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De utvecklingsarbeten som presenteras i denna rapport är en del av den högskolepedagogiska grundutbildningen som finns vid Högskolan i Borås. Syftet med utbildningen är att stödja universitetslärare att utveckla ett reflekterande och kritiskt
undersökande förhållningssätt till sin praktik samt att stimulera till en pedagogisk
diskussion. Att forska i egen praktik (aktionsforskning), utvecklar såväl undervisning som utbildning samt bidrar till individens utveckling mot ’Scholarship of
Teaching and Learning’.
Sedan 2008 har en årlig högskolepedagogisk konferens (PUH-konferensen)
anordnats av bland annat Högskolan i Borås, där deltagare i högskolepedagogiska
utbildningar presenterat sina utvecklingsarbeten för att möjliggöra pedagogiska
diskussioner i ett vidare sammanhang. Genom att skriva, presentera och publicera
ett pedagogiskt utvecklingsarbete blir kunskapen kollektiv och till gagn för fler än
den enskilde individen.
Årets konferens ägde rum vid Högskolan i Borås den 21 mars. Under konferensen visades en stor bredd av arbeten upp både vad gäller innehåll och utbildningsområden. Bidragen behandlar till exempel simulering i undervisning, undervisningslaborationer, hur teoretiska begrepp får betydelse i professionsutbildning,
kursplaneutveckling av en utbildning i förändring samt bedömning av reell och
formell kompetens. Gemensamt för samtliga arbeten är strävan efter en förbättrad
utbildning med studenternas lärande i fokus.
I rapporten återfinns alla konferensbidragen i sin helhet, alternativt som en
sammanfattning av utvecklingsarbetet. Det granskningsförfarande (peer review)
som tillämpas i denna rapport är examinering av samtliga arbeten före publicering.
Vi tackar varmt alla deltagare och examinatorer för ett väl genomfört arbete.
Högskolan i Borås, juni 2013
Lill Langelotz och Susanne Jämsvi

Emma Almingefeldt

korta vägen

–

förändringsarbete pågår

sammanfattning
Utvecklingsarbetet har genomförts i uppdragsutbildningen Korta Vägen (KOVA)
vid Högskolan i Borås. KOVA är en utbildning för relativt nyanlända invandrade
akademiker. Syftet med utbildningen är att deltagarnas språkliga nivå i svenska
språket skall snabbt höjas för att förbättra deltagarnas chanser att få ett arbete
inom sin profession. Utbildningen finansieras av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsutbildningen skall likställas med ett arbete och således har deltagarna en
arbetsvecka på 40 tim/vecka. 30 timmar av dessa är schemalagda och tio timmar
skall användas till självstudier där anvisade inlämningsuppgifter skall göras.
Det pedagogiska problemet har varit att majoriteten av deltagarna inte har lämnat
in sina inlämningsuppgifter. Vi lärare har ett ansvar gentemot Arbetsförmedlingen att
detta måste skötas samt att det har stört lärarnas pedagogiska planering när det
förväntade tempot inte efterföljs. För deltagarnas del innebär det att de inte får den
undervisningen som är planerad, vilket kan leda till att den språkliga progression som
förväntas av deltagarna tar längre tid. Lärarna kan inte heller ge goda referenser om
deltagare när arbetsgivare frågar ifall deltagarna gör alla uppgifter som förväntas av
dem. Majoriteten av deltagarna anger lärare i KOVA som referenser när de söker arbete.
I genomförandet av utvecklingsarbetet så utgick jag från Entwistle (2009) som
skriver om betydelsen av rätt studieteknik, feedback och motivation för goda studieresultat. Jag har också varit influerad av Grosin (2003) som skriver om koncentration och struktur i ett ämne. Konkreta förslag utifrån Entwistles och Grosins
forskning togs fram som presenterades och beslutades om i arbetslaget. Förslagen
var t.ex. mentorskap, studieverkstad, studieteknikslektioner och temaveckor.
I jämförelse med tidigare grupper så lämnar i stort sett alla deltagare in alla sina
uppgifter efter att ett antal förändringar genomfördes. Detta har medfört att lärare
kan följa sin pedagogiska planering och deltagarna har på så sätt getts större
förutsättning för att nå sina språkliga mål. Det bästa är dock att vi lärare kan ge goda
referenser om våra deltagare eftersom det huvudsakliga målet med utbildningen är
att deltagarna skall få ett jobb!
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Patrik Lennartsson & Tomas Brandberg

kompetenshöjande aktiviteter
för studenter i allmän kemi

abstract
A course, General Chemistry, an introductory course in Chemistry for students in
Applied Biotechnology at the University of Borås was fundamentally changed in
order to improve the students’ results and understanding of the subject. New
teachers with research experience were involved, more time was allocated and the
teaching approach was altered. The laboratory part of the course was thoroughly
adjusted in order to have a more logical connection to the theoretical content and
“new” elements, such as discussion topics and group-wise solving of problems were
introduced in the tuition.
The short-term results were positive. The students generally expressed a very
positive opinion about the course. On a scale from 1 to 5, the average grade (agreeing to the statement “I am pleased with the course”) was 4,56. The share of students
who passed the course increased from 50 % in three attempts to 73 % in only one
attempt. No individual factor behind this improvement can be isolated; rather the
positive outcome may generally be seen as the result of the combined efforts to
improve the course.
inledning
Under senare år har de grundläggande kemikunskaperna hos studenterna som studerar kemiteknik och bioteknik (Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik med
inriktning tillämpad bioteknik, 180 hp) försämrats. Detta har lett till problem i de
efterföljande kemikurserna, där studenterna haft problem att ta till sig kunskaperna
och klara tentamina. Problemen har dock visat sig ännu större i senare teknikinriktade kurser där studenterna måste besitta visst kunnande för att ens kunna börja
lösa problem av mer teknisk karaktär. Spärrkurser är därmed planerade att införas
inom en nära framtid, där studenterna inte får läsa vissa kurser om de inte har klarat
specifika tidigare kurser. Givetvis är rekrytering av duktiga studenter också en ständigt aktuell fråga, liksom utbildningens kvalitet.
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I skrivande stund läser kemiingenjörsstudenterna sex kurser som kan anses vara
relativt rena kemikurser: Allmän kemi, Allmän kemi II, Organisk kemi, Biokemi,
Fysikalisk kemi och Analytisk kemi. Den främsta insatsen, och den som kommer att
diskuteras här, är inriktad mot den första kursen, Allmän kemi.
Grundförutsättningen är att utbildningens kvalitet står i centrum och att förändringar i undervisningen behövs för att ge studenterna bättre förutsättningar att
fullfölja resten av utbildningen.
De åtgärder som genomförts är i korthet att antalet undervisningstimmar utökats, disputerad personal (författarna till denna rapport och ytterligare en person)
ersätter den adjunkt som tidigare hållit kursen och en grundlig genomgång av undervisningsmaterialet, inklusive laborationer har gjorts. Detaljerad kemididaktik
för den här nivån är inte lätt att få tag i, men egna erfarenheter i kombination med
forskning i högskolepedagogik har utgjort plattformen för förändringsarbetet.
Målet är relativt lätt att formulera; att höja kemiingenjörsstudenternas kortsiktiga och långsiktiga kemikunskaper. Eftersom det finns en ledtid på närmare tre år,
kommer dock endast de mer kortsiktiga förbättringarna och studenternas egna
åsikter att kunna utvärderas här.
allmän kemi
Innan de genomförda åtgärderna presenteras, behövs en kortare genomgång av den
aktuella kursen, Allmän kemi TK051A (rev1) 7,5 hp. Kursen har bland annat som
mål att befästa studenternas grundläggande färdigheter i att hantera kemiska formler och beräkningar samt få insikter i till exempel atomens byggnad och dess betydelse för exempelvis kemisk bindning. Områden som tidigare varit problematiska,
för övrigt också viktiga för den fortsatta utbildningen, är utförande av stökiometriska beräkningar och hanterande av beräkningar inom kemisk jämvikt.
För övrigt ska studenterna lära sig att använda laboratorieutrustning på ett korrekt och säkert sätt och utföra ett antal viktiga våtkemiska analyser.
Kursen har två examinationsformer: tentamen 6.0 hp och laboration 1.5 hp.
Laborationen betygssätts UG, medan tentamen har fler steg (U, 3, 4, och 5). Betyg
på tentamen bestämmer betyget för hela kursen, förutsatt godkänd laboration.
Bland kemiingenjörsstudenterna som påbörjat sin utbildning 2009, 2010, och
2011 har endast ca 50 % av de aktiva studenterna uppnått ett godkänt betyg efter
ordinarie tentamen och två omtentamina. Aktiva studenter definierades som studenter som gjort minst ett försök att klara tentamen. Antalet aktiva studenter i
kursen under senare år har varit ca 15–20.
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problem & åtgärder
Kemi och kemiska modeller, i grunden en beskrivning av materia som molekyler,
atomer och atomens beståndsdelar är ett exempel på komplex kunskap som kräver
en relativt lång mognad och lärprocess. Studenterna har normalt haft kontakt med
kemi under grundskolan och gymnasiet/vuxenutbildning och det bör framhållas
att innehållet i Allmän kemi ska haka i och repetera en del av detta material och
förförståelse. En problematik är givetvis studenternas förkunskaper, något som inte
behandlas vidare här.
Hur man förmedlar kunskap och insikt i en så komplex vetenskap som kemi är
inte helt lätt att sammanfatta. Att förstå och kunna använda det kemiska språket
och nomenklaturen är en förutsättning för förståelse för ämnet (Bucat 2004), vilket kan ses som en grundläggande del av Allmän kemi.
För kemiingenjörsstudenterna som påbörjade sin utbildning 2012 har en
mängd konkreta åtgärder utförts. Dessa åtgärder spänner från ledningsnivå till enskilda moment, redovisas nedan och diskuteras i Resultat & Diskussion.
Insatser från Ledningen
Främst två insatser har gjorts från ledningens sida. För det första har mer resurser
allokerats till kursen, i form av mer lärartid. I rena siffror motsvarar detta totalt 15
föreläsningstillfällen på tre h vardera, fyra rena räkneövningstillfällen på tre h vardera, och fem obligatoriska laborationstillfällen på fyra h vardera. Extra tid allokerades också för att planera kursen.
För det andra har (disputerad) personal med forskningsanknytning allokerats
till kursen; av de tre personerna som är direkt inblandade i kursen är samtliga aktiva och disputerade forskare. Situationen i övriga kemikurser är liknande, fem av
sex kursansvariga (som har huvuddelen av studentinteraktionerna) är aktiva och
disputerade forskare, varav två är professorer.
Att med precision avgöra lärarnas roll i det här fallet är inte lätt mot bakgrund
av att man naturligt nog utgår från en ny grupp studenter, alltså delvis nya förutsättningar.
Kursplanering
Entwistle (2009) understryker vikten av student-centrerad undervisning och lägger tonvikt vid begrepp som tydlighet, (rätt) nivå, (rätt) inlärningstakt och god
struktur. Detta har definitivt varit ledstjärnor i planeringen av kursen, å andra sidan går det inte att säga att företrädaren varit omedveten om dessa aspekter.
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Jämfört med tidigare år utfördes vissa förändringar i kursplaneringen. Fokus
lades på momenten där studenterna haft problem: stökiometri och jämviktslära.
Kursen omarbetades även för att ge en tydligare röd tråd. En viss omfördelning
mellan Allmän kemi och fortsättningskursen Allmän kemi II utfördes också. En
grundlig genomgång av laborationerna utfördes; tre av fem laborationer byttes ut.
För att bättre passa in med övriga kursmoment omplacerades även laborationer
tidsmässigt i kursen.
Föreläsningsform
En av de större förändringarna i kursen var förändringar i själva föreläsningarna.
Istället för datorbaserade presentationer användes whiteboard i syfte att öka flexibiliteten, minska tempot och öka studenternas aktivitet. Valet var delvis baserat på
personliga erfarenheter, men även på forskning. Som exempel på detta kan nämnas
Gaskin (2012), som ifrågasätter överdrivet användande av ”digitala hjälpmedel”
som pedagogiskt hjälpmedel. Digitala hjälpmedel leder lätt till envägskommunikation och kan lätt driva upp tempot i undervisningen och överbelasta studenten
med information. Denna åtgärd kan förefalla mindre betydelsefull, men sannolikt
bör digitala hjälpmedel och deras optimala användande studeras närmare.
Mer tid lades åt de större momenten där studenterna haft problem, och detaljer
lämnades till självstudier. Föreläsarens förberedelser var givetvis en viktig komponent i arbetet, men behandlas inte mer utförligt här.
Diskussionsfrågor och gruppbaserad problemlösning
När nya avsnitt introducerades, vid fem tillfällen, påbörjades föreläsningen med en
eller två diskussionsfrågor med anknytning till stycket, som studenterna fick diskutera i mindre grupper (3-4 personer). Vad de olika grupperna kommit fram till lyftes sedan till diskussion i hela klassen.
En stor andel av föreläsningstiden, uppskattningsvis 25-30 %, ägnades åt att låta
studenterna lösa uppgifter/problem kopplade till vad som precis förelästs om. Studenterna fick samarbeta fritt, och nästan samtliga arbetade i grupper om 2-4. Uppgifterna hade stark anknytning till ämnet och utgjorde samtidigt en länk till en
förnimbar verklighet.
Fördelarna med detta är flera. Till att börja med aktiveras studenterna, det blir
svårare att ”sova” eller tänka på annat. Vidare utnyttjas den förståelse och de pedagogiska förmågor som finns hos individer i gruppen, som per automatik kommer
att förklara för sina studiekamrater det som de själva (i bästa fall) just förstått.
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Omvänt kan ren ”sändning” av kunskap vara problematisk så länge det inte säkerställs att ”mottagning” äger rum. Konceptet med diskussionsfrågor och gruppbaserad problemlösning innebär en interaktiv inlärning där studenterna per automatik aktiveras.
Feedback till studenterna
För att kunna ge feedback till studenterna i hur de löser uppgifter, delades tre omgångar med inlämningsuppgifter ut till studenterna. Uppgifterna var helt frivilliga
och gav ingen typ av bonuspoäng till tentamen. Inlämningarna rättades av kursansvarig som kommenterade hur de olika uppgifterna hade lösts, var studenterna
hade sina styrkor, och vad som kunde förbättras.
Metoden valdes eftersom feedback har visats medföra en rad fördelar och framhålls som en väsentlig del i inlärningsprocessen (Entwistle 2009). Fokus lades på
hur studenterna löste uppgifterna snarare än på själva resultatet.
Att uppmuntra inlärning över tid har uppenbara fördelar. För det första är det
elementärt att inlärningen underlättas av upprepningar med tidsintervaller. Vidare
förutsätter förståelse av kursens svårare moment att studenterna i någon mån ligger
i fas med kursen.
Tentamen
Tentamen kan enligt Race (2007) beskrivas som en ”traditional unseen, time-constrained written exam”. Denna traditionella metod är (tids-)ekonomisk, rättvis och
motiverar till arbete. Exempel på fallgropar är att det kan uppmuntra ytinlärning,
mäter inte långsiktig inlärning och premierar studenter med god ”tentamens-skicklighet”. Race ger ett större antal tips för denna tentamensform.
Bland dessa förslag betonas bland annat kollegialt samarbete för utformande av
tentamen och frågornas återkoppling till lärandemålen, vilket inte negligerades.
Andra förslag kan förefalla mer eller mindre naturliga, såsom att ta fram svar och
betygskriterier på förhand.
Tentamen utformades enligt en modell med mindre komplexa uppgifter i början, där tillvägagångssättet var förhållandevis rättframt. I den senare delen placerades mer komplexa uppgifter där studenterna var tvungna att mer självständigt
identifiera vilka typer av angreppssätt som behövdes för de enskilda uppgifterna.
Majoriteten av uppgifterna var av beräkningskaraktär.
Vissa kursmål examinerades genom laborationerna.
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Studentutvärdering
Under kursens gång gavs det möjlighet vid två tillfällen, ett i mitten och ett i slutet,
för studenterna att ge kommentarer på kursen. Den första utvärderingen var helt
öppen, och gavs vid ett föreläsningstillfälle. Den andra utvärderingen delades ut
under den sista obligatoriska laborationen. Kursen avslutades även med sedvanlig
kursutvärdering via Ping Pong.
resultat & diskussion
Generellt kan åtgärderna ses som lyckade. Studenternas tentamensresultat höjdes
markant jämfört med tidigare år, och en fullständigt överväldigande majoritet av
studenterna var mycket nöjda med kursen.
Tentamensresultat
Av totalt 15 personer som skrev ordinarie tentamen erhöll 11 betyget godkänt eller
mer, vilket motsvarar 73 %. Detta är en tydlig förbättring från föregående år där
endast ca 50 % uppnått betyget godkänt eller mer efter ordinarie tentamen och två
omtentatillfällen. Antalet studenter med överbetyg var också hög (Fig. 1.).

Figur 1: Studenternas resultat efter ordinarie tentamen i kursen Allmän kemi HT-2012. För
att uppnå de olika betygen krävdes 20, 30, och 40 poäng av 50 för respektive betyg 3, 4 och 5.

Som går att förvänta utifrån en ökad andel med godkända studenter, så ökade
också studenternas förmåga att lösa stökiometriska och jämviktsbaserade problem.
Det bör i sammanhanget framhållas att tentamen utvärderades och jämfördes
13

med tidigare tentamina av en sakkunnig person (studierektorn) som inte var direkt
inblandad i kursen. Sakkunnigs bedömning var att årets studenter inte hade någon
fördel gentemot tidigare år i form av lättare tentamen. Det statistiska underlaget är
inte överväldigande, men ingen tillgänglig information förefaller tyda på att årets
studenter skulle ha haft bättre förkunskaper än tidigare år. Slutsatsen blir att förändringarna av kursen har haft önskat resultat. Givetvis blir det intressant att följa
upp hur den här gruppen studenter klarar sig under resten av utbildningen.
Studentutvärdering
Studenterna var över lag väldigt nöjda med kursen, vilket också var tydligt i samtliga kursutvärderingar. Främst var studenterna nöjda med föreläsningarna och laborationerna (4,46 respektive 4,67 i medelvärde på en skala 1-5), medan räknestugorna har en något större förbättringspotential (3,83 i medelvärde) (Bilaga 1).
Ungefär halvvägs genom kursen hölls en helt öppen utvärdering, som även den var
överväldigande positiv.
Ytterst positivt var studenternas upplevelse av laborationernas innehåll då laborationerna hade omarbetats. Även från lärarsidan måste laborationerna ses som
mycket lyckade, dock kan några smärre justeringar göras i omfånget av individuella laborationer. Att laborationerna var lyckade ses som ytterst viktigt, då de kopplar teori till praktik. Buntine et. al. (2007) diskuterar betydelsen av laborativt arbete i kemiutbildning.
Förmågan att praktiskt kunna utföra laboratoriearbete är också ett av de viktigaste inslagen i hela utbildningen. Det kan tilläggas att det är viktigt att dessa förstaårsstudenter får en positiv upplevelse av de laborativa aspekterna av studierna,
eftersom detta i många fall lär ha viss koppling till deras framtida arbetsmiljö.
Att laborationerna inte bara är relevanta för kursen, utan att studenterna är
nöjda med deras innehåll är därmed en stor framgång.
Att studenterna inte var fullt lika nöjda med disponeringen av föreläsningarnas
innehåll (4,15 i medelvärde) ses som fullt naturligt. De överpresterande studenterna uttryckte att de önskade mer tid åt de svårare avsnitten, medan studenterna
som siktade på ett godkänt betyg hade varit nöjdare med ytterligare genomgång av
mindre komplicerade uppgifter. Dessa åsikter var tydliga i samtal med studenterna
under kursens gång, framförallt bland de bättre presterande.
Räknestugorna, som studenterna var minst nöjda med, diskuteras ytterligare i
Framtida förbättringsarbeten.
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Diskussionsfrågor, uppföljning
Diskussionsfrågorna som användes för att introducera nya avsnitt (och hade direkt
anknytning till dessa) användes främst för att aktivera studenterna och få dem att
skapa egna idéer om hur saker och ting fungerar. Detta var med stor sannolikhet
ett nytt tillvägagångssätt för studenterna i denna typ av ämne, vilket kan ha fått det
att kännas ovant. Även om det var nytt för dem, så deltog i princip samtliga studenter i diskussionerna, och kvalitén på diskussionerna höll en högre nivå än förväntat.
Det var även tydligt att studenterna som var ute på helt fel spår fick stor nytta av
diskussionerna, speciellt när de insåg varför de hade fel. Troligen fick detta studenterna att även vara mer uppmärksamma under följande föreläsning. Som en bonus
ökade diskussionsfrågorna också studenternas insikt i vissa fenomen som egentligen inte ingår i kursen, exempelvis vad begreppet tryck faktiskt innebär. De kunde
därmed knyta an till andra ämnen på ett annat sätt, och skapa nya kopplingar.
Till diskussionsfrågorna delade föreläsaren in studenterna i olika grupper. De
fick därmed inte välja sina diskussionskamrater själva. I största möjliga mån hölls
grupperna till en storlek av tre, och när detta inte fungerade fyra deltagare. Enligt
vår erfarenhet blir arbetsfördelningen i en grupp om tre jämnast fördelad, medan
en student lätt blir dominerande i grupper om två.
Generellt kan det fastslås att diskussionsfrågorna var ett lyckat inslag i undervisningen, och de kommer att behållas till nästa år. Möjligtvis kan ytterligare någon
diskussionsfråga införas, och någon annan bytas ut. Gruppindelningen i grupper
om tre fungerade väl, och kommer att behållas till nästa år.
Gruppbaserad problemlösning, uppföljning
Under föreläsningarna fick studenterna möjlighet att lösa problem kopplade till
föreläsningen. Nästan samtliga valde att göra detta i grupper. Denna aktivering av
studenterna ökade troligen deras inlärning i dessa moment (Ramsden 1992). Det
gav dem också ytterligare exempel att se tillbaka på när de försökte lösa liknande
uppgifter utanför lektionssalen, och dessutom se hur de själva försökte lösa uppgifterna när metoden var färsk i deras minnen. Som en bonus fick inte bara problemlösningen studenterna att bli mer aktiva under just det momentet, utan de verkade
även vara mer aktiverade och benägna att ställa frågor under den övriga föreläsningstiden.
Problemlösningen gav också tillfälle att göra återkopplingar till tidigare föreläsningar och metoder som diskuterats där. Vissa av uppgifterna gick dessutom att
lösa på ett mycket enklare sätt om tidigare kunskap implementerades, och de stu15

denter som insåg detta vidgade sina vyer betydligt. Att studenterna arbetade i
grupp gav dem också möjlighet att se olika angreppssätt med olika styrkor och
svagheter.
Mayer & Wittrock (online) framhåller att problemlösning kräver både kreativitet och kritiskt tänkande. De anser också att det är effektivt att undervisa i problemlösning integrerat i naturvetenskaplig undervisning.
Feedback till studenterna, uppföljning
Under kursens gång fick studenterna möjlighet att få individuell feedback på hur
de löste problem vid totalt tre tillfällen. Metoden gav goda resultat, från det första
försöket till det sista förbättrades studenternas allmänna färdigheter betydande.
Framförallt fick det studenterna att ställa upp sina lösningar på ett mer ordnat sätt,
vilket ger en betydligt lättare överblick.
Från studenternas sida var den individuella feedbacken troligen den enskilt
mest tidseffektiva insatsen under kursens gång. Den kräver dock betydande lärarinsatser. Med tanke på studenternas deltagande i de olika tillfällena, där flertalet
deltog vid det första och sista tillfället, men endast någon enstaka lämnade in vid
det andra tillfället, så kommer endast två tillfällen ges nästa år.
framtida förbättringsarbeten
Det är en stor utmaning att undervisa en teoretisk kurs tidigt i utbildningen. Studenternas förkunskaper varierar och kan lämna en del övrigt att önska. Och även
om alla formellt är behöriga kan tidigare studier ligga ett par år eller mer tillbaka i
tiden. Ett tillfredsställande resultat utgör inte en anledning att sluta anstränga sig
för att ytterligare förbättra undervisningen. ”Bara” hälften av studenterna fick överbetyg (4 eller 5), en siffra med potential att förbättras. Tilläggas kan att det krävdes
40 % av full poäng för godkänt betyg och 60 % eller högre för överbetyg (80 % för
högsta betyg), vilken i kombination med resultatet faktiskt påvisar en inte obetydlig förbättringspotential.
Givet de goda resultaten i utvärderingen ska man inte vara överdrivet kritisk till
det som genomförts utan snarare försöka utveckla koncepten ytterligare. Kan till
exempel studenterna aktiveras ännu mer genom feedback? Bör momentet göras
obligatoriskt? Konceptet med diskussionsfrågor var lyckat, men kan det utvecklas
och bli ännu bättre? Här finns till exempel utrymme för studenterna att reflektera
över sitt val av utbildning.
Medan föreläsningarna och labbarna fick väldigt höga betyg stannar räknestu16
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gorna på någonstans mellan godkänt och väl godkänt (3,77 på en femgradig skala).
Enstaka studenter förefaller ha velat ha föreläsaren som räkneövningsledare, men
en majoritet förefaller ändå ha varit nöjda med att en annan person höll i räknestugorna. Därmed återstår möjligen att stärka kommunikationen mellan föreläsare
och räkneövningsledare samt att på något sätt göra räknetillfällena mer lärorika
och intressanta. Det kan tilläggas att räkneövningarna redan från första tillfället
inte var särskilt välbesökta (statistik saknas, men det kan ha varit cirka halva klassen), varför åtminstone vissa studenter måste ha haft svårt att egentligen bedöma
räkneövningarnas kvalitet.
En reflektion i denna kontext var att räkneövningarna helt i enlighet med planeringen var ganska ”ordinära” i sitt upplägg med demonstration av uppgifter på
whiteboarden. Att aktivera studenterna i den här situationen är inte helt enkelt,
eftersom de förväntar sig att få lösta tal serverade för sig. Det noterades också att
studenterna föreföll ”ligga efter” i kursen och skulle därför ha haft svårt att till exempel lösa uppgifter på egen hand.
Kanske bör man ändå arbeta på olika sätt för att skapa en ny inställning hos
studenterna som skulle innebära att de ”kom igång” med räkningen tidigare i kursen för att därmed bättre kunna utnyttja tiden genom aktivt deltagande.
slutsats
De kompetenshöjande aktiviteterna föll mycket väl ut och ökade mängden studenter med minst godkänt betyg från ca 50 % under föregående år till 73 %, detta efter
endast ett examinationstillfälle. Eftersom flera olika metoder applicerades är det
dock i princip omöjligt att härleda förbättringen till enskilda faktorer. Mest troligt
är ändå att det var den samlade insatsen som resulterade i förbättringen.
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Bilaga 1: Studenternas svar i utvärdering i slutet av kursen. Skalan gick från 1 till 5, där 5 var
överväldigande positivt/håller med och 1 överväldigande negativt/håller inte med.
Student
Föreläsningarna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Medel

s

Jag är nöjd med föreläsningarnas innehåll

5

4

4

5

5

5

5

3

5

5

4

5

5

4,62

0,65

Jag är nöjd med disponering av föreläsningarna (tid som ägnats till de olika styckena)

5

4

4

3

5

5

5

2

5

5

4

3

4

4,15

0,99

Jag lärde mig något av föreläsningarna

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

4

4

4

4,62

0,65

Jag är nöjd med föreläsarens pedagogik

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

4

5

4,77

0,60

Jag gillade att föreläsningarna varvades med
övningsuppgifter

5

5

4

5

5

5

5

1

4

5

4

4

5

4,38

1,12

Det var bra med diskussionsuppgifter i grupp

5

5

4

4

5

5

5

1

3

5

4

3

5

4,15

1,21

Det var bra med möjligheten att få kommentarer på hur några utvalda uppgifter löstes

5

4

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

4,62

1,12

Jag är nöjd med antalet föreläsningar (om
nej, ange om de skulle varit fler eller färre

5

5

4

5

5

5

5

1

5

5

4

3

5

4,38

1,19

Jag var närvarande vid föreläsningarna

5

5

5

2

5

5

5

3

5

5

5

3

5

4,46

1,05

Jag lärde mig något av räknestugorna

5

5

4

3

5

5

3

2

4

4

2

3

4

3,77

1,09

Det var bra att ha någon annan än föreläsaren
som höll i (majoriteten) av räknestugorna

4

4

4

1

5

5

2

2

4

4

2

3

4

3,38

1,26

Jag är nöjd med antalet räknestugor (om nej,
ange om antalet borde ökas eller minskas)

5

5

5

5

5

5

2

5

4

5

3

2

5

4,31

1,18

Jag är nöjd med placeringen av räknestugorna relativt föreläsningarna och deras innehåll

5

4

4

5

5

5

1

1

5

4

3

3

5

3,85

1,46

Jag var närvarande vid räknestugorna

3

5

5

3

5

5

3

2

5

5

4

2

5

4,00

1,22

Jag lärde mig något av laborationerna

5

5

5

4

5

5

3

4

5

5

4

4

5

4,54

0,66

Jag är nöjd med placeringen av laborationerna relativt föreläsningarna

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

3

4

5

4,62

0,65

Jag är nöjd med laborationernas innehåll

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

5

4,85

0,38

Jag känner att jag lärt mig något under kursen

5

5

5

5

5

4

3,5

5

4,69

0,59

Arbetsbördan har varit (1 låg, 5 hög)

3

5

4

4

5

5

3

4

4,13

0,83

Jag är nöjd med kursen

5

4

5

5

4

5

3,5

5

4,56

0,62

Räknestugorna

Laborationerna

Övrigt
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Tora Dahl

lärobok i skrivande för
högskolestudenter

–

en motivering

abstract
Förmågan att skriva är en avgörande faktor för i vilken utsträckning studenter i
högre utbildning lyckas förmedla vilka kunskaper de har fått under studietiden.
Bakgrunden till detta utvecklingspedagogiska arbete bottnar i en frustration som
jag ibland upplever när jag läser studenters texter. Frustrationen bygger på att språket många gånger brister varför förmedlingen av studenternas, annars utmärkta
betraktelser, slutsatser, argument och resonemang blir lidande. Språket är en avgörande faktor för i vilken utsträckning studenterna lyckas att förmedla sin kunskap.
Skrivandet kan i sammanhanget fungera såväl hindrande som möjliggörande för
studenterna. Den sociokulturella omgivningen påverkar inte bara individens möjligheter till att förvärva kunskap utan även att uttrycka densamma vilket i förlängningen påverkar individens prestationer. Det innebär emellertid också att Högskolan kan fungera stödjande i sammanhanget och ta fram verktyg som underlättar för
studenten att uttrycka sig i skrift.
Tanken med detta utvecklingspedagogiska arbete har varit att beskriva de motiv som jag ser till varför det är viktigt att stötta studenterna i deras skrivande. Ytterligare att ge förslag till hur detta skulle kunna utmynna i en lärobok i skrivande
för studenter.
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Karin Dessne

förklara , fråga och föreslå

–

en guide för positiv återkoppling

sammanfattning
En grundläggande tanke med högre utbildning är att bidra till förmågan hos
människor till självständigt tänkande. Ett vedertaget sätt att uppnå detta är att
tillhandahålla tillfällen för reflektion kring den information som levereras i form
av föreläsningar och litteratur. Reflektion behöver också uppstå när en lärare ger
återkoppling till en student på olika former av utfört arbete. Högre utbildning är
traditionellt förankrad i begreppet konstruktiv kritik där fokus ofta ligger på att
bedöma ett arbete utifrån fel och brister. För lite uppmärksamhet har ägnats åt att
förstärka studentens lärande genom att betona det som studenten gjort bra. Generella och svepande formuleringar i positiv anda försvinner lätt i mängden av detaljerad negativ kritik. I denna artikel presenteras därför en grundläggande modell
som konstruerats för att i stället fokusera på att uppmuntra studenten. Modellen
utgår från att en öppenhet främjar till att både skapa och ta emot återkopplingen.
Med denna modell kan återkopplingen bli verklig och användbar för studenten
och därmed kan ett självständigt och konstruktivt tänkande utvecklas.
inledning
Det är en konst att kunna ge och ta emot återkoppling – det gäller att en lärare ska
bidra till lärande hos en annan individ, studenten, genom att kommunicera återkoppling i någon användbar form. Först när återkopplingen är användbar för studenten är det fråga om en återkoppling snarare än ett uttalande. Så frågan är hur
läraren ska gå tillväga för att säkerställa så långt som möjligt att det blir en återkoppling som bidrar till lärande.
Denna artikel hävdar att det viktigaste i återkoppling är att ha en positiv, öppen
och konstruktiv attityd i formuleringen av den. Denna formulering kan uttryckas
såväl i ord som i andra uttryckssätt såsom tonfall och kroppsspråk. Att vara tydlig,
ärlig och systematisk (t ex Race 2007) är viktigt, men hur detta görs – positivt och
inspirerande eller negativt och nedbrytande – är avgörande för att återkopplingen
21

ska fylla sitt syfte. Återkoppling idag tenderar ofta att utgå från ett kritiskt förhållningssätt, vilket gestaltas i begreppet konstruktiv kritik. Kritik är en problematisk
utgångspunkt trots sin förankring i högskolevärlden där studenter förväntas fostras i kritiskt och självständigt tänkande. Den konstruktiva kritiken riskerar att fokusera på att i negativ ton påtala fel och brister. Det som gjorts bra glöms bort eller
marginaliseras. Jag hävdar att det är otroligt viktigt att komma bort från denna
utgångspunkt. Det kan åstadkommas genom att lyfta fram även det som är bra och
genom att öppna upp själva kommunikationen, eftersom öppenhet i sig möjliggör
att både uttryck och mottagande sker konstruktivt och positivt. En positiv och
engagerande attityd betonar ett agerande med en framåtriktad rörelse som driver
på utveckling och framåtskridande av studentens lärande och främjar studentens
motivation och glädje att lära. Denna artikel presenterar en grundläggande modell
för att främja sådan öppen och positiv återkoppling.
Denna artikel har följande struktur: först återges synen på lärande som socialt
där återkoppling ses som en social konstruktion, därefter följer ett resonemang
kring hur återkoppling ser ut i realiteten och hur den ska se ut för att vara användbar för studenten. Mot denna bakgrund presenteras min modell med fokus på att
i positiv anda förstärka lärande vid återkoppling. Därefter följer en avslutande
kommentar.
lärande och återkoppling
Arbetet i denna artikel utgår från att lärande är socialt eftersom vi av naturen är
sociala varelser. Undervisning baserad på socialt lärande gör att återkoppling är en
social konstruktion mellan lärare och student där bägge är delaktiga. Sociala aspekter blir därmed högst aktuella för hur återkoppling sker.
Socialt lärande
Lärande kan ses i ett kognitivt respektive socialt perspektiv. Studier kring våra kognitiva förmågor och hur vi använder dem för att lära oss fokuserar på hur vårt sinne
fungerar. Dessa studier förklarar hur vi behandlar information och hur vi som individer konstruerar kunskap (Säljö 2003) och behandlar allt som gör att en människa är kapabel till att veta saker (Beesley & Cooper 2008). Våra kognitiva förmågor är de vi använder för att förstå vår omvärld och för att lära oss så att vi blir
vetande varelser.
Att i stället fokusera på hur vi fungerar som sociala varelser innebär att större
tyngdpunkt läggs vid hur vi skapar våra sociala mönster än hur vi använder våra
22

puh-rapport 2013

kognitiva förmågor. Redan i början av 1900-talet betonade Lev Vygotsky att
människor lär sig socialt genom att interagera med andra (Säljö 2003). Säljö menar
att Vygotsky också belyste att lärande kan vara mycket lokalt och situerat i en specifik social situation. Människor befinner sig i olika lokala situationer som överlappar varandra. Vi interagerar med människor i skilda sammanhang som t ex arbete,
fritidssysselsättningar, familj och vänner. Genom vår interaktion blir och är vi de
vi är och vi upplever oss själva samtidigt som andra omkring oss upplever oss. Våra
interaktioner och mönster för interaktioner skapar vår upplevelse och känsla av
egen och andras identitet. Lärande är en social process som innebär att vi förändras
genom vår interaktion med omvärlden (Bron & Lönnheden 2010).
Det finns således en syn på lärande som grundar sig på att lärande sker inuti
individen respektive i socialt samspel. Marianne Döös (2010) menar att även om
lärande är personligt och subjektivt sker lärande också genom att människor interagerar och kommunicerar. Vi lär oss genom att agera, tänka och reflektera (Döös
2010) och det gör vi i interaktion och kommunikation. Perspektivet i denna artikel
är att bägge dessa ovan nämnda perspektiv är av betydelse. Från det vi föds skapar
vi och skapas vi av vår omgivning och vår interaktion med den. Vi skapar relationer
mellan oss som bildar sociala mönster beroende på vilken tid och vilken kultur vi
befinner oss i. Vi lär oss genom att med våra sinnen tolka information i våra relationer med människor och ting. Undervisning och lärande i högre utbildning är
därmed en social process där lärare och studenter bildar ett lokalt sammanhang.
Återkoppling i en utbildningssituation sker som en interaktion mellan lärare och
studenter i den relation som de skapar tillsammans. Denna interaktion påverkas av
och påverkar således hur läraren bidrar till den i form av t ex återkoppling. Att
återkoppla blir därmed ett led i det sociala lärandet och kan beskrivas som en social konstruktion.
En social konstruktion
Vi tolkar information genom interaktion med andra människor. En källa till sådan
tolkning utgörs av återkoppling mellan lärare och student. Återkopplingen kan ske
både i form av språkbruk i ett skriftligt medel och i form av exempelvis attityd som
karaktäriserar återkopplingen oavsett medel.
Återkoppling är en form av socialt lärande genom att utgöra en interaktion
mellan lärare och student. Interaktionen äger rum i ett lokalt sammanhang där en
relation utvecklats mellan en eller flera lärare och studenter. Hur lärare och
studenter interagerar påverkar det lärande som äger rum (Bron & Lönnheden
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2010). Bron och Lönnheden poängterar hur interaktionen leder till att deltagarna
når förståelse i ett ämne genom att skapa mening och innebörd. Mening skapas
genom att idéer och erfarenheter omsätts i praktiken och genom att reflektera
kring dessa idéer och erfarenheter (Kolb 1984).
Resonemanget av Bron och Lönnheden återfinns i det fenomen som kallas
Communities of Practice (CoP) utvecklat av framför allt Jean Lave och Etienne
Wenger (Lave & Wenger 1991). Wenger (1998) talar om hur socialt lärande uppstår
i ett sammanhang där människor engagerar sig (engagement) i ett arbete kring ett
syfte (joint enterprise) och skapar mening (negotiate meaning) genom att interagera på ett sätt som är gemensamt för dem (shared repertoire) (Wenger 1998).
Lärare och studenter formar således en sorts praktik, även om den inte är så substantiell och långvarig som krävs för en CoP. En återkoppling kan ses som ett uttryckssätt för interaktion med gemensamma förväntningar från inblandade partner.
En form av interaktion i den gemensamma praktiken består i återkoppling, oavsett om den sker i föreläsningssalen med frågor och svar, eller i inlämningsuppgifter
av olika slag med muntliga eller skriftliga kommentarer. Enligt Bron och Lönnheden krävs en aktiv handling för att förståelse ska uppstå; det räcker inte att läraren
enbart förklarar. En sådan aktiv handling innebär att studenten reflekterar utifrån
tidigare erfarenheter, förståelse och litteratur. Läraren återkopplar i sin tur mot
bakgrund av tidigare interaktion med studenterna och inom ramen för praktiken.
På samma sätt som en lärare kan vara mottaglig för återkoppling i form av kroppsspråk och informella kommentarer från studenter (t ex Race 2007) kan läraren vara
observant på egna sådana signaler som kan uppfattas av studenter i utförandet av
återkopplingen. Det finns således flera parametrar av social karaktär – såsom förväntad form av återkoppling, förväntad interaktion i återkopplingen, språk, uttryck och attityd – som bidrar till hur återkoppling formuleras och mottas. Återkoppling är således en social konstruktion genom sin form av interaktion mellan
lärare och student i den praktik som de gemensamt bygger.
återkoppling i realiteten
Syftet med att återkoppla är att det man återkopplar ska nå fram, förstås och leda
vidare – dvs. att lärande ska uppstå. Återkoppling är grundläggande för en lärandeprocess (Eraut 2004). Tanken med återkoppling är att uppmuntra till
självständigt tankearbete (Entwistle 2009). Enligt Toohey (1999) möjliggör återkoppling och reflektion över återkoppling till att lärande verkligen uppstår i stället
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för att förbli information som lätt glöms bort (Toohey 1999). Utan återkoppling
får studenten ofta ingen bekräftelse under själva inlärandet att det denne förstått är
någorlunda inom ramen för vad som undervisas. Först vid examinationstillfället
uppstår en sorts bekräftelsesituation även om den inte i sig garanterar att någon
förståelse eller något lärande ägt eller äger rum. Examinationstillfället har också
sett som en sorts återkoppling som benämnts summativ medan återkoppling som
pågår under utbildningen kallats formativ (t ex Race 2007). Det som studenten
levererar vid en examination kan vara i form av att upprepa information som lärts
in utan någon direkt förståelse. Återkoppling är till för att kunna utveckla sitt arbete vilket också betonas i följande citat:
In fields such as engineering – from which the term ‘feedback’ was imported
into education – feedback entails both diagnosis and remediation, i.e. not just an
evaluation of the extent to which a given standard has been met, but also the taking
of action to address any shortcomings. And increasingly, experts on assessment in
education have been highlighting the necessity of this interrelationship. (Hounsell
& Hounsell 2010)
I det dagliga arbetet finns inte mycket pedagogisk ledning för en lärare i högre
utbildning för hur återkoppling ska se ut. En vanlig praktisk lösning är att läraren
utformar återkopplingen på ett sätt som läraren en gång själv fått den i sin roll som
student. Mot denna bakgrund kan det vara lämpligt och givande att ha några korta utgångspunkter att förhålla sig till för att göra återkopplingen användbar för
studenten på ett sätt som gör att den verkligen blir en återkoppling snarare än enbart ett uttalande om inlämnat arbete eller i ett format som studenten inte tar till
sig.
Användbar och verklig
Återkoppling som inte används av studenten är ingen verklig återkoppling. Verklig
återkoppling uppstår först när kommunikationen fungerar, dvs. att mottagaren
faktiskt mottar vad sändaren velat förmedla. Ett första steg för att uppnå verklig
återkoppling är att studenten sätter värde på den och upplever den som användbar
för sitt fortsatta arbete. Det andra steget är att återkopplingen leder till förändring,
vilket är ett steg som studenten tar själv i egen reflektion. Det viktiga för läraren är
således att nå fram till studenten med budskapet i kommentarerna som gjorts. Frågan är hur återkopplingen ska se ut för att vara så användbar som möjligt för studenterna. Enligt Race (2007) är studenter sällan motiverade av att ta till sig återkoppling utan är endast intresserade av betyget. Race menar att det därför är
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mycket viktigt att hitta sätt att få studenter att få verklig nytta av den återkoppling
de får så att de kan utveckla och förbättra sitt arbete. Race nämner att det också är
av betydelse att även kunna framföra saker som studenten gjort bra, vilket kan vara
svårt i en kultur där människor generellt kan bli besvärade av komplimanger.
Ett problematiskt begrepp som är aktuellt i fråga om återkoppling och självständigt tänkande är begreppet ”kritik”. I högre utbildning finns ett tydligt syfte att
fostra till kritiskt och självständigt förhållningssätt (Ohlstedt 2010). Konstruktiv
kritik anses vara inriktad på att förbättra och kan vara både negativ och positiv. I
vardagligt tal upplevs dock ordet kritik som negativt, dvs. ”Att kritisera är i vardagliga sammanhang att påtala fel och brister hos något.” (Nationalencyklopedin
2013) Inte bara lärare utan även studenter förväntas ge återkoppling på varandras
arbeten genom att ge och ta emot konstruktiv kritik. I praktiken brukar ett par
positiva meningar inleda denna kritik för att sedan följas av ett utbrett negativt
flöde. Det är inte konstigt med tanke på att studenter ofta uppfattar att begreppet
kritisera innebär att ifrågasätta (Ohlstedt 2010). Trots att konstruktiv är epitetet så
får detta flöde ofta en karaktär av att hitta fel och brister som påtalas för en alltmer
modfälld student. Risken är stor att studenten slutar ta till sig vad som sägs under
det kvävande kritik-lagret. Alltför stark negativ kritik motverkar medan uppmuntran stödjer lärande (Entwistle 2009; Race 2007). En student som bara får höra
negativ kritik blir osäker och får ingen riktning att följa.
Det måste finnas en positivt riktad linje för studenten att hålla sig till för att de
ska kunna förbättra sitt arbete. Svepande och generell positiv kritik utgör ingen
sådan riktad linje, eftersom den är för vag. Detaljerad negativ kritik är i grunden
negativ. Det är därför högst väsentligt att fokusera på att ge återkoppling utifrån en
annan syn än det sedvanliga ”konstruktiv kritik”-begreppet. En alternativ syn som
generar en mer positiv anda är att i stället rikta in sig på att förstärka det som är bra.
Återkoppling ska också innebära att studenten ska få uppslag till hur framtida arbete kan bli bättre (Entwistle 2009). Att förbättra för framtida arbete kallas ibland
för feedforward (t ex Race 2007) för att betona vikten av att uppnå förändring. Ett
alternativt begrepp skulle kunna vara ”konstruktiv reflektion”. En positivt laddad
återkoppling stärker också möjligheten till en social interaktion karaktäriserad av
saklighet och förståelse i stället för makt och positionering mellan den som återkopplar och den som mottar.
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Förklara, fråga och föreslå
Det finns mot bakgrund av ovanstående resonemang ett behov av en grundläggande modell för att sätta fokus på några ledord som sätter användbarhet för studenten i fokus och som skapar en mer positiv förstärknings-karaktär genom att
öppna upp för respons. Att förklara och uppmuntra är sätt att stärka lärande till
skillnad mot att kritisera (Entwistle 2009). Entwistle menar att återkoppling måste kunna förstås av studenten för att vara till någon nytta. Jag har därför utvecklat
en modell som syftar till att förstärka lärande genom att ta fasta på ledord som
främjar kommunikation och interaktion i det sociala samspelet. Ledorden är Förklara, Fråga och Föreslå. Det gäller för alla tre att den underliggande attityden är
positiv genom att kommunikation och interaktion med studenten är i centrum.
Det är också viktigt att fokusera på det studenten gör som är bra för att studenten
ska veta när denne arbetar i rätt riktning.
Återkoppling som sker i form av argumentation, frågor och förslag är mer
givande och stimulerande än t ex utropstecken och frågetecken och mer eller mindre magra kommentarer som ”otydligt”, ”utveckla mer”, ”onödigt” etc. I min tidigare roll som student fick jag återkoppling av bägge sorter. De sistnämnda magra
kommentarerna är meningslösa för den som får kommentaren, eftersom denne inte
får någon förklaring eller ledtråd eller guide till vad det är som är otydligt, vad det
är som ska utvecklas mer och vad det är som är onödigt och framför allt varför.
Ofta är innehåll och struktur tydliga för den som skriver och är insatt, varför det är
svårt att förstå en kommentar utan argument. Återkoppling handlar om att vara
tydlig själv och inte bara att bedöma. När jag i min roll som lärare givit återkoppling på studenters skriftliga arbeten har jag försökt tänka på hur jag som student
ville ha det och följde även riktlinjerna i min modell. Det var svårt att under den
begränsade tidsrymd som ofta ges för återkoppling att hinna ge den på det sätt man
önskar. Det tar tid att förklara, ställa bra frågor och föreslå. Trots det lyckas jag till
viss del att fokusera på frågor och förslag till förbättringar och även poängtera det
som studenten gjort bra.
Modellens tre beståndsdelar utvecklas nedan.
Förklara – förklara i stället för att påstå/värdera. I en text kan t ex en förklaring göras tydlig
med ett argument och en hänvisning till något i denna text där studenten skrivit något
specifikt. Läraren kan skriva: ”I avsnitt x uttrycker du ditt ställningstagande angående y på
ett tydligt sätt eftersom du poängterar varför du anser att det är viktigt och också refererar
till en stödjande källa.” Ett annat exempel kan vara att läraren vill påtala brister i ett visst
stycke. Då kan förklaringen formuleras: ”I detta stycke x är det otydligt vad du menar.
Försök följa samma sorts uppbyggnad av resonemang som du använder i stycke y.” På detta
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sätt har läraren också lyckats berömma stycke y och bygga upp självförtroendet hos
studenten.
Fråga – fråga i stället för att deklarera. Frågor bidrar till öppenhet och till att studenten
svarar i stället för att stänga ned all mottaglighet. En lärare som skriver: ”Här kan du vara
mer tydlig med vad du menar.” får sannolikt reaktionen ”Det är ju tydligt, vad vill han/
hon?” I stället kan läraren skriva: ”Menar du att x påverkar y?” En trolig reaktion blir då att
studenten instinktivt reagerar med ett svar ”Nej, oj, så menade jag inte.” och börjar göra om
eller ”Ja, just det, ok, det kan jag väl förtydliga kanske.”
Föreslå – föreslå i stället för att värdera/avsluta oavsett om arbetet kan godkännas som det
är och inte behöver bearbetas mer i den aspekten. För framtida arbeten behöver studenten
få lära sig vad som kan förbättras. Läraren kan kommentera t ex: ”För att förbättra skulle du
kunna fokusera mer på x genom att lyfta fram det tidigare i texten och korta ned informationen kring y. Titta på hur du gjort i avsnitt z så förstår du vad jag menar.”

avslutande kommentar
Det finns tyvärr väldigt lite tid avsatt till att vara så pedagogisk i återkoppling som
man önskar som lärare. Fokus ligger generellt mer på att studenten ska få föreläsningar och läsa kurslitteratur än att ge utrymme åt lärare för att kunna tillhandahålla kvalitativ återkoppling (Toohey 1999). Det finns dock utbildning där praktik
med återkoppling ingår som ett led i utbildningen, t ex inom vårdutbildningar.
Utbildningskvalitet i högre utbildning är viktig (t ex Högskoleverket 2012; Regeringskansliet 2011), men har med ett inadekvat och ackordsliknande timsystem ofta
gjorts till enskilda lärares personliga ansvar. Tendensen till färre undervisningstimmar går inte ihop med den tid som krävs för att kunna reflektera (t ex Ohlstedt
2010 samt också egen observation och samtal med akademiker inom olika fält).
Viss utbildning i återkoppling får lärare genom högskolepedagogisk utbildning,
men i praktiken finns för lite tid för eftertanke och utveckling. I detta sammanhang
är det mycket viktigt att det finns någon sorts utgångspunkt för att man som lärare
ska kunna vara så bra som möjligt på att ge återkoppling till sina studenter. Därför
har jag utgått från teorier kring lärande, pedagogik och egna erfarenheter, för att
utveckla en modell som kan fungera som guide för att återkoppla på ett positivt
sätt. Den betonar vikten av att kommunicera och interagera med studenten i stället
för att bedöma och deklarera. Dessa tre ledord med utgångspunkt i positivt förstärkande för lärande kan förhoppningsvis hjälpa lärare och studenter i att ge och ta
emot återkoppling.
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framtidsverkstäder i högskolemiljö

abstract
I detta pedagogiska utvecklingsarbete beskrivs hur ett lärarlag under läsåret 2012–
2013 arbetat med att överföra en metod för utvecklingsarbete (Framtidsverkstad)
från en arbetsplatsrelaterad situation till en ren utbildningssituation på högskolenivå. Utvecklingsarbetet har haft ett antal ambitioner:
Att överföra en metod som används inom organisationsutveckling i såväl privat
som offentlig sektor till undervisningssituation i en högskolemiljö.
Att metoden skall generera tankar och idéer om framtida scenarion hos studenterna som kan vara en tillgång både i fortsättningen av deras professionsutbildning,
men också som en förberedelse för yrkeslivet.
Att samtidigt som metoden används vid seminarier introduceras studenterna
till en metod som de kan använda i sin blivande profession.
Framtidsverkstaden som metod utvecklades av den tyske forskaren Robert
Jungk. Sedan 1960-talet har metoden utvecklats och anpassats till att användas i
olika sammanhang, inte minst som ett pedagogiskt verktyg. Metoden har en mycket strukturerad arbetsprocess bestående av fem faser: förberedelsefas, kritikfas, visionsfas, förankringsfas och uppföljningsfas. Alla faserna innehåller moment där
intuitiv kunskap värderas högt, samt övningar i att prioritera och visualisera tankar
och idéer. Jungk beskriver själv framtidsverkstäderna som en metod genom vilken
vanliga människor kan bli inblandade i att skapa möjliga framtider.
Som en vidareutveckling av en verkstad genomförd på en arbetsplats planeras
och genomförs verkstäder i en fortbildningssituation för yrkesverksamma I båda
dessa situationer är deltagarna starkt förankrade i profession och yrkesliv.
Metoden utvecklas och anpassas därefter ytterligare till en högskolemiljö och
genomförs med gott resultat som ett examinerande slutseminarium i en kurs på
grundnivå.
Utifrån Högskolans mål för grundutbildning kan framtidsverkstadsmetoden
användas, särskilt med hänsyn till att utbildningen förväntas utveckla studenters
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förmåga att göra självständiga bedömningar, formulera och lösa problem samt ge
dem beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Genomförande av verkstäder i högskolemiljö ställer speciella krav, som skiljer
sig från verkstäder i andra miljöer. Det gäller exempelvis kraven på att kursens kunskapsmål skall nås, att examinationsmomentet bör anpassas samt lärarens roll som
både processledare, undervisare och examinator. Vid en eventuell vidareutveckling
av verkstäderna bör särskild hänsyn tas till dessa krav.
Varmt tack till mina kollegor vid Bibliotekshögskolan, Monika Johansson och
Britt Omstedt.
bakgrund
I min första essäuppgift i högskolepedagogisk grundkurs beskrev jag hur jag tidigare intresserat mig för hur organisationer lär och kunskapsöverföring inom organisationer, samt hur jag kommit i kontakt med och prövat olika metoder inom
detta område, bland annat Framtidsverkstäder.
Under höstterminen genomförde jag tillsammans med några kollegor en uppdragsutbildning för ett stort antal personer, yrkesverksamma på svenska skolbibliotek. I samband med lokala träffar på fyra orter i landet genomförde vi framtidsverkstäder, med sammanlagt över hundra deltagare.
Verkstäderna föll väl ut och vi ville därför pröva att genomföra dem i en utbildningssituation med studenter på bibliotekarieprogrammet. Detta gjordes under
vårterminen 2013 i kursen Bibliotek och användarna, 7,5 p, som går i årskurs 1, andra terminen. Verkstäderna genomfördes som ett examinerande slutseminarium,
alltså istället för andra examensformer.
I detta arbete kommer jag att beskriva metoden Framtidsverkstad, dess bakgrund och innehåll med anknytning till litteratur och forskning. Jag kommer att
beskriva arbetsgången i tre olika verkstäder, samt slutligen analysera resultat och
föreslå förbättringar.
framtidsverkstädernas historia och utveckling
Framtidsverkstaden som metod utvecklades på 1960-talet av den tysk-österrikiske
forskaren och vetenskapsjournalisten Robert Jungk. Jungk, som var av judisk släkt,
spenderade många år i landsflykt undan nazismens förföljelse. Efter kriget återvände han till Tyskland och engagerade sig i uppbyggnadsarbetet efter andra
världskriget (Denvall 2000, s 20f ). Hans studier resulterade också i boken Brighter
Than A Thousand Suns (1956), som fortfarande läses och citeras (Calder 1994).
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Boken beskriver atombombens tillkomst, de män och kvinnor som skapade den,
samt de etiska och politiska argument som var en del av den vetenskapliga processen vid utvecklingsarbetet och som resulterade i det politiska beslutet att fälla den
första atombomben. I vissa sammanhang betraktas Jungk som fadern till ämnet
”futurologi”, numera oftast kallat framtidsstudier. Robert Jungk’s tankar om framtidsstudier som universitetsämne har tagits upp i flera länder. Förutom i Tyskland
finns detta ämne bl.a. i de skandinaviska länderna och Japan (Calder 1994).
Parallellt med sitt vetenskapliga arbete engagerade sig Jungk i demokratisk
samhällsutveckling, något som bland annat resulterade i metoden Framtidsverkstad, på tyska Zukunftwerkstatt. Jungk beskriver själv tillsammans med kollegan
Norbert Müllert metoden i boken Futures Workshops. How to Create Desirable futures (Jungk & Müllert 1996). I boken presenteras framtidsverkstäder som en metod genom vilken vanliga människor kan bli inblandade i att skapa möjliga framtider. Inspiration till metoden hämtade Jungk bl.a. från Alex Osbornes och hans
forskning kring kreativitet och innovation och kreativ problemlösning (Denvall
& Solonen 2000, s. 23). Det var i Osbornes forskning som det nu välbekanta
begreppet brainstorming först myntades (Denvall & Solonen 2000, s. 23). Brainstorming används vid olika tillfällen i processen vid genomförandet av en verkstad.
Sedan 1950-talet har framtidsverkstäderna utvecklats och dagens framtidsverkstäder skiljer sig avsevärt från de första. Denvall & Solonen (2000, s. 29) beskriver
tre olika generationer av framtidsverkstäder. Den första generationens verkstäder
var de som genomfördes i samband med olika samhällsbyggnadsprojekt. Det verkliga genombrottet kom under 1980-talet då framtids-verkstäderna utvecklades till
pedagogiska hjälpmedel och anammades av bl.a. forskare vid Lunds universitet
(Denvall & Solonen 2000, s. 29). En tredje generation framtidsverkstäder utvecklades i sammanhang som kan tyckas vara lång borta från metodens ideologiska
ursprung; inom privat sektor, i nyföretagande och i arbetsgivar-sammanhang
(Denvall & Solonen 2000, s. 28).
framtidsverkstäder, empowerment och hållbar utveckling
En fjärde generation av framtidsverkstäder har utvecklats i sammanhang som har
med dagsaktuella ambitioner i den offentliga sfären att göra.
Syftet med framtidsverkstäderna var och är bl.a. att öppna upp den demokratiska processen för allmänheten och därmed nå gräsrotsnivå. Även om begreppet
inte brukades när Jungk utvecklade sin metod så kan man konstatera att ett av
32

puh-rapport 2013

målen med en verkstad är s.k. empowerment. Begreppet empowerment används
idag i många olika sammanhang, oftast i resonemang där man eftersträvar att olika
användare/brukare, inte bara skall komma till tals i beslutsprocesser som rör deras
verklighet utan vara delaktiga i processens olika delar. I Sverige översätts ordet i officiella sammanhang till egenmakt, ett begrepp som går tillbaka till en offentlig
utredning från år 1996 med titeln Egenmakt – att återerövra vardagen (SOU
1996:177). I sammanhang där man diskuterar eller eftersträvar empowerment är
målgruppens inblandning den absolut viktigaste komponenten.
Framtidsverkstäder som en metod för empowerment beskrivs i studien Future
Workshop – A Method for Empowerment (Löwis & Neuman 2009). Författarna
beskriver hur det, i ambitionen att uppnå deltagarstyrda beslutsprocesser, har prövats ett antal metoder. Det finns i detta arbete inte utrymme att närmare beskriva
alternativa metoder men några av de som fått genomslag i västvärlden är Open
space-konferenser och Dialogseminarier (Löwis & Neumann s. 99 ff.). För den
som är mer intresserad rekommenderas förutom nämnda studie Denvall & Salonens Att bryta vanans makt: framtidsverkstäder och det nya Sverige (2000) där författarna med Arnsteins participationsstege resonerar kring delaktighet i deltagardemokratiska metoder (Denvall & Solonen 2000, s. 31).
Sedan begreppet hållbar utveckling erkändes av FN 2002 har de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala och miljömässiga – blivit en
del av i stort sett all offentlig verksamhet. Ett brett engagemang av medborgarna
krävs och i detta arbete har framtidsverkstäder använts framförallt inom den sociala dimensionen.
Med den fjärde generationens verkstäder kan man säga att man återigen närmat
sig Jungk’s grundtanke – framtidsverkstad som metod för deltagarstyrda beslutsprocesser och ett arbetsätt att stärka demokratin.
litteraturgenomgång
Framtidsverkstäderna har tydligt utvecklats i praktisk verklighet men till viss del
även inom den akademiska världen. I den akademiska miljön har den mesta forskning som gjorts kring metoden varit inom ämnen som samhällsplanering, organisationsutveckling och framtidsforskning. Litteraturen med högskolepedagogisk
koppling finns, förutom ett antal tyska texter, bl.a. i Rene Vidals artikel The Future
Workshop: Democratic problem solving (Vidal 2006). Författaren ger en både praktisk och teoretisk inblick i metoden genom att bl.a. ingående beskriva centrala
begrepp och moment. Vidal har bl.a. använt metoden vid utvecklandet av en kurs
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i kreativ problemlösning, givetvis med blivande studenter involverade, i sann empowerment-anda.
I Sverige har Denvall och Salonen, båda verksamma vid Lunds universitet genomlyst metoden ur ett pedagogiskt perspektiv i boken Att bryta vanans makt:
framtidsverkstäder och det nya Sverige (2000). Boken innehåller en intressant teoretisk del som är väl förankrad i samhällsvetenskaplig forskning. De båda författarna har använt framtidsverkstäder i sin undervisning på Socialhögskolan i Lund.
Denvall beskriver detta mer detaljerat i en artikel från 1997: Socialt arbete bortom
skrivbordet – från samhällsarbete till framtidsverkstäder (Denvall 1997-09-01).
Tysken Heino Apel vid Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung tar i sin
artikel Die Zukunftswerkstatt (2004) liksom Vidal upp framtidsverkstädernas
styrka i utbildningsmoment som har med problemlösning och kreativitet att göra.
Ett omfattande avsnitt i antologin Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An International Anthology (Henning & Renblad red. 2009)
beskriver olika europeiska exempel där man använt sig av metoden. Avsnittet har
titeln Future Workshop – A Method for Empowerment.
Förutom litteratur som berör framtidsverkstäderna ur ett pedagogiskt perspektiv har högskolepedagogisk litteratur använts som stöd i utvecklingsarbetet. Det är
i första hand Lärprocesser i högre utbildning (Bron & Wilhelmson, red. 2010) och
Noel Entwistles Teaching for understanding at University: deep approaches and distinctive ways of thinking (2009).
Framtidsverkstäder och idéer om lärande
Ideologiskt har Jungk beröringspunkter med flera samtida tänkare och deras
idéer om lärande. Exempelvis menar Denvall och Salonen att stora delar av Jungks
tänkande ligger nära Paolo Freire. Jungk och Freire förenas bl.a. i tankarna om
kritisk optimism och utvecklingstro (Denvall & Salonen 2000, s. 20 ff ). Vidal
menar att det finns ett nära samband mellan aktionsforskning och arbete med
framtidsverkstadsmetoden (Vidal 2005). I Heino Apels text konstateras att framtidsverkstäder baseras på idéerna om social inlärning och social kognitiv teori, något som framhålls av konstruktivisterna i utbildningsvetenskap (Apel 2004, s. 7 ).

framtidsverkstäder och högskolepedagogiska metoder

I antologin Lärprocesser i högre utbildning (Bron & Wilhelmson red. 2010) har jag
funnit beröringspunkter mellan framtidsverkstäder och övningar i förmågan till
dialogkompetens, så som Wilhelmson beskriver det i avsnittet Dialog i undervis34
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ningen (Wilhelmson 2010) d.v.s. förmågan att kunna bidra till kunskapsgenererande samtal där studenternas egna erfarenheter integreras med teoretisk kunskap.
Jag menar att metoden ligger nära Wilhelmsons tankar om strukturerade gruppdialogiska
seminarier
(Wilhelmson
2010,
s.
192).
Jag kan också se flera beröringspunkter mellan framtidsverkstäder och tankarna
bakom PBL (Problembaserat lärande), främst i att man i båda metoderna utgår
från grundantagande om människor – att de i botten är kreativa (Denvall & Solonen 2000), motiverade, aktiva och ansvarstagande (Olstedt 2010).
Att göra förståelse synlig är en viktig del i en framtidsverkstad. Detta görs i form
av olika aktiviteter där tankar kläs i ord och samband mellan tankar visualiseras. I
dessa moment påminner metoden om tankarna bakom exempelvis mindmapping
och concept maps, så som det beskrivs i Entwistle (2009, s. 54)
Denvall (1997) menar att verkstäderna främjar studenternas personliga utveckling och deras intresse för kunskapsmässig fördjupning. Så här skriver Denvall:
”Genom den process som skapas i en undervisningsgrupp som utnyttjar framtids-verkstadsmodellen fullt ut sker viktiga upptäckter bortom de enskilda projekt som studenterna
engagerat sig i: om makt, kring vikten av engagemang, hur man hanterar motstånd, behovet
av att bygga demokratiska arenor liksom betydelsen av utvärdering och uppföljning.
Framtidsverkstaden används som en språngbräda och närmande mot yrkeslivet – inte som en
utgångspunkt för förändringsarbete inom den egna institutionen. Studenterna får genom
framtidsverkstaden möjlighet att avrunda med sådant de är motiverade för. Lärandet utgår
från dem själva och deras egna önskningar, man får stöd att ta ansvar för sin egen undervisningsprocess. […]Ett ytterligare plus är att studenterna får vara med om att skapa ett forum
för diskussion och beslut som bygger på demokratiska principer.”(Denvall 1997)

Vidare:
”Lärarna utsätter sig för ett socialt experiment utan återvändo! En traditionell lärarroll
baserad på ensidig utlärning - inlärning är inte möjlig. Läraren får nu rollen av katalysator
och handledare som ger stöd till en process. Det innebär en förändring och utveckling av
lärarrollen. Priset är många bollar i luften och att ett kreativt kaos uppstår.”(Denvall 1997)

framtidsverkstadens olika faser/metoden
Framtidsverkstadsmetoden har en mycket strukturerad arbetsprocess bestående av
fem faser. Alla faserna innehåller följande moment: Brainstorming/brainwriting,
individuell reflektion men också arbete i mindre grupper, snabba redovisningar,
övningar i att konkretisera och visualisera idéer, övningar i att prioritera. I alla
moment värderas intuitiv kunskap högt. Dokumentation av allt som sker i proces35

serna är av stor vikt. Slutmålet för en verkstad är alltid att en agenda för fortsatt
arbete skall ha upprättats.
I detta avsnitt beskriver jag de fem faserna i en klassisk framtidsverkstad enligt
Jungk. Jag kompletterar också med begrepp och beskrivningar från Denvall och
Salonen, Vidal och Apel. De fem olika faserna benämns i litteratur och handböcker olika, men innehåller i stora drag samma moment.
• Förberedelsefasen: Här sätts ramverket för en verkstad. Vem skall delta?
Vilken är deras bakgrund och motivation? En detaljerad tidplan uppförs
eftersom ett visst antal faser skall avverkas under en viss utsatt tid. Lokalens
utformning och miljö är viktig: så informellt som möjligt och gärna i en
kreativ omgivning. Eftersom metoden innehåller en del praktiska övningar
bör material vara förberett. Den viktigaste förberedelsen är dock att formulera
temat för verkstaden på ett tydligt sätt. En enkel uppvärmningsövning bör
också förberedas. Förberedelser bör också göras för att processen skall hållas i
demokratisk anda. Detta innebär att resonemang bör föras med eventuella
uppdragsgivare eller beställare och kursledare/lärare.
• Kritikfasen: Denvall och Salonen beskriver denna fas som “drainstorm”
även om den ofta genomförs med en brainstorming där deltagarna spontant beskriver det som de uppfattar som problematisk och är kritiska till
(Denvall 2000, s. 65). Denna fas är utmaning för kursledarna eftersom det
som kommer upp i denna fas så småningom måste vändas till något positivt.
• Fantasifasen/visionsfasen: Deltagarna föreslår lösningar utan att reflektera för mycket över hinder, restriktioner, traditioner. Vad vill vi om det
inte finns några hinder? I denna fas genereras idéer.
• Implementeringsfasen/förankringsfas/konkretiseringsfas: Här görs
idéer och tankar som kommit fram under tidigare process mer realiserbara
och prioriteringar görs. Denna fas avslutas med att en agenda upprättas.
• Uppföljningsfasen: Det finns inget givet facit på vad uppföljningen kan
innebära. I praktiken är det här själva förändringsarbetet kan börja. Man
har tagit sig igenom alla faserna och någon form av konsensus har uppnåtts
i demokratisk anda. En agenda har upprättats. Det viktiga är dokumentationen av alla faserna, där även det som kommit fram i kritikerfas och visionsfas som sedan prioriterats bort sparas i en bank av idéer och erfarenheter. I denna fas bör också en utvärdering av hela processen genomföras.
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tre verkstäder
I detta avsnitt kommer jag att beskriva tre verkstäder i tre olika sammanhang. Den
första genomförs på en arbetsplats (kallad arbetsplatsverkstad). Den andra genomförs i samband med en uppdragsutbildning (kallad fortbildningsverkstad) och den
tredje genomförs som ett examinerande slutseminarium (kallad seminarieverkstad). Jag kommer att beskriva verkstäderna utifrån de olika faserna och ge mest
utrymme åt seminarieverkstaden. De två övriga verkstäderna beskrivs mer kortfattat, mer för att skapa en resonansbotten.
Arbetsplatsverkstad
Förberedelsefas – Mål för verkstaden: att medarbetarna i nybyggda lokaler, i
ett nyligen invigt kulturhus, har en gemensam plan för det som återstår att genomföras och skapa nya förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas och
utvecklas i de nya lokalerna.
Tid avsatt: halv planeringsdag för en personalgrupp.
Kritikfas – Gruppen använder sig av brainwriting istället för brainstorming.
Medarbetarna beger sig ut i lokalerna och skriver spontant ner allt som de ser återstår att åtgärdas. Alla synpunkter presenteras på stora ark.
Förankringsfas/Implementeringsfas – Varje medarbetare får fem klisterlappar för att prioritera utifrån alla synpunkter som finns på arken. Resultatet analyseras och ytterligare en prioriteringsfas genomförs. I stora drag framträder en samlad och relativt entydig bild av vad gruppen anser vara viktigast att prioritera och i
vilken ordning det bör genomföras. En agenda upprättas.
Uppföljningsfas: Uppföljning sker några veckor senare: arbetsuppgifter delas
ut, arbetsgrupper bildas och i dryga två år är prioriteringslistan en återkommande
punkt på arbetsplatsmöten.
Fortbildningsverkstad
Förberedelsefas – Gruppdeltagarna är yrkesverksamma inom skolbibliotek
och deltar i ett EU-finansierat projekt. Verkstäderna genomförs på fyra orter i
södra Sverige. Mål för verkstaden: Varje deltagargrupp skall ha en agenda för fortsatt arbete inom projektet men också i det strategiska arbetet gentemot chefer och
politiker. Gruppdeltagarna hade förberett sig genom att lyssna på digitala föreläsningar inom olika teman. De har också fått ett antal uppdrag, där den i detta sammanhang mest intressanta att bidra med praktiska idéer och tankar i en gemensam
erfarenhetsbank.
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Tid avsatt: en heldag för fortbildning inom projektet som en del i ett större
fortbildningsprojekt.
Kritikfas – Gruppens arbetssituation och problembilder har redan utretts och
diskuterats inom projektets förberedelsefas, varför vi valt att inte genomföra denna fas.
Visionsfas/prioriteringsfas – Arbetsdagen består av tre diskussionspass i mindre grupper, med givna frågor. Målen för diskussionspassen är att man vid varje
gruppdiskussion skall prioritera 2-3 punkter som man i gruppen kommer överens
om att man vill arbeta vidare med. Redovisningen sker i form av snabba presentationer i storgrupp.
Konkretiseringsfas – Brainstorm i plenum utifrån vad deltagarna tagit med
sig av föreläsningar, erfarenhetsbanken, litteratur och, inte minst, dagens diskussioner. Här ges alla chans att identifiera sina egna idéer, få input från andras idéer
och sätta egnas och andras idéer i relation till varandra. Prioritering görs genom att
varje deltagare får tre markörer (klisterlappar) för att prioritera vad man som individ tycker är viktigast. Agendor upprättas utifrån prioriteringskluster.
Uppföljningsfas – Grupperna uppmanas att fortsätta arbetet på hemmaplan,
samtliga faser, diskussioner, prioriteringar samt agendor dokumenteras för fortsatt
arbete. Den digitala erfarenhetsbanken blir en fortsatt aktiv källa till inspiration.
Slutseminarium med Framtidsverkstad/seminarieverkstad
Anpassning till kunskapsmål och kursmål
Utifrån Högskolans mål för grundutbildning är det rimligt att framtidsverkstadsmetoden kan användas då utbildningen förväntas utveckla studenternas
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet
(Högskolelag, SFS: 1992:1434, 8§)
Även utifrån bibliotekarieprogrammets mål kan framtidsverkstäder som metod vara lämplig för att bidra till att nå följande mål:
”Efter genomgånget program ska studenten ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och
färdigheter för professionell verksamhet inom bibliotekssektorns olika delar. Detta innebär
att studenten ska kunna omsätta en bred överblick över centrala biblioteks- och informationsvetenskapliga begrepp, principer, verktyg och metoder i självständig professionsutövning”. (Utbildningsplan bibliotekarieprogrammet, 2013.)

Den aktuella kursen Bibliotek och användare, 7,5 p ges på bibliotekarieprogrammet andra termin. Det innebär att studenterna tidigare fått introduktionskur38
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ser både vad gäller bibliotekarieyrket och bibliotekens roll i samhället. I kursmålen
för Bibliotek och användare 7,5 p anges bl.a. att efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• Förklara hur samspelet mellan användare och bibliotek varierar mellan
olika målgrupper, kontexter och verksamheter.
• Redogöra för verksamhetsnära aktiviteter för tillgängliggörande i bibliotekssammanhang.
• Redogöra för och problematisera användares medievanor och informationsvanor.
Förberedelsefas: – En av ambitionerna är att seminarieverkstaden skall generera tankar och idéer om framtida scenarion hos studenterna som kan vara en tillgång både i fortsättningen av deras professionsutbildning, men också som en förberedelse för yrkeslivet. En annan ambition är att, samtidigt som metoden används
som slutseminarium, introduceras studenterna till en metod som de kan använda i
en blivande profession. I båda ambitionerna knyter vi an till de mål som anges såväl
i programplan samt aktuell kursplan(se ovan).
Verkstaden genomförs som ett examinerande seminarium, vilket ställer vissa
givna krav. Genom att precis som i fortbildningsverkstaden, erbjuda förberedande
föreläsningar med tillhörande diskussionsfrågor från föreläsarna, slår vi fast temat
för verkstaden. Vid slutseminariet knyter vi ihop kursen med hjälp av dessa frågor
och övrigt innehåll i kursen. Studenterna uppmanas att i förväg förbereda sig inför
seminariet, genom att reflektera över frågorna, något som alltid är nödvändigt för
att ett seminarium ska bli meningsfullt.
Studenterna fick vidare följande information via kurshemsidan:
Ni kommer att bli indelade i mindre grupper vid seminarietillfället. Därefter
arbetar vi med metoden Framtidsverkstad som beskrivs på följande sätt i NE.se:
”Framtidsverkstad, pedagogiskt inriktad verksamhet som har till syfte att åstadkomma
kreativa och konstruktiva möten mellan människor. Ofta används framtidsverkstäder för att
vitalisera och utveckla organisationer. Arbetet bygger på erfarenheter från demokratiskt
förändringsarbete och på teorier kring kommunikation, organisationsutveckling och
ledarskap.”(NE.se)

Målet med seminariet/Framtidsverkstan är att ni ska diskutera och bli medvetna om problem och möjligheter som användare har i mötet med biblioteksverksamheter och som har belysts i föreläsningar och i kurslitteratur samt i de artiklar
ni läst till Tidskriftsklubben. Vilka spänningar, föreställning och förutsättningar
finns i olika situationer och mellan användargrupper och metoder? Vad anser ni är
39

viktigt att arbeta vidare med under er utbildning, t ex i kurser där ni själva väljer
fördjupningsuppgifter som Fältstudiekurs, Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, Kandidatuppsatskurs?
Kritikerfasen – Studenterna delas in i grupper utifrån de frågor som föreläsarna ställt. De uppmanas att utifrån diskussionerna ta med sig det de anser är
viktigt i framtidens biblioteksverksamhet utifrån ett användarperspektiv, och som
de också vill ta med i sig de fortsatta diskussionerna under verkstaden. Efter diskussionerna genomförs snabba presentationer.
Visionsfas/brainstorming – Studenterna uppmanas ange vad de anser varit
det viktigaste att ta med sig från dagens diskussioner men också från kurslitteratur
och föreläsningar. Alla tankar skrivs ner på stora pappersark. Prioritering – studenterna får tre möjligheter att prioritera vad de som individer anser vara det viktigaste att ta med sig i en agenda för framtiden. Prioriteringen görs, precis om i tidigare beskrivna verkstäder, med hjälp av små klistermärken så att
prioriteringskluster bildas. Sista momentet blir att studenterna återgår till sina
ursprungliga gruppkonstellationer och skapar agendor där de föreslår aktiviteter
för framtida biblioteksverksamhet.
Uppföljningsfas – Denna fas blir av naturliga skäl i första hand en uppföljning
där studenterna godkänns om de varit närvarande och dessutom aktivt deltagit i
verkstadsarbetet. Ytterligare en uppföljningsfas genomförs vid kursutvärdering,
där slutseminariet får mycket goda omdömen, dels för att de är kreativa och därför
att de knyter an till den framtida professionen.
En uppföljningsfas enligt framtidsverkstädernas ursprungstankar blir det dock
inte. Agendorna dokumenteras, men precis som det är i de flesta utbildningssituationer, resulterar arbetet inte i praktiskt handlande.
analys och reflektion
I detta avsnitt kommer jag att diskutera möjligheter, begränsningar och problem
när man använder sig av framtidsverkstadsmetoden i högskolemiljö.
När är framtidsverkstäder lämpliga?
Vi har valt att genomföra en verkstad i början av en professionsutbildning, detta
för att studenterna skall ta med sig det in i sin utbildning. Man skulle kunna argumentera för att verkstäder skall genomföras i slutet av en utbildning, detta för att
förbereda studenterna för yrkeslivet. Detta är också något som Denvall gör tillsammans med de blivande socionomerna på Socialhögskolan (Denvall 1997).
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Framtidsverkstäder kan också vara intressanta att använda för att involvera studenter i utvecklingen av en kurs. Det bör också vara lämpligt att göra en framtidsverkstad i samband med utvärderingen av en nyligen genomförd kurs.
I vilka kurser och kursmoment är det lämpligt att genomföra verkstäder?
På arbetsplatsverkstaden och fortbildningsverkstaden var temat självklart och
starkt förankrat i deltagarnas arbetssituation. På seminarieverkstaden blev temat
med självklarhet mer abstrakt, men ändå relevant för studenterna. I valet av kurser
krävs förstås en stark professionsanknytning och man kan argumentera för att kurser där professionen sätts in i ett större sammanhang, exempelvis samhällsperspektiv eller användarperspektiv, är kurser där det finns goda förutsättningar att använda metoden.
Fungerar en framtidsverkstad som examinerande moment?
Vid ett traditionellt examinerande litteraturseminarium bygger godkännande på
att deltagarna är närvarande, att de läst angiven litteratur och att de är aktiva vid
seminariet. Vid seminarieverkstaden angavs liknande kriterier för godkännande.
Det innebär att det examinerande momentet inte har någon koppling till det faktiska resultatet i verkstaden, de skapade agendorna. Även om studenterna informeras om detta i förhand finns det en risk att de ser läraren mer som examinator än
processledare vilken kan innebära att den deltagarstyrda processen går förlorad.
Behövs den kritiska fasen?
För mycket samlat negativt tänkande kan minska både motivation och kreativitet.
Deltagarna kan uppfatta problemen som oöverstigliga. Vidal rekommenderar att
verkstaden föregås eller kanske inleds av föreläsningar som på olika sätt identifierar
problem(Vidal 2006). Detta arbetssätt användes vid både fortbildningsverkstaden
och seminarieverkstaden där verkstäderna föregicks av föreläsningar och medföljande
frågor av problematiserande karaktär. Sammantaget kan konstateras att kritiska moment bör finnas med i en verkstad, men om kritikfasen i sin helhet skall kunna genomföras på ett bra sätt måste den ges tillräckligt, men inte för stort tidsmässigt utrymme.
Praktiska frågor
Frågor av mer praktisk natur kan också vara intressant att reflektera över. Det är
frågor som antal deltagare där Jungk rekommenderar att deltagarna inte skall vara
fler än 15–20 personer, detta för att alla skall komma till tals.
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En annan fråga är hur mycket tid som skall avsättas. Det finns, vad jag har funnit, ingen standardtid för hur länge en verkstad skall pågå. Det kan skifta från
några timmar till ett antal dagar. Den viktiga är att de givna momenten finns med.
Förberedelsefasen och uppföljningsfas kan inte nog betonas när man bestämmer
längden på verkstaden.
Det är också viktigt att lokalen är möjlig att möblera utifrån verkstadens behov.
Även för genomförande av seminarieverkstaden bör val av lokal göras med omtanke.
Vilken är lärarens roll?
Denvall och Salonen liksom Vidal och Apel lägger stor vikt vid kursledarnas roller.
Eftersom varje deltagare är en presumtiv ny gruppledare är lärandedimensionen i
verkstaden viktig (Denvall 1997). En viktig roll som lärare är att se till att alla deltagare kommer till tals. En annan viktig uppgift är att se till att de planerade faserna genomförs och att eventuella negativa strömningar kanaliseras på ett positivt
sätt. Läraren blir då mer en processledare som styr gruppen mot målet, de genomförbara agendorna. Rollen som handledare och utbildare tonas därför ner. Det
innebär enligt Denvall en förändring och utveckling av lärarrollen. Priset är många
bollar i luften och att ett kreativt kaos uppstår (Denvall 1997).
slutsats
Med tanke på högskolelagens mål bör framtidsverkstadsmetoden vara en metod
som väl lämpar sig i kurser på en professionsutbildning. Rätt använd kan metoden
framtidsverkstäder ge studenterna tillfälle att öva upp sin förmåga till självständiga
och kritiska bedömningar, formulera och lösa problem. Metoden bidrar också till
att ge studenterna beredskap för förändringar i arbetslivet.
Vid val av kurser lämpar sig de kurser bäst som sätter in den framtida professionen eller verksamheten i ett större samhällsperspektiv.
Vid vidare utveckling av metoden bör resonemang föras kring den maktrelation
som finns inbyggd i ett examinationsmoment i motsats till metodens betoning på
demokratiska processer. Med rätt förberedelse bör man dock kunna kombinera
kursens mål med framtidsverkstadens mål.
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effekt av simulering på ambulans sjuksköterskans kliniska kompetens

bakgrund
Simulering som pedagogisk metod är ingen ny företeelse. Områden med ett högt
säkerhetstänkande som t.ex. flygindustrin, kärnkraftindustrin och militär verksamhet har använt simulering som en metod för att minska fel och misstag i många år
(Gaba, 2004). Exempel är utbildning av piloter inom flygindustrin där blivande
piloter får genomföra många timmars flygsimulering innan de får flyga ett riktigt
plan. Andra högriskverksamheter, som kärnkraftindustrin, har använt sig av datasimuleringar för att kunna träna sin personal på att hantera olika typer av händelser. De här verksamheterna har en del gemensamt med många yrken inom hälsosektorn. I dessa verksamheter kan mänskliga fel leda till allvarliga skador hos
människor (Gaba 2004). Simulering inom de medicinska utbildningarna har funnits sedan tidigt 1970-tal. Den första datoriserade dockan som användes i de medicinska utbildningarna var ”Harvey” vilken var en patientsimulator där läkarstudenter kunde träna omhändertagandet av en patient med olika typer av
kardiologiska problem (Bond et al., 2001). Simulering har blivit en alltmer utbredd pedagogisk metod i utbildningar av hälso- och sjukvårdsyrken (McFetrich,
2006). De faktorer som drivit på utvecklingen av simulering som pedagogisk metod är kraven på att öka kvalitet och patientsäkerhet och den snabba utvecklingen
av nya metoder och behandlingar inom sjukvården (Carroll & Messenger 2008).
Simulering i hälso- och sjukvård kan delas upp i tre kategorier. ”Low fidelity simulation” är enkla modeller som simulerar enkla funktioner som t.ex. en injektionsplatta. ”Medium fidelity” ersätter bara en del av verkligheten och medger träning av
flera funktioner. Dockor i denna kategori har ibland enkla funktioner för uppföljning och utvärdering. Exempel på dockor i denna kategori är dockor för träning av
hjärt- lungräddning (HLR). Den sista kategorin är ”high fidelity simulation”. I
denna kategori finns dockor som kan simulera de flesta av kroppens funktioner som
andning med lungljud och bröstkorgs- rörelser, hjärtljud och puls och olika typer av
skador. Dockorna har en hög grad av realism och kan programeras till att respondera
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på olika behandlingar. Det finns avancerade program för debriefing och utvärdering
där alla åtgärder och händelser loggas och kan utvärderas med både ljud och bild
(Yuan et al. 2012). I ambulanssjuksköterskeutbildning har simulering i de två första
kategorierna använts i många år. Exempel är HLR träning och träning av vissa moment som t.ex. luftvägstekniker, reponering av frakturer och andra procedurer.
Ambulanssjukvård kännetecknas av informationsbrist, en stor variation av olika
medicinska problem, vård i en ogynnsam miljö och patienter med en hög grad av
akuta problem (Franklin et al., 2011). Dessa faktorer bidrar till att ambulanssjukvård
är en högriskverksamhet när det gäller patientsäkerhet. Studier har visat att kognitiva misstag och fel begångna i patientbedömning och beslutsfattande är de största
hoten mot patientsäkerheten i ambulanssjukvården (Atack and Maher 2010; Fairbanks et al., 2008; Wang et al. 2008b). Många forskare lyfter simuleringen som en
metod att förebygga fel begångna i patientbedömning och beslutsfattande och därmed också en metod för att öka patientsäkerheten (Gaba 2004; Bigham et al. 2012;
McFetrich, 2006; Studnek et al. 2011; Wyatt et al, 2004). I utbildning av ambulanspersonal världen över är simulering en användbar pedagogik. Simulering har varit
en effektiv metod till att lära ”paramedics” avancerade luftvägstekniker (Hall et al.
2005), öva omhändertagande av patienter med akut stroke (Gordon et al. 2005) och
som moment i kurser för prehospitalt omhändertagande vid trauma (Kim et al.
2012). Simulering har också varit en använd modell för ackreditering av ambulanspersonal (McLaughlin et al. 2002; Tavares et al. 2012).
Den traditionella pedagogiken i sjuksköterskeutbildningar har varit delad i två
där den teoretiska biten har lärts ut i klassrum och de praktiska och kliniska
momenten har övats ute i kliniken (Hyland & Hawkins 2009). Mycket ansvar har
då lagts på de sjuksköterskor som handlett studenter ute i kliniken. I sjuksköterskeutbildning världen över har simulering ökat som pedagogisk metod de senaste fem
åren (Brewer 2011) <. Orsakerna för det ökade intresset är de samma som för andra yrken inom hälso- och sjukvård. Begränsade möjligheter att öva på riktiga patienter, ökade krav och mer avancerade interventioner, ökad medvetenhet om
kvalitet och patientsäkerhet samt behov av att kunna examinera studenter i kliniklika situationer (Cant & Cooper 2010).
Ambulanssjuksköterskeutbildningen i Borås är uppdelad i tre kurser. Akutmedicin som är en rent teoretisk kurs, vårdande bedömning som har varit en rent teoretisk kurs men där det på senaste år införts enstaka moment med ”high fidelity”
simulering, en traumakurs där ungefär halva kursen har bestått av simulering på
olika nivåer och resten av föreläsningar och en avslutande verksamhetsförlagd kurs.
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Ett problem med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i ambulanssjuksköterskeutbildningen är att det inte är sannolikt att studenterna kommer att möta
alla de patientgrupper och hälsoprolem som studenten bör kunna hantera efter sin
examen. Det är ett problem som uppmärksammats på andra håll (Leikin et al. 2011).
Simulering har visat sig vara en effektiv pedagogisk metod till att lära studenter
tekniska moment (Barsuk et al. 2005; Hall et al. 2005; Wang et al. 2008), teamträning (Gaba 2004; LeRoy Heinrichs et al. 2008), kognitiv förmåga (Onda 2012) och
etiska dilemman (Chen 2011). Det har också visat sig att simulering kan vara en
metod för att förbättra den teoretiska inlärningen (Li et al. 2012; Kim et al. 2012).
Det finns dock vissa problem kopplat till simulering som pedagogisk metod. High
fidelity simulering är kostsamt, förutom de höga investeringskostnaderna är utbildning resurskrävande. En studie visade att det bör vara två lärare på fyra till fem studenter om simuleringen ska vara effektiv. En lärare som både ska sköta tekniken och
driva sceneriet blir kognitivt överbelastad (Garrett et al. 2011). Det är svårt att räkna
på de exakta kostnaderna för simulering. Utbildning som involverar high fidelity
simulering kan öka patientsäkerheten (Aggarwal et al. 2010) och studier som väger
in kostnader för vårdskador skulle kunna ge en annan bild av de faktiska kostnaderna för simulering. För att kunna motivera kostnaderna för en utökad del simulering i ambulanssjuksköterskeutbildningen och kanske i förlängningen simulering i
andra utbildningar på institutionen bör vi ha kunskap om den faktiska effekten av
simulering i vårdutbildningarna. Vi vill med denna studie ta reda på effekten av simulering i en traumautbildning för blivande ambulanssjuksköterskor.
metod
Kontext, pedagogiska arrangemang och deltagare
Deltagarna i studien deltar i en kurs i prehospitalt omhändertagande vid trauma.
De flesta av kursdeltagarna läser kursen som en del i ambulanssjuksköterskeprogrammet men vissa studenter går kursen som fristående kurs. Kursen är på 7.5 poäng och är uppdelad i två block. Det första blocket är ett teoriblock som pågår på
halvfart under fyra veckor. I teoriblocket ingår föreläsningar i ämnen som krockvåld, omhändertagande av barn, vuxen och den äldre patienten. Det ges även föreläsningar i luftvägsproblem och thoraxskador, cirkulation och blödning,
bukskador, skallskador, brännskador, hypotermi och drunkning. Föreläsningarna
består enbart av traditionella salsföreläsningar i helklass och genomförs av ett antal
experter på de respektive områdena. Det är sjuksköterskor och läkare som håller i
föreläsningarna. Det teoretiska blocket avslutas med en skriftlig tentamen.
46

puh-rapport 2013

Det praktiska blocket startar med två dagar på campus där studenterna övar i
åtta olika stationer. I stationerna övas på enskilda moment som fixering, reponering
av frakturer, luftvägstekniker, omhändertagande av vuxen och av barn. Momenten
genomförs med alla grader av simulering från ”low fidelity” till ”high fidelity simulation” med hjälp av en avancerad datoriserad docka (SimMan 2G). De sista två
veckorna flyttas utbildningen till räddningstjänstens övningsfält. Den första dagen
övar studenterna tillsammans med personal från räddningstjänsten. Dagen börjar
med övningar i olika tekniker för att ta ut skadade patienter från krockade fordon.
Dagen avslutas med två fullskaleövningar där studenterna får agera ambulanspersonal och räddningstjänst vid två olyckshändelser där de får ta hand om skademarkörer. Sista dagen i det praktiska blocket är en examinationsdag. Examinationen
består av två fullskaleövningar i grupp där studenterna åker ut till en olycksplats i
ambulanser och tar hand om ett antal patienter spelade av skademarkörer. I examinationen ingår även ett individuellt fall där studenterna tar hand om en docka
(SimMan 2G) som råkat ut för en olyckshändelse.
De pedagogiska arrangemangen runt simuleringen bygger på två delar.
1. Detaljer i relation till helhet. Att arbeta konstruktivt med detaljer som sätts
in i sitt sammanhang kan öka studenternas förståelse genom en holistisk syn på
kunskap (Entwistle 2009). Detta sker i kursen genom att simuleringen sker i alla
de olika ”fidelity” nivåerna. Studenterna startar med low och medium fidelity övningar där vissa specifika moment övas. Denna kunskap överförs till en eller flera
high fidelity övningar där de olika momenten sätts in i ett större sammanhang. Det
sista steget består av fullskaleövningar med levande markörer där alla moment i en
vårdkedja ingår.
2. Teori i relation till praktik. Reflexionen är en viktig bit i transformeringen av
teori till praktik (Stark et al. 2000). I samband med varje simuleringsövning ingår
en strukturerad dialog där en kommunikativ balans eftersträvas (Bron & Wilhelmson 2005). Simuleringen är en bra miljö för en kommunikativ balans till skillnad
från de salsföreläsningarna som föregår simuleringsblocket där en kommunikativ
överordning oftast råder. För att en kommunikativ balans ska råda i reflexionen
måste alla i gruppen säga sin mening och ta till sig andras mening (Bron & Wilhelmson 2005). Praktiskt går det till genom att gruppen som deltagit i simuleringsövningen har en dialog direkt efter övningen. Under övningen är det en eller två studenter som har arbetat praktiskt och resterande har varit åhörare. Studenterna som
arbetat med simuleringen inleder med att berätta om hur de tänkte och vad de
gjorde under simuleringen. Läraren är här behjälplig med att stötta studenterna i sin
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berättelse. Sedan är det studenterna i auditoriets tur att ge sina reflexioner över fallet. Lärarens roll under samtalet är inte att prata i termer om rätt eller fel utan snarare stötta studenterna i sin reflexion. Den andra rollen som läraren har är att relatera det som sägs till litteraturen för att på så vis synliggöra kopplingen mellan teori
och praktik.
Deltagarna i studien har en blandad bakgrund med allt ifrån 20 års erfarenhet
av ambulanssjukvård till ingen erfarenhet alls. Av 42 deltagare i kursen valde 17 att
delta i studien.
Design
Studien genomfördes med en före- och efterdesign. Första dagen i det praktiska
blocket genomfördes pre-testet. De frivilliga studiedeltagarna fick individuellt ta
hand om ett simulerat traumafall. Till sin hjälp hade de en passiv kollega, spelad av
en av författarna (AK) som kunde utföra alla de moment hon blev tillsagd att utföra men tog inga som helst egna initiativ. På plats fanns också ett vittne till händelsen som på begäran kunde lämna uppgifter och hjälpa till vid enstaka enklare moment. Patienten, en simuleringsdocka av modellen SimMan 2G, hade råkat ut för en
MC-olycka. Ligger på vägen på rygg med hjälm på. Patienten var medvetslös med
en ofri luftväg som måste åtgärdas. Med rätt åtgärder förbättrades patientens andning succesivt. Övriga parametrar på patienten var normala och krävde inga åtgärder. Ambulanspersonalen hade tillgång till övervakningsutrustning, andningsvårdsväska, läkemedelsväska och utrustning för fixering. Ett bord och en stol fick fingera
miljön inne i ambulansen och personalen fick själva avgöra vilka åtgärder som
skulle göras utanför respektive i ambulansen. Scenariot bröts efter tio minuter. Tidsgränsen var satt efter den tiden som en svårt skadad patient ska avtransporteras från
en olyckplats (PHTLS 2011). Posttestet som genomfördes i kursens sista dag genomfördes likadant men patientfallet var något annorlunda. I post-testet var patienten en man som fallit ned för en stege och ådragit sig en skallskada och en högersidig
pneumothorax (lungkollaps). Alla försöken i både pre- och posttesten filmades för
att en bedömning och poängsättning av omhändertagandet skulle kunna göras.
Mätinstrument
Vi använde ett validerat instrument designat för att bedöma ambulanspersonals
kliniska kompetens (Tavares et al., 2012). Instrumentet är rapporterat att ha interrater reliabilitet mellan (kappa=) 0.75- 0.94 och en intern konsistens från
(Cronbach’s alpha coefficient=) 0.53 till 0.89. Instrumentet består av sju områden.
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Alla områden bedöms på en sjugradig lickertskala där 1 står för ”unsafe” och 7 för
”exeptional”. Område ett bedömer studentens förmåga att observera och samla in
relevant data från omgivningen, här ingår även att göra en riskbedömning. Område två bedömer studentens förmåga att ta en strukturerad patienthistoria. Själva
patientbedömningen och behandlingen bedöms i område tre och område fyra bedömer studentens beslutsfattande. De tre sista områdena innefattar hur studenten
använder sig av tillgängliga resurser, hur kommunikation med patient, anhöriga
och samarbetspartner fungerar och hur säkert studenten utför olika procedurer.
Analys
Analysen genomfördes genom analys av filmer från pre- och posttest. Tio filmer
granskades individuellt av de två författarna och interrater reliabilitet (IR) kalkylerades efter den första analysen. IR var = Kappa 0.50 (p=0.071). Ett Kappa resultat
på 0.50 räknas som en moderat överrensstämmelse (Byrt, 1996).
Resterande filmer delades upp mellan de två författarna och analyserades separat. För att fastställa skillnader mellan pre- och posttest användes parad T-test. För
demografiska data av studiedeltagarna användes deskriptiv statistik. All statistiskanalys i studien utfördes med SPSS Version 19 (IBM, Armonk, NY).
resultat
Resultatet från före- och eftermätningarna visar på en progression av studenternas
kliniska kompetens (tabell 1). I de totala resultaten var det en signifikant förbättring av resultaten i sista testet med en differens på 1,12 poäng (t=4,642, df=16,
p=<0,001). Det var en generell förbättring i samtliga områden på instrumentet
men i tre områden var förbättringen störst. Det var ”Situation Awareness” som
innebär ambulanssjuksköterskans förmåga att läsa av situationen och samla adekvat information för en bedömning av t.ex. säkerhet, krockvåld, hastigheter mm.
Förbättringen i sista testet var 1,29 poäng (t=4,600, df=16, p=<0.001). ”Patient
Assessment” var ett annat område med en stor förbättring. Området mäter förmåga att göra en strukturerad och säker patientbedömning med de metoder som
är adekvata för situationen. Förbättringen var på 1,29 poäng (t=5,416, df=16,
p=<0.001). Det sista området av de tre med störst förbättring var ”Decision Making” som mäter ambulanssjuksköterskans förmåga att fatta säkra och korrekta
beslut som är till nytta för patienten. Exempel på beslut i testet var att avgöra vad
som ska göras med patienten på plats och vad som kan göras i ambulansen på väg
till sjukhus. Förbättringen i området var på 1,35 poäng (t=4,386, df=16, p=<0.001).
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Område

Poängdifferens före-efter

Signifikans

Situation Awareness

1,29412

P=<0.001

History Gathering

1,11765

P=0.001

Patient Assessment

1,29412

P=<0.001

Decision Making

1,35294

P=<0-001

Resource Utilization

0,52941

P=0.024

Communication

1,35294

P=0.05

Procedural Skill

1,05882

P=0.001

Overall Clinical Performance

1,11765

P=<0.001

Tabell 1. Poängdifferens före-efter.

diskussion
Resultat
Resultatet visar att studenterna ökade sin kliniska kompetens efter kursmomenten
med simuleringar. Det visar att enbart teoretiska moment i ambulanssjuksköterskeutbildningen inte är tillräckligt för att förbereda studenten för yrket. I den verksamhetsförlagda utbildningen är det osannolikt att studenten kommer att träffa på
samtliga patientgrupper som de ska kunna hantera i sin yrkesroll. Då det är svårt
att bygga upp en erfarenhet och kompetens kring dessa patientgrupper blir
simuleringen en viktig pedagogisk modell. Tidigare studie har visat att
kursdeltagare i prehospitala traumakurser har varit mycket positiva till high fidelity simulering i kurserna och att deras självförtroende har ökat. Även de skriftliga
resultaten i kurserna förbättrades efter simulering (Kim et al. 2012).
Vi har identifierat tre orsaker till att simulering fungerar som en effektiv pedagogisk metod i utbildningar med en stark koppling till yrkeslivet.
Reflexion
I utbildningar riktade till sjuksköterskor är glappet mellan teori och praktik ett
välkänt problem (Ekebergh et al. 2004; Stark et al. 2000). Reflexion är en metod
som lyfts fram som en möjlig väg till att minska glappet mellan teori och praktik
(Gustafsson & Fagerberg 2004; Ekebergh et al. 2004). Reflexionen syftar till att
visualisera teorin och dess samband med praktiken (Ekebergh et al. 2004). I simulering har reflexionens roll lyfts fram som ett av de viktigare elementen i pedagogiken (Sanford, 2010; Kneebone et al. 2007). I studien visade det sig att simulering
skapar en bra miljö för reflexion. Den kommunikativa balansen (Bron & Wilhelm50
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son 2005) var lättare att åstadkomma när studenterna var de som arbetade och tog
initiativen i övningarna. Läraren hade en mer tillbakadragen roll under själva simuleringen och blev på så sätt mindre auktoritär i sin framtoning. Simuleringen stimulerade till ett eget lärande där studenterna själva bidrog till sitt lärande.
Lära av erfarenhet
Senare tids kognitiva forskning har visat att personer i yrkesliv inte fattar beslut
genom att analytiskt väga olika alternativ mot varandra. Istället fattas beslut som
är baserade på erfarenhet (Klein, 1999). Forskningen visar att erfarna beslutfattare
mentalt simulerar olika lösningar på ett problem och simuleringen baseras på tidigare erfarenheter från yrkeslivet. Denna modell tillåter snabba beslut, besluten är
inte alltid de bästa men det första tillräckligt goda beslutet används för att vinna
tid. Modellen bygger på att beslutsfattaren har en stor erfarenhetsbank att plocka
ur. Enligt forskning tar det tio år att bygga upp denna erfarenhet. Ett sätt att förkorta den processen kan vara high fidelity simulering. Genom att utsätta studenten
för flera simulerade situationer kan det snabba beslutsfattandet förbättras. Det var
också i området ”Decison Making” vi såg de största skillnaderna mellan pre- och
posttestet. Konstruktivistiska teorier beskriver att människan är en aktiv konstruktör som utvecklar och bygger förståelse om hur saker förhåller sig. Genom erfarenheter ökar förståelsen för de uppgifter som utförs. Den ökande förståelsen omsätts
i nya handlingar genom att pröva igen och se hur det fungerar i praktiken (Bron &
Wilhelmson 2005).
Lära av att utföra
I utbildningar som ska leda till ett praktiskt yrke bör ”learning by doing” ingå i
kurserna (Race 2001). Genom att låta studenterna utför professionsrelaterade
praktiska moment stimuleras studenten till ett kritiskt förhållningssätt. Det är
också viktigt att i yrkesrelaterade utbildningar kunna utvärdera studentens praktiska förmåga. Om inte annat för att göra utbildningen mer attraktiv för framtida
arbetsgivare (Race 2001). I institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås
verksamhetsplan ses utvecklingen av nya lärandemiljöer som ett viktigt mål i institutionen och Högskolans strävan till att bli ett professionsuniversitet. Speciellt
miljöer som gynnar reflexion och kliniska färdigheter lyfts fram (Högskolan i
Borås). Simuleringsmiljöer är exempel på sådana miljöer. Att bygga realistiska miljöer där simuleringen utförs har lyfts fram som en viktig komponent för en effektiv
simuleringsutbildning (Gaba 2004).
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slutsats
Resultatet talar för att simulering i tillägg till teoretisk utbildning kan öka studenternas kliniska kompetens. Undervisning bestående av enbart teoretiska moment
är troligen inte tillräckligt för att uppnå en liknande progression i kunskapsutvecklingen. Studenternas kommentarer i kursutvärderingen stärker ytterligare vikten av
simuleringens roll som en bro mellan teori och praktik.
– Bra övningar som kändes relevanta. Sim-man övningen och examinationen var bra tycker
jag. Att träna traumaomhändertagandet praktiskt ger mycket! Bra upplägg att först ha den
teoretiska biten och sedan den praktiska. Det är den praktiska delen som man dock
kommer att komma ihåg mest, att själv få göra med sina egna händer...
– Sluta INTE med de praktiska övningarna! Det är de som verkligen ger ngt inför det
kommande yrkeslivet. Återigen bra upplägg med teori och mycket praktisk övning.
– Mycket bra upplägg att dela in kursen i en teoretisk o i en praktisk del!
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att göra undervisning
i informationssökning meningsfull

abstract
Informationskompetensens relevans i högre utbildning uttrycks i både högskolelagen och högskoleförordningen. Betydelsen av informationskompetens på Högskolan
i Borås syns i högskolans mål och strategier och i Boråsmodellen där lärare och bibliotekarier tillsammans planerar och integrerar informationssökningsmoment i
grundutbildningen. Det är därför viktigt att studenterna förstår syftet med den undervisning som är tänkt att öka deras informationskompetens. Jag ville undersöka
hur undervisning i informationssökning kan utformas så att den blir meningsfull för
studenterna. I litteraturen poängteras ofta studentaktiv undervisning och studenters
interaktion med varandra som lyckade vägar till lärande. Föreläsning, enskilda övningsuppgifter och gruppdiskussion provades därför i en studentgrupp som sedan
fick utvärdera undervisningen med hjälp av en enkät. Studenterna uppskattade
blandningen av föreläsning och praktiska övningar. Övningar där studenterna själva
fick vara aktiva värderades högre än föreläsning, men om övningarna skedde enskilt
eller i grupp verkade inte ha någon betydelse för studenternas upplevelse.
introduktion
De undervisande bibliotekarierna på Högskolan i Borås samarbetar med lärare och
kursansvariga för att integrera undervisning i informationssökning i grundutbildningarna och utveckla studenternas informationskompetens. Det är angeläget att
utnyttja de undervisningstimmar vi har till vårt förfogande effektivt och visa hur
informationskompetens är en del av utbildning och kommande yrkesliv. Det finns
en utmaning i att nå fram till studenter som ibland anser att de redan har all kunskap de behöver (”Vi gjorde detta i gymnasiet”) och inte ser behovet av återkommande informationssökningsmoment något som Bell kallar för ”I Already Know
This”-syndromet (2006). Det underlättar också om bibliotekets undervisning är
kopplad till ordinarie undervisning, något som påpekas i flera artiklar (t.ex. Perselli & Gustafsson Åman 2006; Ross & Furno 2011).
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Målet är att studenterna skall tycka att bibliotekets bidrag i grundutbildningen
är naturligt och relevant och att de skall tillägna sig kunskap de kan omsätta i handling. Centralt är att undervisningen skall upplevas som meningsfull - så hur gör
man undervisning i informationssökning meningsfull för studenterna?
Bakgrund - Undervisande bibliotekarier
På biblioteket vid Högskolan i Borås arbetar fem bibliotekarier med undervisning för programstudenter. Detta arbete regleras sedan 2009 genom den så kallade
”Boråsmodellen” (Bytoft & Süld 2008, s. 8) som bland annat anger att undervisning för ökad informationskompetens skall ske i progression och planeras av bibliotekarie och ansvariga på institutionen.
	
  

Boråsmodellen
Högskolan i Borås samarbetsmodell för studenters
utveckling av informationskompetens

Högskolans ledning

Bibliotekets ledning

Skapa förutsättningar

Institutionens/fakultetens ledning

Undervisande bibliotekarier

Identifiera behov av undervisning i IK

Studierektorer, programansvariga, berörda lärare

Utarbeta samarbetsformer, utveckla
inbäddade kurser

Examinationsformer &
utvärderingsmodeller

Süld, Bytoft Nyaas & Hultgren, 2008

Vikten av att integrera informationssökningsmomenten i utbildningen poängteras och det är vanligt att momenten placeras i kurser där studenterna behöver söka
information på egen hand. Tydliga kopplingar till ämnesområdet, mål i kursplaner
och uppgifter i kursen bidrar till att integrera informationssökningen, något som vi
tror är en förutsättning för att det skall vara meningsfullt för studenterna.
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Vad är det då för typ av undervisning som bibliotekarierna bedriver? Till vardags säger vi ”undervisning i informationssökning”, innehållet kan variera men
kärnan består i att presentera och demonstrera relevanta informationskällor och
söktjänster, sökteknik och sökstrategier, källkritik, referenshantering samt information om vetenskaplig publicering. Vanligt är att bibliotekarien träffar studenterna en gång per år och att progressionen sker i tre steg anpassade till institutionernas behov och önskemål, men andra varianter förekommer också.
Upplägget brukar bestå av en blandning av föreläsning och workshop där studenterna arbetar med sökningar för egna uppgifter eller med övningsuppgifter vi
har konstruerat. I enstaka fall förekommer föreläsning utan praktisk övning.
Som komplement till denna undervisning erbjuds studenterna enskild handledning i informationssökning i informationsdiskarna samt under vissa perioder
sökverkstad med drop-in.
begreppet informationskompetens
Målet med bibliotekets undervisning är mer informationskompetenta studenter,
men vad betyder informationskompetens? I Boråsmodellen används följande definition:
… informationskompetens innebär ett antal förmågor: förmåga att analysera
och formulera sitt informationsbehov, att välja relevanta källor, att söka, att
värdera den funna informationens trovärdighet och relevans och att välja ut,
använda och kommunicera informationen på ett meningsfullt och kreativt
sätt. (Bytoft & Süld 2008, s. 3)

Detta ger en god bild av målet med bibliotekariens pedagogiska arbete gentemot studenterna men begreppet är inte entydigt.
Limberg, Sundin och Talja (2009) redogör för hur olika sätt att förstå informationskompetens påverkar bibliotekets undervisning. En fenomenografisk eller sociokulturell förståelse länkar informationskompetens till en specifik situation eller
verksamhet och problematiserar därigenom huruvida kunskapen kan överföras till
andra sammanhang. Informationskompetens ses då inte som en generisk
kompetens (Limberg, Sundin & Talja 2009). Vad som är relevant informationskompetens varierar mellan olika studentgrupper och bibliotekariens förståelse för
studenternas behov samt ämnets karaktär är en viktig utgångspunkt för undervisningen.
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varför skall studenter bli informationskompetenta?
Betydelsen av informationskompetens på en föränderlig arbetsmarknad betonas
ofta och ”det livslånga lärandet” sker under hela yrkeskarriären. Betydelsen av kunskaper och färdigheter relaterade till informationskompetens uttrycks i lagtexter,
utbildningsplaner och kursplaner. I Högskolelagen, kapitel 1, § 8 finner vi nedanstående stycke:
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
•
förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
•
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
•
beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
•
söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
•
följa kunskapsutvecklingen, och
•
utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (SFS
1992:1434)

I den kvalitetsgranskning av högre utbildning som Universitetskanslersämbetet
införde 2011 spelar kvaliteten på självständiga arbeten en central roll för att avgöra
om studenterna uppnår kraven i högskolelag och högskoleförordning. Följande mål
för generell kandidatexamen anknyter till området informationskompetens:
visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka
•
relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser,
frågeställningar och situationer,
[…]
•

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens. (SFS 1993:100)

En stor del av bibliotekariernas arbete syftar till att ge studenterna verktyg för
att skriva bra uppsatser, såsom förmåga att söka och välja ut källor, hantera referenser m.m.
hur gör man undervisningen meningsfull för studenterna?
De pedagogiska synsätt som ligger till grund för min förståelse av undervisning är
konstruktivism - kunskap är subjektiv och skapas genom en aktiv process hos individen, samt sociokulturell tradition som tar fasta på de kollektiva processerna och
hur lärandet påverkas av kontext och relationer med andra människor (Elmgren &
Henriksson 2010). Utifrån detta är det viktigt att göra studenterna delaktiga i undervisningen och möjliggöra interaktion med både lärare och medstudenter.
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Enligt fenomenografin är upprepning med variation en förutsättning för lärande; mönster urskiljs, samband upptäcks och nya intryck som relateras till tidigare
erfarenheter leder till utvecklad förståelse. Lärande sker genom att prova sig fram
(Marton & Trigwell 2000) och därför är det viktigt att studenterna får vara aktiva
för att kunna skapa en personlig förståelse.
Biggs begrepp constructive alignment lyfter vikten av att matcha kursmål med
undervisnings- och examinationsformer. En kurs som syftar till att lära ut praktiska
färdigheter bör exempelvis inte enbart bestå av föreläsningar och salstentamina. En
tydlig röd tråd underlättar planeringen och tillåter också studenterna att fokusera
och prioritera (Biggs & Tang 2007).
Två grundkriterier för att studenten skall känna motivation att lära uttrycks i
Förväntan-värde-teorin (Expectancy Value Theory); värdet av att lära sig måste
vara tydligt och det måste finnas en positiv förväntan om att lyckas (Biggs & Tang
2007). Här syns kopplingar till Kuhlthaus klassiska teori om informationssökningsprocessen där de känslomässiga aspekterna framhävs. Informationssökning
till en uppsats är en lärandeprocess där bibliotekarien kan bekräfta studentens
känslor av osäkerhet och frustration och guida vidare genom processen (Kulthau
2004). Att bibliotekarien både är undervisande och administrativ i sin roll kan
vara problematiskt, men Shenton och Fitzgibbons (2010) framhåller att denna position också möjliggör goda relationer med studenterna.
I den pedagogiska litteraturen återfinns många modeller, en av dem är Kellers
ARCS motivational model. Bokstäverna står för Attention, Relevance, Confidence
och Satisfaction och sammanställer olika motiverande faktorer; ”Attention” handlar om att fånga och hålla kvar studentens uppmärksamhet med hjälp av studentaktiverande aktiviteter, humor, tydliga och utmanande exempel, variation m.m.
För att skapa ”Relevance” är det viktigt att läraren kopplar till studentens verklighet, visar entusiasm, betonar innehållets användbarhet samt skapar en lärmiljö som
inbjuder till frågor. ”Confidence” skapas genom att förklara undervisningens mål
och vad som krävs för att uppnå dem och genom att låta studenterna testa sina
färdigheter i en konstruktiv miljö. Slutmålet ”Satisfaction” uppfylls om studenterna upplever positiva konsekvenser av sin nya kunskap samt genom feedback och
uppmuntran från läraren (Keller 1987). Meningsfullhet är en viktig faktor för lärande, men som Keller säger: ”Relevance can come from the way something is
taught; it does not have to come from the content itself.” (1987, s.7) ARCS som
verktyg vid utformande av undervisning i informationssökning syns i Weiler
(2004) och även Jacobsen och Xu (2002), och jag har tagit intryck från modellen.
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Bibliotekarier arbetar ofta med traditionella undervisningsmetoder där studenterna inte aktiveras (Detlor, Booker, Serenko & Julien 2012). Brist på tid och resurser
kan leda till att bibliotekarien försöker täcka in för mycket på föreläsningen (Shenton & Fitzgibbons 2010). Att variera en föreläsning med kunskapssökande aktiviteter i form av diskussioner, case, övningar m.m. aktiverar studenterna och intresset
ökar när de får pröva sig fram och resonera kring materialet ( Jacobsen & Xu 2002).
Genom att bjuda in studenterna till diskussion kring fördelar och nackdelar med
vissa källor skapas goda förutsättningar för lärande (Shenton & Fitzgibbons 2010;
Weiler 2004), ett annat sätt att få studenter att engagera sig i informationssökningen är att låta dem söka utifrån privata intressen istället för skoluppgifter menar Shenton och Fitzgibbons (2010) samt Bell (2007) som hävdar att bibliotekarien måste
våga släppa kontrollen och göra studenterna mer delaktiga.
Detlor et al. (2012) såg att studentaktiv biblioteksundervisning hade bättre effekt på studenternas förståelse, tilltro till egen förmåga och syn på bibliotekarier än
passiva undervisningsformer. De positiva konsekvenserna blev tydliga efter bara 30
minuter aktiv undervisning (Detlor et al. 2012). Genom aktiva moment och visuellt tilltalande material når man även studenter vars lärstilar inte matchar klassisk
katederundervisning. Unga föredrar att vara aktiva och uppgifterna bör ha en
koppling till något viktigt, som ett intresse eller en inlämningsuppgift. Att presentera informationssökning för studenterna som ett sätt att spara tid och effektivisera studierna kan också vara smart (Weiler 2004).
Som undervisande bibliotekarie riskerar man att försöka täcka för mycket information på begränsad tid och därför krävs mål och fokus på det som är relevant
för studenten. Under mina föreläsningar och workshops anstränger jag mig för att
aktivera studenterna, förmedla entusiasm samt tydliggöra hur det jag lär ut är användbart.
syfte
Jag ville undersöka vad studenterna tycker om undervisningen samt om de föredrar
något särskilt sätt att arbeta. Påverkar undervisningsformen studenternas
uppfattningar? Vad tycker de om övningsuppgifter? Föredrar de att arbeta själva
eller i grupp?
Min frågeställning är: Påverkar undervisningsformen studenternas lärande och
upplevelse av undervisning i informationssökning?
Syftet är att genom att ta del av studenternas synpunkter på olika arbetssätt öka
förståelsen för deras behov och kunna anpassa undervisningen därefter.
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metod och genomförande
Studenterna fick både föreläsning och workshop med övningar enskilt och i grupp.
Upplevelser och kommentarer samlades därefter in via en enkät.
Studenterna läste första terminen och undervisningstillfället i informationssökning är steg 1 av 3 i deras progression. Hela gruppen hade först en föreläsning
på ca: 1½ timme med information om bibliotekets service, att hitta sin kurslitteratur, Summon, referensskrivning, vetenskapliga källor m.m. Därefter träffade jag
dem i grupper om ca 15 studenter för workshop med fördjupande genomgång och
praktiska övningar. Inför varje uppgift hade jag en kort presentation, därefter
presenterade jag uppgiften, studenterna fick jobba själva en stund och sedan gick
vi igenom uppgiften tillsammans. Totalt hade jag 8 workshops med följande innehåll:
Workshopövning 1 – Referenser. Här fick studenterna söka fram olika
dokument via Summon, Libris och Google Scholar samt utnyttja de funktioner
som finns för att skapa referenser i söktjänsterna och anpassa dem efter Högskolans
riktlinjer.
Workshopövning 2 – Summon. Här fick studenterna göra sökningar i
Summon och prova olika funktioner samt fundera kring sina resultat. De fick också granska två sökexempel och komma med förslag på förbättringar.
Workshopövning 3 – Vetenskapliga artiklar. Diskussion i grupper om cirka
fem studenter. Varje grupp fick en vetenskaplig artikel och en ”ovetenskaplig” artikel ur en branschtidskrift, studenterna skulle jämföra artiklarna och försöka hitta
skillnader och likheter. På slutet fick varje grupp redovisa vad de kommit fram till
och jag skrev upp deras tankar på tavlan.
För att förankra momentet i utbildningskontexten knöt jag an till kursmålen,
såg till att syftet med föreläsning och övningar tydligt kommunicerades i materialet
och inför varje ny övning förklarade jag syfte och praktisk användbarhet. Jag skapade också fyra teman som jag etiketterade presentation och övningar med; ”Om
biblioteket”, ”Hitta kurslitteratur”, ”Skriva referenser” och ”Vad är vetenskapligt?”
för att öka tydligheten.
Studenternas åsikter samlades in genom en enkät via högskolans lärplattform
Pingpong. I slutet av workshopen presenterade jag enkäten och påpekade att den
är anonym. Totalt 112 studenter deltog varav 108 besvarade enkäten som innehöll
frågor utifrån områden som förknippas med framgångsrik undervisning och meningsfullt lärande.
Enkäten syftade till att jämföra de tre arbetssätten (föreläsning, enskilda öv60
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ningar, övning i grupp), utvärdera dem utifrån olika teman och få in kommentarer
från studenterna.
Matrisfrågor
• Det var lätt att förstå syftet
• Det var lätt att förstå ämnet
• Det var lätt att hänga med i tempot
• Det kändes meningsfullt att lära sig mer om ämnet
• Jag lärde mig något som jag tror att jag kan ha användning av framöver
• Det var lätt att se kopplingen till min utbildning
• Upplägget bidrog till att göra innehållet begripligt
• Upplägget passade mig och hur jag föredrar att lära mig saker

Fritextfrågor
• Momentet informationssökning utformades runt dessa fyra teman (Om
biblioteket, Hitta kurslitteratur, Skriva referenser, Vad är vetenskapligt?)
vad tycker du om det upplägget?
• Vad var det viktigaste du lärde dig under föreläsning/workshop?
• Övriga synpunkter och kommentarer?
resultat
Studenterna gav överlag positiva betyg och ”instämmer helt” var det vanligaste
svarsalternativet i enkäten. Alternativet ”instämmer inte alls” förekom i relation till
föreläsningen samt på frågorna om tempo samt om innehållet var lätt att förstå.
Dessa två påståenden fick sämst resultat; drygt hälften tyckte att det var lätt att
hänga med i tempot, 35% instämde delvis och knappt 10% instämde inte alls. 5060% av studenterna tyckte att innehållet var lätt att förstå, 30–40% instämde delvis
och 5–10% instämde inte alls. Tempot valde många också att kommentera, och
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trots att flera tyckte att det gick alldeles för fort fanns det även de som upplevde
tempot som lagom högt.
Workshopens övningar fick höga betyg och mellan 80-90% av studenterna instämde helt i påståendena som gällde huruvida syftet var tydligt, meningsfullhet,
framtida användning, koppling till utbildning, upplägg samt hur de föredrar att
lära sig. För föreläsningen var motsvarande siffror något lägre och bara %70-60
instämde helt.
Fritextfrågorna tillät studenterna att utveckla sina synpunkter och det valde de
flesta att göra. Utifrån fritextsvaren framgick tydligt att studenterna uppskattade
övningar mer än föreläsning. Föreläsningen fick en del negativ kritik i
kommentarerna och synpunkter som framfördes var att det var utdraget, svårt att
hålla intresset uppe och för mycket fokus på biblioteket. Att jag försökt lätta upp
min presentation med bilder och en ”bikupediskussion” på mitten räckte inte för
att behålla studenternas intresse. Övningsuppgifterna fick bra betyg och
studenterna verkade inte ha några särskilda preferenser angående arbete enskilt
eller gruppvis. Många fritextkommentarer menade att just mixen av föreläsning,
demonstration och praktiska övningar med genomgång var det bästa:
”Tycker det var ett bra upplägg, bra röd tråd genom alla moment.”
”… bra upplägg med föreläsning som förberedelse inför workshopen då man även fick lära
sig i praktiken.”
”Bra att man delar upp det. Det blir tydligare.”
”Jätte bra och enkelt att få en överblick på uppgifterna.”
”Bra upplägg. Förläsning före praktiska övningar.”
”Grymt bra uppläggning. Biblioteket verkade komplicerat i början men inte längre.”

Ett antal studenter önskade att informationssökningsmomentet skulle varit
förlagt till introduktionsveckan eftersom de tyckte att de behövde detta direkt.
Introduktionsveckorna brukar dock ha ett späckat schema och studenterna får väldigt mycket information på kort tid. Jag träffade studenterna deras tredje vecka
vilket också är tidigt.
Kritiken mot workshopen var i första hand att det gick för snabbt, detta framkom både via frågan om tempo samt i ett stort antal fritextkommentarer. Eftersom
alla inte hann göra färdigt uppgifterna gick jag även igenom övningarna med gruppen, detta kommenterade ett antal studenter som positivt. Studenterna uppskattade att få prova sig fram själva men också möjligheten att få hjälp:
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”Workshopen va bra förutom lite väl snabb genomgång på vissa saker så man inte riktigt
hängde med!”
”Det gick lite fort i början av den praktiska genomgången. Datorerna laddar olika snabbt
och studenterna likaså ;)”
”Lärde mig mest på workshop. Enklare att förstå när man får testa själv.”
”Att testa på att söka olika saker var jättebra. Lärde mig bättre.”
”Bra med liten klass och att det finns utrymme att fråga!!”
”Framförallt var workshopsövningarna jätte bra då man fick chans att fråga och få hjälp.”
”Väldigt bra att lägga ner extra tid på något som vi annars hade varit tvungna att lära oss på
egen hand. Förenklar det för oss.”

Frågan om koppling till utbildningen och framtida användning fick höga betyg
vilket också uttrycktes i fritextkommentarer med ord som ”nytta”, ”användning”
och ”för mina studier”.
diskussion
Överlag fick undervisningen höga betyg men två problemområden framträdde:
tempo och förståelse för innehållet. Om studenterna inte kan hänga med i tempot
tappar de fokus och mycket av innehållet kan därmed gå dem förbi, det kan också
bidra till att innehållet upplevs som svårt. Jag har trott mig vara medveten om riskerna med att försöka få med för mycket på kort tid men behöver arbeta ännu mer
med att avgränsa och fokusera mina föreläsningar. En faktor som också påverkar
vilket tempo som fungerar är studenternas studie- och datorvana där skillnader
inom gruppen kanske märks mest i början av en utbildning. Det är viktigt att vara
medveten om studenternas olikheter och utforma undervisning som ger alla möjlighet att delta och lära sig. Genom att dela upp studenterna baserat på förkunskaper skulle man kunna komma tillrätta med en del av denna problematik men det är
samtidigt arbetskrävande och kan vara förvirrande för studenter som är vana vid
en speciell gruppindelning. Studenter i behov av mer hjälp kan även besöka sökverkstad och söksupport som ett komplement till undervisningen.
Föreläsningen var mindre uppskattad än workshopen, ett inte oväntat resultat
men ändå intressant. Vi använder sällan storföreläsningar men ibland är det ändå
det mest praktiska alternativet för stora grupper. Vid sådana tillfällen kommer jag
att försöka väva in mer studentaktiverande moment.
Att dela upp workshopen utifrån de tre uppgifterna med ”miniföreläsning”
följt av övning och genomgång fungerade väl och gav styrfart åt studenterna som
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verkade ha lättare att behålla fokus än vid föreläsningen. Det är positivt att få
bekräftelse på att upplägget bidrar till att göra undervisningen mer intressant.
Framgångsrik undervisning beror naturligtvis inte enbart på vilket lektionsupplägg
man väljer men det kan underlätta genom att göra innehållet mer lättillgängligt
och tilltalande.
Att övningarna var uppskattade även om de inte var kopplade till ett autentiskt
informationsbehov var intressant eftersom många anser att det är lättast att motivera
studenterna i anslutning till uppsatser eller liknande. Vi har ofta workshops där studenterna söker för egna uppgifter men det är inte alltid det går att få till och ibland
gör vi uppgifter för att aktivera dem. Även om övningarna mottogs bra i denna
studentgrupp tror jag att olika studentgrupper uppskattar olika arbetssätt så det
gäller att vara lyhörd. Studenterna verkade däremot inte ha några särskilda preferenser angående att arbeta enskilt eller gruppvis. Kanske berodde detta på att de var
precis i början av sin utbildning och inte kände varandra så bra. Slutsatsen man kan
dra är att studenterna uppskattar att vara aktiva och deltagande, något som också
uttrycks i litteraturen (t.ex. Detlor et al. 2012; Jacobsen & Xu 2002).
Att undervisningen upplevdes som användbar och tydligt kopplad till utbildningen är glädjande och tyder på att jag lyckats relatera till deras kontext och pekat
på praktiska användningsområden. Denna kommentar tycker jag visar att studenten upplevt innehållet som meningsfullt: ”Väldigt bra att lägga ner extra tid på
något som vi annars hade varit tvungna att lära oss på egen hand. Förenklar det för
oss.”
Eftersom motivationen ökar när studenten ser värdet med att lära sig och även
känner en positiv förväntan om att kunna lära sig (Biggs & Tang 2007) är detta en
bra utgångspunkt. Att många studenter tyckte att det var svårt är problematiskt,
men värt att komma ihåg är att jag träffar dem vid flera tillfällen då de får möjlighet
att utveckla sin förståelse. Det är viktigt att studenterna vet att de kommer träffa
mig vid flera tillfällen eftersom det finns en progression i undervisningen i informationssökning och för att undvika att de uteblir eftersom de tror att de ”hört det
förut”.
Att självständigt kunna söka och hantera information är en viktig förutsättning
för lärande i högre utbildning och yrkesliv och min förhoppning är att vi undervisande bibliotekarier tillsammans med lärare och utbildningsansvariga kommer att
fortsätta att utveckla undervisningen i informationssökning i grundutbildningen.
När bibliotekets undervisningsmoment är integrerade och meningsfulla finns
goda möjligheter för studenterna att utveckla sin informationskompetens.
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från vårdvetenskap till sexuell och
reproduktiv hälsa

–

byte av huvud -

område inom barnmorskeprogrammet
vid institutionen för vårdvetenskap,
högskolan i borås
sammanfattning
Barnmorskeutbildning har en lång tradition i vårt land och i Borås har utbildning
funnits sedan 1960-talet. Huvudområdet för barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås är vårdvetenskap. Dock ser detta olika ut vid landets lärosäten. Konsensus med en inriktning mot samma huvudområde vid landets lärosäten finns och
under hösten 2012 antog Högskolan i Borås huvudområdet Sexuell och reproduktiv hälsa för barnmorskeutbildningen vid Institutionen. Det nya huvudområdet
leder till att de tidigare åtskilda medicinska och vårdvetenskapliga kurserna/perspektiven integreras. En ny utbildningsplan är antagen och arbetet med att ta fram
kursplaner och studieplaner är under framväxt. Huvudområdet Sexuell och reproduktiv hälsa leder till en ökad möjlighet till ett pedagogiskt förändringsarbete där
helheten är framträdande på ett annat sätt än tidigare. Att diskutera lärande och
undervisning inom den ”nya” barnmorskeutbildningen utifrån Ramsdens modell
för logisk struktur i lärandet känns utmanande och kan ses som ett sätt att förankra
lärandet i en teoretisk referensram. Att belysa lärandet utifrån frågan VAD lär studenten och utifrån HUR lär studenten ger möjlighet till att optimera inlärning i
syfte att nå de lärandemål om finns angivna inom utbildningen till barnmorska.
bakgrund
År 1977 blev barnmorskeutbildningen en professionell högskoleutbildning och två
decennier senare en statlig och fullvärdig akademisk utbildning. Högskoleförordningen 1993 och beslutet att följa sektorsdirektiven enligt Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) avtalen bidrog till ytterligare akademisering av utbildningen. Målet var inriktning mot ett huvudämne, förlängning av utbildningen med
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10 veckor till 60 poäng motsvarande dagens 90 högskolepoäng (hp). Barnmorskeutbildningen byggde och bygger även idag på en treårig sjuksköterskeutbildning.
Högskolereformen 2007 som är en anpassning till Bolognaprocessens direktiv har
inneburit en ny struktur inom det högre utbildningssystemet med tre utbildningsnivåer, grund-, avancerad och forskarnivå. Dessa tre utbildningsnivåer baseras på
lärandemål och generisk kompetens enligt Högskoleförordningens examensbeskrivningar (Högskoleförordningen 1993). Barnmorskeprogrammet är inplacerat
som en utbildning på avancerad nivå med krav på tydlig akademisering där ett examensarbete för yrkesexamen (7,5 hp) alternativt magisterexamen inom huvudområdet (15 hp) ingår. Utbildningen leder till en akademisk yrkesexamen på avancerad
nivå samt en generell examen, magisterexamen. Legitimation som barnmorska ansöks hos Socialstyrelsen då examensbevis är utfärdat från respektive lärosäte.
Utbildning av barnmorskor sker idag vid 12 högskolor och universitet i Sverige
där större delen är förlagda till de mellersta och södra delarna av landet. Arbetet att
nå målet i högskoleförordningen 1993 med en inriktning mot ett huvudområde har
varit ett grannlaga arbete. Benämningen på huvudområden vid landets institutioner har skilt sig åt men under senare år har en tydligare konsensus mot att nå ett
gemensamt huvudområde inom barnmorskeutbildningen skett. Frågan har aktualiserats inom Svenska Barnmorskeförbundets utbildningsråd där representation
finns från landets samtliga barnmorskeutbildningar.
Sexuell och reproduktiv hälsa är ett etablerat kunskapsområde inom barnmorskans verksamhetsfält och är också identifierat som huvudområdet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för barnmorskor (Socialstyrelsen, 2006). Världshälsoorganisationen (WHO) har även tydligt definierat kunskapsområdet Sexuell och
reproduktiv hälsa (WHO, 2008).
Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås och Institutionen för vårdvetenskap (VHB) har en lång tradition. Utbildningen startade 1967 och hade då
Älvsborgs läns landsting som huvudman. Syfte var att tillgodose behovet av barnmorskor inom närområdet och då framför allt inom det dåvarande landstinget.
Diskussioner som vi ser idag kring huvudområdet fanns inte på samma sätt då.
Huvudområdet för barnmorskutbildningen vid Institutionen för vårdvetenskap är idag vårdvetenskap. Kurserna inom programmet är medicinska kurser
inom obstetrik, gynekologi och neonatologi samt vårdvetenskapliga kurser. Tydliga kursplaner och studieplaner finns för respektive kurser. Uppdelningen i medicinska och vårdvetenskapliga kurser följer inte de intentioner högskoleverket och
Socialstyrelsen har då det gäller huvudområdet inom programmet. Att integrera
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dessa båda inriktningar inom de skilda kurserna bör leda till ett mer utvecklat holistiskt förhållningsätt i relation till vårdandet. Helhetssyn är också något som Socialstyrelsen beskriver och lägger tyngd vid i kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen 2006).
Ett arbete inleddes inom Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås för
att ansöka om ändring av huvudområdet från vårdvetenskap till Sexuell och reproduktiv hälsa. Det nya huvudområdet inrättades och kommer från höstterminen
2013 att gälla. Ändringen innebär att gemensamma utbildningsplaner kan antas vid
de tre lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning inom regionen.
Inrättandet av huvudområdet Sexuell och reproduktiv hälsa leder till en ny utbildningsplan för barnmorskutbildningen och därmed också nya kursplaner och
studieplaner. Utbildningen har formen av en modifierad distansutbildning där
vissa studieveckor förläggs utanför studieorten.
Att arbeta med framtagande av kursplaner och studieplaner inom huvudområdet Sexuell och reproduktiv hälsa samt att utveckla pedagogiska metoder där studentens förmåga att integrera de professionella och akademiska krav som ställs
inom utbildningen för att uppfylla kraven på barnmorskeprofessionen kan ses som
en utmaning och är ett viktigt arbete.
tillvägagångssätt, resonemang om lämpliga alternativa lösningar.
Utformning i form av lay out av utbildningsplaner och kursplaner sker enligt de
riklinjer som gäller vid Högskolan i Borås och därmed Institutionen för vårdvetenskap (www.hb.se/utbildningsplanering/). Dock är utgångspunkten vid utformandet av mål för utbildningar och kurser de övergripande mål för högre utbildning
som återfinns i högskolelagen och högskoleförordningen/examensordningen. För
utbildningar är det målen som skall styra utformningen så att studenten lär det
som planerats. Läraraktiviteter och examinationer ska vara konstruktivt länkande
till mål för kurser och hela utbildningar (Elmgren och Henriksson 2010).
Kod för lokalt ADB-baserat dokumentationssystem, s.k. Ladokkod, datum
från vilket kursplanen gäller och om denna ersätter tidigare kursplan anges samt
vid vilket datum kursplanen är fastställd av utbildningsutskottet. Utbildningsnivå
samt huvudområde anges. Vidare anges de förkunskapskrav som gäller för att studenten skall kunna påbörja studier i respektive kurs.
Respektive kurs lärandemål beskrivs under de tre avsnitten Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. I dessa tre
avsnitt förtydligas vad studenten skall kunna efter avslutad kurs. Underlag för ar68
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betet med att ta fram de aktuella och gällande kursplanerna för en ”ny” barnmorskeutbildning är Högskoleförordningen och dess examensordning (Högskoleförordningen, 1993) samt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad
barnmorska (Socialstyrelsen, 2006).
Fokus inom området Kunskap och förståelse ligger på att studenten skall kunna
beskriva, redogöra för, analysera, värdera och bedöma olika områden/ tillstånd
inom sexuell och reproduktiv hälsa och därmed inom barnmorskans kompetensområde.
Färdighet och förmåga beskriver studentens förmåga till att integrera kunskap,
analysera komplexa frågeställningar samt formulera bedömningar avseende områden inom barnmorskans kompetensområde.
Värderingsförmåga och förståelse innebär att studenten skall kunna analysera
och kritiskt reflektera över olika dilemma, etiska frågeställningar inom området
sexuell och reproduktiv hälsa. Studenten skall också ha förmåga att reflektera över
egna värderingar relaterat till professionens verksamhetsfält.
Vidare i kursplanerna beskrivs innehållet i kursen under rubriken Innehåll och
undervisningsformer under rubriken med motsvarade namn. Utveckling och diskussion kring undervisningsformer följer och fokuseras i aktuellt genomfört pedagogiska utvecklingsarbetet (PUH). Examinationsformer beskrivs, antal tentamenstillfällen samt underlag för betygsättning tydliggörs under rubriken
Examinationsformer. Studentinflytande och utvärdering beskriver hur och i vilka
instanser studenten har möjlighet till inflytande och också på vilket sätt utvärdering
sker. Kursens litteratur och övriga läromedel anges under rubriken Kurslitteratur.
Utbildningsplan och kursplaner ligger till grund för utarbetande av studieplaner som tillsammans med schema bör ge studenten en tydlig struktur i kursens
upplägg och dess lärandemål.
Att arbeta med framtagande av kursplaner och studieplaner följer givna riktlinjer och det är därför svårt att välja alternativa strukturella lösningar. Högskolelagens och högskoleförordningens mål skall preciseras och konkretiseras i kursplanernas lärandemål. Målen skall beskriva vad studenten skall kunna efter hela
utbildningen. Då dessa är tydliggjorda kan mål som styr undervisning och examinationer på enskilda kurser identifieras. Kursmålen beror på vad som skall uppnås
vid examen men är även avhängigt vad studenten skall bygga vidare på. En tydlig
progression genom utbildningen skall ske och bygger på att kunskap och färdigheter från tidigare kurser skall tas tillvara i kommande kurs (Elmgren och Henriksson
2010).
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Begreppen Kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga
och förståelse i mål för kursen beskriver i sig ett pedagogiskt förhållningssätt där
skilda metoder för lärande kan synliggöras och ges möjlighet att praktiseras.
Jag kommer att i detta arbeta vidare diskutera ”nya” barnmorskeprogrammets
första och andra kurs ”Profession, teori och metod” 7,5 hp samt ”Kvinnors sexuella och
reproduktiva hälsa” 6 hp utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Dessa båda kurser
fanns inte i tidigare barnmorskeutbildning, utan kursinnehållet var till stor del
integrerat på olika sätt i de medicinska och vårdvetenskapliga kurserna.
Första kursen kommer att innehålla moment där begrepp inom huvudområdet
skall beskrivas och analyseras, barnmorskans verksamhetsområde beskrivas och
kritiskt granskas utifrån professionens historik, värdegrund och kompetens samt
relationen till andra professioner. Dessutom kommer etiska frågeställningar och
förhållningssätt att diskuteras med utgångspunkt från professionens verksamhetsområde. Kunskapsteoretiska grunder för forskningsmetoder, forskningsdesign,
forskningsfrågor, datainsamling, analys, resultat och konklusion kommer att belysas i denna kurs. I den tidigare barnmorskutbildningen har dessa moment integrerats i de båda nämnda medicinska och vårdvetenskapliga perspektiven.
Att arbeta och ta del av samt analysera de begrepp som finns inom huvudområdet
är av vikt för att få en ”ram” kring området Sexuell och reproduktiv hälsa. WHO:s
definition är tydligt beskriven men vad innebär denna för den enskilde studenten
inom en nyss påbörjad utbildning? Vilka ytterligare begrepp finns och hur definieras
dessa och vilken innebörd har de för de studerande? Att diskutera innebörd av funna
begrepp inom huvudområdet tillsammans med medstudenter bör leda till en ökad
kunskap och förståelse, men också en möjlighet att inhämta andras synsätt och reflektera över dessa. Kanske få fram ett gemensamt dokument? Ett meningsfullt lärande inhämtar inte enbart information utan integrerar inhämtandet av kunskap till
en personlig förståelse. Förståelsen är väsentlig i de flesta lärsituationer (Entwistle
2009). I en modifierad distansutbildning bör denna del kunna ske utanför campus
genom att konstruera projektgrupper i Högskolans lärplattform Ping Pong där kommunikation sker. Eventuellt kan respektive projektgruppers dokument läsas av övriga projektgrupper med möjlighet till kommentarer där också lärare har möjlighet
till att kommentera och ge feedback på dokumentet. En mer effektiv feedback från
lärare leder till ett mer aktivt engagemang från studenten (Hounsell 2013). Alternativt, en uppföljande diskussion på campus där fokus är feedback men också feedforward i syfte att utveckla och stärka en progress i lärandet (Hounsell 2013).
Att ta del av barnmorskans olika verksamhetsområde och kritiskt granska uti70
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från professionens historik, värdegrund och kompetens samt relationen till andra
professioner skulle jag vilja att studenterna till viss del gör ute i verksamheten. Att
ta del av de etiska frågeställningar som barnmorskor möter inom respektive verksamhetsområde är också av största vikt. Detta är en viktig del för att få ett professionstänkande men också få en kunskap och inblick i barnmorskans skilda verksamheter. Studenterna förbereder intervjuer genom förberedande studier inom
kompetensområdet. Återkoppling där man delger varandra och diskuterar den
nyvunna kunskapen som gruppen som helhet erhållit men även återkopplar till
riktlinjer och lagstiftning inom verksamhetsfältet skall ske. Skriftlig dokumentation bör ske från vardera gruppen. Då kurser planeras och beslutas är det av vikt att
ta ställning till om strukturen i kursupplägget stöder den typ av lärande som vi efterfrågar men också om strukturen i kursen leder till att kursmålen uppfylls (Toohey 1999). I nuvarande barnmorskeutbildning har studenten inte alltid kunskap
om hela barnmorskans kompetensområde utan är något som de upptäcker och lär
under utbildningens gång. Att lägga in ovan beskrivna läruppgift tidigt i utbildningen bör leda till en bättre kunskap och förståelse av kompetensområdet.
Kunskapsteoretiska grunder för forskningsmetoder, forskningsdesign, forskningsfrågor, datainsamling, analys, resultat och konklusion kommer också att belysas och planeras ingå i första kursen. Förvisso har samtliga studenter en kandidatexamen men att redan från utbildningens start läsa teori och metod förbereder
studenten för den generella examen på magisternivå som utbildningen också leder
till. Att formulera forskningsfrågor, fundera på design, datainsamling och analys
och ha denna kunskap med sig i kommande kurser, teoretiska såväl som verksamhetsförlagd utbildning bör leda till en bättre förberedelse inför examensarbetet men
också en ökad möjlighet att uppfylla de lärandemål som kursplaner och studieplaner anger. Lärandemålen under ”Kunskap och förståelse” beskriver ofta att studenten
efter avslutad kurs skall kunna analysera och bedöma … eller analysera och värdera …
Alternativet att integrera teori och metod som del i övriga teoretiska kurser
skulle kunna vara ett alternativ och kanske även vara tilltalande. Risken är att dessa
moment ”försvinner” i kursen och inte blir tydliga för studenten. Tidigare erfarenhet visar att studenten inte alltid uppfattar inslagen av metod i dessa kurser. Kursutvärderingar visar också på detta. Tydliga högskolepoäng om 7.5 hp i teori och
metod behövs också för att de studenter som önskar skall kunna söka en masterutbildning inom huvudområdet.
Kursen ”Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa” som jag väljer att diskutera i
detta arbete har lärandemål som bl.a. kunskap om manlig och kvinnlig genitalia,
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menstruationscykel, antikonception, infertilitet och abortverksamhet samt gynekologisk cellprovtagning och cervixcancerprevention. Att denna kurs är planerad
som kurs nummer två i kommande Barnmorskeutbildningen med huvudområdet
sexuell och reproduktiv hälsa och då före ”Det normala barnafödande” (9 hp) ser vi
som ett sätt att ge en bredare kunskapsgrund inför kursen kring graviditet och
barnafödande. Att fokusera på ett helhetsperspektiv inom Sexuell och reproduktiv
hälsa istället för att som tidigare fokusera på en medicinsk del och en vårdvetenskaplig, där den medicinska delen ingick i en medicinsk kurs och den vårdvetenskapliga delen i den mer vårdvetenskaplig kurs känns i dagsläget optimalt. Syftet
var givetvis även i tidigare utbildningsplan och kursplaner att studenten skulle
koppla samman dessa båda perspektiv och utifrån detta generera en helhet. Kanske
var det också ett sätt att tydligöra huvudområdet vårdvetenskap?
Att i kursen Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa arbeta med undervisningsformer som seminarier, föreläsningar, självstudier i form av patientfall (case) som
analyseras och diskuteras utifrån kurslitteratur, vetenskapliga artiklar inom området sexuell och reproduktiv hälsa samt etiska frågeställningar och förhållningssätt
kan vara ett sätt att uppnå de lärandemål som studenten skall ha nått efter avslutad
kurs och som finns beskrivna under begreppen ”Kunskap och förståelse”, ”Färdighet
och förmåga” samt ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”. Kunskaper och färdigheter som inhämtats i första kursen ”Profession, teori och metod” tillvaratas här och
en progression i kunskapsinhämtande och lärande ses.
Examinationsformerna i dessa båda och till viss del beskrivna kurser kan ske på
olika sätt då kunskapsinlärningen och målet för kunskapen är olika. I kursen ”Profession, teori och metod” kan en lämplig examination vara granskning av övriga gruppers dokument kring beskrivning och innebörd av funna begrepp inom sexuell och
reproduktiv hälsa samt där även reflektionen kring begreppen sker.
Uppgiften kring att ta del av barnmorskans olika verksamhetsområde och kritiskt granska dessa utifrån professionens historik, värdegrund och kompetens samt
relationen till andra professioner skulle jag vilja följa upp i form av ett obligatoriskt
seminarium där studenterna diskuterar och reflekterar över erhållen kunskap inom
barnmorskans olika verksamhetsområde.
I kursen ”Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa” skulle jag kunna tänka mig
en hemtentamen i antikonception. Ett antal autentiska ”case” kopplade till lärandemålen med frågeställningar kring preventivmedelsrådgivning och antikonception där studenten har tillgång till kurslitteratur och föreläsningsmaterial kan vara
en gångbar examinationsform. Återlämnande av tentamen sker efter det att stu72
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denterna har gjort en del av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på
barnmorskemottagning och ungdomsmottagning och där påbörjat klinisk utbildning inom preventivmedelsrådgivning. Studenterna har en större kunskap och erfarenhet än vid tentamenstillfället och kan föra och tillgodogöra sig diskussionerna
på ett annat sätt än om tentamensgenomgång och återlämning sker kort efter tentamenstillfället. Detta kan ses som ytterligare ett inlärningstillfälle. Ett annat alternativ till examination då det gäller antikonception kan vara ”salstenta” på campus.
Att jag troligtvis kommer att föredra första alternativet med ”hemtenta och case”
stärks av Entwistle (2009) som beskriver en inställning till lärande där intentionerna är att studenten skall förstå, involvera relevanta synsätt/idéer samt hantera
evidens utifrån de lärandemål som kursplaner anger. Syftet med olika undervisningsformer men också examinationsformer är att studenten skall ges möjlighet
till ett optimalt lärande för att nå upp till givna kursmål. Att examinationen skall
vara kopplade till målen för kursen och utbildning stärks av Elmgren och Henriksson (2009) i tidigare refererad litteratur.
teoretiskt anknuten motivering för de valda aktiviteterna
Paul Ramsden (2003) beskriver i ”Learning to teach in higher education” en logisk
struktur i lärande eller med andra ord olika förhållningssätt i lärandet och sätt att
lära. Ett förhållningssätt svarar på frågan HUR och med detta avser Ramsden en
strukturell aspekt där aspekter som ”the act of experiencing”, ”the act of organising”
och ”the act of structuring” är av betydelse för lärandet. Med andra ord hur organiserar studenten information och kunskap vid lärandet? Han skiljer det holistiska
lärandet från det atomistiska lärandet genom att tydliggöra det holistiska vilket
fokuserar på helheten/ bevarar helheten i relation till delarna. Här är helheten
viktigare än delarna men kanske också ”större” än delarna tillsammans, med andra
ord integreras helheten med delarna. För att förstå helheten behöver du emellertid
ha kunskap om delarna eller segmenten.
Beslutet att byta huvudområde inom barnmorskeutbildningen till sexuell och
reproduktiv hälsa där en helhet tydliggörs på ett annat sätt än som tidigare med
parallella kurser vars ena perspektiv belyser ett medicinskt perspektiv och den andra kursen ett vårdvetenskapligt perspektiv bör leda till en tydligare helhet för studenten i den vårdande situationen. Helt naturligt ser man ”hela den födande kvinnan” och utvecklar förmågan att göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv.
I detta perspektiv integreras helheten med delarna (Ramsden 2003).
Det atomistiska lärandet enligt Ramsden (2003) ”förvrider” strukturen genom
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att fokusera på delarna eller segmenten i helheten. Delarna blir viktigare i lärandet
än helheten och studenten beskriver delarna framför helheten och ser varje separat
del som enskildheter och inte som en del i en helhet.
I vissa situationer är ett atomistisk lärande av vikt och helt nödvändigt för att
nå kursmålen. Inom flera av momenten i kursen ”Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa” är ett atomistisk lärande helt nödvänligt. Sådana kan vara utprovande
och insättande av vissa antikonceptionella medel, handhavande vid gynekologisk
cellprovtagning eller information inför olika former av provtagning. Givetvis skall
studenten för att nå kursmålen också kunna föra samman dessa delar i en helhet där
reflektioner över innebörden av handlingarnas relation till hälsa hos individen men
också relaterat utifrån ett samhällsperspektiv ses.
Ett annat sätt till lärande enligt ovan nämnda författare svarar på frågan VAD.
Aspekten ”Meaning” beskriver Ramsden som innebörden eller betydelsen av det
du lär. Här kan lärande leda till en djupare kunskap, djupinlärning, alltså fokusera
på vad uppgiften handlar om eller vad intentionerna från författaren är. Motsatsen
kan sägas vara en ytinlärning där fokus ligger på en mer ytlig kunskapsinhämtning
vilken leder till en allmän kunskap inom ett område. Ytinlärning kan beskrivas som
bäst då det gäller kvantitet och inte kvalitet, djupinlärning kvalitet och inte kvantitet (Ramsden 2003).
Att ha kunskap och förståelse om innebörd av vissa tillstånd som drabbar de
individer studenten kommer att vårda är väsentligt för att nå upp till lärandemålen.
Detta lärande besvarar frågan VAD. Lärande kan leda till en djupare kunskap där
förståelsen är av vikt. Kursmålen kan vara att beskriva och analysera vissa komplexa
situationer och här kan en djupinlärning vara av vikt. Du behöver tränga in i problemet för att finna en lösning på denna komplexa situation.
I praktiken är det svårt att särskilja dessa olika inriktningar av lärande. De ligger
nära och ofta ser man en kombination av sättet att lära. Ramsden (2003) beskriver
därför lärandet i vissa situationen i termer av djupt- holistiskt eller ytligt- atomistiskt lärande.
analys och reflektion över arbetet
Byte av huvudområde från vårdvetenskap till sexuell och reproduktiv hälsa inom
programmet för barnmorskeutbildning vid Högskolan i Borås, bör leda till en förnyad och fördjupad diskussion då det gäller val av pedagogiska modeller i sättet att
lära. Att man istället för de tidigare separata medicinska och vårdvetenskapliga kurserna nu integrerar kunskapsinhämtande till kurser med ett mer holistiskt synsätt
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ger möjligheter till utveckling och förändring av kursplaner och studiehandledning
och därmed undervisningsformer och examinationer. Att starta utbildningen med
kursen ”Profession, teori och metod ” ser jag som ett väl övervägt val där grunden för
barnmorskeprofessionen läggs och där vetenskapsteori och metodkurser ligger som
grund till vidare studier i kommande kurser. Detta helt i linje med högskolelagens
och högskoleförordningens riktlinjer om progression där utbildningen bygger på
kunskaper och färdigheter från tidigare kurser och dessa kunskaper skall tas tillvara.
Att teoretiskt knyta an till Ramsdens (2003) logiska struktur till inställningar till
lärande kändes utmanade och intressant. Givetvis skulle jag kunna valt en annan
modell att diskutera utifrån, men sättet att se inlärning utifrån frågan HUR studenten lär eller VAD studenten lär gav en dimension av lärande som jag kanske egentligen kände till men som kändes utmanande att ”hänga” upp olika moment på. Arbete är på intet sätt klart utan detta dokument skall ses som en start på en vidare
reflektion efter en hel del år som lärare. Att arbeta ytterligare med att utveckla undervisningsformer och examinationsformer utifrån de kursmål som är under framtagande inom huvudområdet sexuell och reproduktiv hälsa känns kul. Jag nämnde
tidigare i texten examination i form av case och casemetodiken ser jag som en modell
med en utvecklingspotential inom barnmorskeprogrammet. Nordquist och Eriksson (2010) beskriver i titeln Lärprocesser i högre utbildning att inom casemetodiken
finns olika inriktningar men att vissa centrala villkor finns som är gemensamma. Att
ett case skall kunna tolkas genom flera olika perspektiv som därmed leder till olika
slutsatser kan ses som en väl vald metod för bl.a. kursmålet att beskriva och analysera komplexa tillstånd. Kanske presentera och diskutera i form av en mind map där
man även funderar på hur lärandet ser ut utifrån Ramsdens modell.
Det finns mycket som skulle kunna belysas och diskuteras vidare. Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås är en modifierad distansutbildning. Detta har
jag enbart nämnt men inte diskuterat vidare. Olika metoder för distansutbildning
skulle kunna utvecklats. Det ligger i tiden där begrepp som hållbar utveckling och
miljöaspekter är centrala. Den tekniska utrustningen för olika former av undervisning vid distansutbildning finns inom högskolan men sådan utrustning saknas kanske på en del av de VFU-platser som studenterna har tillgång till. Här finns dock en
stor utvecklingspotential. En hel del av de beskrivna och diskuterade pedagogiska
modellerna ligger väl i linje med ytterligare utveckling av distansutbildning.
Oavsett om undervisningen sker på campus eller på distans så är kunskap om
lärande och undervisning, pedagogisk kunskap viktig för att studenterna skall nå
de lärandemål som finns i utbildningsplan, kursplaner och studiehandledningar.
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Emma Kjellén

handledning i skrivande till studenter
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

–

programvaror eller texthandledning?

abstract
I min verksamhet erbjuder jag handledning i skrivande till studenter med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Studenterna kan få handledning i programvaror samt
texthandledning i form av muntlig och skriftlig respons på en text. Utvecklingsarbetet handlar om att synliggöra hur studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
uppfattar denna handledning. Sju studenter från tre institutioner på Högskolan i
Borås har intervjuats och ur deras berättelser har jag valt ut tre teman om programvaror; Tillgänglighet och självständighet, Kontrolläsa – en bättre text, Ett lärandetillfälle och tre teman om texthandledning; Dialogen – ett lärandetillfälle, Ökad
medvetenhet om texten och Begränsat behov – en ”utväg”. Samtliga studenter har
fortsatt eller planerar att fortsätta använda programvarorna. Studenterna tycker att
programvarorna bidrar till ett lärande och att de hjälper studenterna att självständigt skriva bättre texter. Texthandledning uppfattas positivt framför allt eftersom
den möjliggör ett samtal om texten. Genom samtalet ökar studenternas medvetenhet om texten. Slutligen beskrivs texthandledning som en trygghet och en ”utväg”
när studenterna inte klarar eller förstår en skriftlig uppgift på egen hand.
introduktion
Studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utgör ca 60 % av gruppen kända
studenter med funktionsnedsättning på svenska högskolor och universitet (Svalfors 2013). För att dessa studenter ska få studera på så lika villkor som möjligt kan
de beviljas särskilt pedagogiskt stöd under studietiden, t.ex. i form av åhörarkopior
under föreläsningar, inläst kurslitteratur och alternativ examinationsform. På Högskolan i Borås kan studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi dessutom få
individuell handledning i skrivande, i programvaror och appar som underlättar
läsande/skrivande samt individuell eller grupphandledning i studieteknik. Detta
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stöd ges av mig, som är anställd som dyslexipedagog inom enheten Bibliotek &
läranderesurser.
Det finns ett tydligt krav på att kunna uttrycka sig i skrift efter avslutad högskoleutbildning. I Högskoleförordningen (SFS 1993:100) står att för kandidatexamen
ska studenten ”visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper”. Dysthe, Hertzberg och Løkensgard (2010, s. 175) framhåller behovet av en god skriftspråklig
kompetens i det moderna arbetslivet och menar att enligt Bolognaprocessen ska
studenter förberedas för det kommande arbetslivet bl.a. genom skrivande. För studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan detta innebära en stor utmaning.
Många nya studenter som jag träffar uttrycker en oro för sin skriftspråkliga
kompetens. De är osäkra på hur höga krav som kommer att ställas i utbildningen
och hur de ska klara att genomföra skriftliga uppgifter. Min uppfattning är att det
är viktigt att tidigt under studietiden ge dessa studenter verktyg för att utvecklas
och bli tryggare i sitt skrivande, men vad tycker studenterna?
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och skrivande
Dyslexi definieras som en ”ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” (Høien & Lundberg 1999, s. 21).
Att dyslexi ofta medför en långsam och osäker avkodning (”det tar lång tid och jag
läser fel”) och problem med stavning (”jag stavar dåligt”) är väl känt, men dyslexi
innebär problem på andra nivåer än ordnivå och detta bör tas hänsyn till i pedagogiska och kompensatoriska överväganden (Wengelin 2002, s. 27).
Wengelin (2002 ss. 181-184, 2008, s. 11) menar att skrivandet hos vuxna personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är linjärt med stort fokus på stavning,
vilket kan resultera i bl.a. långa, ofullständiga meningar utan sambandsmarkörer,
felaktig användning av prepositioner, godtyckligt användande av tempus, frekvent
användning av pronomen och meningar som inleds med konjunktionen ”och”.
Sammantaget gör detta att texterna får en talspråklig ton och Wengelins beskrivning stämmer väl överens med mina erfarenheter av studenters texter.
Wengelin (2002, s. 299) sammanfattar att skrivandet hos vuxna med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi påverkas av deras nedsatta avkodningsförmåga, vilket resulterar i stavfel som är svåra att upptäcka vid kontrolläsning av texten, och en begränsad medvetenhet om vad som karaktäriserar skriftspråk. Med detta som utgångspunkt bör pedagogiska åtgärder inriktas mot att såväl underlätta
avkodningen som att öka den skriftspråkliga medvetenheten.
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handledning och feedback
I min verksamhet utgår jag från beskrivningen av dyslexi ovan och stödet är utformat därefter. Jag erbjuder respons på delar av texter med fokus på språk och struktur. Studenten skickar sin text och jag läser igenom 2–3 sidor och ger skriftliga
kommentarer i marginalen samt sammanfattar återkommande misstag i ett annat
dokument/i en ”åtgärdslista”. Därefter följer en muntlig genomgång i en timme.
Fokus ligger på återkommande misstag, men även meningar och stycken i vilka
studenten ”lyckats” uppmärksammas. Studenten tar med sig marginalkommentarerna samt sammanfattningen och uppmanas att använda dessa vid framtida skriftliga uppgifter. Jag erbjuder även introduktion av och handledning i hur man använder ett rättstavningsprogram speciellt utformat för personer med dyslexi, Stava Rex
(svenska)/SpellRight (engelska), och ett talsyntesprogram som läser upp text,
ClaroRead Pro. Handledningen utförs i Studion som är ett grupprum i högskolans
bibliotek där studenten och jag sitter vid varsin dator. Studenten använder en egen
text vid demonstrationen, om möjligt. Under handledningen sker ofta ett samtal
om texten, t.ex. att jag förklarar skillnader mellan tal- och skriftspråkliga former
som ”de/dem/dom/det”. Fortsättningsvis kommer jag benämna dessa två pedagogiska insatser texthandledning respektive handledning i programvaror.
Texthandledning
Säljö (2000, s. 123) skriver att en effektiv lärsituation uppstår när den lärande personen tillsammans med ”den mer kompetente” ”sam-handlar och sam-tänker”
kring hur man kan förstå och tolka en uppgift, vilket kan beskrivas med det pedagogiska begreppet scaffolding. Scaffolding är att stötta den lärande i att både strukturera och uppmärksamma hur man kan ta sig an en uppgift (Säljö 2000, s. 123).
I syfte att studenten ska bli mer medveten om sin text och de skriftspråkliga
krav som ställs inom högre utbildning ger jag både muntliga och skriftliga kommentarer och öppnar upp för diskussion. Ask (2007, s. 163) skriver att ”lärarkommentarer till texter och handledning i skrivprocessen är sådana händelser som kan
innebära att individen omprövar sina kunskaper” och menar att detta är ett exempel på det pedagogiska begreppet ackommodation. Ackommodation förutsätter
att den lärande blir medveten om den kunskap han/hon har och börjar omvärdera
den (Säljö 2000 se Ask 2007, s. 163).
Enligt Elmgren och Henriksson (2010, s. 235) är positiv återkoppling och kritik
en förutsättning för att utvecklas och lära sig saker. Hattie och Timperley (2007, s.
81) menar emellertid att olika typer av feedback är olika effektiv. Mest verksam är
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den feedback som kopplas till en uppgift och till hur denna uppgift kan utföras mer
effektivt. Jag ber i regel studenten att ta med uppgiftsformuleringen eftersom effektiviteten ökar när målet med uppgiften är tydligt (Kluger & DeNisi 1996 se
Hattie och Timperley 2007, s. 86).
Den respons som jag ger vid en texthandledning är fördelad på samtliga fyra
”feedback-nivåer” som Hattie och Timperley (2007, s. 90) beskriver (se tabell 1).
Studenten och jag samtalar dels om vad i texten som är korrekt/inkorrekt (”nivå
1”), dels om processen, det vill säga hur studenten ska arbeta vidare för att skriva
klart texten (”nivå 2”). Texthandledning handlar även om hur studenten självständigt kan arbeta vidare med så kallad ”self-feedback”, exempelvis med åtgärdslistor
för att påminnas om återkommande misstag eller med programvaror för att själv
upptäcka stavfel (”nivå 3”). Slutligen händer det att jag ger feedback på rent personliga egenskaper, t.ex. att jag uppmuntrande bekräftar att jag förstår att studenten
har lagt ner mycket tid och energi på att skriva texten (”nivå 4”).
Tabell 1. Fyra ”feedback-nivåer” beskrivna av Hattie och Timperley (2007)

”Nivå 1”
”Nivå 2”
”Nivå 3”
“Nivå 4”

Feedback About the Task
Feedback About the Processing of the Task
Feedback About Self-Regulation
Feedback About the Self as a Person

Feedback på de olika nivåerna är effektiva för studentens lärande på olika sätt
och därför är det viktigt att variera mellan nivåerna. Att bara fokusera på att ge
feedback på språket i texten skulle kunna hämma utveckling av förståelse för skrivprocessen eller egna strategier för att själv upptäcka misstag. Hattie och Timperley
(2007, s. 102) menar att feedback på en personlig nivå sällan är effektivt. Det är
viktigt att inte låta den här typen av feedback ta över, men jag tycker att den kan
vara försvarbar i en begränsad utsträckning. Många studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har ofta fått kommentarer som ”läs igenom en gång till, du gör
för många slarvfel”. Jag tror att det finns en poäng i att bekräfta att jag förstår att
studenterna inte är ”slarviga”, utan att de kämpar med skrivandet.
Handledning i programvaror
Wengelin (2002, s. 301) menar att datorstöd kan fungera både som träning och
kompensation för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Välfungerande
programvaror kan minska problemen som uppstår vid avkodning, dvs. vid stav80

puh-rapport 2013

ning och kontrolläsning. Även Price (2006) menar att assisterande teknik (programvaror) kan fungera som ”technological scaffold”/”tekniskt stöttat lärande”
(s. 22), men att det är viktigt att tekniken används på ett passande och effektivt
sätt.
Rättstavningsprogrammet Stava Rex kan bl.a. reagera på lättförväxlade ord
(”värden eller världen?”) och när talsyntesprogrammet läser upp texten kan
studenten med hjälp av sin hörförståelse lyssna efter ofullständiga meningar m.m.
Att använda programvaror kan därmed ses som en återkoppling till studenten.
Hattie och Timperley (2007) beskriver en typ av feedback som stämmer överens
med hur programvarorna fungerar: “Students may also develop effective error detection skills, which lead to their own self-feedback aimed at reaching a goal …
students can seek better strategies to complete the task” (s. 86).
Jag är övertygad om att studenter kommer att vara tvungna att arbeta självständigt med sitt skrivande. Det är omöjligt att ge individuell handledning till alla
studenter som upplever problem i skrivandet, vid varje skriftlig uppgift. Jag är dessutom tveksam till att det skulle vara en god pedagogisk idé. Enligt Vygotskijs modell för att gradvis utveckla kontroll över sitt lärande, menar Price (2006, s. 36) att
studenter bör få möjlighet att samarbeta med en ”expert”. Expertens roll blir att
vägleda studenterna till ett personligt lärande som passar dem. Att jag introducerar
och handleder studenterna i hur man kan använda programvaror är ett sätt att
vägleda och stötta studenterna i att utveckla egna lärstrategier.
pedagogiskt utvecklingsarbete – planering och genomförande
Syftet med utvecklingsarbetet är att utveckla den handledning i skrivande som
erbjuds studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på Högskolan i Borås genom att synliggöra hur handledningen uppfattas av studenter.
Sju studenter har deltagit i utvecklingsarbetet och intervjuats om deras uppfattning och erfarenhet av handledning i skrivande. Fyra studenter har haft både
handledning i programvaror och texthandledning och tre studenter har endast haft
handledning i programvaror.
Studenter
Med avsikt att få en variation i urvalet tillfrågades 11 studenter från fyra institutioner på Högskolan i Borås, som självmant kontaktat dyslexipedagog under 2011–
2013. Studenterna läste sin andra–sjätte termin. Sju studenter från tre institutioner
valde att delta (se tabell 2). Fem av studenterna har dokumenterade läs- och skriv81

svårigheter/dyslexi och övriga två upplever problem med skrivande och/eller läsande (markerade med *).
Student

Kön

Institution

Termin

Programvaror

Texthandledning

Mina

Kvinna

IH

2

VT -13

VT -13

Samuel*

Man

PED

2

VT -13

VT -13

Anna*

Kvinna

PED

3

HT -12

HT -12

Caroline

Kvinna

PED

3

VT -12

VT -12

Jonna

Kvinna

PED

5

VT -13

Emelie

Kvinna

PED

5

HT -12

Johanna

Kvinna

VHB

6

HT -11

Intervjuer
Under vårterminen 2013 har studenterna intervjuats enskilt i 15–30 minuter. En av
intervjuerna är genomförd på telefon. Frågorna har fokuserat på vad studenterna
tyckte om respektive handledning och eventuella förslag på förbättringar. Intervjuerna har spelats in auditivt, transkriberats och därefter har jag försökt hitta ”teman”
i materialet, vilka redovisas nedan.
sju studenters uppfattning om handledning i skrivande
Jag har valt ut ett antal teman som återkommer i studenternas berättelser om handledning i skrivande. Dessa teman presenteras under Programvaror och Texthandledning.
Programvaror
I studenternas berättelser om programvarorna är tre teman utvalda. Studenterna
menar att programvaror är lättillgängliga och möjliggör självständighet, att de används för att kontrolläsa och bidrar till en bättre text samt att det är ett lärandetillfälle att använda programvarorna.
Tillgänglighet och självständighet
Alla studenter har under en timme fått handledning i hur man kan använda programvarorna. De berättar att de fortsatt använda dem vid skriftliga uppgifter eller
att de planerar att använda dem inom den närmaste framtiden. Detta tyder på att
programvarorna är användarvänliga och att de är ändamålsenliga.
En student uttrycker att det är en fördel att slippa boka ett möte. Med pro82
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gramvarorna bestämmer studenten själv när han/hon arbetar med texten och man
har alltid tillgång till grupprummet Studion, där programvarorna finns. Flera studenter menar att de kommer att använda programvarorna i högre utsträckning än
texthandledning:
”Eftersom programvarorna är lite mer tillgängligt om man säger så … så kanske det blir mer
av den varan” (Samuel), ”man kan själv sitta i lugn och ro några timmar” (Anna).

Att självständigt arbeta med programvarorna, utan att få respons på sin text
före inlämning bidrar till en känsla av att klara uppgifterna på egen hand:
”jag [är] inte lika nöjd och stolt och glad över det betyget som om jag lämnar in en text som
ingen annan bara jag och programvaran då har gått igenom och får ett bra betyg på den,
nånstans så väger det lite mer när man vet att jag har fixat det här alldeles själv” (Caroline)

Kontrolläsa – en bättre text
Flera studenter berättar att de framför allt använder talsyntesprogrammet, ofta i
syfte att kontrolläsa sin text. Talsyntesrösten upplevs som datorgjord, men studenterna menar att de vant sig vid den och att den fyller sin funktion. Några studenter
lyssnar på texten när de skrivit klart medan andra använder talsyntesprogrammet
under skrivandets gång, ofta för att korrigera en mening som inte låter bra:
”så brukar jag lyssna på hela texten också för att jag ser att det flyter på så att det inte blir en
massa konstiga avbrott” ( Johanna) och ”när nån utomstående läser upp det för en så ba oj
okej nä det där kanske inte passade ihop och oj vilken lång mening det blev här” ( Jonna).

Stava Rex uppmärksammar lättförväxlade ord, som den vanliga rättstavningsfunktionen i Word inte reagerar på och detta upplevs som positivt. Uppläsningen
gör att studenterna får syn på sin text på ett annorlunda sätt än när de själva läser
den och med hjälp av programvarorna blir texten bättre. Det är inte bara
studenterna själva som upplever förbättringen utan även lärare och anhöriga:
”Jag hade två uppsatser där som jag inte hade klarat och så använde jag dom här programmen och då klarade jag dom så det för mig bevisar ju det verkligen att dom funkar att dom
gör sitt jobb liksom” (Anna)
”Min sambo som brukar rätta mina texter han ser en jätteklar en stor förändring från nu.
När han skulle rätta dom var det rätt mycket meningsbyggnad som var fel fel i grammatiken
och sen om jag vart här i Studion och använt mig utav Stava Rex och den… vad heter den…
[talsyntesprogrammet] då kan jag ju verkligen se att det är en stor förändring i mitt
skrivande” (Emelie)

Ett lärandetillfälle
Att arbeta självständigt med programvarorna leder inte endast till en bättre text,
utan beskrivs av ett par studenter som ett lärandetillfälle i sig. I och med att t.ex.
stavningsmisstag uppmärksammas av Stava Rex, och ibland även av studenten själv
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när han/hon lyssnar på texten, hjälper programvarorna studenterna att bli mer
medvetna om misstag som återkommer. En student tror att det kan leda till att man
”nöter in” korrekta formuleringar:
”[programvarorna bidrar till] att jag får ett bättre skrivande språk … att man kanske
uppmärksammar … man kanske lär sig att man gör det till slut ändå” ( Jonna).

Ett par studenter säger uttryckligen att de inte enbart vill låta någon annan
”rätta” texten. Att göra det ses som en tillfällig lösning som visserligen kan leda till
att uppgiften blir godkänd, men som inte bidrar till lärande.
”man vill ju lära sig utav sina egna misstag och det kanske man inte gör när man överräcker
det till nån annan … det blir en quickfix att dom rättar den [texten] till en” (Emelie)

Texthandledning
Ur studenternas berättelser om texthandledning har jag valt ut tre teman. Studenterna menar att dialogen i texthandledningen är ett lärandetillfälle och att den
bidrar till en större medvetenhet om texten. Samtidigt uttrycker studenterna att de
inte har ett så stort behov av texthandledning, men att det är en trygghet och en
”utväg” när man inte klarar uppgiften själv.
Dialogen – ett lärandetillfälle
Flera studenter tyckte att samtalet om texten bidrog till att de lärde sig något. En
student som ännu inte prövat texthandledning trodde att den kunde innebära att
lära sig ”ett nytt sätt att tänka”. Fördelen med texthandledningen, i jämförelse med
programvarorna, var att man kunde prata med en person, ställa frågor och diskutera.
”Det [texthandledning] tyckte jag ju nästan var bättre i och för sig då fick man ju diskutera
och bolla lite” (Samuel) och ”du frågade ’hur kan man göra på ett annat sätt’ liksom så att
du försökte få min hjärna att tänka samtidigt … det tyckte jag var jättebra” (Anna).

Ökad medvetenhet om texten
Texthandledningen kunde leda till att studenterna såg sin text på ett annat, mer
medvetet sätt och att man blev uppmärksam både på återkommande misstag och
på det man lyckats med i texten:
”du ställer en fråga angående texten och då ser jag ju den [texten] på ett annat sätt” (Mina).

Att bli medveten om det som är bra med texten kunde bygga upp självförtroendet.
Den skriftliga sammanfattningen av studentens återkommande misstag hade an84
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vänts vid senare uppgifter och med hjälp av den kunde studenten repetera vad som
diskuterats i texthandledningen:
”jag har använt mig lite av det här just det här mina återkommande grejer som blir fel ibland
… då är man lite mer observant på det så där så det är ju bra” (Samuel).

Ärlighet var något som uppskattades och i texthandledningen är det tydligt att
fokus ligger på texten.
”här kan man lita på att nä men jag får det liksom svart på vitt vad som gäller … det är inget
lull utan det är akademiskt och det har inget med dig som person att göra utan ’din text är
bra på dom här ställena’ och ’den är inte bra på dom här ställena’ och ’det här behöver du
tänka på’” (Caroline)

Begränsat behov – en ”utväg”
Programvarorna räckte långt för ett par av studenterna. De tyckte att de skriftliga
uppgifterna i utbildningen var hanterliga och att de klarade dem. Det fanns inget
”akut” behov av texthandledning:
”det har inte behövts eller så och sen så har jag känt att med dom programmen så har jag fått
tillräcklig [hjälp]” ( Johanna) och ”om jag har använt programvarorna och ändå inte blir
godkänd och inte förstår kommer jag kontakta dig” (Anna).

För någon student var det en trygghet att veta att texthandledning fanns och
denna vetskap gjorde i sig att studenten kom rätt långt i att klara skrivandet själv.
Känslan att vilja klara sig själv var tydlig hos vissa studenter:
”jag vill kunna lämna in min text på egen hand och liksom få det gjort själv utan att nån
annan har lagt sig i den, den här texten är bara min” (Caroline).

Samtidigt uttryckte flera studenter att det var bra att texthandledning fanns om
man inte klarade eller förstod en uppgift.
reflektioner
Med föreliggande utvecklingsarbete ville jag synliggöra hur studenter uppfattar
handledning i skrivande. Jag var nyfiken på huruvida Wengelins tanke om att pedagogiska åtgärder bör inriktas mot att både underlätta avkodningen och öka den
skriftspråkliga medvetenheten skulle speglas i studenternas berättelser. Till stor del
tycker jag att så är fallet. Studenterna beskriver att deras svårigheter med skrivandet
i hög grad beror på att de inte ”ser” sin egen text när de skriver och läser. Detta kan
vara ett uttryck för såväl avkodningsproblematik som låg skriftspråklig medvetenhet.
Kan de olika handledningsformerna kopplas till avkodning respektive skriftspråklig medvetenhet? Min tolkning av studenternas berättelser är att det inte finns
en så enkel förklaring att programvaror kompenserar för avkodningsproblemen och
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texthandledning ökar medvetenheten om skriftspråk. Det verkar till exempel som
att programvarorna gör mer än att underlätta avkodningen. Programvarorna, framför allt talsyntesprogrammet, gör att studenten upptäcker när texten innehåller ett
repetitivt ordbruk eller meningar som är ”för långa” eller ”låter konstiga”. Detta ger
en signal om att talsyntesprogrammet är ett verktyg som stöttar studenten i att upptäcka vad som låter talspråkligt, vilket jag tolkar som en utveckling av skriftspråklig
medvetenhet. Texthandledning förefaller i högre grad bidra till att utveckla skriftspråklig medvetenhet än att kompensera för avkodningsproblemen.
Om det stämmer att programvaror kan bidra till att studenter upptäcker misstag i texten som strider mot skriftspråklig norm, väcks frågan om studenterna kan
”lösa” problemet. Vad gör de när de upptäcker felaktiga meningar, men inte vet
varför meningarna låter fel? I dessa situationer tror jag att texthandledning kan
vara ett bra komplement till det självständiga arbetet med programvarorna. Genom att diskutera en ”lösning” med en annan person blir förståelsen av misstagen
förhoppningsvis djupare.
I enlighet med Hattie och Timperleys (2007) beskrivning av feedback på olika
nivåer verkar det som att studenterna tycker att texthandledning och användning
av programvaror fyller olika funktioner. Handledningen bidrar dels till att den
färdiga produkten, texten, blir godkänd (”nivå 1”), men även till att bli mer medveten om skrivprocessen (”nivå 2”) och till att lära sig upptäcka sina återkommande
misstag (”nivå 3”).
Ibland är det svårt att ”nå” nya studenter i ett texthandledningssamtal. Orsakerna är flera. De kan vara obekanta med begrepp som används i samtal om skrivande, förståelsen för vad som karaktäriserar olika typer av skriftliga uppgifter kan
vara låg och det är möjligt att studenter kan uppleva texthandledning som ”kritik
mot mig som person” (feedback på ”nivå 4”). Genom att börja använda programvaror kan studenten själv börja ringa in och öka sin medvetenhet om vilka problemområden man har. Att i ett senare skede ta del av texthandledning kan mycket väl innebära att studenten förstår och tillgodogör sig ännu mer av den.
Jag känner igen mycket i studenternas berättelser. Min erfarenhet är att det
finns studenter som föredrar att arbeta självständigt med programvaror och att
texthandledning ofta efterfrågas när studenten har blivit underkänd eller vid mer
omfattande arbeten som examensarbetet. Utvecklingsarbetet har resulterat i att
min förståelse av hur studenter uppfattar handledning i skrivande har breddats och
fördjupats. I framtida möten med nya studenter som är osäkra över sin skriftspråkliga kompetens är min ambition att erbjuda handledning i skrivande på ett tydli86
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gare sätt – ett sätt som ökar studenternas förståelse för fördelarna med respektive
handledningsform. Jag överväger att i ”marknadsföringen” av texthandledning
även använda begreppet textsamtal. Begreppet användes ett flertal gånger under
intervjuerna. De intervjuade studenterna betonar just samspelet och dialogen som
redskap för att bli medveten om sin text och utveckla en förståelse för återkommande misstag. Möjligtvis kan syftet med texthandledning förtydligas för nya
studenter genom begreppet textsamtal.
När studenten både får reflektera över sitt eget lärande och får återkoppling
från andra får studenten prova olika lärstrategier (Elmgren & Henriksson 2010, s.
59–60) och detta är viktigt eftersom det främjar studentens självkännedom och
ökar studentens chans att utvecklas. Med utgångspunkt i detta påstående kommer
jag även i fortsättningen erbjuda kombinationen av handledning i programvaror
och texthandledning.
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gruppidentitet & flexibelt lärande

bakgrund
I arbetslivet förekommer allt oftare förväntningar och krav på kompetensutveckling hos medarbetarna. En organisations framgång och konkurrensfördel kan vara
beroende på dess förmåga till ständigt lärande och kontinuerligt inhämtande av
kunskaper (Huzzard & Wenglén 2010; Albors-Garrigos & Ramos Carrasco 2011).
Parallellt med att ny teknik öppnar upp för nya undervisningsformer innebär det
en utmaning för högskolor och universitet att möta kraven på individualisering,
attraktivitet och lärande vid behov eller i ett livslångt lärandeperspektiv (Toohey
1999; Ifenthaler & Pirnay-Dummer 2011; Norberg, Dziuban & Moskal 2011;Ossiannilsson 2011;Shollen & Brunner 2011).
I Sverige erbjuder idag flertalet högskolor och universitet studier via flexibelt
lärande1 och antalet studenter som väljer att studera via flexibelt lärande har under
en tioårsperiod fyrdubblats vilket höstterminen 2011 innebar att de utgjorde cirka
en femtedel av samtliga studenter. Dessa siffror får tas med viss reservation då det
förekommer att studenter registrerar sig på kursen utan att de påbörjar dem men
inte heller avregistrerar sig (Kahlroth & Amnéus 2012).
Det har även visat sig att studenterna som läser via flexibelt lärande tenderar att
prestera någon sämre i form av avklarade poäng. Men att de även i lägre grad fullföljer sina studier i jämförelse med campusstudenter vilket i sin tur har ekonomiska
konsekvenser för lärosätena (Hrastinski 2009; Kahlroth & Amnéus 2012). Samtidigt hävdar Norberg, Dziuban & Moskal (2011) att forskning visar att avhoppen
är färre i kurser med flexibelt lärande med inslag av campusträffar än i rena nätbaserade kurser.
Hrastinski (2009) och Poon (2012) belyser att studiemiljö och den sociala di1
I detta utvecklingsarbete omfattar begreppet flexibelt lärande såväl studier som är helt webbaserade som studier som kombinerar
webbaserade studier med fysiska träffar
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mensionen är av betydelse också för studenter som läser via flexibelt lärande. En
utmaning torde därför vara att skapa en social gemenskap där studenter känner en
grupptillhörighet och gemenskap fast de kanske inte alls träffas ansikte mot ansikte. Men att det kan ta lite längre tid att skapa relationer till kurskamrater och
lärare.
McLoughlin och Lee (2008) betonar att utmaningen och kritiska framgångsfaktorer inom flexibelt lärande utgörs av de tre P:nas pedagogik: Personalisation
(förutsättningar och drivkrafter), Participation (delaktighet i eget lärande) och
Productivity (medskapande).
socialt forum – ett pilotprojekt
Vårt pedagogiska utvecklingsarbete har valts dels utifrån erfarenheten att många
studenter i flexibelt lärande väljer att inte slutföra sina studier vilket styrks av
Hrastinski (2009) samt Kahlroth och Amnéus (2012). Dels utifrån en nyfikenhet
kring vilket behov studenter i kurser med flexibelt lärande har av att känna grupptillhörighet, interagera och kommunicera med varandra. Under vilka former kan
detta då ske? Inom ramen för två olika kurser vid Institutionen för vårdvetenskap
(VHB) respektive Bibliotekshögskolan (BHS) har två pilotstudier genomförts.
vård och omsorgsadministration 30 hp
Höstterminen 2012 startade vid VHB kursen Vård- och omsorgsadministration 30
hp, som genomförs på halvfart och via flexibelt lärande. Kursen är indelad i fyra
delmoment på 7,5 hp vardera. Flexibelt lärande i denna kurs innebär att introduktion och slutseminarium genomförs på campus. För övrigt används lärplattformen
Ping Pong. Till kursen registrerade sig 128 studenter. Knappt hälften, 60 stycken,
fullföljde första momentet och knappt 40 % av studenterna fullgjorde också andra
delmomentet.
Det fanns en stor variation i studentgruppen avseende såväl ålder, erfarenhet
från studier på högskolan som flexibelt lärande. Några uppgav att de inte studerat
på 30 år medan andra kände sig vana vid och bekväma med både studier på högskola och via flexibelt lärande.
Då det i litteraturen klart framkommer att det är lika viktigt med social gemenskap och en känsla av grupptillhörighet vid studier via flexibelt lärande som vid
campusstudier formades följande kursupplägg.
Inför kursstart delades studenterna slumpmässigt in i olika projektgrupper.
Utifrån de tre P:nas pedagogik med betoning på Participation (delaktighet i eget
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lärande) och Productivity (medskapande), presenterades vid kursintroduktionen
att varje projektgrupp fått ett diskussionsforum där kurslitteraturen, handledningsfrågor men även egna erfarenheter kopplat till kursens innehåll skall diskuteras. Detta utifrån tanken att aktivera studenterna till utbyte sinsemellan, gällande
kursens innehåll och struktur. Dessutom utifrån tanken om Personalisation (förutsättningar och drivkrafter), tilldelades varje projektgrupp ett socialt forum på
lärplattformen i syfte att uppmuntra studenterna till social interaktion och skapa
möjlighet till gruppgemenskap samt en känsla av tillhörighet. De tre olika P:na går
naturligtvis in i varandra, påverkar och går inte att helt särskilja. Vid introduktionen till första delmomentet presenterades båda forumen och samtidigt inhämtades
tillstånd att inom kursen Högskolepedagogisk grundutbildning och under konfidentialitet och avidentifierat använda inläggen på de sociala forumen i de första
delmomenten.
Studenterna i pilotkursen vid VHB hade inte studerat tillsammans tidigare och
flera hade ingen erfarenhet av högskolestudier eller av studier via flexibelt lärande.
Det kan
därför antas att de hade stort behov av att både lära känna varandra, kunna få
en grupptillhörighetskänsla men även få stöd och tips om hur studier via flexibelt
lärande genomförs på högskolenivå. Därför antogs att möjligheten till utbyte såväl
socialt som praktiskt var viktigt. En svårighet i att uppnå social gemenskap i kurser
med flexibelt lärande kan vara att studenterna inte träffats fysiskt varför det torde
vara viktigt att ge möjlighet till privat kommunikation (Hratinskinski 2009). Upplevelse av social närvaro av andra i en grupp har också betydelse för deltagarnas
känsla av tillhörighet och trygghet. Vilket i sin tur torde öka deras engagemang och
motivation till att dela med sig av tankar, erfarenheter och kunskaper som är nödvändigt för ett effektivt samverkanslärande (Bani-Salameh & Jeffery 2011; Gao &
Rau 2011).
I det första delmomentet gjordes totalt 881 inlägg varav 42 %, 370 stycken,
skrevs på gruppernas sociala forum. Motsvarande siffror för delmoment två var
totalt 585 inlägg varav ca 20 %, 121 gjordes på gruppernas sociala forum på lärplattformen.
De kommentarer studenterna gjort har lästs igenom flera gånger, koder identifierades, vilka sammanfördes till subkategorier som i sin tur sammanställdes till
kategorier. Kärnkategorin bekräftelse utkristalliserade sig (Glaser & Strauss 1967).
Nedan visas identifierade kategorier med tillhörande subkategorier som identifierats i materialet.
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Tabell över identifierade kategorier samt subkategorier funna i inläggen i socialt forum.
Subkategorier

Kategorier

familjeförhållanden
arbetsförhållanden
fritidsintressen

Identitet

lärplattformens struktur
instruktioner
tips

Praktisk stöd

inaktivitet
aktivitet

interaktion

beröm
uppmaningar
återkoppling

Bekräftelse

helgens aktiviteter
underhållnings

Småprat

webbredaktörsprogrammet
Webbredaktörsprogrammet på BHS innebär heltidsstudier och ges både som campus- och distansutbildning parallellt. Distansutbildningen omfattar inte några
fysiska träffar alls, vilket i sig är en utmaning och skiljer sig från det flexibla upplägget som beskrivit för kursen på VHB. I sin nuvarande utformning är det ett tvåårigt
program med en gemensam kursplan för såväl campus som distanskurserna. Pilotprojektet på BHS har genomförts i distanskursen Dynamiska webbapplikationer
1, en grundläggande kurs i programmering omfattande 7,5 hp.
Studenterna i kursen har läst tillsammans drygt en termin på programmet, vilket skiljer sig från piloten vid VHB.
Distansstudenterna har haft tillgång till förinspelade varianter av föreläsningarna, handledning har erbjudits via mail och bokningsbar handledningstid via
olika online tjänster för videokonferens. I förkommande fall genomförs också distansseminarier i form av videokonferenser. Sammanlagt ges 12 st föreläsningar under de fyra veckor som kursen pågår. Studenterna förväntas lösa ett antal olika
övningsuppgifter och problem under kursens gång och det är på dessa uppgifter
som kursen examineras.
Det har tidigare funnits en tydlig vattendelare på webbredaktörsprogrammet
vid de tekniska kurserna där kursen för pilotprojektet ingår. Från tidigare studenter
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har det framförts mycket kritik i olika former mot kursen, men vad som har framgått tydligt är att denna kritik bottnar i att det är svårt att lära sig programmera.
Studenterna har också haft svårt att se kursens relevans i utbildningen. Även denna
kritik bottnar till stor del i att svårigheten att ta till sig kursens innehåll, men var till
viss del befogad då studenterna inte nådde tillräckligt långt i sin utveckling för att
kunna tillämpa kunskapen på ett relevant sätt. Flertal studier visar att det är ett
ämne som är svårt för studenter att lära sig (Eckerdal 2009)
Det pedagogiska problemet är att, för att göra kursen relevant behöver, progressionen i lärandet ökas så att studenterna når till en nivå att de kan tillämpa sina
kunskaper på för webbredaktörer relevant sätt, utan att det för den sakens skull gör
avkall på de grundläggande kunskaperna.
Det är välkänt att programmering på alla nivåer såväl för nybörjare som för
proffs är en aktivitet som gynnas av diskussion och samspel. Det finns till exempel
en mängd olika metoder för professionell utveckling som bygger på detta och så
kallad ”pair-programming” (Cheney 1977; Müller 2005).
För att öka interaktionen mellan distansstudenterna påbörjades ett arbete 2012
med att på denna kurs ge föreläsningar live via videokonferenssystem. Studenterna
har här möjlighet att avbryta och fråga direkt om det är något de undrar över eller
önskar förklarat närmare. Detta gjordes utifrån tanken att studenterna skulle vara
deltagare och medskapare i lärandet (McLoughlin & Lee 2008). Intressant var
också att en del studenter valde att passivt delta i dessa live föreläsningar och handledningspass. Vi kan dock anta att även dessa studenter fann det värdefullt att närvara. Samtidigt fanns inspelningar av dessa föreläsningar tillgängliga via Ping Pong.
På dessa kurser har också grupphandledning via videokonferenssystem ersatt
enskild handledning också för att skapa bättre forum för diskussion och utbyte
mellan inte bara lärare och student, utan också mellan studenter och därmed skapa
förutsättningar för ett kooperativt lärande (Kagan 1989). Denna verksamhet har
utökats och studenterna har numera ständig tillgång till ett mötesrum i videokonferens-systemet vilket ger dem möjlighet att diskutera och samarbeta kring olika
uppgifter och problemställningar via audio och video samt dela sin dataskärm för
de andra deltagarna för att visa konkreta problem och lösningar.
Samtidigt som dessa åtgärder har införts för att ge bättre möjligheter till lärande har också progressionen i kursen ökat, vilket innebär att de grundläggande
kunskaperna som tidigare var hela kursens innehåll har koncentrerats och ett större moment av praktiskt tillämpning har introducerats. Detta för att adressera den
tidigare kritiken avseende kursens relevans.
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Trots att det har blivit ett högre tempo har kritiken i det närmaste upphört.
Live föreläsningar och handledning har gett goda resultat i kursvärderingen men
har den nackdelen att deltagande i föreläsningar och handledning är mer tidsbunden.
analys och diskussion
En stor del av studenterna som från början ingick i pilotprojektet vid HB valde
över tid att antingen göra studieuppehåll eller avbryta sina studier. Samtidigt uppgav studenterna vid en muntlig utvärdering att tillgång till ett socialt forum där de
kunnat få stöd ifrån kurskamrater stärkt dem i uppfattning att de kommer att klara
kursen. Skälen till att studenter avbryter sina studier är flera och unika för varje
individ. Studier har visat att såväl förpliktelser utanför studierna såsom familj och
arbete påverkar som att studierna upplevts för krävande (Kirkby 2000; Rovai
2003). Kurser via flexibelt lärande innebär en frihet för studenten att själva planera
och lägga upp sina studier då kursmaterial och möjlighet att kommunicera med
såväl lärare som kurskamrater finns lättillgängligt hela tiden (Norberg, Dziuban &
Moskal 2011; Poon 2012). Samtidigt torde det kräva mer av lärare i kurser med
flexibelt lärare än att bara kopiera över campuskurser till en lärplattform vilket även
belyses av Toohey (1999) och Entwistle (2009).
Kan det vara så att friheten i flexibelt lärande kräver att studenten tar ett större
ansvar för studierna och att det är lättare att halka efter än vid campusstudier? Jara
och Mellar (2009) påtalar vikten av att det i kurser med flexibelt lärande finns en
fast struktur med organiserade avstämningar och gruppaktiviteter i syfte att stödja
studenternas aktiva deltagande i interaktionen med såväl lärare som andra studenter. Samverkan på nätet kan upplevas som svårt och tidskrävande. Detta kan bero
på bristande vana vid men även bristande kunskaper om hur kommunikationsverktygen kan användas (Poon 2012). Vi som lärare kanske överskattar studenternas
vana vid att interagera och kommunicera via nätet och lämnar dem utan behövligt
stöd. I pilotens sociala forum uttryckte flera studenter en osäkerhet kring om de
skrev på rätt plats, om de laddat upp dokument rätt, i rätt forum men efterfrågade
även bekräftelse på att kurskamraterna kunde läsa dem. De frågade också ofta varandra om var de kunde hitta olika dokument eller hur andra uppfattat information, kurslitteraturen med mera.
Albors-Garrigos och Ramos Carrasco (2011) lyfter fram Prenskys distinktion
mellan digitala invånare och digitala invandrare. En reflektion och något att tänka
på som lärare i kurser med flexibelt lärande kan vara så att studenter födda före
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1990–talet, vilka kan jämställas med digitala invandrare har en annan inställning
till teknik och därmed har svårare att studera via flexibelt lärande än yngre vilka
kan betecknas som digitala invånare? Detta utesluter dock inte att yngre studenter
som är datavana också har behov av instruktioner och stöd i att använda aktuell
lärplattform vilket stöds av Albors-Garrigos och Ramos Carrasco (2011) samt
Poon (2012). En svårighet vid flexibelt lärande kan vara att studenterna kanske
känner sig ensammare än campusstudenter då fysiska möten med såväl lärare som
kurskamrater kan vara få eller saknas helt (Hrastinski 2009; Jara & Mellar 2009).
Samtidigt framhåller Massey och Montoya Weiss (2005) att en students inställning
till kommunikation och samverkan över nätet kan påverkas i positiv riktning om
kursdeltagarna finns geografiskt spridda. Utifrån detta torde indelning av studenterna i grupper med tillgång till ett socialt forum på lärplattformen vara en hjälp i
att skapa gruppgemenskap. Det framkom också tydligt att det sociala forumet gav
utrymme för studenter att stötta varandra i studierna. I pilotprojektet på VHB
förhöll sin läraren passiv i det sociala forumet och gjorde inga inlägg varken till
enskild student eller till gruppen. Detta val utifrån en rädsla för att interaktionen
mellan studenterna skulle kunna hämmas om läraren kom med inspel vilket även
belyses av Mazzolini och Maddison (2003).
I delmomenten som utgjorde piloten vid VHB fanns tre campusträffar. En reflektion är att detta kanske är för få träffar för att studenterna i kombination med
ett socialt forum ska ha förutsättningar att skapa en känsla av gemenskap och gruppidentitet. Samtidigt om en kurs med flexibelt lärande har många campusträffar
inlagda försvinner ju friheten att själv lägga upp, planera och styra sina studier.
Täta campusträffar i en kurs med flexibelt upplägg kan också stänga ute studenter
av ekonomiska skäl relaterat till långa avstånd och stora kostnaden att ta sig till
studieorten. Samtidigt var det inte högre grad av avhopp i piloten vid BHS som
inte hade några campusträffar alls.
Studien av Rydberg Fåhraeus (2003) visar dessutom att studenter som läser via
flexibel lärande och förväntas samarbeta och interagera går igenom precis samma
formeringsskeden som alla andra grupper. Dock tar det troligtvis lite längre tid att
gå igen alla faser innan det känns tryggt och finns en tillit till varandra i gruppen.
Samtidigt borde utifrån detta resonemang antalet inlägg på de sociala forumen öka
över tiden och då studenterna blivit mer bekanta med varandra. I pilotkursens två
delmoment visade det sig vara tvärtom då antalet inlägg sjönk såväl i diskussionsforumen som i de sociala forumen på lärplattformen.
Jara och Mellan (2009) belyser att ett sätt att underlätta interaktivt lärande är
94

puh-rapport 2013

genom att kursens uppgifter motiverar till interaktion men också att läraren är
aktivt stöttande, närvarande och förklarar målet för samverkan samt lär ut kommunikativa färdigheter. Läraren har också en viktig uppgift i att underlätta gruppbildnings- och sociala processer, strukturera och ge nya infallsvinklar i diskussioner
samt uppmuntra och ge snabb och konstruktiv feedback. Ingen torde protestera
mot att det åligger läraren att skapa så goda förutsättningar som möjligt på lärplattformen för att underlätta studenternas aktiva deltagande och lärande. Men vilket
ansvar har läraren för att få till en interaktion på ett socialt forum för att skapa en
gemenskap och grupptillhörighet för studenterna?
Interaktioner med socialt innehåll syftar till att skapa och upprätthålla relationer och kan likställas med den kommunikation som vanligtvis sker mellan studenter ansikte till ansikte i campusmiljön. Den praktiska interaktionen är vanligen
relaterad till kursens innehåll men kan även röra praktiska frågor kring exempelvis
schema eller gällande riktlinjer enligt Östlund (2008). Detta stämmer väl överens
med vad som i pilotkursen togs upp i inläggen på de sociala forumen på lärplattformen. Det var småprat om vad som hade hänt i helgen, sjukdom och förväntningar
på framtiden.
Hrastinski (2009) poängterar vikten av att studenterna känns närvarande och
att alla studenter är aktiva. Samtidigt som det framkommer att diskussionsforum
kan vara svåra att komma igång med belyses vikten av att ge utrymme för privat
kommunikation så att studenterna där kan utveckla en relation där de stöttar och
hjälper varandra (Hrastinski 2009). Lite förvånande var det att i piloten vid VHB
några få grupper helt avstod från att använda det sociala forumet och att de inte
heller använde diskussionsforumet för mera privat kommunikation och interaktion. Kan det vara så att vissa studenter väljer kurser med flexibelt lärande för att
slippa möta och kommunicera med kurskamrater?
Motivationen till interaktion vid flexibelt lärande ökar enligt McLoughlin och
Lee (2008) om studenten känner sig trygg i och har tillit till gruppen, men också
om de känner att de får såväl respekt som stöd av kurskamrater. I pilotkursen vid
VHB var merparten av inläggen av stödjande och bekräftande karaktär. Studenterna berömde till exempel varandras inlägg på diskussionsforum och skrev att de
var intressanta, lärorika och att de väckt nya tankar hos dem. När någon student
skrev att vederbörande varit sjuk kom uppmuntrande tillrop om att komma igen
och läsa ikapp. Just att någon annan bryr sig torde göra skillnad för motivationen
att fortsätta studierna. I pilotens sociala forum framkom att studiekamraternas
inlägg på diskussionsforum haft betydelse för lärandet och bidragit till att de själva
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känt sig motiverade till att diskutera. Detta bekräftas i studier av Östlund (2008)
som funnit att studenter anser att möjligheten till kommunikation och samverkan
via nätet både ur socialt, praktiskt och kognitivt hänseende främjade studierna då
de i lärandet haft stöd av varandra. Även McLoughlin och Lee (2008) lyfter fram
att förmågan till delaktighet, att kunna samarbeta och skapa nätverk har betydelse
för både studenternas motivation, möjlighet till lärande och känsla av tillhörighet.
I ett utbildningsprogram som genomförs helt på distans bör finnas en medvetenhet om behovet av att aktivt skapa en social närvaro. Många av de faktorer som
identifieras av Aragon (2003) för att skapa detta sociala sammanhang finns med i
webbredaktörsprogrammet. Aragon (2003) pekar bland annat på vikten av studentprofiler där studenterna får presentera sig, uppgifter som kräver samarbete,
lärardeltagande i diskussionsforum och aktivt arbete med video och audio.
I pilotprojektet vid VHB fanns en gruppuppgift i vardera delkursen. Gruppuppgiften hade delvis till syfte att ”tvinga” studenterna till att samarbeta i syfte att
stärka interaktionen och samhörigheten. Även om ingen student har uttryckt det
borde de kanske varit flera.
I piloten vid BHS har ett aktivt arbete gjorts för att öka närvaron för distansstudenterna med hjälp av live-föreläsningar, grupphandledning, tillgång till videokonferenssystem och diskussionsform. Trots detta uttrycker studenterna återkommande svårigheten med att finna samarbets- och diskussionspartner. Denna brist
på ett naturligt socialt sammanhang torde vara ett stort hinder för lärandet. I båda
projekten avtar över tid aktiviteten i båda de sociala diskussionsforumen. Vår tolkning är att den initiala aktiviteten är ett utslag av önskan och behovet av ett socialt
sammanhang vilket styrks av Poon (2012) men att detta inte stödjs fullt ut av den
lärplattformen som används vid Högskolan i Borås.
En förutsättning för flexibelt lärande torde vara att det finns system för kommunikation som stödjer såväl lärandet som de sociala relationerna mellan studenterna. Kommunikation med andra eller sig själv torde vara en av förutsättningar för
lärande. Samtidigt betonas att socialt stöd är av särskild vikt vid flexibelt lärande
(Hrastinski 2009; Poon 2012).
Lärplattformar så som Ping Pong är utformade med fokus på att organisera och
strukturera kursinformation och kan var ett effektivt verktyg för att hantera allt
praktiskt kring en kurs eller utbildning. Här kan i princip all kommunikation mellan lärarlag och studenter hanteras. Det finns möjlighet för lärare att publicera
texter, dokument och länkar till andra online resurser. Anslag kan publiceras med
ny information vartefter kursen fortlöper och det finns medelandesystem där stu96
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denter kan kommunicera och med varandra och med lärare. Administrativt stöd
finns också för lärare att hantera inlämningar, enkäter och sätta betyg på både delmoment och hela kurser.
De delar av lärplattformen som inte är direkt inriktade på informationsöverföring från lärarlag till studenter är diskussionsforum och dokument. I
diskussionsforumen kan studenterna ges möjlighet att själva styra dess innehåll och
vad som diskuteras. Studenterna ges också möjlighet till en visserligen mycket
begränsad men ändå gemensam arbetsyta och kan dela dokument med varandra.
Det här skulle också kunna vara en plats för att skapa ett socialt sammanhang och
grupptillhörighet, men de observationer vi har gjort visar att det inte riktigt räcker.
Att det online går att skapa ett engagemang, deltagande och grupptillhörighet
har blivit tydligt med framväxten av sociala medier vilket även lyfts fram av Poutanen, Parviainen, och Åberg, (2011). Vi tror att en bättre lärplattform baserad på de
kunskaper som finns inom sociala medier om hur man skapar delaktighet och engagemang samt organiserar information i platta strukturer skulle kunna öka den
sociala närvaron och gruppidentiteten vid flexibelt lärande.
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Alexis Palma

teori och praktik i undervisningen
av regressionsanalys

abstract
Regressionsanalys är en statistisk metod som använder relationen mellan flera variabler så att man kan göra en prediktion av den ena variabeln med hjälp av de andra.
Bristen på goda exempel på hur en väl genomförd regressionsanalys bör se ut samt
att metoden kräver både kunskap i statistik och kunskap i det specifika området man
undersöker gör undervisningen i regressionsanalys till en utmanande uppgift. Syftet
med det här arbetet är att presentera en modell för hur en regressionsanalys bör
genomföras, visa hur en bra regressionsanalys bör se ut samt implementera kunskapen om feedback för att förbättra ett kursavsnitt i regressionsanalys.
1. introduktion
Regressionsanalys är en statistisk metod som använder relationen mellan flera variabler så att man kan göra en prediktion av den ena variabeln med hjälp av de andra (Neter et all 1996). Metoden används i många olika områden, till exempel
medicin, sociologi och ekonomi. Regressionsanalys kräver många olika beräkningar men med moderna och relativt billiga datorer är det möjligt att genomföra analyser med tusentals observationer och ett tiotal variabler på några få sekunder. När
snabbheten hos moderna datorer har ökat, har även informationen som spottas ut
av statistiska program blivit alltmer omfattande. I undervisningen av regressionsanalys har detta inneburit att fokus har förskjutits från att genomföra ett stort antal
beräkningar till att analysera en stor mängd output från ett statistiskt program.
Detta ställer höga krav på att studenter förstår och tolkar all information som de
får. Ett kursavsnitt som har som mål att lära ut användningen av regressionsanalys
kräver därför noggrann planering av undervisning av den teoretiska delen men
även av den praktiska delen av regressionsanalys. Detta gör att kurser med fokus på
regressionsanalys tenderar att vara mer utmanande än många andra kurser.
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Ett annat problem som gör undervisningen i regressionsanalys utmanande är att
studenterna sällan har goda riktlinjer för hur de skall gå till väga för att genomföra en
regressionsanalys. Studenterna saknar även insikten om hur en väl genomförd regressionsanalys ser ut eftersom läroböckerna ofta fokuserar på några få steg i analysen och
många artiklar som använder metoden är för avancerade för att kunna användas tidigt i en utbildning. Bristen på exempel på hur en bra prestation ser ut är problematisk eftersom litteraturen visar på nödvändigheten att förtydliga hur en bra prestation
ser ut för att studenterna skall ta till sig den återkopplingen de får på sina prestationer.
Ett kraftfullt verktyg som kan användas för att förbättra undervisningen, särkilt
när ett grupparbete är en viktig del i den, är en förbättrad användning av feedback.
Även om det finns en stor mängd litteratur som undersöker feedbackens effekter,
hur feedback upplevs, både av studenter och av lärare, och hur högkvalitativ feedback bör se ut, visar forskningen att studenter upplever att den feedback de får idag
inte är tillfredställande eftersom den är svårtolkad och ofta saknar förslag på hur
arbetet kan förbättras.
Det här arbetet har tre syften. Det första är att presentera en modell för hur en
regressionsanalys bör genomföras som studenterna kan använda när de skriver ett
grupparbete där regressionsanalys tillämpas. Det andra syftet är att visa, med hjälp
av ett exempel, hur en väl genomförd regressionsanalys bör se ut. Det tredje syftet
är att presentera hur man kan implementera kunskapen om feedback för att förbättra ett kursavsnitt i regressionsanalys. Arbetets disposition ser ut på följande sätt:
Nästa avsnitt presenterar en fördjupad förklaring av vad regressionsanalys är för att
kunna belysa svårigheten med att undervisa den metoden. Avsnitt 3 handlar om hur
feedback definieras i litteraturen och vilken roll den spelar i lärandeprocessen. Även
riktlinjer för hur god feedback bör se ut presenteras i denna del av arbetet. I avsnitt
4 presenteras en modell som studenterna kan använda som guide för hur man bör
genomföra en regressionsanalys. I avsnitt 5 ges ett förenklat exempel på hur en väl
genomförd regressionsanalys bör se ut. I avsnitt 6 ges förslag på hur man kan använda modellen presenterad av Nicol och Macfarlane-Dick (2006) för att förbättra
undervisningen av regressionsanalys. I avsnitt 7 presenteras arbetets slutsatser.
2. bakgrund
Idén bakom regressionsanalys utvecklades av Sir Francis Galton i slutet av 1800-talet för att undersöka hur vissa egenskaper överförs från en generation av en levande
organism till en annan. Genom en grafisk undersökning fann Galton att extrema
värden av en egenskap i en generation tenderar att generera mer normala värden i
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nästa generation. Sir Francis Galton drog slutsatsen att värdena i nästa generation
går tillbaka till sitt medelvärde, därmed ordet regress (Stanton, 2001). Den matematiska formuleringen av regressionsanalysen presenterades senare av Karl Pearson
och används sedan dess till många olika analyser som inte har med hur egenskaper
överförs mellan generationer att göra men namnet regressionsanalys har bestått.
Kursavsnittet som behandlar regressionsanalys är en del av den andra kursen i
statistik som studenterna på Civilekonomprogrammet har under sin utbildning.
Undervisningen i regressionsanalys försöker förbereda studenterna på Civilekonomprogrammet för den komplexa verklighet som kommer att möta dem i deras
framtida arbetsliv. Ekonomer måste ta hänsyn till många olika faktorer när de fattar sina beslut, t.ex. att antal enheter av en produkt som säljs under en viss period
bestäms av hur mycket resurser företaget satsar på marknadsföring men även av
konsumenternas inkomst och av varans pris. Om en ekonom skall ha en uppfattning om hur försäljningen av produkten kommer att utvecklas över tid måste ekonomen bilda sig en uppfattning om hur dessa faktorer kommer att förändras i framtiden och om hur en förändring av dem kommer att påverka försäljningen. En
lämplig modell för att förklara försäljningen är:
FörsäljningSkattad = b0 + b1∙Reklam + b2∙Inkomst + b3∙Pris
Där b0 , b1, b2 och b3 kallas regressionskoefficienter. Värdet på b1 svarar på frågan: med hur många enheter ökar försäljningen när utgifterna på Reklam ökar med
en krona? På samma sätt svarar b2 på frågan: med hur många enheter ökar försäljningen när den genomsnittliga Inkomsten ökar med en krona? Och b3 svarar på
frågan: med hur många enheter ökar försäljningen när den varans Pris ökar med
en krona? Med hjälp av denna modell kan man beräkna en skattning av Försäljningen givet ett värde på Reklam, Inkomst och Pris. Skillnaden mellan skattningen
och det observerade värdet kallas residual, dvs.:
FörsäljningObserverad = b0 + b1∙Reklam + b2∙Inkomst + b3∙Pris + e
Residualerna e fångar de faktorer som påverkar Försäljningen men som inte finns
i modellen. Modellen ovan beräknas med informationen vi får från urvalet och den
skall ses som en skattning av modellen som gäller i populationen. Modellen i populationen är viktig om vi vill använda våra resultat till att dra slutsatser om populationen och inte bara om urvalet man jobbar med. Modellen i populationen skrivs:
Försäljning = β0 + β 1∙Reklam + β 2∙Inkomst + β 3∙Pris + ε
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Variabeln på vänstersidan kallas beroende variabel och de på högersidan kallas
oberoende variabler eller förklarande variabler. β-värdena visar hur respektive
variabel påverkar variabeln Försäljningen i populationen och ε fångar de faktorer
som påverkar Försäljningen i populationen men som inte finns i modellen. Ofta är
vi intresserade av β-värdena men har endast tillgång till ett urval och därför kallar
vi b1 en skattning av β1, b2 en skattning av β2 och b3 en skattning av β3.
Metoden som brukas användas för att beräkna b-värdena kallas OLS (Ordinary Least Square). För att metoden skall generera korrekta skattningar av
β-värdena måste flera villkor vara uppfyllda:
Residualerna måste vara normalfördelade
Residualerna måste ha en konstant spridning
De förklarande variablerna bör inte vara korrelerade med varandra
Så ett viktigt steg i regressionsanalysen är att undersöka om dessa villkor är
uppfyllda. När villkor 2 inte är uppfyllt pratar man om heteroskedasticitet. När villkor 3 inte är uppfyllt pratar man om multikollinearitet. Man pratar om heteroskedasticitet när spridningen av residualerna är annorlunda för låga värden på X och
för höga värden på X där X är en förklarande variabel i regressionsmodellen (se
Figur 1). Man pratar om multikollinearitet när ett lågt värde på X inträffar när även
Y redovisar ett lågt värde, och ett högt värde på X inträffar när även Y redovisar ett
högt värde och både X och Y är förklarande variabler i regressionsmodellen (se
Figur 1).

Figur 1. Heteroskedasticitet och multikollinearitet
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Om villkoren 1–3 är uppfyllda kan vi använda den informationen som ges av
SPSS för att utveckla en bra regressionsmodell. En del av den informationen som
ges av SPSS sammanfattas i följande tabell:
Information

Användning

Slutsats

F-test

Används för att testa om hela regressionen är
signifikant. Nollhypotesen är att det inte finns
någon modell.

Förkasta nollhypotesen om pvärdet (sig.) är mindre än 0,05.

t-test

Används för att testa om en enskild variabel har
en signifikant effekt på den beroende variabeln.
Nollhypotesen är att variabeln inte har någon
modell.

Förkasta nollhypotesen om pvärdet (sig.) är mindre än 0,05.

Adj R2

Används som ett betyg på hela regressionen.
Lägsta möjliga värde är 0. Högsta möjliga värde
är 1.

Värdet anger hur många procent av variationen i den beroende variabeln som vi kan förklara med modellen.

Erfarenhet från tidigare kurser visar att regressionsanalys upplevs som svår pga
de många moment som analysen kräver och pga. den kunskap, både om statistik
och om ekonomi, som studenten behöver behärska för att kunna genomföra en
korrekt analys. Regressionsanalys är det första mer avancerat statistiska verktyg
studenterna möter i sin utbildning. Metoden kräver bearbetning av datamaterial,
hur man jobbar med statistiskt program som SPSS och hur man mäter samband
mellan variabler. Metoden kräver också kunskap om hur man genomför, tolkar och
drar slutsatser från tester. Även om hypotesprövning gås igenom i en tidigare kurs
i statistik på Civilekonomprogrammet, upplevs studenterna som osäkra och drar
ofta felaktiga slutsatser från den output de får från SPSS. Bristande teoretisk kunskap är ett problem som är svårare att lösa inom en statistikkurs och drabbar även
erfarna användare av regressionsanalys eftersom varje specifik regressionsanalys
kräver en fördjupning i den teoretiska litteraturen om frågan man arbetar med.
3. teorin om feedback
I den svenska akademins ordlista definieras ordet feedback som återkoppling eller
respons. I den pedagogiska litteraturen hittar man flera olika definitioner av feedback. Carless (2006) skriver att feedback är en social process som kan tolkas på
olika sätt och vad som är feedback kan uppfattas olika av olika individer. Hattie
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och Timperley (2007) definierar feedback som en konsekvens av en prestation.
Nicol och Macfarlane-Dick (2006) kopplar feedback till information om studentens nuvarande status i förhållande till målen. Hattie (1999) skriver att ge feedback
är att ge information om hur och varför studenten förstår och missförstår och i
vilken riktning studenten skall röra sig för att uppnå förbättringar. Syftet med feedback är att underlätta studenternas reflektion och kritiska analys av sitt lärande för
att göra framsteg (O’Connell 2010).
Det finns ett stort antal studier som visar att feedback är ett kraftfullt verktyg i
undervisningen. I en genomgång av olika studier visar flera forskare att feedback är
en av de faktorer som har störst effekt på lärandet och dess effekt har visat sig vara
starkare än effekten av t.ex. kognitiv förmåga, socioekonomiska faktorer och mindre klasser (Hattie 1999; Hattie & Timperlay 2007).
Det är inte bara den empiriska forskningen som visar att feedback kan ha en
positiv effekt på lärandet. Studier som undersöker upplevelsen av feedback visar att
studenter upplever att feedback hjälper dem att utvecklas i sina studier (Drew
2001). I en liknande studie visade Deeprose och Armitage (2004) att även enkla
former av feedback ökade studenternas motivation, deltagande och belöning. Men
litteraturen poängterar också att studenter ofta är missnöjda med den feedback de
får. Den är svår att tolka och ofta saknar den förslag för förbättring (Carless 2006).
Andra studier föreslår att studenterna upplever feedback som omotiverande och
att den ofta ges i fel tidpunkt i en kurs (O’Connell 2010). Det finns också bevis för
att studenter som får feedback och lärarna som ger feedback upplever feedbacken
på helt olika sätt. Carless t.ex. kom fram till i sin studie att 38,4% av lärarna som
deltog i undersökningen upplevde att studenterna ofta fick detaljerad feedback
som hjälpte dem att klara nästa uppgift. Bland studenterna som deltog i undersökningen tyckte endast 10,6% på samma sätt.
För att kunna ge en högkvalitativ feedback är det nödvändigt att utgå från en
modell för lärande. Nicol och Macfarlane-Dick (2006) presenterar en modell för
självreglerat lärandet där feedback är en viktig komponent. Självreglerat lärande
beskrivs av författarna på följande sätt:
”Self-regulated learning is an active constructive process whereby learners set goals for their
learning and monitor, regulate, and control their cognition, motivation, and behaviour,
guided and constrained by their goals and the contextual features of the environment”.

Självreglerat lärande och dess användning i akademiska studier har fått ökad
uppmärksamhet på senare tid och ses som en viktig förutsättning för framgångsrika akademiska studier men även i en allt mer komplex arbetsmarknad (Cassidy
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2012). Det som finns i den gråa boxen i figuren på nästa sida är studentens interna
process medan det som finns utanför ses som extern till studenten.
Enligt modellen presenterad av Nicol och Macfarlane-Dick, startar en
arbetsuppgift som ges av läraren en process hos studenten, där studenten använder
sin tidigare kunskap och motivation för att skapa egna mål som leder till en strategi
för hur uppgiften skall genomföras. Detta i sin tur leder till interna resultat, t.ex.
ökad förståelse. Det interna resultatet leder till externa resultat, t.ex. skriva ett
grupparbete eller genomföra en presentation på vilket läraren ger extern feedback.
En annan typ av feedback är den interna. Intern feedback uppstår från en jämförelse mellan de framsteg studenten gör och uppsatta mål. Denna jämförelse kan
göra att studenten fortsätter på samma sätt eller ändra sina mål, strategi o.s.v.
	
  
Läraren ger en
arbetsuppgift

Tidigare kunskap
och motivation

Mål

Strategi

Intern
feedback
Extern
feedback

Intern prestation

Extern
observerbar
prestation

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Klargör hur en bra prestation ser ut
Underlätta självvärdering
Ge högkvalitativ feedback
Uppmuntra dialog mellan lärare och student
Öka studenternas motivation
Ge möjligheten att minska gapet mellan
nuvarande prestation och önskad prestation
7) Använd feedback för att förbättra undervisningen
	
  
Figur 2. En modell av självreglerat lärande och feedback. Källa: Nicol och Macfarlane-Dick (2006)
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Utifrån modellen om självreglerat lärande och den relevanta litteraturen presenterar Nicol och Macfarlane-Dick sju förslag som förstärker studentens förmåga
att självreglera: klargör hur en bra prestation ser ut, underlätta självvärdering, ge
högkvalitativ feedback, uppmuntra dialog mellan lärare och student, öka studenternas motivation, ge möjligheten att minska gapet mellan nuvarande prestation
och önskad prestation, använd feedback för att förbättra undervisningen. I avsnitt
6 används dessa förslag för att förbättra undervisningen i regressionsanalys.
4. strategi för att genomföra en regressionsanalys
Neter et al. presenterar en strategi som studenterna kan följa för att genomföra en
regressionsanalys. Strategin delas in i fyra olika delar nämligen datainsamling och
förberedelse, reducera antalet förklarandevariabler, förbättring av modellen och
validering av modellen.
Datamaterialet som används för en regressionsanalys är ofta tvärsnittsdata från
en observationsstudie. Hur många observationer det behövs för att kunna genomföra en bra analys bestäms av hur många förklarande variabler man kommer att
använda i sin modell. Det som brukar föreslås är ett minimum av 20-30 observationer per förklarande variabel. I många fall använder man ett datamaterial som
redan är sparat i ett format som passar ett statistiskt program men ibland måste
man mata in sin information själv. En bra strategi som underlättar det här steget är
att mata in informationen först i Excel och sedan därifrån exportera datamaterialet
till det statistiska program man använder. Om man har fått ett datamaterial från en
myndighet, en organisation eller ett företag är det extremt viktigt att man ägnar tid
att bekanta sig med hur stort bortfallet är i undersökningen, hur variablerna är
definierade samt hur de så kallade missing values identiferas. Bearbetning av datamaterialet tar ofta lång tid och upplevs av studenter som frustrerande men en väl
genomförd analys av datamaterialet tidigt i processen sparar mycket tid senare i
arbetet. Sedan bör man kontrollera att variablerna man vill använda har mätts i det
format som passar en regressionsanalys. Den beroende bör vara en variabel som
mäts i intervall- eller kvotskalan. Kraven på de förklarande variablerna är inte så
höga, de kan vara kvantitativa eller kvalitativa.
Att reducera antal variabler innebär att man från de tiotal, och ibland hundratals, variabler man har, minskar antalet till de som är relevanta för analysen man vill
genomföra. Det är viktigt att man tänker noga om man skall radera ett antal variabler eftersom det inte är ovanligt att man raderar variabler som senare visar sig
användbara i analysen. Det som rekommenderas är att identifiera tre grupper av
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variabler: de som helt säkert kommer att användas, de som möjligen kommer att
användas och de som helt säkert inte kommer att användas. Sedan raderar man
endast den sista gruppen av variabler.
I nästa fas jobbar man med att förbättra sin modell. I det här steget undersöker
man om en variabel har en linjär effekt på den förklarande variabeln, endast X skall
ingå i modellen; eller är det en icke linjär effekt, X och X2 skall finnas med i modellen. Det typiska exemplet av det här är effekten av åldern på lönen. Man vet att
åldern påverkar lönen positiv men man vet också att effekten är starkast när
individen är ung. Detta innebär att Ålder och Ålder2 skall vara förklarande variabler av lönen. Regressionskoefficienten framför Ålder brukar då vara positiv och den
framför Ålder2 brukar vara negativ. Ett annat exempel är när effekten av utbildning
på lönen är annorlunda för män och kvinnor. Om man misstänker att varje extra
år av utbildning belönas med 300 kronor om individen är en man men med 400
kronor om individen är en kvinna då måste man ha en multiplikativ effekt. Detta
innebär att man ha variablerna Utbildning, Kön och Utbildning∙Kön som förklarande variabler. Hur vet man om de förklarande variablerna skall ingå i modellen
på det här sättet. Enligt guiden som visas här nedan skall man prova sig fram genom att köra en regressionsanalys och sedan undersöka hur residualerna ser ut.
Målet är att det inte skall finnas ett mönster i residualerna. När man väl har en
preliminär modell då måste man undersöka att det inte finns problem med heteroskedasticitet. När man har en preliminär modell och det inte finns problem med
heteroskedasticitet då kan man undersöka F-testet och t-testet. t-testet måste undersökas efter det att man har konstaterat att residualerna har konstant varians eftersom det är endast då t-testet är giltigt. Vilken modell som är den bästa modellen
avgörs av många olika faktorer men en bra riktlinje är att välja den som har högsta
Adj R2.
I förbättringen av modellen är det viktigt att man jobbar systematiskt och kanske för anteckningar om vad man har gjort och vilka resultat man har fått. Detta
underlättar när den här delen av regressionsanalysen drar ut på tiden och man börjar glömma vilka modeller man har testat. Det kan vara ett bra ide att man skapar
en bild på en tavla eller anteckningsblock om hur man skall gå till väga för att testa
olika modeller. Detta gör arbetet mer systematiserat och undviker frustration när
man har svårt att hitta en bra modell.
Modellvalidering innebär att man jämför ens resultat med den teoretiska litteraturen och med tidigare studier. Det är viktigt att den som genomför regressionsanalysen har bra kunskap om den teoretiska litteraturen och bör därför ha en
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Figur 3. Strategi för att genomföra en regressionsanalys. Källa: Net et al. (1996)
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klar idé om vad man kan förvänta sig för resultat. Om regressionsanalysen genererar oväntade resultat bör man undersöka om man kan ha begått några misstag i sin
modell. Om man inte hittar några felaktigheter bör man ge en möjlig förklaring till
varför man fick oväntade resultat. Om man har fått annorlunda resultat än tidigare studier skall man undersöka om variablerna har kodifierats på samma sätt och
om urvalen är jämförbara. Ett annat alternativ som kan användas för att validera
modellen när man har ett stort datamaterial är att dela datamaterialet i två delar.
Man använder då den ena delen för att hitta en bra modell sedan kan man undersöka om modellen är bra på att göra prediktioner i den andra delen av datamaterialet. Efter det att man har validerat modellen kan man använda den till att t.ex.
göra prediktioner av den beroende variabeln.
5. en väl genomförd regressionsanalys
Datainsamling och förberedelse
Datamaterialet som används i det här exemplet skapades i Excel med en slumptalsgenerator och representerar ett fiktivt urval av 1 000 individer i chefsposition. Syftet är att använda regressionsanalys för att undersöka vilka variabler som är viktiga
för att förklara lönen för cheferna i den privata sektorn. Datamaterialet innehåller
information om månadslön i kronor, ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning, antal
anställda, kön och ägande. Månadslön mäts i kvotskala därför är den lämplig som
en beroende variabel i en regressionsanalys. En del av de förklarande variablerna
mäts i kvotskala (ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning och antal anställda) medan
andra mäts i nominalskala (kön och ägande) och måste omvandlas till dummyvariabler.
Variabeln lön, som är den beroende variabeln har en symetrisk och klockformad fördelning som påminner om en normalfördelning. Medelvärdet ligger nära
medianen (ca 51 900 kronor) vilket brukar vara fallet i en normalfördelning. Standardavvikelsen är 8 092 kronor vilket innebär att ca 95 % av lönerna ligger mellan
36 000 kronor och 68 000 kronor. Detta innebär också att med 95 % säkerhet
täcker intervallet [51 429; 52 434] medelvärdet i populationen.
Den deskriptiva analysen av variablerna redovisas i Tabell 1 och visar att den
genomsnittliga åldern är 47 år medan medelvärdet för arbetslivserfarenhet är 37,9
år. Den lägsta rapporterade utbildningsnivån är 9 år medan den högsta är 22 år
med ett medelvärde på 16 år. Den genomsnittliga storleken på arbetsplatsen är 77
anställda. Majoriteten av cheferna är män (59,3 %) och majoriteten jobbar på ett
företag som har en svensk huvudägare (89,9 %).
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Statistika

Värde

Medelvärde

51 931

95% KI Undre gräns 51 430
95% KI Övre gräns

Figur 4. Inledande undersökning av variabeln Lön

Medelvärde
Lön

Standardavvikelse

52 434

Median

51 989

Standardavvikelse

8 092

Min

26 819

Max

75 562

Skewness

-0,095

Kurtosis

-0,317

Min

Max

51 932

8 092

26 819

75 562

Ålder

47

10

30

65

Arbetslivserfarenhet

31,9

10,9

4,8

57,0

År av utbildning

16

4

9

22

Antal anställda (10-tal)

7,7

6,5

1,8

35,9

Procent
Kön
Man

59,3 %

Kvinna

40,7 %

Ägande
Inhemskt

89,9 %

Utländskt

10,1 %

Tabell 1. Deskriptiv statistik

En närmare analys avslöjar att medelvärde för männens lön är 54 900 kronor
vilket är cirka 7 000 kronor över kvinnornas genomsnittliga lön. Ett t-test som
redovisas i Tabell 2 avslöjar att denna skillnad är signifikant vid 1 % signifikansnivå
både när man antar att grupperna har samma varians och när man antar att grupperna har olika varianser (se Tabell 2). Cheferna som jobbar på ett svenskt företag
har en genomsnittlig lön på 51 300 kronor vilket är cirka 6 000 kronor under den
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genomsnittliga lönen för chefer som jobbar i ett utländskt företag. Även i det här
fallet är skillnaden signifikant vid 1 % signifikansnivå (se Tabell 3).
F

Lön

Antagande: samma varians

Levenes test

t-test

p-värde

t

df

p-värde

3,146

0,076

16,102

998

0,000

15,860

825,047

0,000

Antagande: olika varianser

Tabell 2. T-test för skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefers löner

F

Lön

Antagande: samma varians
Antagande: olika varianser

Levenes test

t-test

p-värde

t

df

p-värde

0,667

0,414

-7,374

998

0,000

-7,772

127,038

0,000

Tabell 3. T-test för skillnaden mellan löner i svenskt ägda och utländskt ägda företag

Reducera antal förklarande variabler
Det här steget är extra viktigt i regressionsanalyser som använder sig av data från en
observationsstudie. Det finns hushållsundersökningar där det kan finnas hundratals variabler och hundratusentals observationer. Datamaterialet som används här
innehåller endast sju olika variabler och behöver därför inte reduceras till ännu
färre variabler.
Förbättring av modellen
Att undersöka sambandet mellan variabler har tre olika syften. Det första är att
identifiera de variabler som har en stark korrelation med den beroende variabeln.
Man brukar prata om en svag korrelation, 0,1±, en måttlig korrelation, 0,5± och en
stark korrelation, ±0,9. Det andra syftet är att identifiera om det finns en stark korrelation mellan två eller flera förklarande variabler. Det tredje syftet är att identifiera i vilken form en förklarande variabel skall ingå i modellen. Detta görs ofta med
hjälp av ett punktdiagram. Om det ser ut att vara en linjär relation mellan lönen
och ålder då skall vi använda Ålder i regressionen, om det ser att vara en andragradsfunktion skall man använda Ålder och Ålder2 i regressionen.
Av korrelationsmatrisen kan vi se att det råder en stark eller måttlig korrelation
mellan ålder, arbetslivserfarenhet, år av utbildning och lön. Man kan också se att
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det finns en stark korrelation mellan år av arbetslivserfarenhet och ålder. En korrelation på 0,93 innebär att vi kan få problem med multikollinearitet mellan dessa
variabler och därför bör endast en av variablerna inkluderas i modellen. Antalet
anställda visar en svag korrelation med alla andra variablerna i matrisen. Dessutom
visar en grafisk inspektion att det råder ett linjärt samband mellan Ålder, År av
utbildning samt År av arbetslivserfarenhet och Lön (se Figur 5).

Lön

Lön

Ålder

År av arbetslivserfarenhet

År av
utbildning

Antal
anställda
(10-tal)

1,000

0,626***

0,401***

0,489***

-0,002

1,000

0,916***

-0,011

0,009

1,000

-0,369

0,004

1,000

0,014

Ålder
År arbetslivserfarenhet
År av utbildning
Antal anställda (10-tal)

***

1,000

***Korrelationen är signifikant vid 1% signifikansnivå (2-sidigt test).
Tabell 4. Korrelationskoefficienter

Figur 5. Undersökning av samband mellan variablerna
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Utifrån den analysen vi har gjort hittills kommer vi att testa följande modeller:
Modell

Beroende
variabel

Förklarande variabler

(1)

Lön

Ålder, Arbetslivserfarenhet, År av utbildning, Antal anställda, Kön,
Ägande

(2)

Lön

Ålder, Arbetslivserfarenhet, År av utbildning, Kön, Ägande

(3)

Lön

Ålder, År av utbildning, Kön, Ägande

(4)

Lön

Ålder, År av utbildning

Nästa steg i regressionsanalysen är att undersöka residualerna. Residualanalysen bör genomföras för alla modeller men jag redovisar här endast residualanalysen
för modell 3 som ett exempel på hur det här steget bör genomföras. Syftet med att
genomföra en analys av residualerna är att undersöka om residualerna följer en
normalfördelning och om det finns problem med heteroskedasticitet. Av den
översta grafen på vänstersida i Figur 6 kan man se att residualerna följer en symetrisk klockformad fördelning som ser ut att vara en normalfördelning. Detta
bekräftas av den översta grafen på vänstersida i Figur 6 som visar en Normal Probability Plot. En Normal Probability Plot används för att undersöka hur mycket en
variabel avviker från en normalfördelning. Ju närmare diagonalen punkterna befinner sig desto mer lik en normalfördelning. I det här fallet ligger alla punkter på
diagonalen vilket indikerar att residualer ser ut att komma från normalfördelning.
Endast en visuell inspektion räcker inte för att avgöra om en variabel ser ut att
komma från en viss fördelning. De formella testerna redovisas i Tabell 5. Eftersom
nollhypotesen i testerna är att variabeln kommer från en normalfördelning och
testvärdet hamnar i acceptansområdet, går det inte att förkasta nollhypotesen vid
en 5 % signifikansnivå och därför dras slutsatsen att residualerna kommer från en
normalfördelning. Dessutom kan vi se i den nedersta grafen i Figur 6 att residualerna har en konstant spridning och har därmed inte problem med heteroskedasticitet.
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Figur 6. Residualanalys

Kolmogorov-Smirnov
Lön

Shapiro-Wilk

Statistika

df

p-värde

Statistika

df

p-värde

0,023

1 000

0,200

0,997

1 000

0,061

Tabell 5. Normalitetstest

Nästa steg i en regressionsanalys enligt Neters modell är att välja den bästa modellen. Tabell 6 visar att förklaringsgraden av de första tre modellerna ligger på 0,86
men faller till 0,64 för modell 4, dvs. vi kan förklara 86 % av variationen av lönen
med modellerna 1-3 men endast 64 % med modell 4.
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Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Koefficienter
(S.E.)

Koefficienter
(S.E.)

Koefficienter
(S.E.)

Koefficienter
(S.E.)

499,54***

499,48***

509,80***

516,36***

(50,08)

(50,06)

(9,58)

(15,56)

10,21

10,31

(49,10)

(49,08)

994,50***

994,71***

984,43***

1023,97***

(54,64)

(54,61)

(24,27)

(39,35)

-7 154,29***

-7 152,47***

-7 154,63***

(193,55)

(193,37)

(193,01)

4 980,72***

4 978,26***

4 978,86***

(315,76)

(315,51)

(315,34)

14 810,69***

14 841,56***

14 841,41***

11 505,76***

(616,57)

(608,05)

(607,76)

(976,61)

Adj R2

0,86

0,86

0,86

0,64

F

1 045,72

1 255,99

1 571,48

879,39

N

1 000

1 000

1 000

1 000

Ålder

Arbetslivserfarenhet

År av utbildning

Antal anställda (10-tal)

Kön

Ägande

Konstant

4,48
(14,57)

Fotnot: *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.
Tabell 6. (Beroende variabel: Lön)

De höga F-värdena hamnar långt inne i förkastelseområdet och innebär att vi
förkastar nollhypotesen om att det inte finns en modell i datamaterialet. Eftersom
att en hel regression är signifikant inte innebär att alla variablerna är signifikanta
måste vi undersöka t-värdena, dvs. kvoten mellan regressionskoefficienten och dess
S.E. Arbetslivserfarenhet och Antal anställda är inte signifikanta variabler och bör
därför inte ingå i den slutliga modellen. I modell 2 tas Antal anställda bort medan
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i modell 3 tas även Arbetslivserfarenhet bort för att se om deras närvaro i modellen
påverkar de andra variablerna. Både i modell 3 och 4 är alla variablerna signifikanta men i modell 4 sjunker förklaringsgraden avsevärt när variablerna Kön och
Ägande tas bort. Man bör därför välja modell 3 som den bästa modellen.
Modellvalidering
Den teoretiska litteraturen om lön brukar utgå från humankapitalansatsen som
föreslår att variablerna som ökar individens produktivitet, såsom utbildning och
ålder, är positivt korrelerade med lönen vilket vi får i vår modell. Tidigare studier
har visat att även om framsteg har uppnåtts och att skillnaden idag mellan män och
kvinnors löner är mindre än tidigare, enligt vår modell, har kvinnor en lägre lön än
män med motsvarande utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta kan tolkas som
effekten av variabler som inte finns i modellen men som är korrelerade med könen
eller som en ren lönediskriminering. Angående effekten av ägande är det svårt att
hitta studier som tittar på den effekten och därför får vi låta framtida studier bedöma om den effekten vi fångade i modellen är korrekt eller inte.
Slutlig regressionsmodell
Med informationen från Tabell 6 får man fram den slutliga modellen:
Lön = 14 841 + 510∙Ålder + 984∙Utbildning - 7 155∙Kön + 4 979∙Ägande
Man kan t.ex. beräkna en prediktion för den genomsnittliga individen genom att
använda medelvärdet av de förklarande variablerna. En hypotetisk man som är 47 år,
har 16 år av utbildning och jobbar på ett svenskt företag förväntas ha en lön på:
54 555 = 14 841 + 510∙47 + 984∙16 - 7 155∙0 + 4 979∙0
Lönen för en kvinna med motsvarande egenskaper förväntas vara:
47 379 = 14 841 + 510∙47 + 984∙16 - 7 155∙1 + 4 979∙0
6. tillämpning av principerna för god feedback i undervisningen
av regressionsanalys
1) Hur skall en god prestation se ut?
I avsnitt 5 presenteras en regressionsanalys som kan användas som exempel på hur
olika delar av en regressionsanalys bör genomföras. En viss fördjupning av vissa
delar bör genomföras innan analysen kan anses vara färdigt.
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2) Underlätta självärdering
Enligt Nicol och Macfarlane-Dick (2006) har intresset för självvärdering ökat på
senare tid och det finns många studier som visar på dess positiva effekt på lärandet.
I deras studier föreslås flera olika metoder för att underlätta självvärdering men två
är relevanta för min kurs. Den första handlar om att studenterna läser varandras
arbeten och ger feedback på dem. Den andra handlar om att identifiera styrkor och
svagheter i det egna arbetet innan det lämnas in. Självvärdering kan användas med
lätthet i undervisningen av regressionsanalys men det finns några svårigheter. Erfarenhet från tidigare kurser visar att studenterna blir klara med sitt arbete strax
innan det lämnas in och har därför för lite tid för att läsa varandras arbeten. Detta
kan lösas genom att spara några arbeten från året innan som studenterna får ge
feedback på i skriftlig form, även om denna feedback aldrig når författaren. Alternativt kan detta göras med lättlästa artiklar som använder regressionsanalys. För att
den här övningen skall ha effekt på arbetet bör detta genomföras innan studenterna börjar jobba med sin regressionsanalys. Den andra metoden är något enklare
och kan genomföras genom att kräva att arbetet som lämnas in måste innehålla en
del där studenten identifierar svagheterna i sitt arbete och hur dessa svagheter
kunde ha undvikits samt vilka som är styrkorna i arbetet.
3) Ge högkvalitativ feedbackinformation
Nicol och Macfarlane-Dick (2006) argumenterar för att lärarens feedback är viktig
i studenternas lärande eftersom läraren har en bättre förmåga att identifiera felaktigheter och missuppfattningar som studenter har. Även om mängden forskning i
området växer hela tiden så finns det lite konsensus om vad feedback av hög kvalitet är. Enligt författarna:
“Good quality external feedback is information that helps students troubleshoot their own
performance and self-correct: that is, it helps students take action to reduce the discrepancy
between their intentions and the resulting effects”.

Utifrån den här definitionen finns det flera förslag på hur en högkvalitativ feedback bör se ut men här presenteras endast de som är mest relevanta för en regressionsanalys: a) det är viktig att ge feedback i relation till målen, b) läraren bör inte
ge för mycket feedback, c) litteraturen föreslår att tre välformulerade kommentarer
per essä är bäst, d) feedback skall ge information om hur arbetet upplevs under tiden läraren läser den, e) feedback bör ges regelbundet och inte bara i slutet av ett
arbete, f ) feedback bör också identifiera i vilka områden förbättringar bör göras.
De förslag som ges här kan tillämpas i en kurs genom att införa inlämning i
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flera steg. För att inte göra arbetsbördan alldeles för stor borde det räcka med tre
olika steg. I det första genomför studenterna en databearbetning. Studenterna bör
redovisa om datamaterialet är relevant för uppgiften, om variabler behöver transformeras till nya variabler eller om vissa variabler behöver omkodifieras. I nästa steg
kan studenterna genomföra ett antal regressionsanalyser där förklaringsgrad och
tester skall redovisas. I det sista steget kan studenterna tolka sina resultat och validera resultaten mot den teoretiska litteraturen eller tidigare forskning. Det är viktigt att studenterna får feedback innan de går vidare till nästa moment så att de får
möjligheten att använda den feedback de har fått för att förbättra sin inlämning
innan den slutliga inlämningen sker mot slutet av kursen. Dessutom visar forskningen att studenterna föredrar att få feedback så snabbt som möjligt efter en inlämning och inte flera veckor efter att arbetet har lämnats in (O’Connell 2010).
4) Uppmuntra lärare-studentdialogen
Eftersom litteraturen visar att många studenter är missnöjda med den feedback de
får är det nödvändigt att involvera studenterna så att de kan ge förslag på hur feedback skall utformas. Bland de metoder som Nicol och Macfarlane-Dick (2006)
beskriver, som är relevanta här, är att studenterna diskuterar med sina klasskamrater om feedback de har fått tidigare. Ytterligare en metod är att studenterna själva
ger exempel på feedback de har fått som de har uppfattat som lärorika och användbara. I en klass med över 100 studenter är det svårt att genomföra den här typen av
uppgifter men ett förslag är att dela klassen i två grupper där den ena gruppen använder den ena metoden och den andra använder den andra metoden. Resultaten
diskuteras och presenteras sedan för hela klassen. Ett annat förslag är att använda
referensgrupper.
5) Öka studenternas motivation
Enligt Nicol och Macfarlane-Dick (2006) bör feedback vara sådan att studenten
förstår att den är en återkoppling om prestationen i en arbetsuppgift och har inte
som syfte att bedöma individen som genomförde uppgiften. Enligt författarna föreslår litteraturen att motivationen och självkänslan tenderar att öka om en
arbetsuppgift har flera mindre delar och om feedback fokuserar på arbetets
framsteg och prestation jämfört med en större arbetsuppgift som endast bedöms
med godkänd eller underkänd. Författarna nämner också att möjligheten att förbättra arbetet med hjälp av den givna feedback tenderar att öka motivationen och
självkänslan. I min kurs kan detta implementeras med hjälp av det förslag som
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nämndes tidigare, där arbetet består av tre mindre delar där man ger feedback till
var och en av dem och betyget sätts på det slutliga arbetet.
6) Ge möjlighet att minska gapet mellan nuvarande prestation och önskad prestation
Nicol och Macfarlane-Dick (2006) poängterar att minska gapet mellan nuvarande prestation och önskad prestation innebär att ge studenterna möjlighet att genomföra samma uppgift flera gånger genom möjligheten att lämna in arbetet en
gång till. Liknande effekt kan fås om en inlämningsuppgift delas i två delar där den
feedback studenten fick i första delen hjälper studenter att prestera bättre i nästa
del. Den här idén kan tillämpas i undervisningen genom att ge en inlämningsuppgift som består av två delar. Den första kan vara en enklare och kortare
regressionsanalys där alla grupper använder samma datamaterial. Studenterna
genomför en regressionsanalys och lämnar in ett dokument på några få sidor men
som ändå innehåller alla moment som en bra regressionsanalys bör innehålla. Läraren lämnar feedback och ger förslag på förbättringar. I nästa del genomför studenter en större och mer avancerad regressionsanalys där de har möjlighet att använda kunskapen de fick i den första delen.
7) Använd feedback till att förbättra undervisningen
Enligt Nicol och Macfarlane-Dick (2006) är inte bara feedback som information
från lärarna till studenterna användbar, även feedback från studenterna till lärarna
kan hjälpa att förbättra undervisningen. En metod som verkar ha blivit populär på
senare tid är det som kallas one-minute paper. Den metoden går ut på att antingen
i början eller i slutet av en föreläsning ber läraren studenterna svara på två frågor
som besvaras under ett par minuter. Frågorna brukar vara varianter av: vad var det
viktigaste du lärde dig under föreläsningen? och vilken viktig fråga är fortfarande
obesvarad? Svaren samlas in av läraren och denne/denna kan sedan ge feedback på
några av svaren eller sammanfatta svaren i följande föreläsning. Det här är en enkel
metod för att samla in information om studenterna uppfattade de olika delarna i
föreläsningen så som läraren hade tänkt sig, speciellt i en klass med många studenter. Metoden är lämplig för att undersöka om viktiga komponenter i regressionsanalyser har uppfattas korrekt av studenterna.
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7. slutsats
Syftet med det här arbetet var att presentera en modell för hur en regressionsanalys
bör genomföras som studenterna kan använda när de skriver ett grupparbete där
regressionsanalys tillämpas och visa hur en bra regressionsanalys bör se ut och implementera kunskapen om feedback för att förbättra en kurs i regressionsanalys.
Modellen som presenteras i avsnitt 4 kan användas av studenterna som en guide
för hur de skall gå till väga för att genomföra en regressionsanalys. Man skall vara
försiktig när man använder en guide i undervisningen eftersom risken finns att
studenter följer guiden alldeles för noggrant utan att reflektera över vad de gör och
varför de genomför olika steg i modellen. Det är därför viktigt att modellen diskuteras i klassrummet innan den används i grupparbetet. Exemplet i avsnitt 5 är bara
i en inledande fas och måste bearbetas något mer för att kunna användas i undervisningen. Ett förslag är att komplettera exemplet som redovisas i avsnitt 5 med hur
de olika stegen i regressionsanalysen genomförs i SPSS och med mer formella tester
för hetersoskedasticitet.
Förslaget på implementeringen av modellen presenterad av Nicol och Macfarlane-Dick bör tillämpas innan man kan föreslå ändringar. Alla principerna för god
feedback som Nicol och Macfarlane-Dick presenterar kan tillämpas i en kurs i
regressionsanalys om viljan till förbättringar finns hos den ansvarige läraren. De
flesta principerna kräver inte stora arbetsinsatser men de kräver insikten att det går
att uppnå bättre resultat i undervisningen med relativt små förändringar och noggrann planering av en kurs. Punkten 5, öka studenternas motivation, väckte min
nyfikenhet och är ett område som kan spela en större roll i undervisningen av
regressionsanalys. Motivation är en av de viktigaste förutsättningarna för att modellen om självreglerat lärande skall fungera och därför bör mer fokus ges till motivation i en framtida bearbetning av kursen.
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guide för bedömning
av reell kompetens

sammanfattning
Studiens syfte är att undersöka möjligheter att förenkla det självskattningsmaterial
(bilaga 1) som studenterna på förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
får inledningsvis i utbildningen.
Vid användning av befintligt självskattningsmaterial uppstod problem med
förståelse för materialets innehåll. Materialet bestod av 96 kursmål som var strukturerade utifrån kursernas ordningsföljd i utbildningen. Studenterna förväntades
skatta sina egna kunskaper utifrån varje enskilt kursmål, samt motivera och kommentera sina skattningar.
Vid intervjutillfället, som är det första mötet mellan student och handledare,
samtalar man om den självskattning studenten har förberett inför mötet. I den här
situationen uppstod diskussioner kring begreppens betydelse i kursmålen samt kursmålens betydelse som helhet. Studenterna upplevde en stor osäkerhet i den här situationen, eftersom de förväntades bedöma sina egna kunskaper i förhållande till kursmål som de inte förstod. Även ur lärarperspektiv blev situationen svår eftersom vi
istället för att fokusera på studenternas kompetens i förhållande till kursmålen fick
stort fokus på att utreda kursmålens betydelse. Dessutom blev mötet känslomässigt
komplicerat för båda parter, då många studenter upplever en frustration i att behöva
uttrycka och synliggöra (bevisa) sina kunskaper i form av målformuleringar.
Genomförande av utvecklingsarbetet har skett genom att utbildningens alla
kursmål (96 st.) har grupperats i ämnesrelaterade kunskapsområden istället för att
följa kursernas ordningsföljd i utbildningen. Progressionen ha dock bevarats inom
de olika kunskapsområdena.
Resultatet av utvecklingsarbetet är att vi tillsammans med studenterna har haft
lättare att lokalisera studenternas kunskaper med hjälp av den nya intervjuguiden
(bilaga 3).
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En slutsats av undersökningen är att det finns stora förbättringsmöjligheter vad
gäller arbetsprocessen vid bedömning av reell och formell kompetens vid validering.
1. inledning
Högskolan i Borås erbjuder Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma.
Utbildningen vänder sig till de som arbetar pedagogiskt i förskolan utan att ha en
förskollärarexamen. Förkunskapskraven är, förutom grundläggande behörighet,
minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998 på minst
halvtid. Studenterna ska också ha en anställning i förskolan och fortsätta att arbeta
där under utbildningstiden. Utbildningen bygger på att de kontinuerligt kan grunda studierna i praktisk erfarenhet i den egna förskoleverksamheten.
Under första terminen i denna utbildning sker en valideringsprocess där varje
students reella och formella kompetens ska synliggöras och bedömas i förhållande
till förskollärarutbildningens 96 mål. Detta görs i samarbete med lärare på Högskolan i Borås genom lärarens roll som handledare för ett antal studenter. Valideringsprocessen inleds med att varje student får fylla i en självskattningsmall (bilaga 1) där
de ska skatta sin egen kunskap i förhållande till utbildningens 96 mål. Därefter genomför varje handledare individuella intervjuer med varje student i respektive
grupp.
För att underlätta hantering och bedömning av dessa studenters reella och formella kompetens har lärare efterfrågat en strukturerande intervjuguide (bilaga 3).
Denna skulle kunna verka stödjande i arbetet med att ”hitta” studenters kompetenser inom olika kunskaps-/ämnesområden.
Denna rapport kommer att ge en fördjupad beskrivning av valideringsprocessen, samt beskriva ett framtaget och testat förslag på en intervjuguide.
2. bakgrund
Det är en vanlig tisdag i början av september. Jag och en student sitter på mitt arbetsrum.
Förutom att vi setts som hastigast vid en informationsträff så är det här vårt första möte.
Vårt första möte som två vuxna människor men också i roller av student och lärare. För
studenten är det också ett första möte med akademin, med högskolan. Studenten är inte
bara student utan även yrkesverksam barnskötare. Hon är trygg och nöjd med sig själv i den
barnskötarroll som hon haft i fem år, men vill nu utvecklas i sitt yrke genom att studera till
förskollärare.
Innan vårt möte har studenten fått ett omfattande bedömningsmaterial som hon först ska
bearbeta hemma och sedan presentera vid vårt möte, som liknar en intervjusituation.
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Bedömningsmaterialet ska fungera som underlag för självskattning av hennes egna
kunskaper. Hon ska bedöma sina kunskaper utifrån 96 av högskolan uppställda kursmål.
Hon ska dessutom ha skrivit kommentarer till sina bedömningar. Jag börjar intervjun,
studenten gråter. Hon talar om hur svårt hon tycker att det här är. Jag försöker lätta upp
stämningen och studenten lugnar sig något. Vi fortsätter med intervjun och gråten kommer
och går under en och en halv timma. Studenten säger att hon inte kan någonting och att
hon har svårt för att förstå begreppen i de akademiskt formulerade målen för utbildningen.
Jag upplever ett stort obehag och en känsla av att vara delaktig i något som inte är värdigt.
När jag efter ett par månader är ute på studentens arbetsplatsbyte kommer studentens chef
och tar mig avsides. Hon inleder med att säga att alla människor kanske inte är så duktiga på
att uttrycka sig verbalt om sina kunskaper men jag vill, säger hon, tala om för dig att just den
här personen vill jag lyfta fram och synliggöra. Hon är den, av de barnskötare som jag har,
som jag finner skickligast i sitt yrke.
En lärare i utbildningen för pedagogiskt verksamma

Vi som genomfört det här arbetet delar alla upplevelsen att intervjusituationen
inte alltid blir så positiv och givande som vi hade önskat. Det behöver inte vara så
dramatiskt som i exemplet ovan men det finns ofta en känsla av oro hos studenterna, liksom svårigheter att precisera sina kunskaper och framför allt svårigheter
att förstå alla 96 kursmål. Intervjun utgör en del av studentens första möte med
högskolan och är starten på hans/hennes treåriga utbildning. Utbildningen riktar
sig till yrkesverksamma barnskötare som vill bli förskollärare, och det är ofta studieovana personer som söker sig till den. Studenten genomgår en valideringsprocess inför utbildningen som kan upplevas både frustrerande, kränkande och skadlig för självkänslan.
När vi skulle göra ett utvecklingsarbete utgick vi ifrån studenternas och vår
egen frustration över det självskattningsmaterial som används vid bedömning av
studenternas formella och reella kompetens. Vi ville förbättra det första mötet med
högskolan för dessa studenter genom att förtydliga självskattningsmaterialet. Vi
såg stora möjligheter att förbättra materialet och göra det mer användarvänligt och
samtidigt mer människovärdigt.
2.1 Vad är validering?
Andersson och Fejes (2005) talar om begreppet validering. Det har sitt ursprung i
det latinska ”validus” som betyder stark. Det ger en positiv och fin klang till det
faktum att validering handlar om att hitta styrkor. Det handlar om att erkänna
kunskapers värde och att i viss mån kunna ge kunskaper värde. I vårt fall handlar
det om förskollärarutbildningens mål och att lärare och student tillsammans ska
kunna identifiera de kunskaper som studenten besitter, som kan motsvara enskilda
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kursmål. De här kunskaperna utgår från ett lärande som studenten gjort, oftast i
annat sammanhang än inom akademin, så kallad reell kompetens. Validering handlar också om synen på kunskap. Värdet av kunskapen ligger inte i var och hur kunskapen har införskaffats utan kvaliteten på den i förhållande till förskollärarutbildningens kursmål. Joosten-Ten Brinke, Sluijsmans och Jochems (2009) talar utifrån
det livslånga lärandet om att det inte borde ha någon betydelse hur något har lärts
utan fokus borde ligga på vad det är som lärts. Författarna talar om icke formellt och
informellt lärande som alternativa möjligheter till att uppnå kunskap. Det icke formella lärandet kan bestå av en kurs i till exempel datakunskap som man gått men
inte fått något betyg ifrån. Informellt lärande beskriver Joosten-Ten Brinke et al
(2009) som hjärtat i vuxenlärandet, det lärande som sker utan att från början varit
menat som ett lärande. Här kan det handla om den kunskap man fått genom att
till exempel vara ordförande i en sportklubb. Detta lärande kan i efterhand, genom
reflektion synliggöras av den som själv äger kunskapen genom metareflektion (Dimenäs 2001).
Att tänka sig att man under år av yrkesverksamhet inte bara har arbetat utan
också har skaffat sig kunskaper som man inte tidigare hade kan väl sägas vara vedertaget. Det här tankesättet tycker vi också ligger i linje med Högskolan i Borås
devis ”Vetenskap för profession”. Det handlar om att utifrån den professionskunskap som finns kunna sätta detta i förhållande till vetenskap. Dimenäs (red.) (2012)
talar om ”beprövad erfarenhet”. Denna, menar författarna, är en sorts ”praktisk
klokhet” som är signifikativ för yrkesrelaterad kunskap. Denna erfarenhet innehåller också delar av så kallad ”tyst kunskap”, där skickliga handlingar i yrket är svåra
att sätta ord på. Den tysta kunskapen är en del av det som ska komma fram i intervjun som vi gör utifrån studenternas självskattning.
2.2 Att skatta sig själv
West (2009) beskriver hur självskattning är en viktig del i processen. Genom att
studenten reflekterar kring sin egen kunskap blir kunskapen mer synlig för studenten. Däremot ska inte skattningen ses som ett fullvärdigt bedömningsunderlag,
utan istället som en utgångspunkt för diskussion/samtal om studentens kunskap.
Danielsson (2010) har i en undersökning tittat på en valideringsutbildning. Där
beskriver han hur viktigt det är att kursmålen formuleras på ett, för deltagarna,
begripligt sätt för att en realistisk skattning ska kunna göras. Detta borde även
underlätta vid reflektioner kring det egna lärande som skett i studentens yrkesutövande. Det finns en fara i att studenten lägger allt fokus på att försöka förstå be126
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greppen i högskolans målformuleringar, eftersom de då riskerar att inte ”se” sina
egna kunskaper i detta akademiska ordflöde. Målformuleringarnas art bidrar också till en känsla av oduglighet och utanförskap då de är väldigt svårtydda när de inte
sätts in i ett sammanhang. Josteen-Ten Brink et al (2009) beskriver hur ängslan och
svårigheter kan uppstå då studenter ska synliggöra sin kunskap. I likhet med Danielsson (2010) poängterar författarna vikten av att använda ett relevant och förståeligt material vid bedömning av kompetens. Race (2007) problematiserar vad
självkänslan kan betyda för akademiska studier. Ett av stegen mot en god självkänsla, när det gäller studier, är att själv bli medveten om det man faktiskt kan. I en
självskattningssituation ”tvingas” studenten till detta. Det gäller att rannsaka sig
själv och lyfta fram de kunskaper man har, men även att få en förståelse för vilka
kunskaper man saknar. Race beskriver begreppet ”unconscious competence” som
en kunskap som finns men som ännu inte är synliggjord av studenten själv.
Då det verkar viktigt för att få en god självkänsla för att tillgodogöra sig sina
studier på bästa sätt så blir det i sammanhanget viktigt hur starten, det vill säga
redskapet för självskattningen, är beskaffat. Signalerar det, som i vårt fall, ett maktövertag så påverkar det studenternas syn på sig själva. Race (2007) talar också om
betydelsen av studenternas bakgrund i det här läget. Han beskriver hur studenter
som har en viss akademisk bakgrund har lättare för att få till en god självkänsla i
akademiska sammanhang än de studenter som har en helt ickeakademisk bakgrund. De studenter som kommer till oss för att bli förskollärare har tidigare arbetat som barnskötare och har ibland endast en gymnasieutbildning i ämnet. De har
också verkat i en miljö där de ständigt blivit påminda om sin ickeakademi då de
arbetar sida vid sida med högskoleutbildade förskollärare. De har, till viss del, värnat om sin egen yrkesgrupps yrkesstolthet som i mångt och mycket bygger på praktik, och inte i samma omfattning, teori.
2.3 Valideringsprocess vid förskollärarutbildning på Högskolan i Borås
Valideringsprocessen innebär ett omfattande arbete för både student och lärare/
handledare och ska genomföras i huvudsak under den första terminen i utbildningen.
2.3.1 Valideringsprocessen
Organisationen kring en valideringsprocess kan fungera på olika sätt. Högskolan i
Borås har utgått från kommunens önskemål om en anpassad utbildning för pedagogiskt verksamma i förskolan, eftersom det saknas utbildade förskollärare. Rekry127

tering till utbildningen kan gå till på olika sätt. Vid Högskolan i Borås har detta
tidigare skett genom att kommunen valt ut det antal barnskötare som man haft för
avsikt att utbilda, vilket har gjort det till en uppdragsutbildning. Vid det senaste
tillfället arrangerades utbildningen som programutbildning av Högskolan i Borås.
Detta innebar att vem som helst, som uppfyllde behörighetskraven, hade möjlighet
att söka. De flesta kommuner som erbjuder utbildning med möjlighet att validera
har krav på minimilängd när det gäller erfarenhet av det aktuella yrket. Anledning
till detta är att bristande erfarenheter inom yrket kan leda till negativa upplevelser
i kartläggningen av kunskaper, där man som student kan uppleva att man räcker
till (Andersson & Fejes 2011).
2.3.2 Valideringsprocessen för student, handledare och lärarutbildare.
Studenten har i uppdrag att inleda utbildningen med att synliggöra och precisera
sina reella och formella kunskaper. Detta görs med hjälp av det självskattningsmaterial som tidigare presenterats. Studenten ska lämna kopior på intyg/betyg på sina
formella kunskaper (tidigare studier vid högskola och/eller universitet). Utifrån
självskattningen genomförs en öppen intervju under cirka 90 minuter där lärarutbildaren på högskolan och studenten samtalar och diskuterar kring studentens
skattning av sina egna kunskaper i förhållande till utbildningens kursmål. Syftet
med intervjun är att hitta studentens kunskapsområden. Jönsson (2010) menar att
det är viktigt att redan från början planera för det centrala i innehållet samt att
klargöra uppställda kunskapskrav (kursmål) för att planera och bedöma moment.
Studenten bör också inledningsvis göras medveten om vilka bedömningsmoment
som ska ingå ( Jönsson 2010). Studenten ska ”bevisa” sina reella kunskaper vid ett
så kallat arbetsplatsbyte, där studenterna byter arbetsplats med varandra under åtta
veckor för att bedömas av en objektiv handledare.
Handledaren arbetar på den förskola där studenten gör sitt arbetsplatsbyte under åtta veckor. Handledaren har i uppgift att ”kontrollera” om studenten verkligen
innehar de praktiska, så kallade reella, kunskaper som han/hon påstår i sin självskattning. Reell kompetens är en generell beteckning för vad en student kan (Andersson & Fejes 2011). Handledarens ”kontroll” utgår ifrån en så kallad valideringsplan (bilaga 2), som är ett förtydligat material skapat utifrån studentens
självskattning. Valideringsplanen är individuellt framtagen för varje student och
kan fungera som ett stöd i handledarens och studentens arbete med att precisera
och ”bevisa” vilka kunskaper studenten har. All ”kontroll” och ”bevisning” tar sin
utgångspunkt i förskollärarutbildningens kursmål.
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Lärarutbildaren är anställd av högskolan och bedömer studentens samlade
kompetens, såväl reell som formell, samt vilka möjligheter det finns att få tillgodoräkna sig dessa i förhållande till utbildningens kursmål. Bedömningen görs utifrån
självskattning, intervjuer, handledarens bedömning/kommentarer från arbetsplatsbytet samt inlämnade betyg/intyg från tidigare studier och arbete. Lärarutbildaren gör också två besök hos varje student vid arbetsplatsbytet för att samtala och
stödja såväl student som handledare i valideringsprocessen. Det är viktigt att studenten blir medveten om sina kunskapsområden samt kvalitén på sin kunskap
(Björklund Boistrup 2010). I lärarutbildarens roll ligger att utveckla studenters
kunskaper samt att hjälpa dem att bli medvetna om vad de bör fokusera på i sitt
kommande lärande. Lönnheden och Olstedt (2010) menar att relationen mellan
tidigare kunskaper och lärande skapar begreppet erfarenhet, vilket är just vad reell
kompetens handlar om.
3. metod
För att hitta ett hanterbart sätt att strukturera de aktuella studenternas kunskapsområden har olika förslag diskuterats i arbetsgruppen. Utifrån dessa förslag och
diskussioner skapades en intervjuguide med syfte att förenkla det detektivarbete
som valideringsprocessen innebär såväl för student som för handledare och lärarutbildare.
3.1 Tillvägagångssätt
I våra samtal om självskattningsmaterialet ställde vi oss frågan om det var möjligt
att kategorisera en hel utbildnings kursmål i olika kunskapsområden. Detta skulle
innebära att vi frångick självskattningsmaterialets struktur, som utgår från kursernas ordningsföljd i utbildningen, och att vi istället skulle fokusera på utbildningens
kunskapsområden. Kunskapsområden skulle bl.a. kunna vara naturvetenskap, matematik eller språk. Värdet med att finna utbildningens kunskapsområden skulle
vara att vi skulle kunna utforma en intervjuguide utifrån dem. Genom en sådan
intervjuguide skulle läraren lättare kunna ringa in studentens kunskaper vid intervjun och fördjupa samtalet inom dessa områden. Studenten skulle därmed inte
behöva redogöra för de områden som han/hon inte har kunskaper inom.
Första steget i vår process var att analysera textinnehållet i kursmålen. Vi valde
att använda oss av kvalitativ innehållsanalys. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och
Wägnerud (2005) beskriver innehållsanalys som ett användbart redskap när man
vill undersöka texters faktiska innehåll. Innehållsanalys kan också vara till stöd för
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att utveckla begrepp eller beskrivningar inom ett område (Kvale & Brinkmann
2011). Det var betydelsefullt att vi fokuserade på kursmålens faktiska innehåll till
följd av att det är dem som läraren ska bedöma om studenten får tillgodoräkna sig
reell kompetens för. Graneheim och Lundman (2008) beskriver att vid kvalitativ
innehållsanalys kan två olika infallsvinklar användas. Det ena infallsvinkeln innebär att forskaren fokuserar på det manifesta innehållet, det som direkt uttrycks i
texten. Den andra infallsvinkeln innebär att fokus sätts på det latenta innehållet,
vilket innebär en tolkning av det som uttrycks i texten. Graneheim och Lundman
anser att oavsett vilken infallsvinkel som väljs så sker alltid någon form av tolkning,
men den kan vara mer eller mindre djupgående. I vår analysprocess har vi eftersträvat att fokusera på det manifesta innehållet i kursmålen med en låg nivå av tolkning. Vid analysen har dock en viss tolkning krävts för att förstå den underliggande
meningen i olika kursmål för att vi skulle kunna placera dem i olika kategorier
Analysprocessen inleddes med att samtliga kursmål i självskattningsmaterialet
lästes igenom flera gånger för att vi skulle få en överblick på materialet och för att
få en förståelse för vad materialet som helhet handlade om. Därefter klipptes alla
kursmål ut till remsor och markerades med kurstillhörighet för att de inte skulle tas
ur sitt sammanhang. Kursmålen fick koder som kort beskrev deras innehåll. De
kodade enheterna som hade ett liknande innehåll placerades sedan i kategorier.
Efter noggrann genomläsning och diskussion om kategorierna framträdde ett antal
teman. Dessa teman kan beskrivas som kunskapsområden inom förskollärarutbildningen.
3.2 Hur tänker vi använda intervjuguiden i valideringsprocessen?
Genom att använda intervjuguiden vid intervjuer med studenter öppnar vi upp för
att intervjun kan bli ett mer respektfullt möte mellan student och akademi. Vår
avsikt med intervjuguiden är att den ska kunna fungera som ett redskap i mötet
mellan lärare och student, för att vid ett tidigt stadium under intervjun synliggöra
vilka kunskapsområden varje student vill framhäva. Vi menar att tid och fokus bör
läggas på det studenten kan och inte på det han/hon inte kan.
4. resultat
Genom att alla 96 kursmål klipptes isär och kategoriserades i kunskapsområden
framträdde ett kunskapsbaserat samtalsunderlag, istället för motsvarande självskattningsmaterial som följer kronologisk ordning i utbildningen. Detta resulterade i att intervjun/samtalet kunde genomföras utifrån studentens beskrivning av
130

puh-rapport 2013

sina kunskapsområden, istället för att utgå ifrån varje specifikt kursmål. Genom att
ändra utgångspunkt i intervjun kunde mer tid ägnas åt de kursmål som faktiskt
berörde studentens kunskaper. Detta eftersom vi helt kunde bortse från de kursmål
som placerats inom kunskapsområden som studenten bedömde att de inte har.
Många studenter var väl medvetna om sina styrkor och svagheter när de fick se
kursmålen i kunskapsbaserade områden och flera hade även kursintyg och referenser på sina reella kunskapsområden. Genom intervjuguiden har vi kunnat hjälpa
studenterna att lättare hitta sina kunskaper i förhållande till utbildningens kursmål, men det finns fortfarande stora förbättringsmöjligheter i valideringsprocessen. Intervjuguiden utgör endast en del av processen, men den har fungerat som ett
strukturerande och förtydligande verktyg vid intervju/samtal.
5. sammanfattning
Intervjuguiden fyller sin funktion som strukturerande och förtydligande verktyg,
men vi upplever fortfarande att kursmålens innehåll och formuleringar kan vara
svåra att tolka. För att fortsätta ge ökade möjligheter för studenterna att förstå sina
kunskaper i förhållande till utbildningens kursmål finns en vision om att skapa
kommentarer till de kursmål som upplevs svårtolkade. Genom att ge verksamhetsrelaterade exempel på vad kursmålet skulle kunna innebära i arbetet i förskolan tror
vi att studenten lättare kan förhålla sig till, och förstå, hur han/hon kan skatta sina
egna reella kunskaper. Vi kommer att fortsätta pröva, använda och utveckla intervjuguiden vid kommande valideringsprocesser och har förhoppningar om att andra lärare som arbetar med liknande uppdrag gör detsamma. Det är naturligtvis
oerhört viktigt att vi gör vårt utbildningsmaterial tillgängligt och förståeligt för de
studenter som ska ingå i utbildningen, så att ingen människa ska behöva känna den
frustration och förvirring vi tidigare beskrivit att en del studenter upplevt i valideringsprocessen.
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Bilaga	
  1:	
  Utdrag	
  ur	
  självskattningsmall	
  

Självskattningsmall:	
  	
  
Förskollärarutbildning	
  för	
  pedagogiskt	
  verksamma	
  
Namn:	
  

Personnummer:	
  

	
  

	
  

Nedan	
  är	
  målen	
  för	
  kurserna	
  listade.	
  Ange	
  i	
  rutsystemet	
  vilken	
  nivå	
  Du	
  anser	
  att	
  Din	
  kunskap	
  
motsvarar.	
  Skriv	
  en	
  motivering	
  som	
  beskriver	
  Din	
  kunskap	
  i	
  högerspalten.	
  	
  
1	
  –	
  Mina	
  kunskaper	
  motsvarar	
  inte	
  kursplanens	
  mål.	
  	
  
2	
  –	
  Jag	
  kan	
  redogöra	
  för	
  målet	
  och	
  tillämpa	
  målet	
  i	
  praktiskt	
  arbete.	
  .	
  	
  
3	
  –	
  Jag	
  kan	
  redogöra	
  för	
  innehållet	
  i	
  målet,	
  tillämpa	
  målet	
  i	
  praktiskt	
  arbete	
  och	
  relatera	
  målet	
  till	
  
teori.	
  
	
  
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för 	
  

förskollärare 1 (30 hp).

Delkurs	
  1:	
  Utbildningssystemets	
  framväxt,	
  
	
  
nutida	
  villkor	
  och	
  demokratiska	
  grunder,	
  15	
  hp	
  

	
  

Kan	
  Du	
  

Motivera	
  /	
  kommentera	
  

1	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  

Redogöra	
  för	
  centrala	
  teorier	
  gällande	
  
utbildning	
  i	
  relation	
  till	
  ideologi,	
  samhälle,	
  
fostran	
  och	
  individ	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

Studeras	
  på	
  HB	
  

Exemplifiera	
  vad	
  läroplansteoretiska	
  aspekter	
  
på	
  urval,	
  organisation	
  och	
  bedömning	
  kan	
  
innebära	
  på	
  en	
  utbildningspolitisk	
  nivå	
  för	
  
förskolan	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

Studeras	
  på	
  HB	
  

Beskriva	
  förskolans	
  och	
  skolväsendets	
  historia	
  
och	
  redogöra	
  för	
  hur	
  synen	
  på	
  kunskap	
  och	
  
lärande	
  samt	
  barn	
  i	
  behov	
  av	
  särskilt	
  stöd	
  har	
  
förändrats	
  över	
  tid	
  och	
  hur	
  detta	
  har	
  kommit	
  till	
  
uttryck	
  i	
  olika	
  styrdokument,	
  policytexter	
  för	
  
förskolan	
  och	
  påverkat	
  organisation,	
  villkor	
  och	
  
samhällsuppdrag	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

Studeras	
  på	
  HB	
  

Redogöra	
  för	
  teorier	
  gällande	
  lärande	
  och	
  
utveckling	
  ur	
  ett	
  individ-‐,	
  grupp-‐	
  och	
  
samhällsperspektiv	
  samt	
  sätta	
  detta	
  i	
  relation	
  
till	
  tidigare	
  erfarenhet	
  samt	
  pågående	
  
pedagogiskt	
  arbete	
  i	
  förskolan	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

Studeras	
  på	
  HB	
  

	
  
10
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Bilaga	
  2:	
  Utdrag	
  ur	
  valideringsplan	
  

Valideringsplan	
  för	
  student	
  X,	
  Ht-‐12	
  
Genomför ca: 8 momentplaneringar.

- Planera, leda och utvärdera aktiviteter samt muntligt och skriftligt redogöra för
arbetsprocessen och dess resultat.
- Kunna formulera mål, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera verksamheten i
förskolan.
- Exemplifiera och jämför didaktiska val som gäller planering, genomförande, analys och
uppföljning.
Tänk på ovanstående mål när du utformar dina momentplaneringar och var beredd att
diskutera kring resultat och de didaktiska val du gjort. Använd momentplaneringsmall
och/eller trippellogg som finns i pingpong. Reflektera och resonera på djupet.
Tänkbara	
  områden	
  att	
  fokusera:	
  	
  
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljöer för barns lärande – Utomhuspedagogik.
Lekens betydelse.
Estetiska uttrycksformers betydelse.
Språk i förskolan
Matematik i förskolan.
Ledarskap i ett mångfalds-, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv – inkludering och
exkludering.
Natur, miljö, hållbarhet – ekologisk, ekonomisk, social och kulturell.
Hälsa, kost och motion/rörelse i förskolan

Läroplanen och/eller FN:s barnkonvention bör ingå i samtliga momentplaneringar.
Om du tycker att det är svårt att få med något område i dina momentplaneringar kan du och
din handledare diskutera kring innehållet istället. Du för anteckningar över er diskussion och
ska vara beredd att kunna redogöra för diskussionen vid mitt besök.
Koncentrera	
  dig	
  på	
  att	
  visa	
  dina	
  kunskaper	
  inom	
  följande	
  kursmål:	
  
-

Utifrån kunskap om barns lärande och utveckling och observationer göra didaktiska val
i samband med planering, genomförande, analys, uppföljning och utvärdering samt
dokumentation av den egna pedagogiska praktiken i arbete i förskolan. (11FK10)

-

Reflektera över relationen mellan omsorg, lärande och utveckling och hur det egna
ledarskapet påverkar barnets socialisationsprocess med utgångspunkt i ett mångfalds-,
jämställdhets och jämlikhetsperspektiv samt utifrån egna erfarenheter och pågående
arbete i förskola problematisera förskollärarens roll och ansvar och hur detta kan
komma till uttryck i förskolan. (11FK20)

11
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Bilaga	
  3:	
  Utdrag	
  ur	
  intervjuguide	
  

Intervjuguide:	
  	
  
Förskollärarutbildning	
  för	
  pedagogiskt	
  verksamma	
  
Lärande	
  och	
  Utveckling	
  
Kursmål	
  

Kurs	
  

Redogöra	
  för	
  teorier	
  gällande	
  lärande	
  och	
  
utveckling	
  ur	
  ett	
  individ-‐,	
  grupp-‐	
  och	
  
samhällsperspektiv	
  samt	
  sätta	
  detta	
  i	
  
relation	
  till	
  tidigare	
  erfarenhet	
  samt	
  
pågående	
  pedagogiskt	
  arbete	
  i	
  förskolan	
  
Redogöra	
  för	
  centrala	
  teorier	
  avseende	
  
kunskap,	
  lärande	
  och	
  barns	
  utveckling	
  med	
  
särskilt	
  fokus	
  på	
  lek,	
  kreativitet,	
  
språkutveckling,	
  flerspråkighet	
  och	
  
andraspråksutveckling	
  samt	
  förklara	
  och	
  
precisera	
  hur	
  man	
  som	
  förskollärare	
  kan	
  
följa	
  upp	
  och	
  analysera	
  barns	
  lärande	
  och	
  
utveckling	
  
Redogöra	
  för	
  och	
  diskutera	
  lekens	
  betydelse	
  
för	
  barns	
  lärande	
  och	
  hur	
  den	
  stimulerar	
  
barns	
  fantasi,	
  inlevelseförmåga	
  och	
  förmåga	
  
till	
  samarbete,	
  hur	
  kreativa	
  språk-‐	
  och	
  
matematikutvecklande	
  miljöer	
  kan	
  skapas	
  
och	
  utvecklas	
  samt	
  hur	
  digitala	
  lärresurser	
  
och	
  estetiska	
  lärprocesser	
  kan	
  användas	
  för	
  
att	
  stimulera	
  barns	
  lärande	
  och	
  utveckling	
  
genom	
  att	
  använda	
  egna	
  erfarenheter	
  i	
  
praktiskt	
  arbete	
  i	
  förskolan	
  samt	
  för	
  kursen	
  
relevanta	
  vetenskapliga	
  texter	
  

	
  
UVK	
  1:	
  Delkurs	
  1:	
  
Utbildningssystemets	
  
framväxt,	
  nutida	
  villkor	
  och	
  
demokratiska	
  grunder,	
  15	
  hp	
  

Redogöra	
  för	
  barns	
  motoriska,	
  sociala,	
  
emotionella,	
  kommunikativa,	
  språkliga	
  och	
  
matematiska	
  utveckling	
  och	
  diskutera	
  hur	
  
dessa	
  förmågor	
  kan	
  stimuleras	
  

Barnet	
  och	
  förskolan	
  -‐	
  
förskoledidaktiska	
  aspekter,	
  	
  

UVK	
  1:	
  Delkurs	
  2:	
  
Utbildningssystemet	
  i	
  
relation	
  till	
  demokratins	
  
grunder,	
  15	
  hp	
  

Egna	
  kommentarer	
  

	
  

	
  

Barnet	
  och	
  förskolan	
  -‐	
  
förskoledidaktiska	
  aspekter,	
  	
  
30	
  hp	
  

	
  

30	
  hp	
  

Barn,	
  kultur	
  och	
  
Redogöra	
  för	
  och	
  diskutera	
  lekens	
  betydelse	
   kommunikation	
  -‐	
  i	
  ett	
  
för	
  barns	
  lärande	
  av	
  matematik	
  samt	
  för	
  
förskoledidaktiskt	
  
barns	
  språkliga	
  och	
  kommunikativa	
  lärande	
   perspektiv,	
  30	
  hp	
  

	
  

Barn,	
  kultur	
  och	
  
kommunikation	
  -‐	
  i	
  ett	
  
förskoledidaktiskt	
  
perspektiv,	
  30	
  hp	
  

	
  

Beskriva	
  och	
  problematisera	
  de	
  yngre	
  
barnens	
  lek	
  ur	
  olika	
  lekteoretiska	
  perspektiv	
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Marie Rusner

teoretiska begrepp i klinisk verksamhet

–

från förmedlingsperspektiv

till erfarenhetsbaserat perspektiv

abstract
I gränslandet mellan akademisk verksamhet och klinisk verksamhet ställs frågor
om relevans av att använda teoretiska begrepp på sin spets. Erfarenheter, förändringsprocess, utvärderingar och enkät relaterade till undervisning om vårdvetenskapliga begrepp i klinisk verksamhet analyserades utifrån principer för innehållsanalys och för existentiell hermeneutik. Syftet med det högskolepedagogiska
utvecklingsarbetet var att upptäcka och beskriva övergripande principer för framgångsrik undervisning om innebörder av teoretiska begrepp inom klinisk verksamhet. Resultatet visar att teoretiska begrepp kan ha stor betydelse inom klinisk
verksamhet om den som undervisar lyckas med balansgången mellan teori och
praktik. För att undervisning om teoretiska begrepp inom klinisk verksamhet ska
bli framgångsrik krävs att undervisningen präglas av tydlighet på flera områden
och att den utgår ifrån deltagarnas förutsättningar. Resultatet visar även på vikten
av att medarbetare med hög motivation att lära sig får företräde till utbildningar
av detta slag.
inledning
När jag hade arbetat som sjuksköterska inom psykiatrisk vård i tre månader sa min
dåvarande chef en dag till mig: Nu får du börja studera vårdvetenskap. Det var
hösten 1996 och jag blev anmäld till kursen ”Introduktion till vårdvetenskap”. Det
var min första kontakt med vårdvetenskap. För mig öppnades en ny värld av teoretiska begrepp som bidrog till en fördjupad reflektion över möten med människor inom barnsjukvård och psykoterapi. Sedan dess har jag befunnit mig i brytpunkten mellan akademisk verksamhet och klinisk verksamhet. Jag har försökt att
ta vara på och integrera erfarenheter och kunskap från båda dessa sammanhang
med förhoppningen om att kunna bidra till en bättre vård för personer med psy136
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kisk ohälsa. Jag har haft stor nytta av kunskap om teoretiska begrepp i min kliniska verksamhet.
bakgrund och problem
Mitt högskolepedagogiska utvecklingsarbete handlar om användningen av teoretiska begrepp i klinisk verksamhet. Jag har sedan 2004, parallellt med min forskarutbildning inom ämnet vårdvetenskap, undervisat 10 heldagar om vårdvetenskap
på en vuxenpsykiatrisk klinik i Västra Sverige. Jag tar mitt avstamp i denna erfarenhet, där jag har ställts inför många frågor och utmaningar. Jag har prövat olika sätt
att undervisa om teoretiska begrepp; ibland med ett lyckat och ibland med ett
mindre lyckat resultat. Jag har reflekterat över mitt sätt att undervisa och de förändringar jag har gjort, både i undervisningens innehåll och i dess upplägg. Jag har
även erfarenhet av att undervisa på högskolenivå men den undervisningen är inte
i fokus för detta utvecklingsarbete. Ett problem som har blivit tydlig i denna reflektion är att teoretiska begrepp i hög utsträckning uppfattas som för abstrakta för att
kliniskt verksamma personer ska uppleva sig ha användning av dem i sin vardagliga
arbetssituation. Mest svårtillgängligt är de vetenskapliga begreppen för vårdpersonal som arbetar kliniskt och som saknar högskoleutbildning men även vårdpersonal med högskoleutbildning uttrycker att de har svårt att se hur de kan ha nytta av
teoretiska begrepp i sin kliniska verksamhet. Har teoretiska begrepp låg relevans
för klinisk verksamhet eller handlar om hur de teoretiska begreppen kommuniceras och hur de kopplas till den kliniska verksamheten? För att försöka få svar på
frågor kopplade till detta problemområde vill jag se tillbaka på min undervisning
och analysera hur jag har förändrat den efter den respons jag har fått av kliniskt
verksamma personer. Jag avser också att söka svar i skriftliga utvärderingar av denna
undervisning samt i en enkät som ställdes till deltagarna i den senaste utbildningsomgången. Därigenom hoppas jag kunna upptäcka faktorer som kan ligga till
grund för förslag till förbättring av undervisning om teoretiska begrepp inom klinisk verksamhet.
syfte
Syftet med det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet är att upptäcka och beskriva övergripande principer för framgångsrik undervisning om innebörder av
teoretiska begrepp inom klinisk verksamhet.
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metod och genomförande
Utvald data (erfarenheter, förändringsprocess, utvärderingar och enkät relaterade
till undervisning om teoretiska begrepp i klinisk verksamhet) har analyserats enligt
principer för innehållsanalys (Elo & Kyngäs 2008) samt principer för existentiell
hermeneutik1 (Gadamer 2004).
Dataunderlaget utgörs av tre grupper av textmaterial:
Grupp 1 – Undervisningsmaterial från tio dagars undervisning (Grunden)
mellan 2004 och 2012 om vårdvetenskap på en vuxenpsykiatrisk klinik i Västra
Sverige. Utbildningen gavs en heldag per vecka under ett år och hade som syfte att
ge grundläggande kunskaper i psykiatrisk vård. Vårdvetenskap var det inledande
ämnet i utbildningen. Fem utbildningsomgångar har genomförts. De första tre
riktade sig till grundutbildade sjuksköterskor och skötare inom specialistpsykiatri.
De två senaste har även riktat sig till personal inom socialpsykiatri, kommunal psykiatri och boendestöd. Undervisningen i vårdvetenskap har i huvudsak handlar om
människosyn, världsbild och kunskapssyn, vårdvetenskap, hälsa, förståelse av sjukdom, lidande och välbefinnande, god vård och innebörden i ett öppet förhållningssätt. Sammanlagt har 94 personer deltagit i undervisningen. I den sista utbildningsomgången ersattes en individuell kursuppgift av en individuell uppgift att
genomföra en intervju med en brukare/patient samt att ge skriftliga personliga
reflektioner över mötet med patienten/brukaren och genomförandet av intervjun.
Grupp 2 – Kursdeltagarnas skriftliga utvärderingar från dessa undervisningstillfällen. Undervisningen har utvärderats med hjälp av förvalsfrågor och personliga kommentarer avseende innehåll, framförande och användbarhet. 84 av 94
deltagare lämnade utvärderingar.
Grupp 3 – Enkät med sex öppna frågor om teoretiska begrepp i klinisk verksamhet 2013. Enkäten besvarades av alla 26 deltagare i 2012 års ovan beskrivna undervisning om vårdvetenskap. Följande frågor ställdes: 1. Hur har det varit för dig
att möta och ta till dig de teoretiska begrepp som har presenterats i de olika delmomenten i Grunden? 2. Vill du ge exempel på några teoretiska begrepp som du
1
Existentiell hermeneutik, enligt Hans-Georg Gadamer (2004), fokuserar på ontologiska frågor i relation till textens mottagare.
Han menar att det inte finns någon färdig metod för att finna ”sanningen”. Det är istället ett kritiskt möte mellan det studerade och
mottagarens egna tankar och erfarenheter som öppnar upp för att förståelseprocessen inleds. Det i sin tur ger en fördjupad
förståelse av betydelsen hos det som studeras. Tradition och verkningshistorisk medvetenhet, fördom, förståelsehorisont liksom
öppenhet är viktiga begrepp inom existentiell hermeneutik. Öppenheten handlar om att ha en äkta vilja att försöka förstå, en
strävan efter att förstå textens annathet, att vidga sin förståelsehorisont och att problematisera i alla faser av analysen. Tolkningens
validitet bygger på att det finns en tydlighet i hur resultatet har växt fram, att huvudtolkning och deltolkningar inte motsäger
varandra utan istället bildar en förståelig helhet. Tolkningen ska vara meningsfull, vilket innebär att resultatet ska förmedla
upplevelsen av att man har fått ett svar på frågor som ställts.
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tycker att du har kunnat ta till dig och som har varit till hjälp i ditt vardagliga arbete? Vad är det som har gjort att du tycker att dessa begrepp är användbara? 3. Hur
skulle du önska att undervisningen ska vara upplagd för att det ska bli lättare att ta
till dig teoretiska begrepp? 4. Vad tycker du om att läsa vetenskapliga artiklar? Vad
är viktigt för att du ska vilja läsa en vetenskaplig artikel? 5. Under kursdagarna om
vårdvetenskap arbetade vi med teoretiska begrepp som har med synen på sjukdom
och hälsa samt lidande och god vård att göra. Har kunskapen om dessa begrepp
påverkat ditt sätt att förstå och möta personer med psykisk ohälsa? Beskriv gärna
hur? 6. Övriga synpunkter?
Analys steg 1
Data i grupp 2 och 3 (fråga 1, 3 och 4) har analyserats utifrån följande frågor: Vad
har underlättat och visat sig fungera och inte fungera i undervisning om innebörder av teoretiska begrepp inom klinisk verksamhet? Fem kluster av innehåll formulerades utifrån analysen av deltagarnas utvärderingar och enkätsvaren.
Analys steg 2
Med resultatet från denna del av analysen som bakgrund ställdes följande frågor
till data i grupp 1 samt fråga 2, 5 och 6 i grupp 3: Hur förstod jag vad som fungerade
och inte fungerade? Vilka förändringar gjorde jag? Vad hjälpte? Innehållet fördes
till de kluster som formulerats i första steget i analysen. Ett nytt kluster tillkom.
resultat
Resultatet inleds med en presentation av övergripande principer för framgångsrik
undervisning om innebörder av teoretiska begrepp inom klinisk verksamhet. Därefter följer ett reflekterande resonemang om vad som framkommit i analysen av
undervisning om innebörder av teoretiska begrepp inom klinisk verksamhet, i relation till de övergripande principerna och till relevant litteratur. Citat markeras med
mindre stil.
Villkor för framgångsrik undervisning om innebörder av vetenskapliga begrepp inom
klinisk verksamhet
Föreliggande utvecklingsarbete visar på följande villkor som behöver vara uppfyllda för att undervisning om innebörder av teoretiska begrepp ska vara framgångsrik inom klinisk verksamhet. Dessa villkor har sammanfattats under rubrikerna Tydlighet och Undervisning utifrån deltagarnas förutsättningar.
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Tydlighet
• Tydlig målsättning som genomsyrar och syns i undervisningens upplägg
• Tydlig kompetens och erfarenhet hos den som undervisar
• Tydligt fokus på lärande för förståelse
• Tydlig koppling till nytta i det vardagliga arbetet och för patienten/brukaren
• Tydligt och strukturerat upplägg med återkommande sammanfattningar
• Tydliga åhörarkopior
Undervisning utifrån deltagarnas förutsättningar
• Undervisningen som är anpassad efter deltagarnas förutsättningar att lära
• Undervisning som utgår ifrån deltagarnas kliniska sammanhang och erfarenhet
• Utrymme för diskussion och reflektion
• Variation i undervisningsformer - att se, lyssna, diskutera, reflektera, diskutera, erfara och gestalta.
• Lyhördhet och dialogförmåga hos föreläsaren
Undervisning om innebörder av teoretiska begrepp inom klinisk verksamhet
I alla kurserna fanns det deltagare som uttryckte att de inte lärde sig något nytt och
att de inte hade någon som helst nytta av teoretiska begrepp. En deltagare uttryckte det såhär: Teoretiska begrepp har ingen betydelse då jag ändå förstår de jag möter
och jag har ett bra och fungerande möte med de personerna. Det är därför adekvat att
ställa frågan om teoretiska begrepp överhuvudtaget behövs inom undervisning i
klinisk verksamhet. Är det kanske så som en person uttryckte det att det räcker med
mänsklig erfarenhet och medmänsklighet? Kanske speglar dessa synpunkter en ovana att reflektera över abstrakta teoretiska begrepp och är därför ett uttryck för att
man värjer sig mot det som upplevs ovant. Kommentarer i utvärderingar och enkätsvar om betydelsen av relevanta teoretiska begrepp och vikten av att förstå mer
talar emellertid för motsatsen. Till exempel: Det är svåra begrepp men de har gjort
att jag har börjat fundera mer på mitt sätt att vårda.
Analysen visar emellertid på ett stort antal villkor som var förknippade med att
det skulle upplevas som relevant och intressant. Ett villkor är att det finns en tydlig
koppling mellan de teoretiska begreppen och en upplevd nytta för det vardagliga
arbetet. Nytta beskrivs både som att det är användbart för att ge en god vård och
för att bättre förstå patienten/brukaren. Den tydliga kopplingen till nytta visar att
deltagarna har patientens/brukaren bästa i fokus men skulle även kunna vara ett
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uttryck för att det dagliga vårdarbetet är så påfrestande att det inte finns utrymme
för fördjupad reflektion. Intresset för att få möjlighet till en fördjupad kunskap
talar emellertid för det första alternativet. Svaren i enkäten ger uttryck för att de
teoretiska begreppen har bidragit till en bättre förståelse av människan bakom diagnosen och för patientens situation. Entwistle (2009) betonar att kunskapen som
förmedlas upplevs som meningsfull kunskap (meaningsfulness) för att lärandeprocessen ska ta fart. Motivation av detta slag kan enligt Entwistle (2009) påverka
minnet och dess olika funktioner positivt.
I utvärderingar och enkätsvar lyfts framförallt två teoretiska begrepp fram som
goda exempel: livsvärldsperspektiv2 och vårdlidande3. Kunskap om innebörden i
dessa begrepp har enligt utsagor från deltagare förändrat både deras syn på sig
själva, på vård och på patienten. Här följer fyra utsagor om betydelsen av begreppet
livsvärldsperspektiv:
Jag tänker mer på patientens egen upplevelse och verklighet och att den kan vara helt annan
än min upplevelse som vårdare.
Har förstått att patienten har tolkningsföreträde och inte vårdaren.
Det har påverkat mitt sätt att förstå och möta personer med psykisk ohälsa. Jag känner mig
lugnare och tryggare i samtal och gör att jag tänker ett steg längre. Jag har också blivit
mjukare och en bättre lyssnare.

För att underlätta för deltagarna i utbildningen att ta till sig det filosofiskt komplicerade begreppet livsvärld tog jag ett avstamp i deltagarnas livsvärld. Det innebar att jag kopplade det till betydelsefulla upplevelser i deras liv, använde begrepp
som används kliniskt samt utgick ifrån kliniska erfarenheter. Jag inledde med övningar då de fick berätta för varandra om en betydelsefull situation i sina egna liv.
De fick genom denna övning träna sig i att lyssna efter vad som var betydelsefullt
för den som berättade och att ställa öppna frågor för att kunna förstå den berättande personens perspektiv bättre. De fick också läsa en berättelse som utan att
använda begreppet livsvärldsperspektiv visade på hur det är att bli bemött både av
vårdare som har ett livsvärldsperspektiv och vårdare som inte har det4. I mina försök att göra begreppet livsvärldsperspektiv begripligt hänvisade jag till Toombs
2
Begreppet livsvärld har sin huvudsakliga grund i Edmund Husserls (1859-1938) filosofi. Livsvärlden är människors mångfacetterade levda tillvaro (Bengtsson 1998). Den innefattar människors subjektiva erfarande i en tillvaro som delas med andra människor.
Livsvärlden är inte endast begränsad till nutid utan inrymmer även människors tidigare erfarenheter och den historia som delas
med andra människor. Att ha ett livsvärldsperspektiv handlar därför om att utgå ifrån människor levda erfarenheter.
3
Begreppet vårdlidande ingår tillsammans med begreppen livslidande och sjukdomslidande i Erikssons teori om lidande (Eriksson
1994). Livslidande är det lidande som är relaterat till vad det innebär att vara människa. Sjukdomslidande är det lidande som
upplevs i relation till sjukdom och behandling. Vårdlidande är det lidande som åsamkas patienten på grund av vårdande eller brist
på vårdande. Det uppstår ofta på grund av bristande kunskap och reflektion hos vårdare.
4
Sjödin, T. (2005). Med hjärtat i handen. Omvårdnadsmagasinet, 3, 33.
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(1992) beskrivning av olika perspektiv på synen på sjukdom. Hon beskriver skillnaden mellan ”att ligga i sängen och att stå bredvid sängen”. Först efter att på olika
sätt ha förmedlat innebörden av begreppet presenterade jag den vetenskapsteoretiska benämningen.
Begreppet vårdlidande bidrog enligt enkätsvaren till en fördjupad förståelse av
den maktposition som vårdare inom psykiatrisk vård har och det ansvar som följer
på det.
Hade aldrig tänkt på att det finns vårdlidande – nu har jag med mig detta varje dag i mitt
arbete.
Begreppen om lidande fick mig att helt ifrågasätta mitt sätt att bemöta och mig själv.
Jag har förstått hur mycket vårdlidande vi åsamkar patienten. Det är kanske värre än deras
sjukdomslidande.
Dessa begrepp har gett mig ord som gör att jag är bättre på att förklara när jag pratar med
andra.
Har gjort att jag lyssnar mer på patienten och utgår ifrån patientens syn på vad som är ett
lidande.

Parallellt med min erfarenhet av att undervisa om teoretiska begrepp i klinisk
verksamhet har min syn på kunskap, undervisning och lärande tydliggjorts. Kunskap och lärande kan innebära olika saker beroende på vilken slags kunskap som är
i fokus och vad som är syftet med undervisningen. Det som framstår tydligast i
analysen av de förändringar (mot ökad tydlighet utifrån deltagarnas förutsättningar) jag har gjort är en mer eller mindre medveten strävan att undervisa så att deltagarna ska få en fördjupad förståelse. Det har format min pedagogiska grundsyn så
att syftet med undervisning är att lära ut för att studenten ska förstå, oavsett typ av
kunskap och sammanhang. Det innebär att även faktakunskaper som behöver läras
in behöver förpackas i en ram som ökar förståelse och motivation till att lära. Föreläsaren måste tala ett begripligt språk så att man kan förstå innebörden av begreppen. Toombs (1992) beskrivning av olika perspektiv på synen på sjukdom som
en skillnad mellan ”att ligga i sängen och att stå bredvid sängen” skulle, som jag ser
det, även kunna appliceras på lärande. Ett lärande som tar sin utgångspunkt i studentens/medarbetarens perspektiv (att ligga i sängen), istället för lärarens perspektiv (att stå bredvid sängen), främjar en fördjupad förståelse. Bowden & Marton
(1998) företräder en syn på lärande som handlar om att lära sig urskilja aspekter,
att förstå hur något varierar, att förstå skillnad på fokus och bakgrund, att förstå
utifrån vilket perspektiv något betraktas, att fokusera på objektet för lärande istället för själva lärandeakten samt att förstå relationen mellan helar och delar i det
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som ska läras. Dessa aspekter fokuserar på förståelse. De ligger nära den fenomenologiska kunskapsteori som utgör grunden i min forskning (Rusner 2012) och är
lätta att integrera i min pedagogiska grundsyn.
Analysen visar även att undervisningen måste vara anpassad efter deltagarna.
Den behöver utgå ifrån deras situation och erfarenhet. Det tar tid att förstå nya
teoretiska begrepp som upplevs som svåra. Därför behövs utrymme för reflektion
och diskussioner på ett sätt som uppmuntrar till fördjupad förståelse och som förmedlar känslan av att det är möjligt att lära sig. Detta är även något som framkom
i analysen av hur jag har förändrat undervisningen över tid. Inför varje ny undervisningsomgång anpassade jag den mer och mer till målgruppen. Jag reflekterade
över deltagarnas bakgrund och erfarenhet, vad som var deras primära behov, vad
jag ville uppnå med föreläsningen och vad jag kunde göra för att uppnå syftet. En
sådan undervisning ställer krav på den som undervisar. En deltagare säger: Man
kan använda teoretiska begrepp både på ett sådant sätt att man förstår bättre och på
ett sätt som gör att man inte begriper något överhuvudtaget – det beror på om föreläsaren kan göra dem begripliga eller inte. Analysen pekar på att det är lättare att ta till
sig undervisningen om föreläsaren är lugn och tydlig, vilket kanske skulle kunna
kopplas till deltagares upplevelser av obehag av att inte förstå. Även egenskaper
som ödmjukhet och lyhördhet nämns. Entwistle (2009) betonar att det är nödvändigt fånga studenternas uppmärksamhet (attention). Det framkommer också tydligt i utvärderingar och enkätsvar att undervisningen måste vara intressant och att
föreläsaren behöver vara engagerande och förmedla att ämnet är viktigt. En annan
viktig faktor som verkar påverka deltagarnas motivation och förmåga att ta till sig
undervisningen är om föreläsaren upplevs som kompetent och erfaren inom sitt
område.
Analysen visar även på vikten av att beakta att människor är olika och därför lär
sig på olika sätt. Det ställer också krav på att variation i undervisningsformer och
en pedagogisk bredd i sättet att lära ut. Bron & Wilhelmsson (2005) lyfter fram
möjligheter med ett problembaserat lärande och ett lärande utifrån livsberättelser.
De menar att reflektion i relation till ämneskunskaper och egna erfarenheter innebär en frigörande kraft till förändring som också gör det möjligt att upptäcka och
överskrida egna referensramar. Race (2001) är mer praktisk och talar om att varje
lärare behöver ha en verktygslåda med olika sätt att förmedla kunskap. Analysen i
detta utvecklingsarbete pekar mot att det handlar om att variera sig med syftet att
möta studenters individuella behov kopplat till deras lärande. Analysen visar även
på ett lärande genom olika sinnen, genom kroppen och genom interaktivitet. Ett
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lärande som syftar till förståelse behöver därför innefatta moment av att se, lyssna,
diskutera, reflektera, diskutera, erfara och gestalta. Undervisningen som analyserats i detta utvecklingsarbete har genomgått en förändring från att till stor del ske
genom föreläsningar och till viss del gruppdiskussioner till att innefatta alla ovan
nämnda former. Den positiva effekten av att använda filmer5 för lärande har återkommande betonats i utvärderingar och enkätsvar. En av deltagarna uttrycker det
som att filmer om ohälsa gör det lättare att förstå vad de teoretiska begreppen betyder.
Hörberg, Ozolins och Ekebergh (2011) har undersökt användande av film i undervisning i vårdande sammanhang. De visar bland annat att filmer, genom att relatera teori till meningsfulla sammanhang, öppnar för en djupare och bredare förståelse av vård.
Bringing caring science to life takes place when one is moved and touched in several senses.
This enables learning – supported by reflection – to be vitalized, incorporated, and related
to one’s own nursing. (Hörberg, Ozolins & Ekebergh 2011, s. 3)

Analysen av data från alla tre grupperna visar också att ett tydligt, lättöverskådligt och strukturerat upplägg med återkommande sammanfattningar av det viktigaste underlättar för lärande om innebörder av teoretiska begrepp i klinisk verksamhet. Det beskrivs som betydelsefullt att det finns en tydlig röd tråd i upplägget
för att man ska kunna ta till sig undervisningen, speciellt om ämnet är tungt. Lärandet underlättas genom återkommande sammanfattningar av huvudbudskapet och
återkoppling till föregående undervisning. Denna insikt har resulterat i att jag har
lagt ner mer tid på PowerPoint bilderna som deltagarna får med sig som åhörarkopior. Målsättningen har varit att de ska känna sig trygga i att det viktigaste finns i
detta underlag och att det hjälper dem att lyssna mer aktivt.
Detta utvecklingsarbete beskriver en förändrad pedagogik från ett förmedlingsperspektiv till ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Utvecklingsarbetet visar
också att teoretiska begrepp kan ha stor betydelse inom klinisk verksamhet om den
som undervisar lyckas med balansgången mellan teori och praktik. Kanske gäller
denna utmaning i lika hög grad undervisning på högskolenivå som i klinisk verksamhet? Den som undervisar har ett stort ansvar för att lära ut på ett inspirerande
sätt men analysen väcker också frågor om deltagarnas ansvar. Deltagare som saknar
motivation för att ta till sig ny kunskap är svåra att motivera. Det är en viktig faktor
som behöver beaktas på chefsnivå. Det optimala är att medarbetare med hög motivation att lära sig får företräde till utbildningar av detta slag.
5

Följande filmer har använts i undervisningen: Awakenings, A Beautiful Mind, Patch Adams, Tisdagar med Morrie
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teori i praktik

–

laborationer i affärssystem

sammanfattning
Nuförtiden har industriföretag någon form av affärssystem, ERP (Enterprise Resource Planning). De flesta studenter som läser med utbildningsinriktning Industriell ekonomi kommer att komma i kontakt med ett sådant system i sin yrkesutövning. ERP är komplext och omfattar de flesta delar av ett företags affärer, så
därför avgränsas detta arbete till att enbart beröra material- och produktionsstyrningsdelen, MPS.
Inom utbildningen existerar ett antal kurser som successivt fördjupar studenternas teoretiska kunskaper inom ämnesområdet logistik. Utgångspunkt för laborationen är att undervisa studenterna i relevanta moduler inom MPS med hjälp av
en miljö som kan simulera dessa delar. En teoretisk beskrivning av affärstransaktioner som sker inom och mellan företag ger parallellt med simuleringens olika delar
ett sammanhang. Studenterna bemannar de olika stationerna och genomför ett
scenario som beskriver ett fiktivt förlopp under en viss tidsperiod. Med jämna mellanrum stoppas simuleringen för gruppdiskussioner i syfte att ge återkoppling och
tillfälle till reflektion och korrigering av gruppens agerande. Arbetsuppgifterna
roteras och ytterligare aktiviteter simuleras med mellanliggande gruppdiskussioner. Fokus i gruppdiskussionen är att nå en äkta diskussion med en problematiserande och öppen prägel.
De teoretiska avsnitt som tidigare undervisats ges genom denna laboration en
möjlighet att omsättas i praktisk handling med möjlighet till reflektion och ifrågasättande.
Nyckelord: ERP, laboration, utbildning
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bakgrund
Idag innehåller undervisningen utöver föreläsningar även seminarier, praktikfall,
spel av olika slag inom ämnesområdet samt förenklade laborationer i datormiljö.
Att tydligare kunna åskådliggöra de effekter som tillämpning av inlärda teorier för
med sig i reell företagsmiljö är angeläget. Undervisning i ERP på olika nivåer blir
allt vanligare i universitetsvärlden. Denna rapport inriktar sig på att problematisera den applikationsinriktade ämnesinriktningen där systemtekniken får stå tillbaka för den praktiska tillämpningen.
Tanken är att studenterna ska få en översiktlig genomgång av kopplingen mellan undervisningsteorierna och hur ett MPS-system är uppbyggt för att kunna
hantera operativa situationer. De moduler som är relevanta för laborationen poängteras, de övriga läggs åt sidan.
Den praktiska tillämpningen av teorierna och dess konsekvenser i reell företagsmiljö är endast rudimentärt behandlad inom utbildning idag. En fördjupning
inom detta område är såväl efterfrågad som angelägen.
ERP – Vad är det
ERP (Enterprise Resource Planning) är en form av grundsystem som finns i nästan
samtliga företag idag. Affärssystem kan man också benämna det. Dessa system existerar i flera olika former och storlekar på marknaden. De allra flesta är stora och
komplexa med mängder av integrerade funktioner. Det är också syftet med ett integrerat system, att samarbetet mellan de olika delarna ska förenklas, men baksidan
är att det blir ganska komplext.
ERP – inom industrin idag
Idag inom industrin existerar en mängd olika system vilka erbjuder företagen en
stor flora av olika möjligheter att styra och kontrollera sina logistikflöden. Vilket
visas av PLAN (2005), så är kopplingen mellan valt sätt att arbeta och det systemstöd som erfordras ofta ett resultat av historik eller att systemet kunde erbjuda en
lösning. Ett skäl att lära studenter att koppla teori till praktik är att öka de aktiva
val av styrmetoder som används.
ERP – inom utbildningen idag
Då ett system är så komplext, finns det stora bekymmer att kunna lära ut detta på
ett effektivt sätt. Detta har medfört att undervisningen idag blivit väldigt funktionsinriktad och mer av karaktären att visa studenterna hur det går till med resul147

tat att en förståelse är svår att uppnå. Idag blir det mest en förmedlingspedagogik
där föreläsaren förevisar och studenter i stort sätt lär sig att trycka på knappar för
att se att något händer.
Inom Ingenjörshögskolan ges en utbildning inom Industriell Ekonomi på två
nivåer, högskoleingenjör och magister. I dessa olika nivåer kommer ERP in på flera
kurser, från de grundläggande inom logistik, genom hela logistikblocket till den
mer riktade kursen Logistiska Stödsystem vilken ges på magisternivå. Inom dessa
kurser existerar det ERP-laborationer i olika omfattning. Då dessa moment oftast
är värderade till någon eller några poäng är det en utmaning att kunna ge studenterna så mycket insikt i systemens koppling till teorierna som möjligt utan att det
enbart blir förmedling. För att göra detta på ett riktigt sätt finns det exempel på
utbildningar som är på 4-5 år vilka enbart behandlar ERP (Boyle 2007).
syfte
Det utvecklingsarbete som presenteras här drivs av utmaningen att lära studenterna att koppla den teori som undervisas i diverse logistikkurser till en praktisk
utövning av ett affärssystem. Viktigt är att studenterna, oberoende av system kan
se de relevanta teorierna och omsätta dem i en systemvärld. Ytterligare en drivkraft
är att förbereda studenterna på den verklighet som de kommer att befinna sig i
inom sina framtida yrken. Då vår devis på Högskolan i Borås är Vetenskap för
Profession, så är den praktiska kopplingen viktig. De allra flesta kommer att vara
användare av systemen men ett flertal kommer även att medverka vid vidare- och
nyutveckling av system.
teori
I detta avsnitt presenteras några modeller som kan vara av värde vid inlärning vilken är riktad mot att lära sig ERP. Det är en generell del som beskriver teorier om
lärande vilket vi senare kommer att använda i kontexten att förstå hur ett affärssystem kan vara uppbyggt.
Enligt Toohey (1999) kan en enkel modell för inlärning innehålla följande steg:
1. Träffar på eller blir introducerad till idén
2. Lära sig mer om det
3. Prövar på
4. Får återkoppling
5. Reflekterar och justerar
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De olika delarna förklaras kortfattat nedan:
Introduktion till problemet: Denna kan ske på flera olika sätt genom att förklara
för studenterna, demonstrera något exempelvis på video eller låta dem läsa en text
där något nytt blir introducerat.
Lära sig mer om det: Detta steg sker genom att studenterna börjar göra informationen till sin egen genom att höra, se och känna. Trots att det i steg 2 är mycket
föreläsning för studenter är det viktigt att det inte bara blir en passiv inlärning för
studenterna utan att de får möjlighet att ställa frågor och relatera det till sina övriga förmågor.
Prövar på: I detta steg ska studenterna träna på de nya kunskaperna genom
övningar eller att svara på frågor. Här testar studenterna sina förmågor och ser sina
luckor i kunskap kontinuerligt.
Får återkoppling: Oftast kommer detta ifrån lärare eller andra studenter och då
oftast i direkta kommentarer på deras prestation. Ibland kan detta uppfattas konfronterande och då kan en egen jämförelse med en experts arbete vara mycket
bättre.
Reflektera och justera: Här gör studenterna en egen reflektion om vad de lärt och
vad de skulle behöva lära sig mer om. Utkomsten efter detta steg är att du börjar om
på ett steg ovan. Antingen i Lära sig mer om det och får en fördjupning eller breddning av kunskapen eller att börja om på Prövar på för att träna mer och bli mer
säker på vissa delar som saknats tidigare. Denna iteration är ständigt pågående i
denna typ av process.
Race (2007) beskriver praktiskt arbete som en del att öka möjligheten till inlärningen. Där beskrivs bland annat fördelar som det innebär att lära sig genom att
göra vilket i många fall är en bra grund för att nå en högre förståelse. Det finns även
nackdelar såsom att det är svårt att simulera eller åstadkomma hela processen utan
oftast är det slutresultatet som bedöms och det kan dessutom vara svårt att bestämma vilka praktiska kunskaper som ska testas.
Wilhelmsson (2004) beskriver att gruppsamtal kan nå en dialogisk kvalitet.
Om dialog uppnås är det oftast beroende på om samtalet präglas av symmetri eller
asymmetri vilket i sin tur visar på vilken maktaspekt som det är i kommunikationen. I symmetriskt samtal är makten balanserad medan det i asymmetriskt samtal
uppstår dominans och underordning. En ytterligare aspekt som påverkar samtalet
är könsaspekten, där oftast kvinnor samtalar på kooperativt bekräftande sätt medan män tenderar att bli mer kompetitivt, tävlingsinriktade. Dessa fyra kan kombineras enligt nedanstående figur.
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Symmetriska

Asymmetriska

Kooperativa

Äkta dialog

Falsk dialog

Kompetitiva

Äkta diskussion

Falsk diskussion

Figur 3.1. Olika typer av gruppsamtal enligt Wilhelmsson (2004)

Äkta dialog: Spontan, relationsinriktad och öppen prägel
Falsk dialog: Spontan, ensidig och sluten prägel
Äkta diskussion: Problematiserande och öppen prägel
Falsk diskussion: Problematiserande, kampinriktad och irriterad prägel
Symmetriska dialoger är lärbefrämjande, till skillnad från sina falska dito. Läraren har, genom att skapa rätt förutsättningar, möjlighet att påverka dialogen i
denna riktning. Planering, lämplig lokal, samtalsregler och samtalsämne är saker
som läraren i förväg noga bör tänka igenom. Inom givna ämnesramar är emellertid
innehållet helt och hållet studenternas. Läraren deltar alltså inte aktivt i samtalet
men håller i tiden och summerar vid behov.
Caseundervisningens utgångspunkt är ett konkret fall där syftet är att motivera
studenterna genom att använda verkliga händelser. Enligt Wilhelmsson (2004)
kan även så kallade fiktiva case användas. Historien är i dessa fall skapad av läraren
men undervisningssituationen är densamma. Syftet avgör vad som är lämpligast
men även ”bäst före datum” och kostnadsaspekten påverkar valet. Ett fiktivt case
kan ofta skrivas såväl snabbt, billigt som ändamålsenligt. All case-undervisning
förutsätter att ett antal viktiga villkor är uppfyllda. Ett case måste således:
• ha mer än en möjlig lösning och får inte inbjuda till att gissa svaret
• kunna tolkas på olika sätt med olika slutsatser som följd
• vara en subjektiv betraktelse utifrån en persons synvinkel
• vara situationsbundet, vilket relaterar lärandet till tidigare erfarenheter hos
studenten
praktik
I denna del beskrivs avgränsning av själva laborationen och en beskrivning ges
också hur den ska genomföras.
Ämnesanknytning
Nuförtiden har industriföretag någon form av affärssystem (ERP). Syftet med ett
affärssystem är i huvudsak att administrativt stödja företagets ledning och övriga
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aktiviteter. Val av systemets storlek och komplexitet beror bl. a. på företagens inriktning, storlek och logistiska krav.

Figur 4.1. ERP-system och exempel på ytterligare stödfunktioner.

Företag kan enligt Olhager & Rapp (1985) i huvudsak välja mellan tre skilda
metoder för att få fram applikationsprogramvaran:
• Egenutvecklade system
• Standardsystem
• Skräddarsydda system
Avgränsning
Tillverkande och/eller distribuerande företag har således oavsett storlek och inriktning vanligtvis någon form av datorbaserat stöd för sin verksamhet. Detta kallas i
sin mest omfattande form för ERP-system (affärssystem) som i sin tur är uppbyggda
av ett antal moduler där urval görs beroende på strategi, behov, inriktning etc. Eftersom simuleringen skall vara generell genomförs denna i ett standardsystem utan
anpassningar. Dessa är företagsspecifika och den typen av funktionalitet ligger utanför simuleringens ramar. Ett affärssystem kan beskrivas utifrån ett antal moduler
och figuren nedan (figur 4.2.) visar ett exempel på uppdelning (fritt efter Jonsson
2008). Eftersom simuleringen i ett inledande skede (riktad mot Log2-kursen) skall
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behandla frågeställningar inom material och produktionsstyrning görs en ytterligare avgränsning att omfatta delar av modulerna Distribution och Produktion.

Figur 4.2. Avgränsning, laboration i ett inledande skede riktad mot kursen Log-2

Ett moduluppbyggt MPS-system består enligt Olhager & Rapp (1985) av nedanstående delar:
• Grunddata
• Artikelregister
• Strukturregister
• Operationsregister
• Register med Produktionsgrupper
• Kundorderhantering
• Materialplanering
• Behovsplanering
• Inköpsplanering
• Produktionsorderhantering
Dessutom ingår följande moduler, men dessa kommer inte initialt att omfattas
av simuleringen:
• Produktionsuppföljning
• Förkalkylering
• Efterkalkylering
• Beläggningsplanering
• Övergripande resursplanering
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Genomförande
Laborationen skall ges en operativ inriktning. Detta innebär att strategiska och taktiska val inte direkt laboreras. Däremot bör dessa förutsättningar presenteras med
koppling till specifika situationer så utgångsläget och generella mål för den simulerade
verksamheten är begripliga för var och en. Genomförandet går till på följande sätt:
• Studenterna bemannar de olika stationerna och läser igenom sin arbetsinstruktion
• Information från kunder och leverantörer presenteras fortlöpande och tas
omhand ”for action”
• Kalendertiden simuleras på dagligbasis, dvs. applikationen möjliggör att
tidsförflyttning simuleras, alternativt att systemets klockhastighet ställs i
relation till ledtider etc. så effekterna av ens agerande slår igenom
• Nya händelser (i förväg schemalagda) aktiveras fortlöpande och studenterna agerar
• Vid givna tidpunkten sker återsamling med diskussion av händelseförloppet
• Öva förmågan att kunna bidra till kunskapsgenererande samtal, dvs att
kunna lyssna och samtidigt kunna hävda sin egen mening
• Utveckla förståelsen för ämneskunskapen – genom att förklara för andra
ges tillfälle till bearbetning
• Integrera teoretisk kunskap med egna erfarenheter
• Övning i samarbete och demokratiskt förhållningssätt (Bron &
Wilhelmson 2005)
• Vi skapar förutsättningar för lärande genom variation genom att studenterna cirkulerar mellan de olika stationerna under laborationens gång
Baserat på Tooheys teorier kan genomförandet sammanfattas enligt följande:
• Introduktion av laboration – miljö, innehåll, roller
• Simulering av aktiviteter
• Bryta efter ett antal tidsperioder
• Nyckeltal följs upp i simuleringen
• Studenter samlas för gemensam återkoppling – Dialog
• Lärare leder och summerar samtal
• Lärare kan varva med kortare teori
• Återkoppling ger tillfälle till reflektion och justering
• Rotation mellan roller för att ge variation
• Simulering i ett antal iterationer med mellanliggande reflektion och justering
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Innehåll
Ambitionen med laborationen är inte att på något sätt vara funktionsmässigt heltäckande. Däremot skall vissa speciella situationer inom givna avsnitt simuleras
med målsättning att tydligt omsätta aktuella teoriavsnitt i praktisk tillämpning.
Läraren går inledningsvis igenom olika aspekter som styr val av system, dess omfattning och innehåll. Komplexiteten betonas liksom hur olika företagsstrategier,
storlek, mål etc. påverkar valet och att man inte entydigt kan påvisa ”bästa alternativ”. Avsikten är att erbjuda ett urval av frågeställningar i på förhand givna planeringsmiljöer och möjlighet att kritiskt granska hur olika val påverkar logistiska
”nyckeltal” för det aktuella testföretaget.
Utifrån planeringsmiljön baseras laborationen på händelser genererade av kunder
och leverantörer. Dessa renderar transaktioner av olika slag i applikationen och dess
effekter skall hanteras av de interna processerna inom ramen för givna förutsättningar.

Figur 4.3. ”Innehåll laboration”

Det bör speciellt framhållas att affärssystemet kan erbjuda ett kvalificerat beslutsstöd som tar hänsyn till företagets planeringsmetoder enligt Olhager & Rapp
(1985, s. 28).
Roller
De olika operativa funktionerna bemannas och tydliga instruktioner skall finnas
med de direktiv som gäller. Olika organisationsformer diskuteras knutet till det
aktuella företagsexemplet och de olika rollerna gås igenom. ”Arbetsbeskrivningar”
för rollerna delas ut och kommenteras varefter simuleringen startar. Exempel på
roller som studenterna skall öva är:
• Inköp/materialanskaffning
• Leveransbevakning
• Detaljplanering
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•
•

Lagerstyrning
Utleveransrapportering

Figur 4.4. ”Roller laboration”

Ett antal impulser simuleras, vilka påverkar de operativa funktionerna att agera.
Det simulerade företagets mål skall vara nedbrutna till delmål för respektive roll
och planeringsfilosofierna skall vara kända. Studenterna skall agera i enlighet med
förutsättningarna för att tillgodose dessa mål i möjligaste mån. Vid givna tidpunkter görs avstämningar och man diskuterar i grupp de uppstådda situationerna och
alternativa val. Variation i frågeställningar skall kunna erbjudas studenterna i syfte
att fördjupa och skala laborationen för att förbättra inlärningen
Kund/leverantörsrollerna kan med fördel agera impulsgivare till laborationen
(efter givet schema). Här kan man alltså simulera:
• Olika önskemål från kund och hur dessa skall tas omhand och dess konsekvenser avseende kostnader, nyckeltal, servicebegrepp gentemot andra
kunder etc.
• Störningar från leverantörer och motsvarande påverkan
• Andra relevanta aspekter som påverkar de simulerade funktionerna
slutsats
Då en laboration genomförs på det sätt som beskrivs i detta arbete ser författarna
att det finns en möjlighet att nå de övergripande mål som var givna i förutsättningarna. Möjligheten finns för studenterna att kunna omsätta den undervisade teorin
till en praktisk utövning i ett affärssystem. Då applikationsprogramvaran skall
innehålla alla funktioner inom MPS kan en successiv utvidgning av problemställningar skapas i takt med studenternas förvärvande av teoretiska kunskaper under
utbildningstiden. På så sätt kan nivåerna mellan de olika kurserna eskaleras och
med detta kan den röda tråden skapas där studenterna känner igen sig men lär sig
mer och förstår mer för varje tillfälle.
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Förutom de uppenbara möjligheterna uppenbarar sig ett antal svårigheter där
en kan vara att man trots allt fastnar i ett rent handhavande av systemet och inte
når den förståelse som krävs.
En ytterligare risk är att den att önskvärda dialogen inte uppnås under feedback-momentet och därför får studenterna svårt att själva skapa den ökade kunskapen inför nästa cykel. Ett sista problem kan vara att komplexiteten i dessa system
trots allt är så stor att förståelsen drunknar i mängden.
framtida arbete
Marknaden av ERP-system och andra typer av affärssystem består av ett antal olika
aktörer med lösningar lämpade för företag med olika storlek och inriktning. Några
av dessa aktörer dominerar och man vänder sig i huvudsak till större företag och
koncerner. För mindre och medelstora företag finns alternativa lösningar som inte
är lika omfattande avseende funktioner och moduler. Dessa lösningar kan i många
situationer vara fullt tillräckliga för att stödja verksamhetens krav och ambitioner.
Kostnaden för en lyckosam implementering/byte av affärssystem överskrider ofta
satta ramar såväl i kalendertid såsom kostnader. Helt egenutvecklade system eller
företagsunika lösningar vilka integreras med standardsystem är också vanligt förekommande lösningar till val av affärssystem.
De företag som önskar att datorisera sina rutiner i ett system kan alltså välja mellan
framför allt tre skilda metoder för att få fram applikationsprogramvaran enligt
Olhager & Rapp (1985)
• Standardsystem
• Egenutveckling av system
• Skräddarsytt system
Neutralitet skall hållas gentemot leverantörsval även om den konkreta laborationen genomförs i specifika applikationer. Det är emellertid önskvärt att varje
användares gränssnitt mot applikationen är så anpassat som möjligt efter de arbetsuppgifter som skall simuleras så handhavandeproblematiken i möjligaste mån kan
undvikas. Möjligheten att spara varje laboration som separata sessioner skall också
undersökas. I kombination med att enkelt kunna återställa en standardversion av
applikationen ger detta en frihet att kunna laborera med olika grupper av studenter
oberoende av varandra.
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