarnas roll om vi beaktar
att bästa resultatet återfinns på frågan: ”lärarna gör exempel som underlättar förståelse för ämnet”.
TABELL	
  3:	
   HUR	
  LÄRARNA,	
  UR	
  ETT	
  STUDENTPERSPEKTIV,	
  MOTIVERAR	
  DEM	
  ATT	
  LÄSA.	
  	
  
ANDEL	
  I	
  PROCENT.	
  
	
  	
  

JA,	
  ABSOLUT	
  

LÄRARNA	
  MOTIVERAR	
  STUDENTERNA	
  ATT	
  
INTRESSERA	
  SIG	
  FÖR	
  ÄMNET	
  I	
  FRÅGA.	
  
LÄRARNA	
  GÖR	
  EXEMPEL	
  SOM	
  UNDERLÄTTAR	
  
FÖRSTÅELSE	
  FÖR	
  ÄMNET.	
  
LÄRARNA	
  INBJUDER	
  TILL	
  AKTIVT	
  
DELTAGANDE.	
  
LÄRARNAS	
  INSATSER	
  ÄR	
  SÅ	
  PASS	
  ÄR	
  	
  
SÅ	
  INTRESSANTA	
  ATT	
  DE	
  ÖKAR	
  MIN	
  	
  

AMBITIONSNIVÅ	
  FÖR	
  ATT	
  SÖKA	
  KUNSKAP.	
  

JA,	
  

NEJ,	
  

NEJ,	
  

VET	
  EJ	
  

GANSKA	
   INTE	
  SÅ	
   ABSOLUT	
  

	
  

BRA	
  

BRA	
  

INTE	
  

	
  

4	
  

39	
  

49	
  

7	
  

1	
  

14	
  

62	
  

19	
  

4	
  

1	
  

6	
  

36	
  

51	
  

6	
  

1	
  

3	
  

40	
  

48	
  

7	
  

2	
  

I tabell 4 redovisas studenterna uppfattning om sina lärare (gäller kurser
som lästes under hostterminen 2011). Som framgår av tabellen är studenterna för det mesta nöjda med lärarnas insats. Det kan tyckas att studenternas goda inställning till lärarna borde uttrycka sig i att studenterna
känner sig motiverade av lärarnas insats. I båda tabellerna (3 och 4) är
resultaten koncentrerade bland svaren ”ja, absolut” och ” ja, ganska bra”
men vi kan dock inte fastställa att det finns något samband. För att ta
reda på om hur dessa variabler förhåller sig till varandra genomförde vi
ett korrelationstest med samtliga variabler (tabell 3 och 4). Testet visade
inte några signifikanta samband variablerna emellan.
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TABELL	
  4:	
   STUDENTERNAS	
  OMDÖME	
  OM	
  LÄRARNA	
  OCH	
  UNDERVISNINGEN.	
  	
  
ANDEL	
  I	
  PROCENT.	
  
	
  
	
  	
  

LÄRARNA	
  GÖR	
  ETT	
  SÄKERT	
  INTRYCK	
  
NÄR	
  DE	
  PRESENTERAR	
  INNEHÅLLET	
  
JAG	
  ANSER	
  ATT	
  FÖRELÄSNINGARNA	
  
ÄR	
  VÄL	
  STRUKTURERADE.	
  
JAG	
  UPPLEVER	
  ATT	
  LÄRARNA	
  ÄR	
  VÄL	
  
PÅLÄSTA.	
  
JAG	
  FINNER	
  EN	
  RÖD	
  TRÅD	
  OCH	
  	
  
HELHET	
  I	
  ÄMNET.	
  

JA,	
  

JA,	
  

NEJ,	
  INTE	
  

NEJ,	
  

VET	
  EJ	
  

ABSOLUT	
  

GANSKA	
  

SÅ	
  BRA	
  

ABSOLUT	
  

	
  

17	
  

57	
  

23	
  

2	
  

1	
  

10	
  

69	
  

20	
  

1	
  

0	
  

30	
  

62	
  

6	
  

1	
  

1	
  

15	
  

59	
  

25	
  

1	
  

0	
  

BRA	
  

INTE	
  

Med hjälp av statistiska metoder undersökte vi om det föreligger samband mellan frågorna. Vi testade frågan som mäter studenternas studieinsats (Ange hur många timmar/vecka du lägger ner på dina studier”) och två
frågor som mäter studenternas ambitionsnivå (Jag läser systematiskt och
flitigt därför att jag verkligen vill lära mig alla ämnen väl” och ”Jag nöjer
mig med att klara mina tentamina med G”) mot de frågorna som redovisas
i tabell 3. Vi genomförde alltså tre regressionsanalyser. De erhållna resultaten visade låga determinationskoefficienter 57( R2) vilket betyder att
de variablerna som redovisas i tabell 3 har en liten förklaringsgrad på
studenternas studieinsats och ambitionsnivå. Det bör också tilläggas att
variablerna som kön, ålder och etnicitet inte visade några statistiskt signifikanta resultat.

57

Determinationskoefficienten (R2) anger hur stor del av variationen i den
beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. R2 kan
anta värden mellan 0 och 1, där värdet 0 erhålls om inga samband alls föreligger mellan oberoende och beroende variabler.
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DISKUSSION

Denna studie hade som syfte att undersöka huruvida föreläsarna, ur studenternas perspektiv, lyckas motivera dem att arbeta med utbildningsuppgifterna. Studenterna anger låg vikt till lärarnas insatser vad gäller att
stimulera och motivera. Det kan tyckas att datamaterialet inte är tillräckligt omfattande för att kunna dra några starka slutsatser. Det är dock ett
intressant resultat som ger en indikation om hur lyckad (eller inte lyckad)
lärarens roll som inspiratör är. Studenternas studieresultat är på det stora
hela bra och som framkommer i enkäten är deras ambitionsnivå hög.
Men dessa två positiva inslag kan tydligen inte tillskrivas föreläsarnas
förmåga att motivera studenterna. I detta avseende kan vi tillägga att
motivation inte saknas bland studenterna. Frågan är varifrån inspirationen att läsa kommer. För framtida forskning kan två frågor vara av
intresse. Den ena är hur viktigt det är för studenterna att bli inspirerade,
stimulerade och motiverade av lärarna, och den andra är hur föreläsaren
kan motivera sina studenter.
Som vi påpekade tidigare, finns det inte en enhetlig teori om studenternas motivation Därför kan det, i vissa fall, tyckas att varje specifik fråga
kräver många antaganden eftersom de teoretiska utgångspunkterna inte
är tillräckliga för att förklara vårt studieobjekt. När det specifikt gäller
studenternas perspektiv på lärarnas förmåga att motivera är forskningen
inte alls omfattande. Den är idag tämligen liten vilket innebär att ett
stort område väntar på forskarvärldens intresse.
De beskrivande tabellerna ger en värdefull information om studenternas
ambitionsnivå och hur de upplever att lärarna stimulerar och motiverar
att lära, söka kunskap och engagera sig i utbildningen. I viss mån låter
det motsägelsefullt att studenterna inte ägnar många timmar per vecka åt
studierna och samtidigt framträder i statistiken en hög ambitionsnivå.
Detta leder till att det uppstår en rad frågor men vi saknar bakgrundsvariabler som kan ge närmare svar på hur detta hänger samman.
Efter min långa erfarenhet som lärare är jag faktiskt inte förvånad att
studenterna ägnar lite tid åt studierna. Samtidigt måste jag tillägga att
studenternas studieresultat är positiva och inte många hoppar av utbildningen. Konceptet kanske är deras höga ambitionsnivå och nyttomaximeringshållning. Det skulle vara intressant att forska vidare för att få
bakgrundsinformation om vilka eventuella faktorer som spelar roll i förhållandet mellan hög ambitionsnivå och få antal studietimmar som
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genomsnittsstudenten lägger ner per vecka. Att kunna identifiera bakomliggande faktorer och hur dessa uppkommer och förhåller sig till varandra
skulle också vara betydelsefullt. Denna värdefulla information kan utgöra
ett utmärkt underlag för att utforma riktlinjer för om hur vi skulle kunna
ta tillvara studenternas höga ambitionsnivå i undervisningen. Det kan
också tilläggas att denna information skulle kunna hjälpa beslutsfattaren i
strävan att effektivisera och hålla en god nivå på undervisningen.
Slutligen hittade vi inte några statistiska sambandet mellan de undersökta
variablerna, dvs. samband mellan studenternas prestation och lärarnas
förmåga att motivera studenterna att läsa. Det är således betydelsefullt ur
motivationsteorier i högre utbildningars synvinkel att forska vidare om
detta område.
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APPENDIX
ENKÄT
GLÖM INTE ATT FÖLJANDE FRÅGOR GÄLLER FÖRRA TERMINEN, DVS.
HT2011.

1.

För varje påståendefråga ska du endast kryssa i ett alternativ.

Använd som underlag ditt sammantagna intryck av lärarnas undervisning
och roll som kunskapsförmedlare.
JA,	
  

	
  	
  

JA,	
  

NEJ,	
  

NEJ,	
  

1.1 LÄRARNA	
  GÖR	
  ETT	
  SÄKERT	
  INTRYCK	
  NÄR	
  DE	
  
PRESENTERAR	
  INNEHÅLLET.	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

1.2 LÄRARNA	
  MOTIVERAR	
  STUDENTERNA	
  ATT	
  
INTRESSERA	
  SIG	
  FÖR	
  ÄMNET	
  I	
  FRÅGA.	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

1.3 LÄRARNA	
  GÖR	
  EXEMPEL	
  SOM	
  UNDERLÄTTAR	
  
FÖRSTÅELSE	
  FÖR	
  ÄMNET	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

1.4 LÄRARNA	
  INBJUDER	
  TILL	
  AKTIVT	
  DELTAGANDE	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

1.5 JAG	
  ANSER	
  ATT	
  FÖRELÄSNINGARNA	
  ÄR	
  VÄL	
  
STRUKTURERADE.	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

1.6 JAG	
  FINNER	
  EN	
  RÖD	
  TRÅD	
  OCH	
  HELHET	
  I	
  	
  
ÄMNET.	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

1.7 LÄRARNAS	
  INSATSER	
  ÄR	
  SÅ	
  PASS	
  INTRESSANTA	
  
ATT	
  DE	
  ÖKAR	
  MIN	
  AMBITIONSNIVÅ	
  FÖR	
  ATT	
  	
  
SÖKA	
  KUNSKAP	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

2.

BRA	
  

ABSOLUT	
  

VET	
  EJ	
  

ABSOLUT	
  

GANSKA	
   INTE	
  SÅ	
  
BRA	
  

INTE	
  

Ange hur många timmar/vecka du lägger ner på dina studier (exklusive föreläsningar).
________Timmar
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3.

Om du skulle betygsätta dig själv på en skala mellan 1 och 5, vilket
värde skulle du sätta på följande resonemang.

Jag läser sytematiskt och flitigt därför att jag verkligen vill lära mig alla
ämnen väl.
stämmer inte

1 ….
4.

stämmer helt

2….

3….

4….

5….

Jag nöjer mig med att klara mina tentamina med G.
stämmer inte

1 ….

stämmer helt

2….

3….

4….

5….

BAKGRUND

5.

Kön: □ Man □ Kvinna

6.

Ålder: ______

7.

Mina föräldrar är födda:
båda i Sverige □ båda utomlands □ en utomlands □
ETT STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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eHÄLSA

INOM VÅRDUTBILDNINGEN I BORÅS

Kenneth Jönsson, Sara Larsson och Leif Sandsjö | Högskolan i Borås
VAD FINNS OCH HUR KAN DEN FÖRSTÄRKAS?

INLEDNING

eHälsa är en relativt ny och sammanfattande benämning på aktiviteter
eller insatser där informations- och kommunikationsteknologi används
för att bibehålla eller återskapa god hälsa. Satsningar inom eHälsaområdet presenteras ofta som lösningen på hur samhället inom tillgängliga
resurser även i framtiden ska kunna erbjuda bra vård till alla trots en
ökande andel, ofta multisjuka, äldre som dessutom förväntas ställa högre
krav på den vård som erbjuds än tidigare. En grundläggande förståelse för
eHälsa utgör därmed ett viktigt perspektiv för vårdstudenterna att ha
med sig ut i arbetslivet.
BAKGRUND

Begreppet eHälsa formulerades i slutet av 90-talet som en sammanfattande benämning på de nya aktiviteter inom hälsa och sjukvård som möjliggjordes genom introduktionen av internet. Benämningen eHälsa är
alltså formulerad enligt samma princip som epost, ehandel, elärande och
liknande benämningar för snarlika och parallella processer inom andra
områden. Relativt omgående breddades begreppet eHälsa från att gälla
användningen av internet till en mera allmän benämning på aktiviteter
där informations- och kommunikationsteknologi används inom hälsa
och sjukvård. En ofta citerad definition av eHälsa är:
e-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, public health and business, referring to health services and
information delivered or enhanced through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term characterizes not
only a technical development, but also a state-of-mind, a way of
thinking, an attitude, and a commitment for networked, global
thinking, to improve health care locally, regionally, and worldwide by using information and communication technology.
(Eysenbach, 2001)
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Denna definition tydliggör inte bara vad den nya tekniken kan bidra
med för att förenkla informationshantering inom vården utan lyfter även
fram förväntade effekter kring hur vi förhåller oss till vård i ett lokalt,
regionalt och globalt perspektiv som en följd av tillämpningen av ny teknik. Vid Europeiska kommissionens första möte om eHälsa jämställde
Silber (2003) de nya möjligheter som tillskrivs området med tidigare
omvälvande utvecklingssteg i medicinhistorien:
eHealth is the single-most important revolution in healthcare
since the advent of modern medicine, vaccines, or even public
health measures like sanitation and clean water.

EU-samarbetet inom eHälsaområdet har sedan dess utvecklats till att
gälla hur medborgarnas hälsa kan förbättras med hjälp av informationsoch kommunikationsteknik samt hur denna teknik kan bidra till effektivitets- och produktivitetsvinster i hälso- och sjukvården inom och mellan
deltagarländerna. Ett speciellt fokus har lagts vid hur EU-länderna ska
samverka kring elektroniska patientjournaler och hur kommunikationen
kan underlättas mellan patient och vårdgivare inom hela EU-området
(epSOS, 2008). Sverige intar en ledande position vad det gäller implementeringen av eHälsolösningar och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) koordinerar samarbetet inom epSOS (Smart Open Services for
European Patients), ett projekt som ska demonstrera hur elektroniska
patientjournaler kan göras tillgängliga mellan olika journalsystem i
Europa.
I Sverige är det Socialstyrelsen som har det nationella ansvaret för eHälsa.
Via den nationella eHälsostrategin är den svenska delen av sammanhållen
journalföring på väg att realiseras genom den Nationella patientöversikten (NPÖ) som kort kan sammanfattas som Rätt information till rätt
person vid rätt tillfälle (Inera, 2012). Från och med slutet av 2012 ska
information från en patients alla journaler via NPÖ vara tillgänglig för
behörig personal förutsatt att patienten gett sitt samtycke (CEHIS,
2012). Även om informationshantering och elektroniska patientjournaler
är det som nu fokuseras i den nationella eHälsostrategin innebär eHälsa
mera allmänt helt nya möjligheter till rationalisering och effektivisering
av hälso- och sjukvård inte minst genom utökade möjligheter till distanssjukvård när mer hälso- och sjukvård görs lätt tillgänglig i hemmiljön.
Silbers påstående ovan om eHälsans betydelse för folkhälsan som jämförbar med de revolutionerande upptäckterna av vaccinet eller hygienens
betydelse för att förhindra spridning av smitta kanske är mera rätt än
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man först anar... Oavsett graden av riktighet i detta påstående är det ingen tvekan om att eHälsautvecklingen kommer att innebära genomgripande förändringar av vård och omsorg och att utbildningen av vårdens
personal därmed också måste anpassas till den nya situationen.
SYFTE

Syftet med föreliggande arbete är att studera i vilken utsträckning eHälsa
förekommer i utbildningen på Vårdhögskolan i Borås (VHB) samt föreslå åtgärder för att öka studenternas förståelse för vad eHälsa är och hur
eHälsa kan bidra i utvecklingen av framtidens vård.
METOD

En inventering av begreppet eHälsa gjordes på vårdutbildningen vid
Högskolan i Borås via sökningar i institutionen för vårdvetenskaps kursdokumentation och via intervjuer av institutionens ledning och programansvariga.
På VHB ges förnärvarande totalt 69 kurser fördelade på 39 kurser inom
de sju programmen och ytterligare 30 som ges som fristående kurser.
Samtliga dessa kursplaner genomsöktes elektroniskt efter begreppet
”ehälsa” och genomlästes med avseende på kursinnehåll som berör
elektronisk journalföring och informationshantering.
Korta intervjuer (ca 10 minuter) genomfördes med samtliga sju programansvariga samt fyra av nio i institutionens ledningsgrupp. Vid intervjun ställdes frågor kring den intervjuades kännedom om eHälsa samt
eHälso-innehåll i kursutbudet.
RESULTAT

Den elektroniska sökningen efter ”eHälsa” i de sju program och 30 fristående kurser som ges vid Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan
i Borås gav inga träffar. Vid genomläsningen efter eHälsarelaterat innehåll som elektronisk informationshantering och journalhantering identifierades fem kurser med ehälsorelaterade moment. I grundutbildningen
fanns inget tydligt eHälsainnehåll men kursen ”Komplex vård” tar upp
specifika vårdproblem som rör teknikberoende patienters vårdbehov i
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hemmet. På specialistnivå hade två av de sju programmen eHälsarelaterat
innehåll. Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning på anestesisjukvård behandlar ”grundprinciper för medicinteknisk utrustning
inom specialområdet”. Den tydligaste anknytningen till eHälsa görs
inom Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård där tre av fyra kurser har innehåll kring regelverk om medicinteknisk utrustning och hur olika kommunikations- och informationssystem tillämpas inom ambulanssjukvård.
Vid intervjuerna beskrev tre av de sju programansvariga samt en av de
fyra från ledningen att de hade vaga uppfattningar eller otillräcklig kunskap om eHälsa. Vid dessa intervjuer framkom att specialistprogrammet
för distriktssköterskor under innevarande läsår introducerat en specifik
föreläsning om eHälsa ”eHälsa som stöd för patient, närstående och personal” och, i anslutning till denna föreläsning, även litteratur inom området.
DISKUSSION

Vår studie är baserad på ett begränsat material men resultatet av intervjuerna och genomgången av kursplanerna visar på en stor potential till förbättring av eHälsa i vårdutbildningen på Högskolan i Borås. En nyligen
genomförd enkätstudie58 visar på liknande förhållanden på andra lärosäten och att vårdutbildningen i Borås inte verkar avvika i negativ riktning.
Utöver det låga antalet intervjuade måste också nämnas metodologiska
svårigheter kring begreppet eHälsa och sökning efter begreppet i kursplanerna. Dels kan eHälsa skrivas på många olika sätt, ibland används den
engelska form eHealth, men framförallt att termen i Sverige börjat användas mer allmänt först under de senaste åren. Ett tydligt exempel på
detta är att den svenska satsningen på eHälsa med ursprung i EU-samarbetet eHealth (eEurope, 2005) kallades ”Nationell IT-strategi för vård
och omsorg” när den överlämnades till regeringen i mars 2006 (Regeringskansliet, 2005). I socialdepartementets revidering 2010 skriver man
i inledningen ”För att understryka vikten av att IT nu är en naturlig del i
hälso-och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsutveckling, sätter vi
nu utökat fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken
snarare än den tekniska utvecklingen. Vi byter därför nu också namn på
58

David Liljequist, Vårdförbundet, ”eHälsa i vårdutbildningarna finns det”
Presentation på Vitalis, Svenska mässan, Göteborg, 2012-04-18.
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den Nationella IT-strategin för vård och omsorg till Nationell eHälsa –
Strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Begreppet eHälsa ges i och med denna markering både utökad legitimitet
och en vidare och mer verksamhetsorienterad betydelse som mer direkt
relaterar till vårdprofessionens vardag jämfört med skrivningen fyra år
tidigare. Naturligtvis har detta ännu inte fått effekt i styrdokument för
vårdutbildningarna vars senaste utgåva är från 2005 (Socialstyrelsen,
2005). I den av Svenska sjuksköterskeföreningens Sektion för omvårdnadsinformatik (SOI) formulerade ”Kompetensbeskrivning för sjuksköterskeutbildningen” (2011) väljer SOI att använda termen ”Hälsoinformatik” som en benämning på metoder och tekniker för insamling, hantering och utvärdering av information inom hälso- och sjukvård. I denna
kompetensbeskrivning stödjer SOI sig på rapporten Quality and Safety
Education for Nurses (QSEN) (2011) som definierar informationskompetens som ”att kommunicera, hantera kunskap, minimera avvikelser och
underlätta beslutsfattande” (SOIs översättning) och att QSEN definierar
informatik som en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. I den för
tillfället gällande kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska
(Socialstyrelsen, 2005) berörs varken informatik eller eHälsa. Givet
denna bakgrund är det kanske inte så konstigt att flera av deltagarna i
våra intervjuer beskriver en osäkerhet inför begreppet eHälsa eller att de
upplever att de har en otillräcklig kunskap om området.
Vårt intervjumaterial är litet men indikerar möjligen att deltagarna på
ledningsnivå är bättre informerade i ämnet än de programansvariga. En
möjlig förklaring till detta kan vara att Högskolan i Borås var tidigt ute
och framgångsrika med att tillämpa kommunikations- och videoteknik
för att stödja äldre och deras anhöriga i att bo kvar i hemmet genom det
så kallade ACTION (Assisting Carers using Telematics Interventions to
meet Older persons Needs) projektet (ACTION Caring AB, 1997).
Detta tidiga och lyckade exempel på eHälsa är kanske inte känns igen
som ett eHälsaprojekt eftersom det var etablerat och välkänt innan begreppet eHälsa introducerades (se termen ”Telematics” i projekttiteln).
En ytterligare anledning kan vara att projektet inte i första hand rör traditionell sjukvård utan fokuserar stöd till äldre i hemmet och därmed lyder
under socialtjänsten och kommunernas omsorgsverksamhet. Denna del
av samhällets vård och omsorgsinsatser tydliggörs först i den senaste utgåvan av socialstyrelsens Nationell eHälsa (Regeringskansliet, 2010) som
tydligt inkluderar socialtjänsten inom eHälsaområdet. ACTION projektet och även de tidiga exempel på telemedicinska tillämpningar som
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finns inom ambulansvård och centrerade kring VHBs ”preHospen”
(Högskolan i Borås, 2008), det forskningscentrum för forskning och
utveckling av prehospital akutsjukvård som förklarar de tydliga
eHälsainslagen inom specialistsköterskeutbildningen med inriktning mot
ambulanssjukvård, kan ha medfört att många inom vårdvetenskap på
Högskolan i Borås inte ser ”skogen för alla träd”. Sannolikt ligger dessa
tidiga exempel på eHälsaaktiviteter kopplade till VHB även bakom Borås
framstående position bland landets kommuner vad det gäller tillämpningen av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen (Modig, 2012).
Inte desto mindre visar vår studie att vårdutbildningen i Borås behöver
stärkas med avseende på eHälsa och hälsoinformatik. I nuläget ges de
examinerade studenterna både på grund- och specialistnivå en bristfällig
beredskap att möta dagens mångfacetterade sjukvård där eHälsa redan är
en naturlig del av verksamheten. Att inte ge studenterna nödvändig kunskap och förståelse om hur informations- och kommunikationsteknologi
redan idag integreras i praktisk hälso- och sjukvårdsverksamhet kan leda
till onödiga svårigheter under den första tiden i yrket och i mötet med
patienter vilket kan riskera den vårdvetenskapliga hållningen. Det fokus
som idag finns på patientcentrerad vård och hur patienten kan stödjas till
egenvård och ges förutsättningar att bättre förstå hur olika faktorer bidrar
till den egna hälsan är tätt kopplat till och en central del av eHälsa. Utöver de nämnda aspekterna i mötet med patienten ger den nationella
eHälsosatsningen också helt nya förutsättningar i det vårdadministrativa
arbetet där elektronisk journalföring, beslutsstöd och vårdplaneringsverktyg redan är en naturlig del av verksamheten.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Vi föreslår följande insatser för att stärka eHälsa och hälsoinformatik på
vårdutbildningen vid Högskolan i Borås:
STÄRKA LEDNING OCH LÄRARNAS KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
FÖR eHÄLSA

Vår studie visar att ledning och lärare behöver ges möjlighet till kompetensutveckling inom området eHälsa/hälsoinformatik. Detta kan ske dels
genom att personalen uppmuntras och ges möjlighet till deltagande i det
omfattande utbud av konferens och temadagar som följer på den nationella eHälsosatsningen, dels genom att stärka det interna arbetet där
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eHälsa kan användas som ett perspektiv i diskussioner och utvecklingsarbete och på det sättet ge eHälsa en tydligare roll och närvaro i verksamheten. I linje med SOIs kompetensbeskrivning (2011) kan detta utvecklingsarbete fokuseras på de tre huvudområdena Omvårdnadens teori
och praktik, Forskning, utveckling och utbildning samt Ledarskap. Ett tydligt mål i SOIs kompetensbeskrivning är att ledning och lärare vid lärosäten som ger vårdutbildning ska vara goda förebilder och visionärer
kring användningen av eHälsa/hälsoinformatik men också ha ett kritiskt
förhållningssätt och kunna ta ett tydligt ansvar för att problematisera
utvecklingen och tydliggöra eventuella problem med föreslagna
eHäsolösningar.
eHÄLSA PÅ GRUNDUTBILDNINGEN
Med utgångspunkt i den breda tillämpning som eHälsa och hälsoinformatik har inom vård och omsorg föreslår vi att ett eHälsaperspektiv integreras i befintliga kurser i grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet. Dels är det svårt att skapa utrymme för en helt ny kurs i grundutbildningen (vilka andra kurser/kursmoment ska i så fall strykas?), dels ser
vi det som kontraproduktivt att samla eHälsa i en isolerad kurs. Ämnet
lämpar sig mycket väl som tvärperspektiv i grundutbildningen och som
utgångspunkt för diskussioner, grupp- eller enskilda studentarbeten. För
att detta ska komma till stånd måste dock centrala begrepp och en
grundläggande kännedom om eHälsa/hälsoinformatik introduceras redan
i grundutbildningens inledande kurs ”Introduktion till vårdvetenskap
med inriktning mot omvårdnad”. I enlighet med grundläggande modeller kring lärande (Toohey, 1999, s. 153-156) där ett ämne/innehåll
efter en första introduktion kan fördjupas, praktiseras och provas av studenten som därigenom ges feedback för egen reflektion, kan eHälsa, rätt
integrerad i grundutbildningen, användas vid många tillfällen och i olika
ämnen under grundutbildningen. I SOIs kompetensbeskrivning (2011)
beskrivs informatik som ett av sjuksköterske-utbildningens sex kärnkompetenser och att dessa kärnkompetenser ska finnas som röda trådar genom hela utbildningssystemet och sammanflätas med övriga kunskapsområden. Genom att introducera ämnet redan i introduktionskursen kan
ämnet integreras i princip grundutbildningens samtliga kurser enligt
samma eller snarlik modell som Högskolan i Borås idag använder för
området Hållbar utveckling.
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eHÄLSA INOM DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är speciellt intressant ur
ett eHälsaperspektiv eftersom den i de flesta fall är studentens första kontakt med många av de verktyg som ryms inom den nationella eHälsasatsningen. I planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen är
det därför viktigt att säkerställa att var och en av studenterna verkligen
ges möjlighet att lära sig använda och få praktisk erfarenhet av elektroniska journalsystem, interaktiva beslutsstöd och verktyg för samordning
och planering av vårdinsatser. Utöver ren applikationskunskap (vilken
knapp?) ges studenten genom denna praktiska hantering erfarenheter
som är värdefulla för att på ett mera övergripande plan förstå hur olika
system samverkar. Vidare bör VFU ge studenten tillfälle till och erfarenhet kring att informera patienter om deras rättigheter i relation till
elektronisk informationshantering samt om sekretess och integritetsfrågor. Dessa erfarenheter kan sedan tas tillvara och användas i den fortsatta
utbildningen i en tidig form av arbetsintegrerat lärande.
eHÄLSA PÅ SPECIALISTNIVÅ
På specialistnivå bör kunskapen om eHälsa/hälsoinformatik fördjupas
utifrån grundutbildningens mål om användning/hantering och grundläggande kännedom om ämnet till att utveckla en djupare förståelse och
därigenom kunna förklara, värdera, riskbedöma och kritiskt granska
aspekter av eHälsa inom respektive specialistområde. Högskolan i Borås
har idag ingen specialistutbildning inom hälsoinformatik. Utifrån SOIs
kompetensbeskrivning (2011) där informatik lyfts fram som en av sjuksköterskornas kärnkompetenser kan det vara strategiskt viktigt att inrätta
ett magisterprogram inom området. Utöver ovan nämnda fördjupning
som bör ingå allmänt på specialistnivå bör ett specialistprogram inom
eHälsa eller hälsoinformatik även ge specialistsköterskan inom detta område förutsättningar att delta i kravställande, design, utformning, upphandling, införande och utvärdering av nytta och begränsningar av eHälsolösningar samt vara en förebild och visionär inom området (SOI,
2011).
eHÄLSA SOM PROFILÄMNE PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS
eHälsa är ett ämne som relaterar till Högskolan i Borås samtliga institutioner. Det finns följaktligen förutsättningar att ge en högskolegemensam
kurs på masternivå som är öppen för studenter från alla masterprogram.
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Via till exempel problembaserat lärande kan studenterna i en sådan kurs
ta sig an ett större tvärdisciplinärt problem eller projekt och samverka
över institutionsgränserna.
SLUTSATSER

Vårdutbildningen på Högskolan i Borås behöver utvecklas med avseende
på eHälsa. Det är inte pedagogiskt motiverat att eHälsa ges som en egen
kurs utan ämnet bör istället integreras i befintliga kurser både i grundutbildningen och på specialistnivå. En förutsättning för att en satsning på
eHälsa ska lyckas är att lärarna ges möjlighet till kompetensutveckling
inom eHälsa och kontinuerlig vidareutveckling av forsknings-, utvecklings- och utbildningsaktiviteter inom området.
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INTRODUKTION PÅ DEN NYA ARBETSPLATSEN
Anna Einerskog, Aleksandra Jarling och Anders Sterner | Högskolan i Borås

INLEDNING OCH BAKGRUND
INTRODUKTION PÅ ARBETSPLATS

Med introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny arbetsmiljö.
Armstrong (2001) menar att introduktion är en process som innebär att
ta emot och välkomna den nyanställde när denne börjar på den nya arbetsplatsen. Introduktionen ska medverka till att den nyanställde medarbetaren snabbt och på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att komma
igång och börja arbeta. Introduktionens har fler olika syften som belyser
betydelsen av att bana väg för den nyanställde medarbetaren i inledningsfasen då allt kan te sig nytt, främmande och obekant. Positiv inställning till företaget läggs under introduktionen, vilken är viktig att
skapa då det ökar möjligheterna markant att arbetstagaren vill stanna
kvar på arbetsplatsen samt komma att vilja sträva efter att göra så bra
ifrån sig som möjligt och snabbt visa framfötterna.
En arbetsplats består av en grupp människor som har ett gemensamt mål
och syfte som ofta står i direktkontakt med varandra vilket skapar
känslomässiga relationer. På en arbetsplats uppstår olika grupper, informella, formella, primär och sekundärgrupper vilket ger uttryck för olika
sorters relationer mellan anställda. När en person byter arbete upphör de
nuvarande och troligtvis trygga grupptillhörigheterna. Med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden berörs kanske inte bara den nyanställda utan
även familjen får ta del av konsekvenserna av byte av arbetsplats. Behov
som uppstår hos en nyanställd är att känna sig välkommen, komma in i
arbetsuppgifterna, få pröva arbetsuppgifterna, få klart för sig förväntningarna och kraven som ställs, stilla sin nyfikenhet, informeras om familjeförhållandena samt att känna sig nyttig (Armstrong, 2001; Granberg 2003; Chiang & ShengHsieh, 2012).
Introduktionen är lika viktig för den anställde som för arbetsplatsen.
Arbetsplatsen har nyanställt för behov av resurs och kompetens för att
positivt driva arbetsplatsen mot de gemensamma målen arbetsplatsen har.
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Brister arbetsplatsen i rekrytering och introduktion är risken stor att de
anställda inte trivs, personalomsättningen ökar samt produktiviteten
avstannar eller minskar. Kostnaderna för en arbetsplats när det gäller
personalomsättning är hög samt tid det tar att nyrekrytera och att den
nyanställde ska kunna bli självgående. Vägen dit kan kantas av missförstånd, konflikter samt produkter som inte uppfyller arbetsplatsens kvalitetskrav vilket ofta leder till att den nyanställde slutar på arbetsplatsen.
Anledningar till att arbetsplatsen ska ha en bra introduktion av nyanställda är många (Legge, 1995; Fowler, 1996; Armstrong, 2001).
LAGEN STÄLLER KRAV

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att arbetsplatsen genomför introduktion av nyanställda. Lagstiftningen om internkontroll av arbetsplatsen utformat en paragraf som beskriver att introduktion och information ska ges till den enskilda arbetstagarens förutsättningar (Arbetsmiljölagen, 1977:1160).
MÅL MED INTRODUKTION

Målet med introduktionen brukar delas in i tre grupper: nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater samt ny miljö.
ARBETSUPPGIFTER

När det gäller arbetsuppgifterna besitter den nyanställde troligtvis kompetens för många av de nya arbetsuppgifterna. Det kan dock förekomma
att den anställde till största del ställs inför helt nya arbetsuppgifter. Oavsett arbetsuppgifterna har det stor betydelse för den nyanställdes psykologiska behov av att vara nyttig att snabbt kunna skaffa sig en greppbar
överblick över arbetsuppgifterna som kommer generera en fortsatt positiv
effekt inför kommande utmaningar, vilket även kommer skapa en form
av stabilitet och grundtrygghet för den anställde (Granberg, 2003). Organisationen är den som har ansvar för att skapa möjligheter att öka relationerna mellan personalen och undervisningen. Organisationen har därmed ansvar i att var och en är trygg i det som ska läras ut utifrån högskolans lagar, förordningar och mål (Toohey, 2011).
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NYA ARBETSKAMRATER

Relationer som finns eller skapas på en arbetsplats är viktigt att beakta
vid en introduktion av en nyanställd. Grupptillhörighet skapar i de flesta
fall en grundtrygghet och en bra utgångspunkt för ett positivt arbetsklimat. Formella grupper är de på pappret tydligast utstakat på arbetsplatsen för den nyanställde. Den nyanställde har även begränsad kunskap om
vilka normer och spelregler som gäller på arbetsplatsen, alltså de som inte
finns nedskrivna. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter ska finnas på alla
arbetsplaster men de säger ingenting om hur gruppen anser att de skall
tillämpas. Medlemmarna i de olika grupperna har troligtvis förväntningar
på hur man som nyanställd ska uppträda vilket kan skapa osäkerhet oss
den nytillkomna medarbetaren. Den nyanställde kan även skapa osäkerhet i gruppen utifrån dennes inställning, kompetens och erfarenhet. Här
är målet med introduktion att underlätta den ömsesidiga anpassningen
till framförallt arbetsgruppen och ge den nyanställde möjlighet att snabbt
bygga upp positiva relationer (Armstrong, 2001).
Socialisationsprocessen är en viktig del i lärarollen för att skapa goda
lärande förutsättningar för studenten. Genom socialisering upprättas
rutiner som skapar stabilitet och förutsägbarhet oför att kunna förstå och
hantera den sociala verkligheten. Den är också en nödvändig del för den
enskilda individen i syfte att bättre lära känna sig själv i identitetsutvecklingssyfte (Bron & Wilhelmson, 2004).
NY MILJÖ

Den nya arbetsplatsen består av en organisation bestående av både av löst
och hårt sammanflätade regler, relationer, nätverk, föreskrifter, administrativa system samt rutiner där några gäller hela arbetsplatsen, en del av
avdelning, enheter och grupper, andra gäller den enskilda individen
(Granberg, 2003). Organiserande på en arbetsplats handlar om att skapa
inslag av stabilitet och av skeenden som kan vara mindre stabila. Det är
viktigt som arbetsgivare att synliggöra och skapa förståelse för organiserandet på arbetsplatsen för att synliggöra det oorganiserade som inte vilar
på en lika stabil plattform. Det är ofta det ostabila och oorganiserade på
en arbetsplats som skapar de största orosmomenten för en nyanställd.
Ansvaret vilar på arbetsledningen att begripligöra den nyanställdes situation för att bidra till att skapa mening, sammanhang i tid och rum samt
bidra till lärande och möjligheter att påverka omgivningen på olika sätt.
Försöker arbetsplatsens ledning påvisa organisationen med stort O, alltså
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endast den organiserade delen av organisationen, påvisar detta oftast att
samspelet är ointressant eller att det finns avvikelser, problem eller brister
på arbetsplatsen. Introduktion av den nya arbetsmiljön är att ge den nyanställde kunskaper om anställningsförhållanden, arbetsplatsen samt
organisation för att anpassningen till den totala miljön skall underlättas.
HUR LÅNG SKALL INTRODUKTIONEN VARA?

Introduktionen av den nyanställde påbörjas den dagen då befattningen
skall tillsättas även om introduktionen offentligt brukar startas den dag
när anställningsavtal träffas eller senast när anställningen startar. Organisationen bör vara medveten om att introduktionen pågår under en lång
tid givetvis är den intensivast i början och tunnas ut efter hand och avslutas med en uppföljning. Uppföljningen bör äga rum minst ett halvår
efter den nyanställde påbörjade sin anställning och är något som saknas
på de flesta arbetsplatser. Kompetensutveckling i allmänhet på arbetsplatsen är en utveckling av introduktionen på arbetsplatsen (Armstrong,
2001; Granberg, 2003).
PROBLEMFORMULERING

Författarna till detta arbete är alla relativt nyanställda på arbetsplatsen
och har i varierande utsträckning upplevt att det finns ett pedagogiskt
problem relaterat till introduktionen på arbetsplatsen. Organisationen
har ett övergripande ansvar att under introduktionen skapa god lärande
miljö, förståelse och förutsättningar för den pedagogiska hållningen.
Olika erfarenheter av hur själva introduktionen på arbetsplatsen har genomförts har även framkommit. Det är även författarnas inställning att
de första intrycken kan vara av stor vikt för det fortsatta arbetet och synen och förhållandet till organisation och arbetsuppgifterna. Med detta
som grund så väcktes några frågor: Hur introduceras en nyanställd medarbetare till den nya arbetsplatsen på Vårdhögskolan i Borås (VHB) och
hur påverkar det den nyanställdes arbetsuppgifter och pedagogiska hållning?
Hur sker en introduktion? Vilka krav är rimligt att ställa på en ny medarbetare? Hur påverkar introduktionen den lärande yrkesrollen?
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SYFTE

Syftet är att tydliggöra vad nyanställda behöver för att ges möjlighet att
på ett bra sätt sättas in i sina pedagogiska arbetsuppgifter som lärare i en
akademisk arbetsmiljö.
METOD

Metoden vi valt för insamling av data för studien är en enkät för att belysa vad nyanställda behöver för att introduceras på sin arbetsplats samt
för sina pedagogiska arbetsuppgifter. Datainsamlingen genomfördes genom att skicka ut en enkät med frågeställningar utifrån den nyanställdes
upplevelse av sin introduktion till den nya arbetsplatsen samt dess arbetsuppgifter. Urvalet skedde utifrån anställningstidens längd. Vi valde
att tillfråga personal på VHB med anställning med start från 2010. En
enkät med sex frågor samt en möjlighet till at ge övrig kommentar mailades ut till de nyanställda. Där framgick det också att svaren kunde lämnas i någon av författarnas postfack för möjlighet till anonymitet. I starten av projektet planerade vi även för kompletterande intervjuer men fick
överge denna idé av tidsskäl. Urvalet bestod av tio anställda varav tre
lektorer och sex adjunkter. Det var två kvinnliga lektorer, en manlig lektor, fyra kvinnliga adjunkter och tre manliga adjunkter.
Enkätens frågeställningar var:
−

Hur upplever du introduktionen på din nya arbetsplats?

−

Vad var det som var bra?

−

Vad saknade du?

−

Hur känner du att din introduktion har påverkat din roll?
− som pedagog?
− som anställd (organisatoriskt)?

−

Övriga kommentarer som du vill lyfta fram

Enkäten mailades ut och där inkom svar från fyra av de tillfrågade. De
övriga tillfrågade fick en påminnelse om svar på enkäten efter en vecka.
Därefter inkom fem svar. En från urvalsgruppen föll ifrån då personen
ifråga visade sig falla utanför ramen för nyanställningstiden. Materialet
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utifrån enkäten lästes i sin helhet för att sedan analyseras och delas upp i
delar genom att färgmarkeras. Ur det analyserade materialet framkom
innebörder som bildade ny helhet som presenteras nedan i resultatet.
RESULTAT

Resultatet baseras på enkätsvar från åtta personer. Informanterna har
besvarat sex frågor där innehållet speglar introduktionen till den nya anställningen på VHB i förhållande till organisation och den pedagogiska
yrkesrollen. Samtliga informanter är nyanställda sedan 2010.
ORGANISATION

Introduktionen upplevs mycket olika av de åtta informanterna där de
belyser hur de introducerats, vilken tid de fått på sig och hur de mottagits
av både chefer och arbetskamrater. Ledning och chefer upplevs vara bra
på att ge feedback i form av att tala om att ”det där gjorde du bra” eller
”du gör ett bra jobb”. Flera informanter beskriver att de introducerats väl
in i organisationen och dess mål och visioner. Det saknas dock en tydligare och mer ingående struktur om hur arbetet ska utföras eller vad som
förväntas av den enskilde. En informant belyser vikten av och hur betydelsefullt det är att allt är klart när du kommer: nycklar och telefon finns
på plats, inloggning till Ping Pong ordnat, rummet iordningsställt, kollegorna informerade och sitt fotografi utanför dörren. Flera informanter
beskriver att arbetskamraterna inte fått någon information om att någon
ny anställts, än mindre vilka arbetsuppgifter den nyanställde ska ha.
Arbetskamraterna upplevs till stor del som mycket vänliga och hjälpsamma och har varit bidragande till att den nyanställde känt sig välkommen, kunnat förstå organisationen, hitta i lokalerna och bli en i gänget.
Institutionen upplevs ha en god anda där och en god arbetsmiljö råder.
Det som dock nämns som negativt i sammanhanget är en viss ”hemmablindhet – så här har vi alltid gjort”. Väldigt mycket upplevs att det
tas för givet, att man som ny ska känna till hur det fungerar på denna
arbetsplats.
Ett par informanter belyser sitt deltagande i den högskolegemensamma
introduktionen för nyanställda. Denna varade i 2 dagar vilket upplevts
som för länge. Ytterligare ett par informanter berättar att de varit förhindrade att delta på den gemensamma introduktionen då de hindrats
tidsmässigt av egen undervisning.
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TIDSMÄSSIGA FAKTORER

Majoriteten av informanterna upplever att introduktionen var oorganiserad och för kort. Tiden saknades att kunna sätta sig in i sina arbetsuppgifter så som kursupplägg och pedagogiska moment. Den tidsmässiga
upplevelsen av introduktionen varierade. Några tyckte att de fått gott om
tid medan några kände att de direkt hade tagit över efter någon annan
utan att få en tidsmässig möjlighet att ordentligt sätta sig in i arbetsuppgifterna. En annan informant beskriver hur överlämningen av kurs gjort
av avgående lärare vilket gett en tydlig inblick. Dock blev det sedan
ganska ensamt när den avgående läraren slutade. En kort introduktion
upplevdes som ”korvstoppning” och gjorde den nyanställde förvirrad. En
annan beskriver att det tagit denne två terminer att få kontroll över sitt
jobb. Den snabba introduktionen har inneburit mycket lärdom och men
också bidragit med stress och oro. En informant menar att detta gett
konsekvenser i form av att undervisningen och det pedagogiska upplägget inte kunnat bli optimalt. Vidare beskriver denne att det pedagogiska
upplägget påverkades negativt av den stress den korta introduktionen
medförde.
Flera upplever en förväntan på sig att ”fråga om det är något” vilket kan
upplevas som svårt då den nyanställde inte alltid vet vad den ska fråga
om. Ansvaret för den individuella introduktionen läggs då över på den
nyanställde.
LEDARSKAP

Något som flera saknade var kontinuerlig uppföljning av den närmaste
chefen. Att det inte enbart räcker med uppmuntrande ord. Flera saknade
också en tidsmässig struktur vad gäller till exempel introduktionsdagar
och mötestider i kalendariet i förhållande till den egna undervisningen.
Analysen visade att flera saknade en riktig mentor att kontinuerligt
kunna fråga om saker i den takt de uppkommer. Många frågor uppkommer hela tiden både vad gäller det pedagogiska upplägget och administrativa ärenden. Bättre tydlighet kring hur prioriteringar i undervisning och kursupplägg ska göras efterfrågas. Mycket måste lyftas spontant
i korridoren med förbipasserande vilket upplevs som fel forum för introduktion.
Strukturella frågor är genomgående i informanternas svar. Det saknas en
tydlig introduktion för nyanställda där planeringen innan, under och
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efter tydligt framgår. Introduktionen bör anpassas och förberedas i god
tid där både chef, mentor och den nyanställde är informerad i god tid.
Tider för uppföljning och vidare planering föreslås vara inbokade. Introduktionen bör individanpassas efter erfarenhet, kompetens och eget önskemål så att första tiden på den nya arbetsplatsen och i (det nya) yrket
blir en positiv och användbar erfarenhet för det fortsatta pedagogiska
arbetet.
DISKUSSION

Efter att ha sammanställt svaren ovan så blir det tydligt att det är svårt att
analysera ett resultat då informanternas upplevelser skiljer sig åt så väsentligt. Vad kan tänkas ligga bakom dessa olika sätt att uppleva sin introduktion? En skillnad kan vara att det är två olika yrkesgrupper som
anställts. Lektorer har generellt en större erfarenhet av pedagogiskt arbete
och arbete på en institution än vad många adjunkter har som kanske
kommer direkt från arbetslivet. En annan viktig skillnad kan vara när i
tiden anställningen startas. En informant hade fått möjlighet till att träffa
den lärare som denne skulle efterträda vilket skulle kunna påverka insynen i kursen och dess eventuella problemområden. På så sätt ges en möjlighet till en introduktion där den nyanställde kan komma att få bredvidgång under en längre tid. Flera informanter har vid sin anställningsstart
berättat om en ovetskap hos kollegorna om att en ny kollega skulle
komma in i organisationen samt vad denne var anställd för och kunde
tillföra organisationen. Värsta tänkbara scenariot är att organisationens
ledning har medvetet satsat olika resurser på de nyanställda utifrån hur
man ser på deras unika kunskap, deras kursarbete och oersättlighet. Det
finns absolut inga belägg för detta påstående och det är en skrämmande
tanke men en tanke som i en öppen organisation med en önskan om
”högt i tak” måste dryftas för att sedan förhoppningsvis kunna stoppas
till handlingarna.
Att introduktionen kan upplevas och ha inslag av att vara informell skulle
kunna vara positivt och negativt. Det positiva är att den anställde tvingas
att ta initiativ för att få information och bygger upp och etablerar ett
kontaktnät på sin arbetsplats. Det negativa torde dock kunna vara att det
skapas en känsla av att inte duga när man fastnar och inte vet hur ett
problem ska lösas eller vilka rutiner som gäller vid en specifik situation.
Mentorskap kom upp som en del som skulle kunna införas för att få en
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bättre introduktion på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att komma ihåg
att mentorskap har många olika innebörder beroende på vem som får
frågan. I denna tid är det viktigt att komma ihåg vad som efterfrågas i
större utsträckning än vad organisationen väljer att döpa det. Coaching,
mentorskap, handledare, bredvidgång med mera. Inte heller får införandet av en sådan åtgärd göra att ansvaret för en introduktion skjuts över
på denna person från arbetsledningen.
Positivt är att arbetskamraterna upplevs som vänliga, hjälpsamma och
välkomnade. Dock gör detta inte det mindre viktigt att från arbetsledningshåll se till att ha en organiserad och planerad introduktion för med
en stor personal omsättning är risken att personalens goda vilja naggas i
kanten och försvinner då det kan upplevas som en ökad arbetsbelastning
att introducera en nyanställd informellt. Vidare kan denna reflektion från
informanterna vara en tidsbunden avspegling i ett stort och brett arbete
som bedrivits på institutionen som syftat till att hitta en gemensam plattform för en gemensam värdegrund att arbete utifrån.
Negativt och viktigt att ta fasta på i det fortsatta arbetet med introduktioner på institutionen för vårdvetenskap i Borås är att individanpassningen måste bli tydligare och att en tydlighet från ledningen i organisationen måste till för att ett tillfredsställande resultat ska uppnås. Ett
tydligt tecken på detta är informanternas syn på tiden de erhållit för att
förbereda sitt arbete. Erfarenhet, personlighet samt kursupplägg är alla
faktorer som torde spela in i hur tiden upplevs inför kursstarten. Tjänstefördelningsresurserna borde inte stå i centrum den första tiden under
den nya anställningen för som vi tidigare beskrivit är det tre delar i en ny
anställning: nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater samt ny miljö.
PRAKTISKA IMPLIKATIONER

Författarnas förhoppning är att institutionen skall använda denna undersökning i sitt fortsatta och som tidigare i arbetet påvisats, viktiga arbete
vid nyanställning av personal på den vårdvenskapliga institutionen. Författarnas önskan är att kommande introduktioner ges en större individuell prägel som ger den anställda möjligheten att finna sin roll i organisationen och arbetslaget. En individuell introduktion skall även ge utrymme
för att finna sig i rollen som pedagog. Att få möjlighet att reflektera över
och möjligheten att pröva olika pedagogiska grepp och infallvinklar.
Detta kräver då en större flexibilitet angående de tjänstefördelningsprinciper som idag styr arbetstiden. Viktigt är även att arbetsledning informe-
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rar institutionen om när en ny medarbetare skall komma och att de som
skall vara en del av den nyanställdes introduktion vet om detta i god tid
så att de kan förbereda sig för uppgiften. Ett klargörande av vad som
gäller angående mentorskap är att föredra så att inte olika krav på dess
innehåll presenteras hos de inblandade. Uppföljning till åtgärderna och
till den allmänna introduktionen önskar mer systematiskt än endast via
informella möten i korridoren
Kliniska Implikationer:
Chefskapet innebär ansvar för den nyanställda under hela introduktionen
vilket bör innefatta:

140



Tydlig introduktionsplan med en början och ett slut.



Kunskap till den nyanställde så att anpassning till den totala miljön underlättas.



Underlätta ömsesidig anpassning till framförallt arbetsgruppen/kollegorna.



Låta den nyanställde komma så snabbt som möjligt i kontakt
med de nya arbetsuppgifterna och få pröva dem i lugn takt.



Viktigt att nyanställdes känner sig välkommen i arbetsgruppen
och på arbetsplatsen.



Tydliggöra krav och förväntningar på den nyanställde, lyssna till
den nyanställdes krav och förväntningar.



Arbeta fram en utvecklingsplan utifrån krav och förväntningar så
att tydliga mål syns.



Förverkliga mål eller revison av genom tät kommunikation och
tydlig information.
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STORYTELLING SKAPAR SAMMANHANG
Charlotte von Essen | Högskolan i Borås

ABSTRACT

Syftet med detta pedagogiska utvecklingsarbete är att presentera storytelling som en metod för att underlätta för studenter att förstå och tillvarata
de erfarenheter de gör när de går en högskoleutbildning. Storytelling är
ett sätt för studenterna att medvetet och strategiskt lära sig marknadsföra
sig själva, styra sin egen utveckling och se sig själva i ett större sammanhang. Storytelling är i och för sig ingenting nytt, det som kan sägas vara
nytt består i att betrakta berättandet som en förutsättning för kunskap,
istället för ett sätt att illustrera eller presentera ett ämne. Paralleller dras
till pedagogiska teorier där betydelsen av studenternas erfarenheter framhålls. Exempel ges på hur storytelling används i olika sammanhang, dessa
får tjäna som ett slags bevis för att storytelling som metod fungerar. Arbetet avslutas med ett konkret förslag på hur storytelling kan användas i
undervisningen på webbredaktörsprogrammet i Borås.

1.

INTRODUKTION

Efter att ha arbetat som webbredaktör och skribent på webben under ett
antal år började jag arbeta som lärare på webbredaktörsprogrammet på
Högskolan i Borås, hösten 2011. Med mig från yrkeslivet har jag bland
annat erfarenhet av att utbilda nya kollegor i deras nya arbetsuppgifter.
Mer än en gång har jag förvånats över hur lätt och snabbt det ofta går för
människor att komma in i ett nytt jobb. Det är som om när kunskapen
ingår i ett sammanhang så blir den begriplig och hanterbar. En förutsättning för detta är förstås att arbetsuppgifterna blir förklarade och att det
råder ett öppet och tillåtande klimat där en nyanställd uppmuntras att
fråga och försöka.
När jag undervisat på högskolan har jag ofta dragit paralleller till min
arbetslivserfarenhet. Detta har gått till så att jag berättat om hur ett visst
moment utfördes på min tidigare arbetsplats. Studenter, som ofta har
begränsade arbetslivserfarenheter, verkar uppskatta att möta någon med
praktisk erfarenhet av det yrke de håller på att utbilda sig till. Ibland har
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någon student ställt en fråga men ofta tror jag bara att mitt berättande
har bidragit till en ökad förståelse.
Något som gör webbredaktörsyrket speciellt är att det är ett förhållandevis nytt yrke och det är därför inte givet vad en webbredaktör egentligen
förutsätts kunna. För många är webbredaktörsyrket ett yrke som existerat
redan tidigare, på tidningar och förlag, med den skillnaden att det nu
förekommer på webben. Ur det perspektivet är fokus på webbens innehåll, såsom texter och bilder, tydligast. För många andra är det istället
yrkets tekniska karaktär som är det signifikativa. Vad yrket egentligen
handlar om finns det alltså inget entydigt svar på. Inte bara webbredaktörsyrket, utan så gott som alla medieyrken, har dessutom under många
år varit under ständig förändring beroende på teknikutveckling, nya
kommunikationsformer och att människor får ändrade mediebeteenden
(Alström et al., 2001, sid. 9).
En situation med så pass förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden
måste med nödvändighet innebära att det är svårare för en student att
förstå sin roll i samhället efter avslutad webbredaktörsutbildning, jämfört
med t.ex. en tandläkarstudent. Samtidigt tror jag det är en situation vi
som arbetar och utbildar inom medie- och kommunikationsområdet
kommer att få vänja oss vid.
Att göra tillbakablickar och berätta om mina egna erfarenheter och anställningar har fått mig att reflektera kring en annan erfarenhet – den att
bli arbetslös. Efter nästan fem år som webbredaktör på ett globalt företag
lade företaget som jag arbetade på ner sin verksamhet i Europa. Jag upptäckte att jag trots den ganska långa anställningen inte på ett bra sätt
kunde förmedla till potentiella arbetsgivare vad jag arbetat med och
kunde erbjuda. Vad ett ”bra sätt” innebär är förstås alltid subjektivt, här
menar jag på ett sätt som skulle leda till en ny anställning. Precis som jag
hade svårt att se min kunskap utanför arbetsplatsens ramar tror jag att
det kan vara svårt för studenter att förstå sin erfarenhet i ett annat sammanhang än inom utbildningens ramar.

2.

SYFTE OCH METOD

Mitt syfte med detta pedagogiska utvecklingsarbete är att argumentera
för storytelling som en möjlighet och ett redskap för studenter att bättre
tillvarata och förstå de erfarenheter de gör under en utbildning till webbredaktörer. Enligt förslaget ska storytelling användas som en metod för
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att underlätta för studenterna att se sig själva i ett sammanhang. Arbetet
inleds med en presentation av storytelling och därefter dras paralleller till
kunskapsteorier där betydelsen av erfarenheter framhålls. Arbetet avslutas
med ett förslag på hur storytelling skulle kunna användas inom webbredaktörsprogrammet.

3.

VAD ÄR STORYTELLING?

Storytelling är ett engelskt ord som betyder berättande men termen har
kommit att användas i svenskan utan att översättas. Ordet kan föra tankarna till fiktiva berättelser men storytelling, så som det numera ofta
används på svenska, har ingenting med fiktion att göra. Storytelling
handlar istället om att berätta en sann historia. Gemensamt för all storytelling är att berättelserna används för att skapa ett sammanhang.
3.1

INOM MARKNADSFÖRING

Storytelling används ofta i marknadsföringssammanhang och det var
också så jag själv kom i kontakt med det första gången. Då brukar det
kallas för Corporate storytelling. En viktig inspirationskälla för detta
arbete har Matts Heijbels bok ”Storytelling befolkar varumärket” varit.
Corporate storytelling är en medveten och strategisk metod som innebär
att man väljer ut vilka berättelser man vill ska associeras med ett varumärke. Storyn ska alltså vara sann men som Matts Heijbel skriver finns
det utrymme för flexibilitet beträffande detaljerna. Fakta som gör storyn
svårare att komma ihåg kan med fördel utelämnas (Heijbel, 2011, 209
ff).
Heijbel beskriver hur det gick till när han första gången kom i kontakt
med storytelling. Det skedde liksom av en slump i samband med att han
skulle dokumentera några anställdas erfarenheter för ett forskningsprojekt om arbetslivet. Texterna skulle samlas i en rapport men varje vecka
publicerades en av texterna på företagets webbplats. Resultatet lät inte
vänta på sig, plötsligt började det komma in spontana jobbansökningar,
nya kunder hörde av sig och kommunikationen medarbetarna emellan
förbättrades. De små webbtexterna ansågs vara skälet till att företaget fick
rykte om sig att vara ”fyllt av skicklighet, arbetsglädje och sammanhållning” (ibid, sid 10). Detta gjorde att Heijbel tittade närmare på texterna
och han upptäckte då följande:
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Varje text innehöll en händelse, en betydelsebärande händelse,
och i regel fanns där en huvudperson, en miljö och ett bra slut.
En liten story, helt enkelt (ibid, sid 10).

3.2

INOM INFORMATIONSARKITEKTUR

Ett område där storytelling har en viktig plats är inom informationsdesign och informationsarkitektur. Informationsarkitekten Andrew Hinton
beskriver designerns arbete som ”…an act of weaving a new story into an
existing fabric in such a way that it makes it stronger, better, or at least
more interesting, and hopefully more delightful” (Hinton, 2012, s. 1).
Hinton berättar att han brukar påminna sig själv om hur det gick till när
han byggde sin första applikation åt ett antal personer vilka inte hade
någon tidigare erfarenhet av datorer. För att förstå de här människornas
behov var han tvungen att tala med dem, få en känsla för vad de hade
gjort tidigare och hur de närmade sig den nya tekniken. Till slut hade
han tillräckligt mycket kunskap om användarna och hur de närmade sig
den där specifika applikationen på den där specifika platsen. Den erfarenheten lärde honom betydelsen av att lyssna på andras berättelser och
på samma gång blev denna händelse till en berättelse om honom själv
som informationsarkitekt, dvs. en informationsarkitekt som tittar, lyssnar
och absorberar berättelser om dem han designar för (Hinton, 2012, s. 2).
3.3

I UNDERVISNING FÖR ENTREPRENÖRSKAP

Vad storytelling kan vara i undervisningssituationer beskrivs i texten Så
tänds eldsjälar – en introduktion till entreprenöriellt lärande av Marielle
Peterson och Christer Westlund.
Deras bok gavs ut 2007 av Nutek (Verket för näringslivsutveckling) som
en del av ett nationellt entreprenörskapsprogram och har som utgångspunkter identitetsbyggande, förståelse och inlevelse (Peterson & Westlund, 2007, sid 6). I boken beskriver de bland annat hur entreprenöriellt
lärande kan motverka ”inlärd hjälplöshet” vilket de definierar som ett
tillstånd som beror på att individen inte ser något samband mellan sig
själv och omvärlden (ibid, sid 17). I den här kontexten är storytelling en
av många metoder som används för att träna elever för entreprenörskap.

146

PUH 2012

Att lyssna till en levande människa som delger sina erfarenheter av
något ger en helt annorlunda upplevelse. Det känns att det är på
riktigt. Storytelling är alltid på riktigt och ska inte förväxlas med
sagor, videofilmer eller dokumentärer (ibid, sid 82).

Genom storytelling vävs riktiga människors liv in i undervisningen. Genom att lyssna på någon från arbetslivet kan det abstrakta framstå som
konkret. Storytelling är även till för att elever ska öva sig i att berätta sin
historia och lyssna till andras. När detta görs på en regelbunden basis
leder det till ökad självkännedom samt övning av den språkliga förmågan. Att kunna sätta ord på vem man är, vad man kan, sina erfarenheter och vad man har för framtidsvisioner är viktigt för att framstå som
attraktiv på arbetsmarknaden.
3.4

INOM FORSKNING OM ENTREPRENÖRSKAP

Ytterligare en aspekt på storytelling har jag stött på i texten ”Narrating
the Entrepreneur” av Anders W. Johansson där det handlar om att med
hjälp av narrativa metoder bidra till en ökad förståelse av entreprenörer
som individer i en social kontext. Visserligen är storytelling ingenting
nytt i forskningen om entreprenörskap, det nya är att berättelser numera
betraktas som en förutsättning för kunskap istället för som sekundär information som används som illustration eller för att presentera något
(Johansson, 2004, s. 274). Det här förändrade synsättet gör att den egna
upplevelsen betraktas som nödvändig för att förstå vem entreprenören är.
Det finns ingen ”typisk” entreprenör och den forskning som under 25 år
har försökt hitta samband mellan entreprenöriell framgång och personlighet respektive bakgrund har misslyckats, hävdar Johansson (ibid, s.
274).
3.5

INOM AKADEMIN

Syftet med Projekt Storytelling vid Umeå universitet har varit att lyfta
fram kvinnliga forskare och forskarstuderande och låta dem berätta om
sina erfarenheter av att vara kvinna inom akademin. Det som fångade
mitt intresse här var tron på berättandet och berättandets betydelse vid
skapandet av kulturer, och uppmärksammandet av att vi alla är kulturbärare och kulturskapare (Lönnerskog Nilsson, 2012, s. 135). I projektet
har forskarna både berättat om den upplevda situationen och skrivit ner
sina visioner om hur de önskar att det vore.
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4.

KOPPLING TILL ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE

Jag inledde detta arbete med att beskriva hur jag tidigare upplevt det som
problemfritt att hjälpa nya kolleger sätta sig in i sina nya arbetsuppgifter.
Det är min övertygelse att detta beror på att lärandet då sker i ett naturligt sammanhang på så vis att varje moment då ingår i en kontext. Denna
form av erfarenhetsbaserat lärande är på många sätt motsatsen till traditionell skolundervisning, s.k. katederundervisning som kännetecknas av
en situation där en lärare överför kunskap (Bron, 2004, s. 73).
När en människa skaffar sig erfarenheter placerar hon in dem i vad man
kan kalla tankenätverk. Dessa tankenätverk är individburna och förändras och byggs på när vi gör nya erfarenheter. Man kan tala om ”intelligent adaption” för att beskriva hur ny erfarenhet bearbetas av individen.
När den nya erfarenheten stämmer med den gamla säger man att den
assimileras in i tankenätverken. Om den nya erfarenheten istället kräver
att individen måste förändra sitt tänkande, är det frågan om en ackommodation och individen måste förändra tankenätverken (ibid, s. 80).
Denna beskrivning av hur vi hanterar våra erfarenheter utvecklades framförallt med tanke på små barn. För att förstå vuxnas lärande behöver vi
utvidga lärprocessen så att den omfattar den vuxna individens mognad
och utveckling. Enligt strukturalisten Etienne Bourgeois inleds lärprocessen med att individen uppmärksammar något innan hon aktiverar några
av sina tankenätverk. Lärandet sker således först efter att individen har
bestämt sig för att ägna något sin uppmärksamhet. Individen försöker
sedan integrera det uppmärksammade i sina existerande tankenätverk,
och det nya förstås därefter med hjälp av individens eventuella tidigare
kunskap och erfarenhet. (ibid, s. 81).
Uppmärksamheten är något som individen kan träna sig i, inom exempelvis ett problemområde eller på en arbetsplats (Molander, 1996, s. 57).
Uppmärksamheten riktas då mot det okända, men för att individen ska
känna igen det okända måste hon först ha utvecklat vissa rutiner (ibid, s.
58). Således finns det ett förhållande mellan rutiner och uppmärksamhet.
På en arbetsplats kan man t.ex. tänka sig att en nyanställd ägnar mer tid
åt uppmärksamhet av det okända och mindre tid åt rutiner och att det
omvända gäller för en person som har lång erfarenhet.
I det här arbetet är jag inte ute efter att beskriva olika kunskapsteorier
utan jag vill lyfta fram sådant som kan motivera storytelling som metod
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för att underlätta för studenter att se sig själva i ett sammanhang. Förutom uppmärksamhet inför det okända är begreppet dialog viktigt att
nämna. Vi känner till den sokratiska dialogen som en form av ”argumentationsgemenskap”, en metod som ska leda fram till sanningen och
där det bästa argumentet vinner. Begreppet dialog existerar inom den
filosofiska hermeneutiken också, men där har inte argumentationen en
lika avgörande roll. Den kunskap som dialogen ska leda fram till anses
istället finnas inom den eller de personer som deltar. Inspirerat av hermeneutikens vidare synsätt kan dialogen också betraktas som en form av
reflektion (ibid, s. 97). Genom att föra en inre dialog, eller reflektion,
över det egna arbetet kan individen upptäcka vad hon faktiskt kan. Dialog som aktivitet innebär att växla mellan olika perspektiv och att se enskildheterna i förhållande till helheten.
Med utgångspunkt i begreppen uppmärksamhet och dialog kan man säga
att erfarenhetsbaserat lärande handlar om att upptäcka vad man kan.
Storytelling som metod tjänar detta syfte!

5.

MITT FÖRSLAG

Hur kan då storytelling integreras i undervisningen av webbredaktörer?
Först och främst är det viktigt att studenten känner att storytelling är
något hon eller han gör för sin egen skull. Storytelling ska inte, enligt
förslaget, betygsättas utifrån hur väl uppgiften har utförts utan endast
kunna rendera godkänt resultat om uppgiften är genomförd. Detta för
att inte skapa omotiverad stress kring uppgiften. Momentet bör ingå i
kurser där studenter samarbetar med andra kring en praktisk arbetsuppgift eftersom många av de ställningstaganden en webbredaktör kommer
att behöva göra i sitt yrkesliv är av praktisk art. På så vis blir uppgiften
mer verklighetsbaserad.
Jag har i detta arbete presenterat storytelling som en metod som används
inom marknadsföring, informationsarkitektur, entreprenörskap samt
inom akademin, och jag menar att storytelling på webbredaktörsprogrammet skulle kunna ta intryck av samtliga dessa användningsområden.
Av informationsarkitekten lär vi oss vikten av att lyssna på dem vi designar för, de kvinnliga forskarna gör oss uppmärksamma på att vi alla är
kulturskapare och entreprenörerna framhäver betydelsen av den personliga upplevelsen för att tillvarata kunskap. Av marknadsföraren har vi lärt
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oss att utelämna onödiga detaljer i berättandet och fått en beskrivning av
vad det är som kännetecknar en story:
1. En betydelsebärande händelse
2. En huvudperson
3. En miljö
4. Ett bra slut
Dessa fyra ingredienser bör enligt förslaget ingå i varje story. Bland alla
de utmaningar en webbredaktör ställs inför hör att skriva korta, kärnfulla
texter. Därför bör texterna inte vara för långa, mitt förslag är max en A4sida, eller 500 ord.
Examination sker helst i seminarieform, som är ett konstruktivt forum
för textgenomgångar. Inför seminariet ska lärare och studenterna ha läst
allas texter. Studenterna närläser dessutom en av texterna som de sedan
kommenterar på i seminariet. När storytelling ingår som moment på en
distanskurs sker seminariet antingen synkront i förslagsvis Adobe Connect, eller, vid större grupper om fler än sju studenter, asynkront i lärplattformens diskussionsforum.
Förslaget går även ut på att storytelling används som inslag i flera av
webbredaktörsprogrammets kurser. Genom att låta storytelling förekomma vid några olika tillfällen, helst inte färre än tre under hela utbildningen, blir det som ett sidospår som studenterna kan jobba med vid
sidan av allt det andra. Storytelling blir ett sätt för studenten att reflektera över sin utveckling under utbildningen. Storytelling skulle med stor
sannolikhet också leda studenterna mot en högre grad av det som med
Hattie och Timperley kallas för ”feedback about the self regulation” vilket innebär att studenten kan arbeta självkorrigerande. Att kunna arbeta
självkorrigerande innebär att under tiden studenten löser en uppgift ger
den sig själv feedback, rättar till och styr upp. När en student har dessa
metakognitiva förmågor kan han eller hon värdera sin kunskapsnivå,
arbetsinsats och sina strategier. Som inslag på webbredaktörsprogrammet
kan storytelling dessutom användas för att studenterna ska bli bättre på
att marknadsföra sig själva, lyssna på andra och konkretisera det
abstrakta.
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AIL OCH KRITISKT TÄNKANDE
UPPDRAG

–

HÖGSKOLANS VIKTIGA

Petri Kajonius | Högskolan Väst

ABSTRACT

Universitet och högskolor har av Sveriges riksdag och regering fått i uppgift att fostra självständiga och kritiskt tänkande studenter och medborgare. Förmågan till kritiskt tänkande är förutom en värdering i vår kultur
också en förtjänstfull väg till djupinlärande. Studien tar sin teoretiska
utgångspunkt i Kolbs (1984) inlärningsmodell för att beskriva och förklara hur det kritiska tänkandet kan utvecklas med stöd av ett perspektiv
på arbetsintegrerat lärande (AIL). Kritiken som riktas i detta arbete är att
reflektionens väg och mål idag på förhand ofta är givet studenterna, vilket skulle kunna resultera i att studenterna i själva verket blir osjälvständiga och okritiskt tänkande. Bidraget blir att såväl arbetssätt och synsätt
kring kritiskt tänkande inom högre studier bör medvetandegöras mer
tydligt. AIL-perspektivet kan tydliggöra det kritiska tänkandet bland
studenter och lärare på Sveriges högre utbildningar.
HÖGSKOLANS VIKTIGA UPPDRAG

Lagtexten påvisar att regering och riksdag har valt att lägga stor tonvikt
vid att undervisning vid högre lärosäten skall vara präglat av kritiskt tänkande och förmåga till självständigt tänkande. Toohey (1999) pekar på
att detta är ett mål som myndigheterna, arbetsgivarna och akademin aktivt önskar av lärosätena. Studenternas kompetens måste innefatta kritiskt och konstruktivt tänkande för att kunna hantera samhällets ständigt
pågående förändringar. EUs direktiv om färdigheter som högskolorna
måste främja sammanfattas i ”higher-order-thinking” (Thång, 2004).
Detta är metakognitiva färdigheter, tänkande om tänkande:
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att
göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att
möta förändringar i arbetslivet. (8 §, Högskolelagen, 1992:1434)
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Vidare står att läsa i Högskoleförordningen, bilaga 2 (1993:100):
För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla,
värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

Enligt Blooms teoretiska kunskapsmodell handlar detta uppdrag om att
lära studenterna att utvärdera sitt lärande och att lära sig att ta ställning
till faktaunderlag och premisser varpå man sedan baserar sitt handlande.
Blooms översta tre kunskapsnivåer, analys, syntes och utvärdering, används ofta som en definition på kritiskt tänkande (Ennis, 1993). Ett genomtänkt användande av dessa antas generera ny kunskap. Kritiskt tänkande kan utifrån Blooms paradigm förstås som en hierarkisk struktur av
kunskapshantering, där frågeställningar identifieras, grundläggande antaganden klargörs, och inferenser och dragna slutsatser utvärderas. Paus
(1987) definition framlägger det kritiska tänkandet som en medvetenhet
om egna antaganden och ett vinnläggande om att se saker ifrån andras
perspektiv (Ennis, 1993). Kritiskt tänkande har i allra högsta grad visat
sig kunna baseras empiriskt och är kvantitativt mätbart utifrån ett antal
validerade skalor (Browne & Freeman, 2000).
HÖGSKOLANS VARAKTIGA PROBLEM

Gardiner (1998) har sammanställt forskningen kring kritiskt tänkande på
högskolorna i den anglosaxiska västvärlden och pekar ut några problem
med den moderna undervisningen. Resultatet visar att flertalet studenter
har brister i metakognitiva förmågor efter avslutade studier. Gardiner
(1998) uppger som en trolig förklaring att endast 14 % av studenter på
collegenivå upplever att de har fått någon slags undervisning i hur man
studerar kritiskt, eller hur kritiskt tänkande utövas. Troligen är det så att
inget kritiskt tänkande av kvalitet kan produceras, utan att undervisningen medvetandegör tänkandet (Kolb, 1984). Det verkar som att de
högre lärosätena misslyckas med den viktigaste ansatsen, att utrusta studenterna med en förmåga att kritiskt reflektera i ett snabbt föränderligt
arbetsliv? Syftet med denna studie är peka på betydelsen av kritiskt tänkande inom högre utbildning och hitta ett förslag till förbättring.
Pithers och Soden (2000) pekar på att det kritiska tänkandet ofta får stå
tillbaka till förmån för ämnesfokus. Bevis för detta framstår exempelvis i
undersökningar där man låtit studenter innan examen och studenter som
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läst vidare efter examen göra kritiskt tänkande test, och inte funnit signifikanta skillnader (Pithers & Soden, 1999). En studie i en helsvensk kontext, benämner detta som svagt förekommande inom hela det svenska
skolväsendet, med början redan i gymnasieåren (Norlund, 2009). Inte
bara ämnesfrågor utan även procedurfrågor verkar enligt studien ta överhanden framför kritiskt tänkande. Denna typ av resultat verkar ha genererats under lång tid inom den anglosaxiska traditionen av akademi
(Sternberg, 1987).
Alvessons (2006) fyller i dessa resultat utifrån sin svenska horisont med
hård kritik formulerad som att högskolan i Sverige håller på att bli en
potemkinkuliss. Potemkin var en rysk minister vars specialitet var att få
eftersatta samhällen att se blomstrande ut. Den prestige som följer med
fullbordandet av kandidatexamen håller inte vad den utlovar, enligt
Alvessons analys. Många av dagens utbildningar är uppvisningar i så kallade illusionsnummer, vilket också alltfler arbetsgivare har börjat inse.
Min personliga erfarenhet som tidigare student på särskilt samhällsvetenskapliga kurser gör gällande att studenterna ofta ges en färdig mall i kritiskt tänkande. Metaforen till hands är att studenten får en färdigslipad
lins att se igenom för att kritiskt studera ett lärandeobjekt, medan själva
linsen i mångt och mycket går fri från granskning. Vanligt är att linsen är
starkt slipad av exempelvis klasskamp och maktdiskurs, feminism eller
intersektionalitet. Studenterna ges sällan möjligheter att skrutinera den
kritiska teorin som används. Utan möjligheterna till en renodlad divergent reflektionsprocess (Kolb, 1984) kan hela det nämnda syftet med
kritiskt tänkande neutraliseras. I värsta fall kan hela forskningens grundansats som är att hitta så objektiva svar som möjligt på komplexa frågeställningar fallera.
AIL SOM ETT STÖD TILL KRITISKT TÄNKANDE

Högskolan Väst, som enda högskola i Sverige, har fått i uppdrag att
starta en forskarutbildning inom området arbetsintegrerat lärande (AIL).
Arbetsintegrerat lärande innebär i sin bredaste betydelse att lärandevillkor
skapas för att möjiggöra förståelse (Thång, 2004). Filosofiskt sett är AIL
ett pedagogiskt perspektiv där det görs abstraktioner av erfarenheter. Ur
en teoretisk synpunkt ligger denna syn på AIL väldigt nära Kolbs (1984)
klassiska inlärningsmodell. Fokus i denna kunskapssyn är integrationen
mellan känsla och tanke, handling och reflektion, upplevelse och strategi,
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samt konkret och abstrakt kunskap. Denna cykliska relation tjänar som
en idealtyp för hur lärande sker, och kan med fördel ses som kärnan i ett
AIL-perspektiv. Denna studie använder AIL-perspektivet definitionsmässigt som medvetandegörandet av kunskap och färdigheter.
Denna artikel vill betona det kritiska tänkandets betydelse för just det
kritiska tänkandet, inom akademin. Detta för att motarbeta den sjunkande standarden. Reflektion i undervisningen bör inte åläggas studenterna utan att man samtidigt delger ett kritiskt metakognitivt förhållningssätt. En av de mest betydelsefulla filosofiska skrifterna för en modern renässans av det kritiska tänkandet kan utgöras av Unger (1971).
Med en metodisk skärpa exemplifieras hur lätt några av våra mest invanda kunskapsföreställningar kan dissekeras med skepticismens skalpell.
Ett välgrundat AIL-perspektiv utifrån Kolbs teori bör kunna innehålla
tydliga element av denna reflekterande skepticism, särskilt kring det som
vi ofta ser som självklart inom akademin. Jag pläderar för att vi kan och
bör se AIL som en sköld mot dogmatismen som ofta smugit sig in i de
akademiska leden. Om inte grunden i vår undervisning inom akademin
bygger på ifrågasättande av vår egen så kunskap, uppfyller vi varken högskolans första eller andra uppdrag, det vill säga förmedlingen av kunskapen och forskningsutvecklingen. En början på detta arbete finns i
Norlund (2009) och hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra det kritiska
tänkandet inom akademin.
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Jag föreslår att de samhällsvetenskapliga ämnena är tämligen inriktade på
de två översta dimensionerna, nummer 1 och 2, vilket kan tolkas som
analys av samband och perspektivtänkande. Däremot kastar jag ut frågan
om det finns fokus och skicklighet kring dimension 3 och 4, kunskapsevaluering och metavärderingar av den kunskap vi lär ut? Blooms
nämnda kunskapsmål pekar ut dessa två som kulmineringen på god kunskapsinhämtning (Ramsden, 2003). Detta bör således vara ett kriterium
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för bra undervisning. Ett arbetsintegrerat kunskapsperspektiv utifrån
typologin ovan kan rimligen antas öka förmågan till kritiskt tänkande.
Studien föreslår att en variant av AIL utifrån dimension 3 och 4 kan avhjälpa problemet kring det kritiska tänkandet – att ställa sig skeptiskt till
teorier, givna av högskolan själv, kan vara ett av de bästa sätten att förbereda en student för ett föränderligt och stundtals förvirrat samhällsliv.
Om vi förbiser detta finns risk för att vi endast socialiserar in studenterna
i det som vi själva tror, och hela AIL-perspektivets potential för kritiskt
tänkande går obemärkt förbi.
FÖRSLAG TILL

”KURSÄNDRING”

Den nämnda forskningen pekar på att man kan förbättra det kritiska
tänkandet i högre lärande, genom att medvetet föra in element av metakognition (Pithers & Soden, 2000). Kursmoment där man uttalat måste
reflektera över exempelvis ämnesval, slutsatser, och metoder, ger effekt.
Sternberg (1987) tar upp ett antal fallgropar som förhindrar kritiskt tänkande och som universitetsläraren ofta omedvetet faller i. Några av dessa
punkter kan sammanfattas i att läraren, eller även ämnet, tar alltför stor
plats i kursen. Sternberg föreslår att lärarens roll måste bli mer uttalat
faciliterande. En belysande anekdot ifrån Schein (1999) berättar om en
välrenommerad kollega som började alla sina universitetskurser med att
strängt be studenterna ta reda på vad de vill, och sedan komma och
hämta honom på kontoret när de känner sig redo. Detta tillvägagångssätt
ställer förstås höga krav på läraren, men samtidigt är det precis det interaktiva klassrummet som är så väl anpassat för det kritiska tänkandet
(Browne & Freeman, 2000). Endast bärande idéer ska överleva en god
akademikers hårda prövning, under en skicklig ämneskunnig lärares
överinseende. Flertalet studier visar på en ganska tydlig korrelation mellan lärarens inställning till sin pedagogik och kurs, och studenternas förmåga till kritiskt tänkande (Pithers & Soden, 2000).
En biprodukt ifrån denna diskurs är också jämlikhetsperspektivet. Kritiskt tänkande är ett av de universella språk vi har inom akademin och
kan sannolikt transcendera etniska, kulturella och demografiska gränser
(Lahdenperä, 2004). Den icke-initierade studenten har med hjälp av
denna tillgängliga metodik en slags grand-theory att ta till i alla samhällets sammanhang. Det finns en effektiv påverkan ifrån denna typ av
akademiska socialisation som är värd att eftersträva, enligt Kirsch (2004).
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Studien avser inte att diskutera detta mer ingående, utan lyfter det som
en forskningstanke för framtiden.
Avslutningsvis föreslår jag att man medvetet inför AIL-perspektivet i den
kritiska metodiken i undervisningen. Det är också helt i linje med Akademins ursprungliga tanke ifrån Platons dagar och det kritiska samtalets
födelse (Molander, 1999). Det kritiska tänkandet angränsar till filosofisk
skepticism (Unger, 1971). Man kan argumentera för att detta är en tidslös metod inom bland annat pedagogiken för att utvinna kunskapsutveckling (Dienstag, 2009). Antikens visdomsideal ligger mycket nära den
beskrivna ansatsen kring kritiskt tänkande, föreslår denna studie. Detta
skulle kunna utgöra kärnan i ett modernt, kritiskt AIL-perspektiv. Införandet av detta kritiska AIL-perspektiv skulle i så fall kunna ses som ett
återupplivande av ett slags Sokratiskt samtal av vår postmoderna tid, sett
genom Kolbs teoretiska prisma.
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GRANSKNING AV CISCOS INTEGRERADE
EXAMINATIONSMODELL
Anders Axelsson och Kim Carlsson | Högskolan Väst

ABSTRACT

Inom Cisco-akademin används en modell för examinering som är tänkt
att utgöra en autentisk situation för en yrkesverksam nätverkstekniker.
Istället för teoretiska prov varvat med traditionella laborationer används
en modell där studenten introduceras i ett ”case” så som det skulle kunna
se ut på ett vanligt företag. Casen konstrueras av skolans personal och
varierar från år till år. För att kunna examinera individen är uppgiften
individuell. Casen bygger på att bygga upp ett optimalt nätverk utifrån
givna kriterier, där studenten behöver använda de tidigare inhämtade
teoretiska kunskaperna för att kunna lösa det praktiska problemet. Därmed torde uppgiften ha en stark AiL-koppling och ge bra övning inför
kommande yrkesliv. Arbetet går ut på att genom granskning främst ta
reda på för- och nackdelar med examinationsformen men även att se om
det i någon form skulle kunna vara lämpligt att implementera ett liknande arbetssätt inom elektroingenjörsutbildningen.
BAKGRUND

“NÄTVERKSTEKNIK MED IT -SÄKERHET (CISCO)”
Cisco Networking Academy är en internationell akademi, där man utbildar studenter till att bli “Nätverkstekniker” från grundnivå upp till avancerad nivå. Idag finns Ciscoakademier i hela 165 länder runt om i världen. Det examineras mer än 1 miljon studenter på basnivå varje år.
Här på Högskolan Väst bedrivs både utbildning på basnivå samt avancerad nivå inom Ciscoakademin. Basnivån kallas CCNA (Cisco Certified
Network Associate). Grundutbildningen är uppdelad i fyra faser; CCNA1
(Network fundamentals) där studenterna blir utbildade på grunderna för
hur nätverkskommunikation fungerar. CCNA2 (Routing Protocols and
Concepts) handlar om en Routers funktion i ett nätverk. CCNA3 (Lan
Switching and Wireless) går igenom en switch funktion i ett nätverk, samt
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bidrar med en introduktion till trådlösa nätverk. CCNA4 (Accessing the
Wan) fokuserar på att förklara teknikerna bakom kommunikationen
mellan olika nätverk.
Den avancerade nivån kallas för CCNP (Cisco Certified Network Professional), den består också av fyra faser. CCNP1 Route (Implementing Cisco
IP Routing) som är en fördjupning på CCNA2 som handlar om hur en
routers roll i ett nätverk fungerar. CCNP2 Switch (Implementing Cisco
Switched Networks), en fördjupning av CCNA3 som handlar om en
switch roll i ett nätverk. CCNP3 Tshoot (troubleshooting and Maintaning
Cisco IP Networks) är den yngsta kursen i familjen, den fokuserar på
avancerad felsökning. Med hjälp av olika felsökningsmodeller, som effektiviserar felsökningsprocessen. Till sist har vi CCNP4 ONT
(Optimizing Converged Networks). Den handlar om QOS (Quality of
service) där fokus ligger på att prioritera känslig data i form av ljud och
bild.
Det som gör Cisco Networking Academy unik är framförallt två saker;
det ena är examinationsformen och det andra är att Cisco har lagt in
spärrar i sin utbildning i form av restriktioner som styr över hur man får
läsa kurserna. Detta fungerar på följande sätt:
Studenterna måste klara av kraven på CCNA1 för att få studera vidare
och läsa CCNA2 och så vidare. I CCNP-kurserna finns det ingen spärr
ännu men från och med 2012 och den nya kursen Tshoot, så har man
lagt in en spärr även i CCNP. Den säger att man måste ha klarat av
CCNP1 Route och CCNP2 Switch, för att kunna läsa CCNP3 Tshoot.
Cisco använder sig av en kunskapsbaserad trappa.
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Man formar denna trappa med hjälp av teoretiskt material, varvat med
praktiska moment. Till varje kurs behöver studenten en bok till den teoretiska biten, samt att de måste skaffa sig ett labbhäfte. Labbhäftet är
uppdelat i lika många kapitel som den teoretiska boken har. Det är lätt
för studenten att följa den röda tråden, då kapitel 1 i den teoretiska
boken representeras av kapitel 1 i labbhäftet. Utöver detta så har studenterna veckobaserade prov på varje genomgånget kapitel under vecka dessa
prov är inte obligatoriska men det kan gynna studenten till att få ett
högre slutbetyg. Dessa prov är mest till för studenten, efter varje utfört
prov får studenten reda på sitt resultat samt en feedback på kapitel eller
delar av kapitel som studenten behöver kolla mer på. Får studenten över
70 % så anses det att studenten har förstått kapitlet. Under kursens gång
har studenten tre försök på sig att få så bra som möjligt på dessa prov.
Efter avklarad examination får studenterna ett bevis på deras färdigheter i
form av ett certifikat, detta certifikat är erkänd på arbetsmarknaden som
ett mycket bra bevis på kunskap. Inte nog med det utan dessa certifikat
öppnar upp dörrarna för studenterna att kunna arbeta vart som helst i
världen. För mer information om labbhäftets uppbyggnad samt examinationsupplägg och exempel på s.k. Skill, se bilaga 1.
BAKGRUND ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET

Inom elektroingenjörsprogrammet tillämpas sedan många år en modell,
co-op, vilket är ett exempel på AiL som inte behandlas mer utförligt här.
Under utbildningen i övrigt, liksom även för dem som inte valt att studera enligt co-op, sker kopplingen teori-praktik på flera andra sätt under
utbildningen. Exempel kan vara studiebesök men kanske framförallt laborationer där vi har tillgång till bra utrustning på skolan. Det förekommer även att vissa laborationer sker i fält i verkliga anläggningar.
Denna senare variant påminner till viss del om den typ av case som undersöks i föreliggande arbete. Laborationer i allmänhet kanske ändå ofta
kan anses mer tillrättalagda än den typen av uppgifter som Cisco använder sig av och då en laboration sker i en anläggning i full drift krävs vissa
säkerhetsmässiga hänsyn som inte behöver beaktas i ett lab.
I många fall är syftet annars med laborationer ofta något annat, nämligen
att genom försök fastställa eller avfärda en viss specifik teoretisk modell.
En fråga man kan ställa sig är om den här typen av case är nödvändigt
om ändå co-op finns eller om det omvänt finns någon viktig skillnad i
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syfte och genomförande mellan de två. Man kan ju tänka sig att en student under co-op i vissa eller rent av flera fall utsätts för någon situation
som helt liknar Ciscos modell med den skillnaden att det sker just ute på
ett företag istället för på skolan.
Ingenjör kan på många sätt ses som ett praktiskt yrke. De olika tillämpningar av teori som en ingenjör gör spelar vanligtvis en mycket central
roll för en befintlig såväl som för en planerad anläggning, utrustning eller
maskin när det gäller tillexempel säkerhets- och funktionsaspekter. Detta
gäller ju för övrigt oavsett om ingenjören verkar fysiskt i en anläggning
med uppgifter som provning och underhåll eller om han eller hon är
konstruktör eller projektör. Därför får det ses som tungt vägande att en
ingenjör även är praktiskt förtrogen (i olika grad) med den typ av anläggningar som ingenjören jobbar med. Att co-op har blivit en etablerad
modell i utbildningen är nog delvis ett uttryck för detta.
Genom att titta närmare på Ciscos case hoppas vi få en vägledning om
detta arbetssätt skulle kunna tillföra något av värde i ingenjörsutbildningen.
VAD ÄR AIL?

AiL är ju inte ett definierat begrepp men några exempel på publicerade
tankar följer här nedan:
Arbetsintegrerat Lärande, AiL, handlar om att överbrygga klyftan
som finns eller om att effektivisera kunskapsöverföringen mellan
två viktiga samhällssituationer, arbetslivet och utbildningssystemet (Lagrosen et al. 2010).

En metod inom nätverksteknik med IT-säkerhet som främjar utveckling,
är en balans mellan teori och praktik som uppnås genom AiL (Sundgren,
2005, s. 79-106). Vinsten av att utforma utbildningar på detta vis är att
studenterna får erfarenhet av verkliga problem. Verkliga problem som ger
större förutsättningar att förbereda sig inför sitt blivande yrkesliv. För att
klargöra skillnaden mellan utbildning med och utan AiL, följer ett exempel.
Låt oss säga att det sitter en student i en lärosal som får till uppgift att
lösa ett fiktivt problem. Denne student löser detta problem och får även
ett fiktivt resultat. I en annan lärosal sitter en annan student som istället
får ett verkligt problem att lösa. Studenten löser uppgiften och får ett
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verkligt resultat. Ett resultat som går att applicera i arbetslivet (Perneman, 2010, s. 155-163).
VÅR SYN PÅ AIL

Hur jobbar och tänker en ingenjör/tekniker (nedan tekniker)? Att svara
på den frågan kan vara en del av AiL då det avser att knyta ihop arbetsliv
och utbildningssystem enligt ovan. Detta kräver inte nödvändigtvis i alla
situationer en miljö för praktisk verksamhet utan kan även behandlas i
föreläsnings- eller seminariemiljö genom att diskutera frågeställningen
ovan. Diskussionen kan behandla exempelvis disciplinrelationer (som
relationen tekniker-ekonom; vem gör vad, när och varför), problematiken ”en uppgift – många lösningar” som kan vara skrämmande för en
naturvetare liksom erfarenhetsfaktorer som är typiska för professionen.
AiL behöver kanske heller inte syfta till en ny omedelbart vunnen kunskap utan kan även vara en motiverande aktivitet som stimulerar till att
själv söka ”rätt” kunskap.
Exempel på erfarenhetsfaktorer är en felsökningssituation. Detta är ett
praktiskt inriktat exempel där teorin skulle kunna sägas vara felsökningsmetodik (dvs. att jobba systematiskt, bryta ner problem etc.). En
oerfaren tekniker tenderar, enligt vår egen erfarenhet, dra följande slutsatser inför en förestående felsökning.
-

Felet finns där symptomen visar sig.

-

Felet är komplicerat.

-

Det finns endast ett fel (och eventuellt vissa därav beroende
följdfel).

-

Alla nya delar och komponenter för utbyte är hela och fungerar.

-

Jag kopplar/”knappar” alltid rätt.

Vi har inte något vetenskapligt belägg för varför det ser ut så här. Kanske
tar det analytiska (det strukturerade) arbetet över det kritiska tänkandet
och reflektionen uteblir. En annan faktor kan vara uppkommen stress
och ytterligare en kan vara att man finner det ena eller andra mer eller
mindre sannolikt och därför drar fel slutsatser. En erfaren tekniker vet att
inget av föregående påståenden behöver vara sanna. Men hur ska man nå
ut med den här typen av budskap? Som inslag i t.ex. en föreläsning torde
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vara uteslutet då det sannolikt inte skulle sätta några större spår hos studenten. Kanske skulle man behöva göra erfarenheten...?
ASPEKTER PÅ PRAKTIK

Teori skulle kanske kunna ses som kunskapen om generella mekanismer.
Praktik skulle då kunna vara att utsätta sig för de (oändligt många?)
kombinationer av teorins tillämpning som kan förekomma. Ur utbildningssynpunkt ett sätt att tidigarelägga upptäckter och erfara den typ av
lärande som ges av erfarenheter senare i arbetslivet – det livslånga lärandet.
Enligt ovan skulle det möjligen endast vara positivt med praktik, kanske
till och med nödvändigt om utbildningen ska bli meningsfull. Molander
(1996) uttrycker sin syn på praktisk kunskap i termer om ”artistiskt kunnande” (egentligen Schöns ord) vilket gör det uppenbart att övning och
träning måste till för att bli bättre på sitt yrke.
För praktik i en yrkesverksamhet är det förstås bland annat viktigt att
beakta handledningsproblemet, liksom företagets och medarbetarnas
attityder i övrigt, då det annars skulle kunna finnas risk för att studentens
nyvunna teoretiska kunskaper undertrycks av hur verksamheten ”brukar”
fungera.
Förutsättningarna att studenten med det verkliga problemet känner
större självförtroende inför sitt arbetsliv är överhängande. Detta på grund
av att vederbörande redan har fått en insikt i hur arbetet kommer att se
ut (Lindholm, 2005, s. 135-142).
En typ av praktisk verksamhet är laborationen.
ASPEKTER PÅ LABORATIONEN

Försök till definition av laboration kan se lite olika ut. Följande är en
variant av Hegarty-Hazels (Hult, 2000):
… a form of practical work taking place in a purposely assigned
environment where students engage in planned learning experiences, and interact with the materials to observe and understand
phenomena.

Ciscos case skulle alltså kunna ses som en laboration.
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Det har länge funnits olika syn på laborationens syfte som metod.
Armstrong ansåg att de studerande skulle genomföra experiment inte för
att bekräfta något redan inlärt utan i syfte att upptäcka på egen hand.
Detta kritiserades i den s.k. Thomsonrapporten där man rekommenderade att de studerande skulle experimentera mindre och istället lägga mer
tid på att se kopplingen mellan experiment och teori (Hult, 2000). De
olika synsätten kan sägas representera olika pedagogiska filosofier där
båda fortfarande förekommer.
Några motiv till varför laborationer är ett naturligt sätt att underlätta
lärandet anges av Tomas McKelvey (Hult, 2000):
-

Behov av teknikerfarenhet.

-

Intresseskapande.

-

Illustrera skillnaden mellan modell och fysiskt objekt.

-

Använda flera sinnen.

Det finns även exempel på icke-tekniska motiv som social kompetens etc.
Det görs också allmänt gällande att ingen vetenskapligt lyckats bevisa att
lärandet verkligen underlättas med laboration som metod. Detta är förstås viktigt att ha klart för sig så att laborationen inte används av tradition eller som att den har ett oantastligt egenvärde.
Ett annat sätt att se nyttan av laboration skulle kunna vara att betrakta
det med avseende på Kolbs olika lärstilar; konkret erfarenhet och aktiv
prövning (Elmgren & Henriksson, 2010).
Hult (2000) påpekar att laborationen inte alltid uppfyller sina mål. Påpekandet grundar sig i att även om den studerande är aktiv har det visat
sig att det inte alltid rör sig om ”intellektuell aktivitet”. Det finns även en
diskussion, mer ställd som en fråga, om huruvida en laboration är kostnadseffektiv som metod i långa loppet. En kommentar till detta skulle
kunna vara att man inte generellt bör ha en övertro på laborationen då en
exempelvis allt för tillrättalagd lab kan gå att genomföra från början till
slut utan att den studerande kan garanteras ha fått någon behållning av
den. Rätt ställda frågor och ett bra utförande med exempelvis avbrott för
reflektion över såväl (del)resultat som tillvägagångssätt behövs åtminstone
vad gäller den traditionella laborationen där en teori prövas genom experiment.
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Hult (2000) återberättar en historia där en student på en lab ”råkar” visa
att F=ma3 och att detta fick den aktuella laborationens syfte helt på fall.
Detta är förstås lätt att förstå utifrån ett traditionellt perspektiv där labben antas påvisa Newtons andra lag och inte förkasta den. Utifrån ett
AiL-perspektiv vill vi påstå att denna situation inte nödvändigtvis måste
tolkas som negativ då den faktiskt påvisar svårigheten att ofelbart para
ihop teori med praktik. Problemet här är förstås att det krävs en tanke
bakom att upptäcka detta vilket kan vara svårt att bemästra för labhandledaren då denna händelse som regel uppstår spontant.
GRANSKNING CISCO

Ciscos modell liknar MIT:s CDIO-modell där de studerande ska få bakgrunden, begreppen och därefter designa något som de sedan implementerar och ser till att det fungerar ”i verkligheten” (Hult, 2000). Arbetsmetoden (i någon form) existerar alltså redan i högskolevärlden vilket
kanske kan underlätta diskussionen om metodens existensberättigande.
Vad vill Cisco uppnå med sitt arbetssätt? Enligt Nordenstams (Hult,
2000) indelning i kunskapstyper (påstående-, färdighets- och förtrogenhetskunskap) torde ett syfte hos Cisco vara att främja erhållande av den
sistnämnda, förtrogenhetskunskapen, dvs. att förutom kunna utföra vissa
saker även besitta en (tyst?) kunskap om vad som styr handlandet, vilka
förutsättningar som gäller för handlandet och hur man ”normalt” gör.
Det är lätt att förstå att denna kunskap är förknippad med erfarenhet,
och Cisco har säkert en tanke med att söka ”forcera” den här processen
redan under studietiden.
Ofta belyses en risk i att lärande, inte minst inom teknik, syftar till att ha
sin drivkraft som bottnar i en önskan om ständig ekonomisk tillväxt och
till fördel för giriga globala företagskoncerner. Givetvis är ekonomiska
relationer m.m. viktiga att vara medveten om när och om de existerar,
men i föreliggande fall handlar det om certifieringsutbildning och det är
naturligt att huvudmannen fokuserar på sina egna intressen. Det går åtminstone att konstatera att det finns en tekniktransparens i utbildningen,
dvs. även om Cisco utbildar tekniker med primärt syfte att behärska deras egen teknik och utrustning ger utbildningen ändå en viss kompetens
att förstå och behärska även andra fabrikat och system.
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De marknadsmässiga förhållanden som råder inom Cisco utifrån att det
är ett vinstdrivande företag behandlas inte här då uppgiften syftar till att
utvärdera metodens för- och nackdelar utifrån själva lärandet.
Om man ser på Ciscos system med ett kritiskt öga kan man konstatera
att modellen är väldigt krävande från ett studentperspektiv. Studenten
har hela tiden pressen på sig att prestera varje vecka och inte bara på examinationstillfällena. Efter som Cisco är ett stort Amerikanskt företag så
är det väldigt duktiga på att smyga in reklam i deras läromaterial som
höjer deras prylar till skyarna, vilket studenterna kan tycka är helt irrelevant när de i själva verket läser på inför prov.
En annan utvecklingsfaktor är de så kallade ”spärrarna”. Det innebär att
studenterna måste bli godkända i föregående kurser för att få fortsätta sin
utbildning. Det torde främja kunskapsnivån och kontrollen av den. Istället för att prioritera kvantitet prioriteras istället kvalitet. Detta system
finns endast på två program i Sverige och kan nog med fördel användas
på fler.
Ytterligare en aspekt på spärrarna är att det blir väldigt mycket mer jobb
för den programansvarige efter som studenterna bara får två försök på sig
att kara av examinationerna, sedan får de vänta till nästa gång kursen går.
Då faller det på den programansvarige att utforma individuella studiegångar och se till att hålla studenterna sysselsatta tills de får möjligheten
att ta om kursen.
Det är viktigt att uppgifterna är utformade så det inte är fråga om något
”trial and error” förfarande utan verkligen knyter an till och blir en fördjupning av teorin. Upplägget (se bilaga 1) främjar detta.
För att maximera kunskapsnivån vore det önskvärt att studenterna får in
case från riktiga företag som är i behov av hjälp. Ett samarbete mellan
Högskolan Väst och övriga företag vore därför exceptionellt utifrån ett
AiL-perspektiv.
Ett sätt att ta stöd för Ciscos modell är att betrakta Hult (2000) där han
räknar upp vad som krävs för ett meningsfullt lärande:
-

Den lärande ska uppfatta det som ska läras som relevant och intressant.

-

Det som ska läras ska helst vara hämtat från verkligheten.
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-

Det som ska läras ska utgå från eller anknyta till det som den lärande redan vet.

-

Tid och stöd ska finnas för att det nya tillsammans med det man
redan vet ska kunna bilda ny kunskap.

-

Examinationsformerna måste vara så utformade att de omöjliggör ytinlärning.

Relevansen finns utifrån hur uppgifterna är konstruerade. Verklighetsanknytning finns i en ”fiktiv” mening. Till följd av växlande mellan teori
och lab anknyter situationer till något som studenten redan vet. Genom
att studenten tvingas tillämpa sin kunskap torde risken för ytinlärning
minska då det här inte handlar om memorerat stoff utan ett tydligt behov av att förstå bakomliggande mekanismer. Elmgren & Henriksson
(2010) uttrycker det som att i en djupinriktad lärstrategi eftersöks sammanhang och principer. ”De kopplar den nya kunskapen till tidigare
kunskap och erfarenheter och integrerar till en helhet.”
IMPLEMENTERING ELEKTROINGENJÖR

Det går förstås att identifiera skillnader mellan elektroingenjörsutbildningen och utbildningen till nätverkstekniker. En nätverkstekniker kan
möjligen antas arbeta i och runt själva nätverkstekniken vilket gör aktuell
case-examinering relevant som form. För en elingenjör går det inte riktigt
att uttala sig om inom vilket område som kommer bli det framtida arbetsfältet vilket skulle kunna göra case-examinering mindre träffsäkert.
Case-modellen tycks ha sina förtjänster och principiellt är den som modell intressant då det finns en hel del praktiska inslag i ingenjörsyrket. De
praktiska inslagen har möjligen ökat på senare år till följd av allt komplexare anläggningar som tidigare kanske kunde handhas av en meriterad
elektriker.
Utifrån vad som sagts ovan är det framförallt två huvudspår som i det här
läget verkar relevanta att jobba vidare med. Ett av dem är huruvida det
skulle vara möjligt att ”kräva” att en uppgift av Ciscos typ utförs någon
gång under co-op perioden som ett fördjupande inslag i praktiken, för de
som nu berörs av den studieformen. Man kan tänka sig att många redan
utsätts för detta under sin co-op men att det kan vara praktiskt svårt att
se till att det verkligen sker beroende på vilken verksamhet som bedrivs.
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Det andra spåret är helt enkelt huruvida laborationer, då även befintliga
sådana, skulle kunna ges en ”twist” med inspiration från yrkeslivet istället
för att ”kliniskt” syfta till att verifiera eller förkasta en teori. Här krävs
förstås en noggrann genomgång av laborationsmaterialet för att se vilka
laborationer som skulle kunna vara intressanta.
SLUTSATS

Ciscos modell verkar fylla ett syfte vad gäller lärande inför kommande
yrkesliv, inte minst med tanke på att yrket i många avseenden är praktiskt, men ett närmare samarbete med företag i syfte att göra casen
”skarpa” kunde vara en intressant utveckling för att ytterligare öka relevansen och därmed exempelvis även motivationen hos studenten.
Inslag av modellen kan sägas finns i dag i elektroingenjörsutbildningen
genom exempelvis fältlaboration samt eventuellt sporadiskt via co-op
enligt ovan liksom i enstaka mindre laborationer men att ett större grepp
skulle kunna tas för att åskådliggöra exempelvis det praktiska exemplet
”felsökning” enligt tidigare. Här behöver man först bedöma vilka kurser
det skulle kunna vara aktuellt att fokusera på, antagligen vore det naturligt med breda kurser där flertalet av studenterna har framtida behållning
av arbetssättet.
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BILAGA

1

MER OM CISCOS LABORATIONS- OCH EXMINATIONSUPPLÄGG
LABBHÄFTE

Varje kapitel består av tre delar. Första delen beskriver ett scenario och
visar steg för steg hur detta scenario skall lösas, denna del kallas för ”Basic
Configuration”. Del två beskriver ett annat scenario, men visar bara vissa
lösningar på problemet medan studenten får använda sig av tidigare inlärda kunskaper från föregående del för att lösa problemet. Denna del
kallas för ”Challenge Configuration”. Del tre är uppbyggt på ett helt
annat sätt, den är fortfarande baserad på ett verkligt scenario, men i stället för att konfigurera upp något från början, så finns det redan färdiga
konfigurationsfiler som skall laddas in på enheten. Denna fil är full med
fel och det är upp till studenten att ta reda på dessa fel och åtgärda dem.
Denna del kallas för ”Trouble Shoot”. Alla labbarna utför studenterna
två och två, där de kan diskutera och förklara för varandra hur eller vad
det är som skall göras för att klara uppgifterna.
EXAMINATIONSFORMER

Cisco Networking Academy examinering består av två delar på basnivå
(CCNA) och tre delar på avancerad nivå (CCNP). Första delen består av
ett teoretiskt test med 50-55 olika frågor. Detta sker i en datasal. Det
finurliga med dessa prov är att studenterna inte får identiska provfrågor
utan frågorna slumpas fram ur en pool av frågor, poolen motsvarande
cirka fyra stycken olika prov. Studenterna måste prestera minst 70 % för
att bli godkända på denna del. Vare sig studenten klarar första delen, så
har han/hon fortfarande möjligheten till att gör del 2. Del 2 består av att
studenten får ett praktiskt AiL-inspirerat scenario hämtat ur verkligheten,
en så kallad ”Skill”. Skillen skall studenten lösa med hjälp av sina teoretiska, samt praktiska kunskaper som de skaffat sig under kursen gång
med hjälp av kurslitteraturen samt labbhäftet (Sundgren, 2005, s. 79106).
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EXEMPEL SKILL

Företaget "SwodniW" som är verksamt i Sverige har vuxit med ett rasande tempo. Nu vill de att du kopplar samman de olika kontoren som
finns. Systemen kopplas samman med Ethernet till en Internet Service
Provider (ISP). Du skall nu koppla ihop detta nät med routrar och använda routingprotokollet OSPF. För att routrarna även skall kunna få
tillgång till Internet, behöver du installera en default route.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
FIGUR	
  2.	
  	
   TOPOLOGI	
  
KOPPLA NÄT OCH GRUNDLÄGGANDE CONFIGURATION



Koppla enligt topologin och ge alla interface en IP-adress.



Utför grundkonfiguration på alla routrarna. (Glöm inte
descriptions!)
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KONFIGURATION



OSPF: Använd OSPF som routing protokoll med Process-ID 1.



Använd nät: 192.168.1.0/24 mellan siterna Trollhättan,
Vänersborg och Uddevalla.



Använd nät: 172.16.0.0/16 på Loopback interfacen, tänk på att
Loopback1 skall användas som Router-ID.



Använd site-näten:
o

10.1.1.0/27 på Trollhättan.

o

10.2.2.0/27 på Vänersborg.

o

10.3.3.0/27 på Uddevalla.



DR/BDR: Se till att Trollhättan blir DR och att Vänersborg blir
BDR och att Uddevalla inte skall delta i DR/BDR omröstningen.



Cost: På länkarna till PC-datorerna sätt kostnaden till 64.



Default Route: Skapa en default route ut mot ISP:en på Vänersborgs siten och annonsera ut den till Trollhättan och Uddevalla.

Du skall nu ha ”full connectivity” och rätt router ska vara DR respektive
BDR, det vill säga alla enheter skall kunna nå alla andra enheter.
Lycka till!!!
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ABSTRACT

AIL OCH EN MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING
Charlotta Isaksson | Högskolan Väst

ABSTRACT

Sverige har som övergripande målsättning att främja hållbar och resurseffektiv energianvändning. I energieffektiviseringsutredningen betonas att
potentialen för lönsamma energieffektiviseringar också är stora, speciellt
inom bostadssektorn. Samtidigt framgår att detta på intet sätt är någon
garanti för att effektiviseringar genomförs. Forskning om energirelaterade
effektiviseringar i bebyggelsen visar även att minskningen av energianvändningen ofta inte blir så stor som förväntat och att de uppställda målen inte nås Detta är ett stort samhälleligt problem i arbetet för ett miljövänligare samhälle.
Att energirelaterade satsningar inom praktiska verksamheter inte når upp
till de uppsatta energimålen brukar illustreras som ett glapp mellan det
teoretiskt möjliga (det som t.ex. visas i beräkningar och simuleringar) och
de konkreta samhälleliga verksamheterna. Uttryckt annorlunda så innebär det att teori och praktik inte är tillräckligt integrerade. Det finns således stora behov av att finna lösningar och metoder som bidrar till en
ökad integrering för nå upp till de energimål som sats upp. Syftet med
den här artikeln är att problematisera och diskutera användningen av ett
AIL baserat tänkande vid satsningar av energieffektiviseringar i bebyggelse och diskutera hur det kan utvecklas som ett högskolepedagogiskt
projekt inom undervisningen.
Resultatet visar att ett AIL-baserat tänkande som bygger på en demokratisk integrering och ömsesidigt kunskapsutbyte mellan olika parter är en
tänkbar metod, under förutsättningar att en tredje part – användarna – är
delaktiga i processen. I nuläget är AIL främst en metod som bygger på
samverkan mellan högskola/universitet och arbetslivet. Inom högskolepedagogiska sammanhang krävs mer tvärvetenskaplig undervisning och
att studenterna på olika sätt interagerar med, förutom företag, även
användarna.
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ATT LÄRA GENOM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING
Leona Johanson Bunting och Emmie Wallin | Högskolan Väst
PÅ VILKET SÄTT LÄR STUDENTERNA INOM OLIKA PROGRAM?

ABSTRACT

En återkommande fråga inom flera program är den om vikten av verksamhetsförlagd utbildning. Inom mer yrkesinriktade program som lärarprogrammet är det ett förutbestämt krav medan det inom vissa samhällsvetenskapliga program som hälsovetarprogrammet är upp till varje utbildningsanordnare att själv bestämma huruvida det bör förekomma.
Organiseringen av den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken
som den i vissa fall kallas, är i stor grad fri att formas efter de förutsättningar som ges. Dock finns inom de samhällsvetenskapliga programmen
en outtalad uppfattning om att program där VFU är ett krav har lättare
att få utrymme för studenterna att genomföra sin praktik och att det
därmed också skapas bättre förutsättningar för studenterna att lära ute på
fältet. Denna studie ämnar studera studenters uppfattningar av verksamhetsförlagd utbildning/praktik inom två olika program (lärarprogrammet
och hälsovetarprogrammet på HV) med fokus på möjligheter för lärande,
värde för kommande yrkesliv och VFU/praktikens roll i programmet.
Data kommer att samlas in genom semi-strukturerade intervjuer med ca
5 studenter från programmen. Det inspelade materialet kommer sedan
att analyseras utifrån en tematisk ansats. För att studenterna ska ha insikt
i programmens VFU/praktik, och således ha genomfört mer än en
VFU/praktikperiod, kommer studenter ur årskurs två vid hälsovetarprogrammet och studenter som läser sitt andra ämne vid lärarprogrammet
att tillfrågas om intervjuer. Utifrån studiens resultat förväntas lärdomar
kring studenternas syn på möjligheter till lärande under VFU/praktik,
värde av VFU/praktik samt VFU/praktikens roll i programmet kunna
användas för vidare utveckling av de båda programmens VFU/praktik.
Vidare finns möjligheter till att utveckla lärdomar över programgränserna
och därmed uppnå en ökad kunskap om de olika programmens för- och
nackdelar vad gäller upplägg av VFU/praktik.
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KULTURELLA KONSTRUKTIONER
FÖRÄNDRING

–

KONTINUITET OCH

Maria Malmström | Högskolan Väst

ABSTRACT

I socialutskottets betänkande kan vi läsa att “kvinnlig könsstympning
inte bara är ett brott mot rätten till kroppslig integritet utan företeelsen
utgör också ett förnekande av kvinnans rätt till självständighet. Könsstympning är en fråga som handlar om mänskliga rättigheter och barnens
rättigheter. Det är också en hälsofråga för många kvinnor och barn”
(Socialutskottets betänkande, 1999:3). I denna presentation kommer jag
att argumentera för vikten av att arbetet för att förverkliga en människorättsfråga som omskärelse/könsstympning tar avstamp i människors egenförståelse av sin verklighet. För att komma till insikt om vad som motiveramänniskor att upprätthålla värderingar och praktiker som bryter mot
de mänskliga rättigheterna har jag använt relativism som metod. Den
kritiska blicken på ”oss själva” och mötet med ”den andre” är central för
att skapa denna förståelse. Mitt mål är att lära studenterna att djupare
förstå olika epistemologier – att få ny kunskap och reflektera över våra
olika konstruktioner av exempelvis familj/släkt, kön/genus, hälsa/sjukdom osv. Kulturella konstruktioner innebär en blandning av kontinuitet
och förändring, innefattande strukturer, normer och diskurser, men även
ständig instabilitet, ambivalens och förhandling. Som lärare vill jag ge
studenterna verktyg tillät kritiskt analysera sådant som så ofta tas för
givet.
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IMPROVEMENT OF SOFTWARE ENGINEERING
Dena Ala-hussain | Högskolan Väst

PROJECTS VIA INTERGRATED LEARNING

ABSTRACT

Today, the world of work is changing at a fast pace and it makes learning
in the workplace even more important. Education needs are changing
also, leading to a close link between the education environments and
working environment, which is becoming more important. AIL as a base,
develops teaching methods that are systematically working to promote
students' opportunities to integrate research-based and experience-based
knowledge. In parallel working on research and development projects
gives opportunities to explore and develop the skills development learning that takes place directly at the workplace. An AIL platform is defined
as a cross-border arena for co-production of knowledge and skills where
students, researchers and work come together in a single physical or virtual environment. The constellation will have a common organization,
management, operation and basic funding. Activities must be open to
other stakeholders by the related partnership. Projects are organized for
maximum benefit by also provides learning platforms for participating
partners, staff and university students. This leads to my perspective of
how to use this platform when teaching students via project work. In the
field of computer engineering different educational perspectives are illustrated and passed on to students via “Project Work” to create a real
live simulation using “Role playing” as teaching methodology to create a
bridge between student and text material. This leads to my goal. Students are more active and interact better with the knowledge presented
when realizing that the “Project work” is based on a real life idea. They
are more enthusiastic and productive, my questions is, Why not use “Real Life” projects via AIL to blend between the educational platform and
the working environment, presenting the opportunity for both students
and teachers to interact and learn via an AIL platform.
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ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE
PERSPEKTIV

–

ETT PROCESSUELLT

Ahmad Ahmadi | Högskolan Väst

ABSTRACT

Idag lever vi i en föränderlig värld. Förändringarna sker i snabb takt. För
att följa med i förändringarna och samhällsutvecklingen, blir lärande och
kompetensutveckling viktigare i människornas liv för varje dag. Därmed
blir diskussionen av lärande, och olika typer av lärande, livsviktiga.
Syftet med denna studie är; diskussion, beskrivning och argumentation
av och kring AIL (arbetsintegrerat lärande) från ett processuellt perspektiv.
Texten grundas empiriskt på intervjuer av studenter som har utbildats till
filmproducenter på Högskolan Väst. Teoretisk kommer AIL – ur ett
processuellt perspektiv, diskuteras och utvecklas. Först diskuteras lärande
och vad menas med arbetsintegrerat lärande? Sedan diskuteras AIL – som
ett processuellt lärande. Lärandeprocessen består av olika mindre delprocesser. Delprocesserna börjar med teoretisk inlärning, praktisktillämpning och reflektion över överensstämmelse av teori och praktik, vilken
leder till revidering och modifiering av befintlig teori och utveckling av
ny teori. Den teoretiskadiskussionen kan sammanfattas som; att varje
lärandeprocess kan börja med en erfarenhet/upplevelse som leder till nyfikenhet. Nyfikenhet i sin tur leder till sökande och skaffande av kunskaper om ämnet (teori). Sedan tillämpas de teoretiska kunskaperna i
praktiken. Därefter kommer reflektion och revidering av gamla kunskaper och generering av ny teori.
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PEDAGOGISK PRAKTIK I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN
UTBILDNING OCH PROFESSION
Goran Puaca och Päivi Riestola | Högskolan i Borås

ABSTRACT

Syftet med denna text är att undersöka pedagogiska möjligheter för en
akademisk och professionell utformning av en personalvetarutbildning.
Den pedagogiska utmaning som föreligger är hur skilda förväntningar på
utbildningen och det framtida yrkeslivet bland yrkesföreträdare och studenter kan införlivas i en pedagogisk praktik. En viktig del i hur personalyrkets professionalisering skapas är i detta sammanhang det pedagogiska
utrymme som ges inom utbildningsprogrammet för både en professionell
och akademisk avgränsning.
Genom kvalitativa intervjuer med professionsföreträdare och gruppintervjuer med studenter undersöker vi förutsättningarna för en pedagogisk
praktik som både tar i beaktande ämnets kritiska och akademiska sida,
men också förväntningar av anställbarhet som studenter och professionsföreträdare ger uttryck för.
Vårt resultat pekar på att både professionsföreträdare och studenter betonar betydelsen av en stark akademisk ämnesförankring. Professionsföreträdare understryker betydelsen av studenter som kan hantera snabba
förändringar på arbetsmarknaden och att ’tänka utanför ramarna’. Studenterna å sin sida upplever de ämnesmässiga förankringarna inom social- och beteendevetenskap som viktiga för att bygga upp en professionell
identitet inom personalvetarutbildningen.
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P R O J E K T R AP P O R T E R I N O M R A M E N F Ö R
PEDAGOGISKA UTVECKLINGSMEDEL

ATT ANVÄNDA DATOR- OCH FILMBASERAT STÖD VID
PRAKTISK UNDERVISNING
Lars Hedegård, Margareta Nordhill Edlund, Kristina Gutfelt, Gunnel
Larsson, Elsa Lindahl, Anna-Karin Proohf och Christina Svensson
| Högskolan i Borås

ABSTRACT

Konfektionskollegiet vid Textilhögskolan erhöll under läsåret 2010/11
medel från Centrum för lärande undervisning (CLU) vid Högskolan i
Borås för att genomföra ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Projektet
handlade om att skapa och använda dator- och filmbaserade läromedel
som stöd till praktisk undervisning. Rapporten bygger på de två delprojekten där film- respektive datorbaserat läromedel skapats och använts,
ett besök vid Heriot Watt University samt intervjuer med personer som
arbetat med film och undervisning i olika former. Målet med projektet
var att skapa en vägledning för att underlätta arbetet med film- och datorbaserade läromedel vid praktisk undervisning och bilaga I återfinns en
lathund till stöd för fortsatt arbete.
BAKGRUND

Textilhögskolan ansökte under 2010 om medel för pedagogisk utveckling från Centrum för lärande och utveckling, CLU, vid Högskolan i
Borås. Medel kunde den som hade ett pedagogiskt uppdrag vid Högskolan söka och ändamålet skulle vara utveckling av ny teknik och nya metoder inom Högskolans utbildningsverksamhet. Tanken från CLU har
varit att finansierade projekt ska ge möjlighet att föra över funna kunskaper och utvecklade metoder till hela Högskolan och således inte bara
gagna den egna institutionen eller den enskilde läraren.
Centrum för lärande och utveckling tilldelade 2010-03-09 (dnr 64-1027) Textilhögskolan 100 000 kr som finansiering för det sökta projektet.
Denna rapport är en återkoppling och reflektion efter genomfört projekt.
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PROJEKTET HAR GENOMFÖRTS AV

Christina Svensson – Universitetsadjunkt inom konfektionsteknik
Gunnel Larsson – Universitetsadjunkt inom konfektionsteknik
Margareta Nordhill Edlund – Universitetsadjunkt inom
konfektionsteknik
Anna-Karin Proohf – Tekniker inom konfektionsteknik med
utbildningsansvar
Kristina Gutfelt - Universitetsadjunkt inom konfektionsteknik
Elsa Lindahl – Tekniker inom konfektionsteknik
Lars Hedegård – Studierektor
Filip Asphäll – Mediaproducent, Centrum för lärande och undervisning
Linda Borglund – Handledare, Centrum för lärande och undervisning
PROJEKTBESKRIVNING

Textilhögskolan är en tvärvetenskaplig institution där all verksamhet är
kopplad till textil. Institutionens verksamhet bygger på tre områden: det
konstnärliga området, textilteknik och textilt management. Som bas till
dessa områden finns det vid institutionen fyra teknikområden (väveri,
trikå, färgeri och beredning samt konfektion) med var sitt labb eller verkstad.
Samtliga studenter vid Textilhögskolan genomför flera laborativa och
praktiska undervisningsmoment under sin studietid inom dessa fyra teknikområden. I takt med att antalet studenter och utbildningsprogram
vuxit har behovet av nya pedagogiska grepp och metoder aktualiserats.
Behovet grundar sig i något av en paradox. Det ökade antalet studenter
och utbildningsprogram medför ett ökat behov av samläsning, större
klasser och att studenterna är väl förberedda inför laborationer för att
utnyttja den lärarledda undervisningen mer effektivt. Samtidigt ger fler
studenter större variation och därmed ett större behov av att kunna anpassa studierna efter individens egen förmåga till lärande. Variation
i undervisningen kan också vara en nyckel till framgångsrikt lärande
(Marton & Trigwell, 2000).
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Det finns och finns med andra ord ett behov av att utveckla metoder
inom ramen för mer laborativ/praktisk undervisning som komplement
till föreläsningar i stor grupp. Detta möjliggör också för studenterna att
arbeta enskilt med sina studier. I traditionell teoretisk utbildning kan
detta motsvaras av t.ex. inläsning av kurslitteratur. Liknande tankar om
möjligheten att komplettera praktiskt undervisning med teoretiskt
material undersöktes av Chytraeus (2008) i hans examensarbete vid särskilda lärarutbildningen vid Malmö högskola. Chytraeus funderade visserligen kring glasblåseri, men kopplingen mellan laborativ/praktiskt
undervisning och teoretiskt material kan i viss mån jämföras med den på
Textilhögskolan.
ATT ANVÄNDA DATOR- OCH FILMBASERAT STÖD VID PRAKTISKA
MOMENT

Att använda dator- och filmbaserad undervisning är inget nytt fenomen
inom högskolevärlden. Tekniken har framgångsrikt använts inom bl.a.
distansundervisning och flera av Textilhögskolans distanskurser innehåller filmbaserade föreläsningar. Dessa har dock varit kurser med teoretisk
inriktning och inte innehållit laborativa/praktiska moment. Under hösten 2009 har möjligheter att använda datorbaserad undervisning i samband med utbildning i datorapplikationer möjliggjorts genom att spela in
praktiska, datorbaserade moment. Christina Svensson, adjunkt inom
konfektionsteknik vid Textilhögskolan, provade under hösten 2009 att
använda sig av förinspelade moment som ett sätt att komplettera den
undervisning inom CAD-program som hon genomför i datasalsmiljö.
Tanken var att erbjuda studenterna möjlighet att själva, i egen takt, efter
genomförd undervisning, kunna repetera de praktiska moment som
Christina spelat in och parallellt själva kunna arbeta med momentet.
Försöken visade dock att studenterna inte studerade dessa filmer så
mycket i efterhand. De flesta klarade att genomföra uppgiften utifrån
den traditionella undervisningen.
Christinas försök skapade idéer om möjligheter med förinspelade moment som läromedel. Detta skulle kunna användas som komplement till
laborativ/praktisk undervisning för att och ge studenterna möjlighet att
arbeta mer individuellt och att förberedda sig inför den laborativa/praktiska undervisningen. Som en bonus skulle förinspelade moment kunna fungera som en back upp i de fall studenter missar det
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planerade laborativa tillfällen, något som inte är möjligt idag. Viktigt att
poängtera i är att det inte handlar om att ersätta laborativ/praktisk
undervisning utan att komplettera den traditionella lärarledda praktiska
undervisningen med möjligheten för studenterna att bedriva studier på
egen hand.
PROJEKTET: DATOR- OCH FILMBASERAD UNDERVISNING I
LABORATIV/PRAKTISK UNDERVISNING

Det projekt som Textilhögskolan ansökte om medel för handlade om att
prova och utveckla metoder för att använda förinspelade dator- och filmbaserade moment i en laborativ/praktisk undervisning. Som Christinas
försök visade räcker det inte med att enbart spela in själva momenten och
göra dem tillgängliga för studenterna. Ett mer genomtänkt tillvägagångssätt måste utvecklas för att det ska fungera och ge resultat.
ETT TÄNKT EXEMPEL PÅ MOMENT

Ett moment som på förhand, innan projektet startade, diskuterades som
en möjlighet att vidareutveckla med hjälp av förinspelade moment är
snittritningar. Idag genomförs utbildning i snittritning i klassrum där
studenterna erhåller tyg- och sömnadsprover som ritas av och dokumenteras i en form av kartotek under ledning av lärare. Momentet skulle
kunna gå att genomföra på annat sätt genom att studenterna får ut tygoch sömnadsproverna på förhand och sedan får arbeta med hjälp av inspelade/datorbaserade instruktioner för att analysera och rita rätt snittritningar som sedan lämnas in för rättning. Vid en påföljande lärarledd
lektion kan sedan studenternas kunskaper fördjupas genom diskussion
kring problem i samband med konstruktion av snittritningar. Tanken är
att studenternas egna arbeten inför de lärarledda lektionerna ska ge högre
förkunskapsnivå och därmed djupare diskussioner vid den följande lektionen.
Att detta inte går att göra direkt inom ramen för nuvarande kurser bottnar i att tillvägagångssättet kräver ett nytt sätt att arbeta på och därmed
stor förberedelsetid samtidigt som utfallet är svårt att sia om innan det är
genomfört. Metoderna behöver prövas innan de utförs i en skarp kurs för
att se om det går att genomföra i praktiken.
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PROJEKTETS UPPLÄGG

Projektet delades in i tre moment och beräknades ta cirka 240 arbetstimmar (6 arbetsveckor):
1. Utveckling av material för datorbaserad undervisning av datorapplikationer inom ramen för två kurser: Projekt: Blus/skjorta 9
hp och Projekt: Byxa 9 hp. Det planerade behovet för detta var
80 respektive 40 arbetstimmar, dvs. totalt 120 arbetstimmar.
2. Kunskaperna och metoderna som utvecklats under del ett överförs till ett laborativt/praktiskt moment inom kursen Konfektionsteknik 7,5 hp, t.ex. undervisning i snittritning eller sömnad.
Det planerade behovet för detta var 80 arbetstimmar.
3. De uppnådda kunskaperna och metoderna dokumenteras i en
vägledning/handledning för att använda dator- och filmbaserad
undervisning vid praktisk undervisning samt i en rapport som
publiceras och presenteras av CLU. Det planerade behovet av
detta var 40 arbetstimmar.
FÖRVÄNTAT RESULTAT EFTER PROJEKTET FÖR LÄRARE OCH
TEKNIKER SOM DELTAR I PROJEKTET

De lärare och tekniker som deltar i projektet förväntades kunna utveckla
sina undervisningsmetoder genom att prova nya tillvägagångssätt. Förhoppningen var att under projektet åstadkomma minst tre färdiga moment (Projekt: Blus/skjorta 9 hp, Projekt: Byxa 9 hp samt Konfektionsteknik 7,5 hp) som skulle kunna användas i kommande undervisning.
Om projektet resulterat i en fungerande modell kan lärare och tekniker
ges möjlighet att utveckla andra undervisningsmoment inom området
med hjälp av den tänkta vägledningen/instruktionen.
FÖRVÄNTAT RESULTAT FÖR STUDENTERNA VID TEXTILHÖGSKOLAN
OCH HÖGSKOLAN I BORÅS

Förhoppningen var att projektet skulle mynnar ut i vägar som ökar möjligheten till individuellt anpassad praktisk/laborativ undervisning vilket
tidigare enbart skett genom laborationer i storklass. Önskan var att studenterna på ett bättre sätt skulle kunna tillgodogöra sig den lärarledda
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laborativa/praktiska undervisningen. Samtidigt skulle de förinspelade
momenten minska sårbarheten i undervisningen genom att de finns lagrade elektroniskt. Studenterna skulle inte bli beroende av en enda föreläsning utan skulle kunna erhålla tydliga instruktioner som går att repetera i oändlighet utan extra resursinsats, något som inte varit möjligt tidigare.
Målet var att projektet skulle mynna ut i metoder och material som möjliggör för studenterna att på egen hand förbereda sig inför laborativ/praktisk undervisning genom en kombination av uppgifter och datoroch filmbaserat undervisningsmaterial.
FÖRVÄNTAT RESULTAT FÖR TEXTILHÖGSKOLAN OCH HÖGSKOLAN I
BORÅS

För Textilhögskolan var målet att genom projektet finna undervisningsmetoder som möjliggör ett bättre utnyttjande av lärare/tekniker och laborationssalar samt att studenterna ges möjlighet till individuella studier i
laborativ/praktisk undervisning. Om projektet lyckades var tanken att
överföra metoder och kunskaper till övriga teknikområden inom Textilhögskolan (väveri, trikå samt färgeri och beredning) samt i förlängningen
annan laborativ undervisning vid Högskolans övriga institutioner.
STUDIERESA TILL EN TEXTILHÖGSKOLA I SKOTTLAND

Undervisning byggd på stora studentgrupper och självstudier låter som
en undervisningsindustri, men kan det vara så att det i själva verket ger
studenter med djupare kunskaper? Konfektionskollegiet vid Textilhögskolan besökte under en vecka Högskolan för textil och design vid Heriot-Watt University i Galashiels, Skottland för att närmare studera möjligheter till att vidareutveckla undervisningen inom konfektionsteknik.
Studiebesöket kom sig av att två gästlärare från Galashiels besökte Borås
under hösten 2010 i samband med en kurs. Under diskussioner med
konfektionskollegiet visade det sig att lärare och tekniker i Galashiels
arbetat med förinspelat material under flera år inom ramen för sin praktiska undervisning. Parallellerna med det pedagogiska utvecklingsprojektet var många och tydliga.
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I likhet med Textilhögskolans utveckling i Borås började Högskolan för
textil och design som ett stöd till ullindustrin runt Galashiels i slutet av
1800-talet. Ett hundra år senare blev det dåvarande institutet en del av
universitetet i Edinburgh och idag är högskolan en fakultet med 600
studenter som studerar utbildningar inom designteknologi, modedesign,
textildesign, modekommunikation, interiördesign och modemarknadsföring.59 Skolsystemet i Skottland skiljer sig från det svenska systemet för
högre utbildning med treåriga kandidatutbildningar och ett eller tvååriga
utbildningar på avancerad nivå. Vid Heriot-Watt börjar nämligen studenterna på motsvarande gymnasienivå och inga krav ställs på förkunskaper inom textil och mode, men istället studerar studenterna fyra år för
att nå en ”honors degree”.
Beröringspunkterna mellan högskolorna i Borås och Skottland är många.
Bland annat var det lätt att känna igen sig i labben där studenterna praktiskt får möta de textila teknikerna. Vävning, trikåteknik, färg och beredning, tryckning, CAD och konfektionsteknik finns i både Borås och
Galashiels.
FILM- OCH DATORBASERAT UNDERVISNINGSMATERIAL

Lärarna inom konfektionsteknikkollegiet i Skottland har arbetat med
film- och datorbaserat stöd till den praktiska undervisningen under lång
tid, mer än tio år, och har med hjälp av detta gått från undervisning i
små grupper om maximalt 15 studenter där varje tekniker ansvarade för
sin sysal till att arbeta med föreläsningar och laborationer i storklass med
upp till 120 studenter åt gången i konfektionsteknik och 50 studenter i
tryckteknik. Undervisning i stora grupper av detta slag ställer andra krav
på lokaler och teknisk utrustning. Detta gjorde att man i Galashiels i
samband med en renovering av skolan slog samman undervisningslokalerna till större enheter och utrustade dem med möjligheter att visa dvdfilm i storformat. I den kombinerade sysalen och mönsterkonstruktionssalen finns cirka 50 olika symaskiner och plats för ytterligare cirka 80
studenter som arbetar med mönsterkonstruktion och/eller tillskärning.

59

Länk till hemsidan där mer information om utbildning finns att tillgå är:
http://www.tex.hw.ac.uk/
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Tills idag har man i Galashiels producerat ett tjugotal dvd-filmer innehållande olika steg inom mönsterkonstruktion och sömnad som alla studenter, både de som endast läser en grundkurs under första året och de
som fördjupar sig inom konfektionsteknik under alla fyra år, kan använda som stöd till den lärarledda undervisningen. Oberoende av tid och
plats når studenterna instruktionsfilmer, stegvisa powerpoint-presentationer och anteckningar via en webbaserad lärplattform. På så sätt kan
studenterna i större utsträckning arbeta oberoende av den personliga
undervisningen från lärare och tekniker. Helt utlämnade till sig själva är
dock inte studenterna för under laborationer har de ständigt möjlighet
till individuell handledning där man räknar på en lärare/tekniker på
tjugo studenter på grundnivå och en lärare/tekniker på 40 studenter på
avancerad nivå. Enligt lärarna själva är fördelen att de arbetar mindre
med repetitiv undervisning och mer med individuell handledning.
REFLEKTIONER EFTER BESÖKET I SKOTTLAND

Konfektionslärarna i Galashiels började sitt arbete med filmat undervisningsmaterial genom att i stort sett köpa en enkel videokamera för hemmabruk och filma när de utförde moment som de tidigare visat studenterna under lektionstid. Något större förberedelsearbete i form av manus
verkar de inte ha gjort, vilket också visar sig på filmerna, t.ex. att mönster
och färger på tyget som de använder gör det svårt att se sömmar och detaljer eller att kameran ibland visar vinklar som inte visar det som händer.
Filmproduktionen är således inte någon proffsproduktion, men å andra
sidan har de under de tio år som gått vidareutvecklat sin teknik och
kanske framförallt byggt upp ett digert material som studenterna kan ta
del av.
I den kombinerad mönsterkonstruktions- och sysalen kan studenterna se
filmerna på tre sätt:


egna bärbara datorer genom den/de dvd:er som de får



på någon av de större dvd-spelare som finns i salen



via storbild genom salens projektorer

Det är således enkelt för studenterna att repetera ett filmmoment om de
så önskar under pågående lektion. Eftersom varje student även utrustas
med en egen dvd-skiva innehållande alla filmer kan de även repetera/studera materialet oberoende av tid och plats. Entusiasmen för fil-
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mandet och de fördelar som det givit gick inte att ta miste på när vi träffade lärare och tekniker i Galashiels. Alla var involverade i filmandet och
utvecklingen av undervisningsmaterialet. För att lyckas med ett projekt
av detta slag, ett projekt som måste löpa under lång tid och dessutom
genomförs utan extra resurser, är nog en brinnande entusiasm den viktigaste komponenten.
ARBETET UNDER PROJEKTET

Under 2010 och 2011 har konfektionsgruppen vid Textilhögskolan arbetet för att kunna spela in tre moment inom konfektionsteknikundervisningen. Arbetet inleddes med planeringsmöten där samtliga i projektet
deltog. Projektet delades upp i två delar: Christina Svensson skulle genomföra ytterligare utveckling och försök med filmbaserad undervisning
som stöd till sin undervisning inom datorapplikationer, Margareta
Nordhill Edlund, Anna-Karin Proohf, Elsa Lindahl samt Gunnel Larsson
skulle planera och genomföra filmning av moment i sysalen.
DATORBASERAT UNDERVISNINGSMATERIAL

Under projektets gång har Christina arbetat fram datorbaserat undervisningsmaterial inom ramen för kurserna: Projekt byxa och Projekt
blus/skjorta. I båda fallen rör det sig om delkursen gradering. Christina
har även gjort filmer i Projekt: kavaj tillsammans med gästläraren Björn
Scholin.
De flesta filmade momentet rör konstruktionsfunktioner i branschprogramvara som studenterna använder för att kunna förminska och förstora
mönster på textila produkter. För att lyckas behöver studenterna både
kunskap om och en känsla för att hantera skillnader mellan olika storleksmått och hur dessa ska relateras i mönstret. I praktiken behöver studenterna hantera många olika elektroniska dokument när de arbetar med
programvaran konstruktionsfunktionerna. Det har tidigare haft svårt att
ta till sig vilka dokument som ska användas och samtidigt hänga med i
programvaruundervisningen. Tidigare har Christina använt sig av bilder
på dataskärmen samt text i papperskompendier vilka inte kunnat förmedla arbetsprocessen på samma sätt som filmerna.
I graderingsfilmerna går Christina igenom vilka dokument studenterna
ska använda och hur de går till väga med programvaran. Genom kom-
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mentarer förklarar hon samtidigt vad hon gör och varför. I kavajprojektet
har Christina även gjort filmsekvenser av hur olika kavajkonstruktioner
fungerar, t.ex. hur man konstruerar kragar/kavajslag i CAD-programvaran.
Inför varje filmning har Christina förberett all dokumentation som ska
användas samt tillsett så att hon inte kan bli störd av t.ex. telefon eller
knackningar på dörren. Eftersom hon inte arbetar med redigering av
filmerna utan spelat in hela sekvenser har plötsliga telefonsamtal resulterat i visst extraarbete eftersom hon fått börja om från början. Mot bakgrund av att hon tidigare genomfört undervisningen på liknande sätt har
hon inte använt sig av något manus.
Filmerna är tre till tio minuter långa och finns på en streamingserver som
tillhandahålls av Högskolans IT-avdelning. Respektive film infogas sedan
av Christina i lärplattformen Ping Pong. Filerna är på detta sätt skrivskyddade och studenterna kan inte enbart genom ett musklick ladda ner
filmerna. Orsaken till detta är att Högskolan har ett avtal med programvaruleverantören att inte konkurrera med läromedel.
Alla filmer är kopplade till uppgifter, t.ex. ska studenterna i Projekt:
Blus/skjorta gradera en damblusgrund, en damjeansskojorta eller flytta
ett bystinsnitt utifrån instruktioner på lärplattformen. Studenterna kan
gå igenom instruktionsfilmerna i lugn och ro samt utföra uppgiften. När
studenterna är klara lämnar de in sitt resultat till Christina för kontroll/rättning. I vissa uppgifter ska studenterna innan de lämnar in det
kontrollera sitt arbete utifrån en uppställd kontrollista, Christina kallar
det självkontroll. På så sätt minskas behovet av kontroll från lärarens sida
samtidigt som studenten får ytterligare möjligheter att arbeta med sina
kunskaper.
De studenter som jobbat med filmerna och de tillhörande uppgifterna
har varit väldigt positiva. Christina upplever också att studenterna på ett
bättre sätt kan följa med under lektionerna än tidigare och hantera programvaran då de inte behöver göra egna anteckningar. Studenterna har
själva framförallt lyft fram möjligheten att kunna pausa och arbeta parallellt med programmet själv samt att kunna backa och repetera om det
behövs. En bonus som studenterna uppmärksammat är att de också uppskattat att kunna se hur läraren arbetar med i programvaran och på så
sätt få en känsla för hur det kan göras.
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När det gäller uppgifterna löste studenterna inte dessa tidigare utan
många fick flertalet kompletteringar innan de blev godkända, detta har
minskat oerhört. Med hjälp av filmerna kan studenterna dessutom själva
gå igenom de moment som de gjort fel och repetera utifrån de kommentarer som läraren ger (jmf film nummer tre i Projekt: byxa).
FILMBASERAT UNDERVISNINGSMATERIAL

Efter att en första planering genomförts där tre moment gylf, framficka
och bakficka valdes ut togs kontakt med Filip Asphäll på Centrum för
lärande och undervisning för stöd med det praktiska genomförandet av
filmningen. Gunnel Larsson förberedde den första filmningen genom att
skära till och sy delar till en byxgylf. Delarna gjordes momentvis så att
filmen skulle kunna genomföras i steg.
Den första filmningen genomfördes som en genomgång av delarna i en
gylf. Något som uppmärksammades vid besöket i Skottland var vikten av
kontraster i materialet (t.ex. underlag och sytråd i jämförelse med tyget)
vilket Gunnel Larsson tagit hänsyn till. Som underlag användes en hårdare, vit pappskiva och inspelningen genomfördes i ett konferensrum på
Textilhögskolan. Gunnel förklarade vad de olika delarna heter och hur de
hänger ihop. Vid redigering ska sedan ljudet klippas bort och ersättas
med texter, på så sätt är det möjligt att göra filmer på olika språk vilket är
en stor fördel eftersom Textilhögskolan har alltfler internationella studenter. Som underlag för texttillägget skrev Gunnel ned förslag på texter
till fotografen. Det första filmtillfället tog ca 2 timmar att genomföra.
Filmerna är inte slutförda i oktober 2011, men är planerade att genomföras under senare delen av höstterminen. Tanken är att genomföra filmning när gylfen sys ihop momentvis. Tillsammans kan sedan genomgången av materialet och förevisningen av själva filmandet ge studenten
en helhetsbild.
ERFARENHETER FRÅN INSPELNING AV UNDERVISNINGSMATERIAL

För att bredda kunskaperna om video och databaserat undervisningsmaterial samtalade Lars Hedegård med Filip Asphäll, fotograf och filmproducent verksam vid Centrum för lärande undervisning, Högskolan i
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Borås60. Det är Filip som filmat i projektet. Filip har medverkat vid produktion av utbildningsmaterial vid Högskolan i Borås i form av:


TV-programsliknande produktioner samt studiofilmningar av
föreläsare med Power Point-presentationer.



Filmning av dataskärmar som sedan redigeras och kompletteras
med rösttillägg vid Bibliotekshögskolan.



Instruktionsfilmer, t.ex. hur en stickmaskin fungerar eller en viss
stickning är konstruerad.



Forskningsdokumentation av gamla vävtekniker.



Liten spelfilm om trycksårsförebyggande arbete samt instruktioner inom äldrevården vid Institutionen för vårdvetenskap.

Filip menar att det blir mer av en videoproduktion vid filmning av praktisk/laborativ undervisning. Detta innebär i sin tur mer arbete med filmerna, t.ex. behov av att visa detaljer i närbild. Produktioner av detta
slag kräver således mer tid för redigering.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID FILMNING

Det vanligaste tillvägagångssättet är att vid ett först möte träffas filmare
och medverkande personal för en genomgång av den tänkta produktionen. De som ska medverka får i uppgift att skriva ned ett manus (gärna
i detalj för att få veta hur lång tid det tar) och på så sätt förbereda sig. Vid
en senare träff får de medverkande visa vad som ska göras och därefter
bestämmer Filip vad/hur det ska filmas. Själva filmningen sker oftast i två
omgångar, en omgång med en helbild på maskinen och den medverkade
och därefter samma process igen men nu med närbilder. Efteråt kan Filip
klippa ihop dessa två omgångar, ofta ljud/röst från den första omgången
och bilder från omgång två. detaljfilmningen. Avslutningsvis läggs sedan
texter, speakerröst, stillbilder (t.ex. sömmar) till filmen.
Att filma i verkstäder och labbsalar är svårt utifrån tre aspekter: lysrören
ger dåligt ljus, lokalernas möblering och utrustning gör bilden rörig och
det är svårt att filma vid lektioner. En lösning är att ställa upp svarta
skärmar bakom maskiner och medverkande (t.ex. svarta mässkärmar) för
att avskärma bilden och förstärka ljuset med externa ljuskällor. Om det
60

Samtalet ägde rum den 6 september 2011 på Högskolan i Borås.
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inte går att filma med när det inte är så mycket studenter/personer i lokalerna, går det att filma om den som medverkar har mygga.
I tid tar en produktion om en timme cirka 4 timmars arbete, dvs. själva
filmandet är ungefär en fjärdedel av arbetet. Tidsåtgången varierar visserligen och stämmer kanske bättre för en studioföreläsning. När produktionen inom trikåteknik genomfördes tog det ungefär en halv dag att
filma fem avsnitt och därefter ytterligare en halvdag per avsnitt för att
färdigställa ett avsnitt.
Enligt Filip är det viktigt att planera filmningen och att förbereda manus/stolpar på ett bra sätt. Det är också en klar fördel om de medverkande har möjlighet att öva utifrån sitt manus ett antal gånger eftersom
det blir mycket mer effektivt om alla vet vad som ska göras. Att lära sig
agera framför en kamera tar också tid och det är endast övning som ger
färdighet. Till en början kan det upplevas som obekvämt och ovant att
bli filmad.
Filip har inte fått någon direkt återkoppling från studenterna men upplever utifrån kontakter med medverkande lärare att de filmade designutbildningar (t.ex. kursen Design för det goda livet, 7,5 hp) har fått mycket
positiv respons. Beställaren har hittills upplevt att resultatet fungerat bra.
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Under projektets gång visade det sig att Joel Peterson och Folke Sandvik,
lärare inom trikåteknik vid Textilhögskolan med hjälp av Filip Asphäll
påbörjat filmning inom sitt område. Bakgrunden till filmerna var ett
behov av en sammanfattning av trikåtekniken för de distanskurser som
ges inom området (Textil översiktskurs samt Trikåteknik och produktion). Folke som numera är pensionär har undervisat i inom trikåteknik i
många år och kan således området väldigt bra. I likhet med Christina
Svensson hade Folke således klart för sig innan filmningen på vilket sätt
han ville ha det, men som stöd gjorde han ett enklare stolpmanus.
Hittills har Folke och Filip skapat filmer som visar hur en flatstickmaskin
fungerar, hur ett antal flatstickbindningar är konstruerade samt hur dessa
ser ut i stickmaskinen och i färdigt skick som en provbit. Kvar att göra är
att omsätta de manuellt ritade bindningarna till datoriserad programvara
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Samtal med Folke Sandvik den 7 oktober 2011.
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och genomföra stickningen på Textilhögskolans datorstyrda stickmaskiner och eventuellt fortsätta med rundstickning/ varptrikå.
Precis som Filip nämner Folke behovet av att skärma av maskiner och
tillföra mer ljus för att skapa en bra miljö för filmandet. Han har använt
sig av skärmväggar samt koner i ett u runt aktuell stickmaskin för att
uppnå detta vid filmning i trikålabbet.
Folke upplever att resultatet är OK, men att vissa moment skulle kunna
förbättras med en omtagning. Till exempel tycker han att momentet där
han ritar bindningar på en skrivtavla i viss mån liknar Gösta Ekman när
han redovisar vädret i sin TV-sketch.
När Joel och Folke började diskutera film var Folkes första tanke att det
inte var någon superidé, men i efterhand har det blivit ett bra material
som distansstudenterna kan använda sig av för att repetera det de varit
med om vid laborationer och tanken är att de ska fortsätta filmandet
framöver. Filmerna har lagts ut på lärplattformen Ping Pong och studenterna upplever att det syns väldigt bra vad som händer på filmerna vilket
ger dem en förståelse för hur maskinerna arbetar.
RESULTAT OCH REFLEKTIONER OM PROJEKTET…
FÖR LÄRARE OCH TEKNIKER SOM DELTAR I PROJEKTET

För samtliga inblandade lärare och tekniker har projektet resulterat i en
förståelse för hur film- och datorbaserade läromedel kan användas inom
konfektionstekniken. Framförallt besöket i Galashields gav levande exempel på hur det kan fungera och byggas upp.
Beroende på genomförda uppgifter i projektet är de individuella resultaten olika. För t.ex. projektets datorbaserade läromedel är resultatet långt
över förväntan. En ordentlig arbetsinsats har krävts av lärare Christina
Svensson, men produktionsverktyget har varit enkelt att använda och
givit ett gott resultat, både större kunskaper för studenterna och mer
avancerad undervisning för läraren. Christina har också skapat undervisningsmaterial till tre kurser som kan användas i kommande undervisning.
För övriga medverkande i projektet är den utarbetade vägledningen tillsammans med de vunna kunskaperna en bra utgångspunkt för fortsatt
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arbete. I bilaga I redovisas den lathund som projektet utmynnat i och
som sammanfattar projektets erfarenheter.
FÖR STUDENTERNA VID TEXTILHÖGSKOLAN OCH
HÖGSKOLAN I BORÅS

Förhoppningen var att projektet skulle mynnar ut i vägar som ökar möjligheten till individuellt anpassad praktisk/laborativ undervisning och
möjligheter för studenterna att förbereda sig. Arbetet med databaserat
läromedel visar på vikten av att koppla samman undervisningsmaterialet
med konkreta uppgifter till studenterna. I sig själv är det nog inget revolutionerande med tanke på hur välläst kurslitteratur som inte används av
läraren i en kurs brukar vara. Även Race (2007) betonar i sitt avsnitt om
läromedel på skärm studentens behov av att använda ett undervisningsmaterial, oavsett materialets form.
Besökte i Skottland och användningen av instruktionsfilmer inom CADprogramvaran visar också på möjligheterna att genom t.ex. dvd:er/lärplattform ge studenterna läromedel som de kan använda för både förberedelse och repetition.
FÖR TEXTILHÖGSKOLAN OCH HÖGSKOLAN I BORÅS

När det gäller projektets filmbaserade undervisningsmaterial gav besöket
i Galashiels många tankar och mycket inspiration. Efter vårt besök i
Skottland och efter att vi studerat deras filmer var vi eniga om att det var
viktigt att i större omfattning förbereda filmandet för att t.ex. ha textilier
som förtydligar sömmar och detaljer. Vi valde också att ta hjälp av en
fotograf för att få bättre resultat. I jämförelse med Galashiels går det dock
att i efterhand se att vi haft mycket svårare att komma till skott när det
gäller filmandet i sysal, kanske för att vi haft en högre ambitionsnivå vilket krävt en större planerad insats vilket varit svårt att koordinera ihop.
En viktig erfarenhet här är nog att engagemang över lång tid är viktigt för
att skapa ett bra undervisningsmaterial av tillräckligt bra kvalitet. Förhoppningsvis kan vi slutföra filmandet av de tre detaljerna även om projekttiden tagit slut.
I den bilagda vägledningen har rapportförfattarna sammanfattat de erfarenheter som dragits under arbetets gång. Tanken är att vägledningen ska
kunna användas av lärare/tekniker vid kommande arbete med filmoch/eller datorbaserat undervisningsmaterial för att snabbare och effektivare nå ett bättre resultat för studenterna.
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HUR GÅR TEXTILHÖGSKOLAN VIDARE

Avseende den datorbaserad undervisning kommer med största sannolikhet ytterligare kurser (t.ex. CAD-baserad materialomptimering samt Internationell kommunikation) vidareutvecklas med hjälp av inspelat
material. Tekniken och erfarenheterna finns för att skapa goda läromedel.
Det filmbaserade undervisningsmaterialet måste i ett första skede färdigställas, testas och utvärderas innan en fortsättning kan beslutas. Erfarenheterna från Skottland pekar dock på att en vidareutveckling (ev. de två
textilhögskolorna tillsammans) av ett fungerande material är väl värt att
satsa på.
Tankar som också dykt upp under projektet är att film- och datorbaserat
undervisningsmaterial på ett bra sätt skulle kunna fungera inom ramen
för s.k. OER-läromedel (Open Education Recourses) och vara ett sätt att
visa upp Textilhögskolans verksamhet.
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BILAGA I
VÄGLEDNING FÖR ATT SKAPA FILM- OCH DATORBASERAT
UNDERVISNINGSMATERIAL
FÖRE FILMNING





Planera användandet av undervisningsmaterialet, vår erfarenhet
säger att för att studenterna ska använda det måste det kopplas
till uppgifter i undervisningen.
o

När ska det användas?

o

Hur ska det användas?

o

Av vem ska det användas?

o

Vad är målet med användandet – vad vill jag
åstadkomma?

Planera skapande av undervisningsmaterialet.
o

Skapa ett enkelt manus och tänk igenom vad som ska
göras när, behöver inte vara skriftligt om kunskapen
finns efter många genomförda lektionspass.

o

Fundera igenom och bestäm vilken teknik ska användas.

o

§

Hur ska studenterna få tillgång till materialet,
om det är en lärplattform, vilka format passar?

§

Behöver materialet skrivskyddas på något sätt
och hur löses detta? (t.ex. kan det streamas från
en server för att försvåra kopiering)

Bestäm inspelningsplats och gör i ordning densamma.
§

Koppla bort telefon, skriv upptaget på dörrar
om det är egen filmning av skräm,

§

Skärma av ev. maskiner i labsal och kontrollera
när det passar utifrån undervisning i salen för
att få rätt ljudnivå,

§

Är ljussättningen lämplig och tillräcklig.
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o

o

Vem och hur ska det filmas och redigeras?
§

Enkelt eller mer avancerat program via
skärmen,

§

Kollega som filmar med enkel videokamera,

§

Fotograf som ansvarar för både film och
redigering,

§

Med ljud direkt eller pålagt ljud i efterhand.

Förbered material som ska användas – underlättar
materialet för studenterna.

UNDER FILMNING OCH REDIGERING



Sker filmandet ur rätt vinklar?



Behöver ett moment filmas och visas flera gånger, t.ex. överblick
respektive närbild?



Spela in med ljud även om ljudet ska klippas bort och läggas till
i efterhand för att underlätta redigering.

EFTER FILMNING
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Distribuera till studenter,



Utvärdera resultatet, både produkten och användandet av materialet, har avsedda effekter nåtts,



Sprid det till kollegor och diskutera vidareutvecklingsmöjligheter.
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Sedan flera år tillbaks har ett utökat samarbete mellan lärosäten i Västra
Götalandsregionen lett till en gemensam konferens, Pedagogisk utveckling i högskolan (PUH), där högskolepedagogiska utvecklingsarbeten
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.
För femte året i rad presenteras, i denna rapport, pedagogiska utvecklingsarbeten från högskolorna i Borås och Trollhättan. 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 till att
utveckla ”Scholarship of Teaching and Learning”.
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