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Abstract 

Author:  Christian Svensson, Johan Hermansson 

 

Tutor: Carina Hallqvist 

 

Project: Bachelor thesis 

 

Title:  The Pedagogical progression within MSI – Based upon The Bologna Process and 

UPC 

 

Content: In a near future several of the European countries will begin working after new 

guidelines concerning a declaration called the Bologna process. Everything will be 

done one step at a time and the declaration will change the way the students are 

being graded, all this for the sake of making the European labour-market more 

opened for all of its millions of students. In Växjö this process is in the making, but 

to adapt to the future demands the school must also change its ways of teaching. 

To increase its quality the University has put together a procedure of actions to 

improve the pedagogical working method in all its institutions.  

In this essay we would like to elucidate how the work with the Bologna process is 

proceeding within the institution of Mathematics and System Engineering and what 

they do improve their pedagogical teaching. By doing a qualitative case study on 

the student at the Computer Science Program we wish to find the answers to our 

questions. 

 

Keywords: Bologna Process, Pedagogical Teaching, UPC    
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Abstrakt 

Författare:  Christian Svensson, Johan Hermansson 

 

Handledare:  Carina Hallqvist 

 

Projekt:  C-uppsats i informatik 

 

Titel:  Det pedagogiska arbetet inom MSI – Utifrån Bolognaprocessen och UPC 

 

Innehåll:  Inom en snar framtid kommer flertalet länder i Europa jobba efter nya riktlinjer 

enligt en deklaration kallad Bolognaprocessen. Det hela kommer att ske i etapper 

och innebär att sättet på vilket studenter bedöms kommer ändras, allt för att göra 

Europas arbetsmarknad öppnare för alla dess miljoner studerande. I Växjö pågår 

detta arbete för fullt, men för att anpassa sig till framtida krav måste skolan även 

förändra sin utbildningsform. För att höja sin kvalité har universitetet tagit fram en 

handlingsplan för att förbättra de pedagogiska arbetsmetoderna i alla institutioner. 

I den här uppsatsen vill vi belysa hur arbetet med Bolognaprocessen fortgår inom 

Matematiska och systemtekniska institutionen och vad de gör för att förbättra den 

pedagogiska undervisningen. Genom att göra en kvalitativ undersökning med 

Systemvetenskapliga programmets studenter försöker vi finna svaren på våra 

frågor. 

 

Nyckelord: Bolognaprocessen, Pedagogisk undervisning, UPC
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Förord 

Det har varit en upplevelse och lärorikt att skriva ett examensarbete inom pedagogik och även se 

vad MSI gör för att uppfylla de krav och mål som ställs på universitet idag. Arbetsprocessen har 

gått i vågor där vi har jobbat mycket vissa perioder och mindre under andra. Men vi har fått en 

bra inblick hur arbetet med Bolognaprocessen utvecklar sig och vi har även lärt oss vad UPC är 

för något och även hur MSI jobbar med dessa frågor. När skrivkrampen har varit framme har vi 

försökt roa oss med musik så som ”Ad Ogni Costo” och någon matbit.  

 

Men arbetet hade inte blivit färdigt i tid utan hjälp, råd och konstruktiv kritik från våran 

handledare Carina Hallqvist som vi vill rikta ett stort tack till. Men det hade inte blivit något 

examensarbete alls utan våra snälla vänner och med studenter som hjälpte oss att svara på vår 

enkät så stort tack till er också. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När vi började spekulera i vilket ämne vi skulle skriva om så såg vi mycket till våra egna 

intressen. Vi är båda väldigt intresserade av Socialpsykologi och ville därför ha en inriktning som 

var åt det hållet. Vi hade precis läst en kurs som ingick i systemvetenskapliga programmet som 

var mindre bra, anledningen till problemen som dök upp under kursens gång ansåg vi berodde 

mestadels på det pedagogiska arbetet från lärarnas sida. Så vi satt och fikade och försökte spåna 

på några idéer när vi började prata om kursen och vårt missnöje med pedagogiken i deras 

undervisning. På senare tid hade dessutom Systemvetenskapliga institution ifrågasatts av 

Högskoleverket om rätten att examinera studenter till magister. Dessa faktorer samt att vi själva 

hört en del kritik från olika håll om utbildningen fick oss att vilja undersöka vad som låg bakom 

denna kritik, fanns det någon grund för den? När vi bollade vår idé med vår handledare så fick vi 

reda på att de håller på med en omstrukturering av den pedagogiska processen inom 

Systemvetenskapliga programmet. Detta ledde till att vi blev ännu mer intresserade av att 

undersöka bakgrunden till kritiken, det låg helt enkelt bra i tiden. 

1.2 Syfte och målsättning 

Vårt syfte med examensarbetet är att se hur institutionen och programmet arbetar med 

undervisningen ur pedagogisk synvinkel. I och med de nya kraven som ställs på skolan när 

Bolognaprocessen blir en realitet är detta av yttersta intresse för oss studenter. Vår framtid 

påverkas till viss del under de år som vi studerar vid universitetet, håller inte utbildningen vad 

den lovar kan det bli svårare att få det jobb man vill ha. Genom att få fram information om 

dagsläget hoppas vi kunna skapa en bild för hur framtidens pedagogiska arbete ska se ut. Vi 

hoppas dessutom kunna höja kvalitén inte bara för oss själva utan även för de studenter som 

kommer i kommande årgångar.  
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1.3 Problemdiskussion 

I dagens samhälle är utbildning allt viktigare, fler och fler utbildar sig efter gymnasiet istället för 

att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden kräver mer av studenten och det gör att 

utbildningen behöver hålla så pass hög klass att eleverna klarar den hårda konkurrensen. I Europa 

görs en gemensam insats för att alla utbildningar ska ha samma mål, detta för att den 

gemensamma arbetsmarknaden inom EU växer för varje år, insatsen går under benämningen 

Bolognaprocessen. Vi vill se hur Växjö Universitet och vår institution arbetar för att driva 

Bolognaprocessens krav för utbildning framåt. Vi vill även se hur det pedagogiska arbetet på 

programmet ser ut och vad som görs för att förbättra detta. 

Sist men inte minst vill vi veta vad studenterna vid Systemvetenskapliga programmet tycker om 

den pedagogiska kvalitén på programmet.  

 

Frågeställning: 

• Hur skall framtidens pedagogiska arbete se ut inom MSI med Bolognaprocessen och 

UPC:s riktlinjer som grundpelare? 

• Vad anser studenterna om kvalitén inom Systemvetenskapliga programmet? 

• Hur kan man höja kvalitén på utbildningen för kommande studenter? 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats har vi för avsikt att undersöka hur arbetet med Bolognaprocessen fortlöper på vår 

institution samt hur den arbetar med de pedagogiska frågor som processen väcker. 

För att göra detta ser vi till vilka krav som ställs från processen i sig och vilka krav Växjö 

Universitet i sin tur ställer på institutionen. Vi undersöker även UPC:s (Universitetspedagogiskt 

centrum) arbete för förbättring av den pedagogiska kunskapen hos institutionen.  

Vi kommer dessutom att tillfråga eleverna på Systemvetenskapliga programmet för att se vad de 

tycker om den nuvarande pedagogiska situationen på programmet. 
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1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till de lärare och studenter som är intresserade av det pedagogiska arbetet på 

institutionen samt högre instanser inför omformningen av Systemvetenskapliga programmet.  

1.6 Kort om institutionen 

Följande är hämtat från MSI:s hemsida. 
 
Om MSI 
Matematiska och systemtekniska institutionen, MSI, utbildar, forskar och samverkar inom 
områdena IT, matematik och fysik. MSI har 120 anställda och 2 300 studenter. 
 
Utbildning 
MSI bedriver undervisning inom elva ämnen: datalogi, datorteknik, elektroteknik, fysik, 
informatik, matematik, matematikdidaktik, matematisk statistik, medieteknologi, numerisk analys 
och skolteknik. 
Läsåret 2005/2006 erbjuder MSI 14 utbildningsprogram av olika längd, tre förberedande 
utbildningar samt över 270 kurser på olika nivåer. 
 
Forskning 
MSI har nio professorer och utövar en omfattande forskning, med fem väletablerade 
forskargrupper och för närvarande ett 30-tal doktorander i olika ämnen.  
 
Samverkan 
Samverkan är en annan högprioriterad uppgift. På MSI bedrivs en mängd olika former av 
samverkansprojekt i stor omfattning.  
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1.7 Disposition 

Här följer en kort förklaring om vad de olika kapitlen i uppsatsen handlar om.  
 
Kapitel 2: Här tar vi upp de metoder som vi använt oss av under arbetet dessutom nämner vi 
några andra tillgängliga metoder lite kort. 
 
Kapitel 3: Här tar vi upp de teorier som vi använt för att styrka våra påståenden och frågor som 
dyker upp under arbetet. 
 
Kapitel 4: I detta kapitel beskriver vi vår empiri, alltså det arbete som vi utfört för att skriva 
uppsatsen. 
 
Kapitel 5: I detta kapitel diskuterar vi vår analys av enkätundersökningen och upptäckter under 
arbetets gång.  
Kapitel 6: I kapitel 6 har vi våra resultat och slutsatser, där vi bland annat tar upp vårat val 
målgrupper med mera.  
 
Kapitel 7: Här kommer det förslag till förbättringar. 
 
Kapitel 8: Här visar vi våra referenser.  
 
Kapitel 9: Våra bilagor som vi valde att ta med i uppsatsen.  
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2. Metod 

2.1 Insamlingsmetoder 

Under insamlingsmetoder beskriver vi de olika metoder som vi funnit samt vilka vi valt att 

använt oss av för att samla in data till vår undersökning.  

 

Vanligt är att man delar in insamlingen av data i två kategorier, kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar. 

 

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Kvalitativa metoder kan man kortfattat säga går mer på djupet i sin undersökning. De är mer 

personliga än kvantitativa undersökningar. Resultatet presenteras i ord och ofta i löpande text. 

Det är ett sätt att försöka analysera den tillfrågades tankar till något användbart, vilket kan vara 

svårt speciellt om man har många tillfrågande, därför har man ofta färre respondenter. Nackdelen 

med att använda sig av kvalitativa metoder är att det är väldigt svårt att styrka sina resultat då 

man inte utan modifikation kan använda sig av den kvantitativa undersökningens metoder för 

analys.  

 

I en kvantitativ undersökning har man oftast redan före datainsamlingen påbörjats valt en 

datainsamlingsmetod med hög validitet och reliabilitet. Detta skiljer sig dock mot den kvalitativa 

undersökningen där man under processens gång jobbar för att validera sina undersökningar.  

Kvantitativa metoder används ofta när man vill få fram statistiska värden, t.ex. i 

marknadsundersökningar. Den kvantitativa metoden är opersonlig och består vanligen i frågor 

som graderas i ett par steg där respondenten får kryssa i det steg som denne anser ligger närmast 

sin egen åsikt. Fördelar med kvantitativa undersökningar är att man får ett resultat som är lätt att 

analysera och sammanställa. Man kan därför använda sig av ett stort antal respondenter vilket i 

sin tur gör att resultatet blir mer tillförlitligt. Kvantitativa undersökningar har dock sina 

begränsningar, vill man mäta sociala fenomen kommer svaren att vara för statiska och det blir 

svårt att få en egentlig inblick i vad respondenten tycker.  
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Här nedan är en liten tabell som beskriver de största skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod. 

 

Kvalitativa metoder Kvantitativa metoder 

Kunskapsmål Kunskapsmål 

Icke mätbara fakta Mätbara fakta 

Ord Siffror 

Subjektiv ”Objektiv” 

Många sanningar En sanning 

Djup Utifrån/uppifrån 

Inre samband Yta 

Fallstudie Representativitet 

 http://www.hgo.se/teknik/hemsida/KVV/PL/Bengt.doc   

 

När man talar om kvalité för en undersökning så talar man ofta om ett resultats validitet och 

reliabilitet. Har man en hög validitet och reliabilitet så kan man anse att undersökningen även 

skulle gälla för personer som inte medverkat i just vår undersökning, att den helt enkelt är 

generellt riktig. 

2.1.2 Validitet och Reliabilitet 

Som vi tidigare nämnt så mäts ofta kvalitén på en undersökning i form av validitet och 

reliabilitet. Begreppen är tagna ur den kvantitativa metoden och kan vara svåra att applicera på 

kvalitativa metoder, på senare år har det diskuterats mycket för att man visst med viss 

bearbetning av begreppen kan använda sig av dem.  

 

När man talar om validitet menar man ofta hur relevant data, som man får in i undersökningen, är 

för ens teori. Reliabilitet är att mätningen ska ha gått till på ett pålitligt sätt.  

För att bättre förklara hur vi menar med relevant data så kan vi säga såhär, det man mäter skall 

fungera för att stödja ens teori i den undersökning man gör. Ronny Gunnarsson1 tar upp följande 

exempel.  Man kan inte mäta personers skostorlek för att få reda på hur pass utbrett övervikt är. 

                                                 
1 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
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Det spelar ingen roll hur noga man mäter (hur hög reliabilitet) för det kommer inte att ge den 

pålitlighet som man eftersträvar. Vad man istället bör göra är i så fall att mäta personens längd 

och vikt och därigenom med hjälp av formeln för BMI (Body Mass Index) få fram ett värde. Vi 

skulle inte heller bara genom att titta på personen kunna uppskatta dess längd och vikt, som vore 

hög validitet, för även då skulle vi få låg reliabilitet.  

Man kan alltså säga att även om man har hög reliabilitet så är det inte säkert att man har hög 

validitet. Man kan däremot säga att för att få hög validitet så måste man förutsätta att 

reliabiliteten är hög.  

Validitet och reliabilitet kan vara och är mycket svårt att mäta i en kvalitativ undersökning. 

Eftersom den grunnar sig på upplevda erfarenheter så kan den inte mätas på samma sätt som en 

kvantitativ undersökning. Man måste hela tiden arbeta med de data man samlat in och efterhand 

försöka styrka sin validitet och reliabilitet.   

2.1.3 Induktion 

”Induktion handlar om att skapa teorier ur fakta. Fakta som baseras på objektiva (utan några 

förutfattade meningar eller åsikter) observationer (erfarenhet). Från ett singulärt påstående (en 

observation på bestämd plats och tid) till ett universellt och generellt påstående (flertal 

observationer utförda enligt vissa villkor) till en giltig teori - detta kallas för en induktiv 

slutledning och processen kallas induktion.”2  

 

När man pratar om induktion så innebär det att man drar allmänna och generella slutsatser utifrån 

empiriska fakta. Ett exempel på hur en induktion kan vara ”premiss: Alla människor vi känner till 

genom hela världshistorien har dött. Slutsats: Alltså är alla människor, inklusive jag själv 

dödliga.” Man kan dock aldrig vara hundraprocentigt säker med induktiva undersökningar, tittar 

man på en undersökning som gjordes innan hösten 1989 där man sa att Europas politiska karta 

låg fast och att endast ett krig kunde ändra på det. Europa var ju uppdelat i väst och öst och att det 

skulle förbli så men under bara några veckor under 1989 så föll flera regimer i östblocket 

samman. Detta var sagt innan att det var induktivt bevisat. Så som vi tidigare nämnt kan aldrig 

lita till hundra procent på en induktiv undersökning. 

 

                                                 
2 http://dis.dsv.su.se/~chri-fox/itk.htm, Chalmers, A.F. 1999-2000 
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2.1.4 Deduktion 

Inom deduktion utgår man från logiska sanningar. Dessa sanningar använder man sig sedan  

av för att dra slutsatser, däremot behöver den inte vara sann i den mening att den överstämmer 

med verkligheten. Ett exempel på en deduktion kan vara ”Premiss: Alla människor är dödliga 

Premiss: Jag är en människa, Slutsats: Alltså är ja dödlig.”. 

Inte heller deduktionen är hundraprocentigt säker eftersom premisserna måste vara  

100 % riktiga om det ska stämma, men det finns inga absoluta sanningar därav kan inte deduktiva 

slutsatser vara sanna. När man tittar på vårt arbete så jobbar vi utifrån ett deduktionsperspektiv, vi 

vill se om vår frågeställning stämmer med hjälp av en enkät som vi har använt oss av. Utifrån 

denna har vi arbetat med premisser som i verkliga livet inte behöver vara sanna men ger oss det 

resultat vi söker.   

 

2.1.5 Hypotetiskt – deduktiva metoden 

När man pratar om den hypotetiska – deduktiva metoden så ställer man upp hypoteser eller 

gissningar som premisser, efter det så gör man en deduktiv slutledning. När man har gjort detta så 

undersöker man om premisserna stämmer med verkligheten. Så när man talar om hypotetisk – 

deduktiv metod så använder man sig av både empiri och logik. När man jobbar med hypoteser 

ska man tänka på att de lätt kan bli styrda åt de håll man vill både medvetet och omedvetet, 

utifrån den här metoden finns tre kriterier man ska tänka på när man jobbar med hypoteser. Det 

finns alltid en mängd olika hypoteser som kan ställas och man bör välja de enklaste, för de är 

enklare att förstå och testa med. Man bör även ta de starkaste, de som påstår mest och de 

säkraste, de hypoteser som kommer leda till något. (http://dis.dsv.su.se/~alex-ant/itk.htm , 

Dagfinn Föllesdal, Lars Wallöe, Jon Elster,  kap3)  
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2.1.6 Vårt val av metod 

”Det räcker inte alltid att veta vad människor tycker och tänker, ibland behöver man få svar på 

varför de tycker och tänker som de gör. För att fördjupa kunskapen om ett problem eller en 

frågeställning genomförs ofta kvalitativa undersökningar.”3  

Vi har gjort en kvalitativ undersökning i form av en enkät. Anledningen till att vi gjorde en 

kvalitativ undersökning var att vi ville gå mer på djupet med vad eleverna på 

Systemvetenskapliga programmet tycker om sin utbildning. Eftersom vi själva är elever på 

programmet så har vi under våra år upplevt utbildningen och ville därför se om den bild vi fått är 

annorlunda gentemot den hos andra elever. I enkäten ville vi belysa att det handlar om en anonym 

intervju, detta bör man göra då vi ville få respondenten att känna sig avslappnad att kunna säga 

vad denne tyckte. Frågorna berör till störst del utbildningens utformning och hur lärarna på 

programmet lägger upp sin undervisning. Vår undersökning innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa frågor då vi även ville veta vidden av en del åsikter och därför lättare skulle kunna 

sammanställa dessa i statistik. För att säkerställa hög validitet och reliabilitet i vår undersökning 

så valde vi att fråga ett antal elever från varje årskurs på programmet. Vi har dessutom frågat 

några som redan gått ut programmet för att se om elevernas åsikter har ändrats över de senaste 5 

åren.  

 

I följande stycke tar vi upp egenskaper som anses vara viktiga för en bra ”utredare” som är en 

översättning av engelskans ”Investigator”.   

 

2.2 Intervjuarens/utredarens egenskaper 

En av de viktigaste bitarna i en intervju eller enkät är hur personen som utför undersökningen 

agerar. Yin (2003) anser att den som utför en undersökning ofta tar för lätt på sin del i det hela. 

Inte alltför sällan tror den som gör undersökningen också att dennes egna små brister, i formella 

och analytiska kunskaper, är irrelevanta för utfallet. De tror också att deras resultat är den 

slutgiltiga sanningen, inget kunde vara längre från sanningen. En kvalitativ undersökning sätter 

prov på både ditt intellekt, ditt ego och dina känslor betydligt mer än en vanlig statistisk 

undersökning som t ex en kvalitativ sådan. En av anledningarna till detta är att en kvalitativ 

                                                 
3 http://www.opinion.sifo.se/html/hur_intervjuar/Kvalitativa.htm 
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undersökning egentligen inte kan utföras efter ett universellt mönster, varje gång man gör en ny 

undersökning så kommer detta ske med nya rutiner. För att en undersökning skall hålla så hög 

kvalité som möjligt bör den som utför undersökningen ha så stor erfarenhet av det denne 

undersöker så att han eller hon kan utnyttja de avvikelser som kommer att uppkomma under 

studien till sin fördel snarare än att avvikelsen blir ett hinder som förbluffar.  

 

Vidare skriver Yin (2003) att det inte finns några bra sätt att urskilja en bra utredare om man t ex 

jämför med andra vetenskapliga grenar som matematik där ett enkelt prov skiljer den gode 

matematikern från den sämre. Yin anser därför att för att man skall kunna bli en bra utredare så 

bör man äga några av eller helst alla av de följande egenskaperna. 

 

• Utredaren eller intervjuaren ska ha en förmåga att ställa bra frågor, med andra ord frågor 

som ger svar som är mer djuplodande än ett ja eller nej. De får gärna leda fram till ännu 

fler frågor som i sin tur ger en djupare insikt i problemet. Speciellt om undersökningen 

sker via intervjuer så är det viktigt att det hela tiden hålls en dialog där intervjuaren 

försöker tolka alla intryck som mottas av respondenten, det kan vara allt från sättet som 

svaren ges, i tonläge eller kroppsspråk. Vanligt är att man även spelar in intervjun på band 

för att senare kunna gå tillbaka och lyssna om det man uppfattade första gången stämmer 

överens med en andra lyssning. Yin menar att en bra utredare är totalt uttömd mentalt 

efter en dags jobb då hon hela tiden skall analysera den information som hon får från 

respondenten. Detta skiljer sig ganska markant från en statistisk undersökning där 

utredaren snarare känner en fysisk utmattning då svaren är betydligt fler om än mer 

entydiga. 

 

• För det andra måste personen som utför undersökningen vara en god lyssnare. Som 

tidigare nämnt måste den framgångsrike utredaren kunna tolka signaler från sin 

respondent, den skall kunna ta till sig sammanhanget som saker berättas i och inte ha 

några fördomar gentemot sin respondent eller det denne kan berätta. Att kunna läsa 

mellan raderna så att säga är en god kvalité hos utredaren och det kan många gånger vara 

den stora skillnaden mellan den och den sämre lyssnaren som bara höra det den vill höra. 

Ibland kan den sämre lyssnarens inkompetens helt enkelt bero på dåligt minne. 
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• Vidare bör man som utredare vara mycket flexibel, med detta menar Yin (2003) att man 

under sin studie kan stöta på ny fakta som helt eller delvis motsäger det som man hittills 

trott. Vad man måste göra då är att ta detta i beaktning, även om det kan innebära att hela 

rapporten kan tvingas till omarbetning. Vad man måste tänka på är att hela tiden inte ha 

några förutfattade meningar.  

 

• En fjärde förmåga som en bra utredare skall ha är en grundläggande kunskap om ämnet 

eller objektet som studeras. Är man inte tillräckligt påläst kan det hända att viktig 

information missas eller att man drar en felaktig slutsats av den information som man 

insamlat. Inte heller skulle en oväntad ”ledtråd” alltid tolkas som något användbart utan 

ibland avfärdas. Yin (2003) väljer att jämföra en utredare i en kvalitativ fallstudie med en 

detektiv som anländer till brottsplatsen och med hjälp av ledtrådar ska sammanställa en 

teori som sedan förhoppningsvis ska leda till en lösning av brottet. 

 

• Slutligen så måste man försöka hålla sig utan några förutfattade meningar. Detta är 

återkommande i alla de andra punkterna och får därför anses som den antagligen 

viktigaste egenskapen för en bra utredare, att ha ett öppet sinne och kunna ta till sig 

information och nya fakta även om de motsäger allt man tidigare kommit fram till.  

 

Även om det mesta av detta berör en undersökning som sker i intervjuform så gäller de även för 

kvalitativa undersökningar i helhet. Det är naturligtvis omöjligt att läsa sig till en persons humör 

en det går ända att dra vissa slutsatser i sättet som personen skriver på och vilken ton och 

inställning som respondenten har till enkätfrågorna. Vi jobbar så gott det går efter att följa dessa 

punkter. Då vi gjort en kvalitativ undersökning fast i enkätform så blir några delar i pusslet som 

utgör en bra utredare lite åsidosatta men istället vinner vi på att respondenterna kan svara på 

enkäten utan att vi påverkar dem.  
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2.3 Utformning av enkäter   

Enkäter är det vanligaste sättet att samla information på, det är inte heller så stor skillnad på 

pappersenkäter och strukturerade intervjuer. Enkätens struktur är väldigt viktig och har störst 

betydelse för den information man får in. Ett av de stora problemen när det gäller enkäter är att 

ställa bra frågor, det ställer krav på språket, strukturen och logiken. Om det är svårt att förstå 

frågorna får man sällan bra svar. Något som därför är viktigt är att man gör ett pilottest så man 

ser att frågorna fungerar och man får även en chans att strukturera om och göra det bättre. För när 

man har gjort den definitiva undersökningen kan man inte ändra på något. Blir det inte bra då så 

kan det gå så illa att man får lägga den åt handlingarna och börja om. 

 

När det gäller analysen av enkäten så handlar det om inmatning av data, sammanställning och 

presentation av ett resultat. Har man gjort bra frågor ska inte detta vara något större problem. 

Men man ska även tänka på att inte krångla till analysen med svårtolkade svar. Man ska alltid låta 

datamaterialet tala. Vad man även bör tänka på är att inte göra för stora undersökningar, 

dessutom räknar man alltid med ett visst bortfall för enkäter som skickats ut men som inte 

kommer tillbaks, vad som istället görs är ett utskick till folk man vet kommer att svara, då slipper 

man räkna med bortfallet då de kommer räknas som spekulationer. När det gäller vår enkät så är 

den graderad med hur väl respondenten instämmer med ett påstående. Fast istället för en skala 

mellan 1-5 så har vi valt en 3 gradig skala där vi har inte alls, mindre bra och bra som alternativ. 

Vi har därför lagt vår tyngd vid att ställa frågor baserade för att få mer utformade svar där de får 

motivera sig om varför de tycker t.ex. undervisningen är bra eller dålig. Det som kan vara ett 

problem då är att det är inte lika lätt att sammanställa svaren genom ett program som till exempel 

Excel. Vi tycker dock att fördelarna i vårt fall överväger nackdelarna. Vill man se vad 

respondenterna egentligen tycker är en kvalitativ undersökning även i enkätform att föredra. 

(http://www.sm.luth.se/~robelu/material/enkat.html , Luleå universitet, 2004) 
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2.3.1 Utformning av vår enkät 

När vi utformade vår enkät utgick vi från våra studier inom Socialpsykologi. Vi har varit 

inspirerade av Zygmunt Bauman och Tim May (1990) där de beskriver hur man tänker 

sociologiskt. Eftersom vi är intresserade av elevernas tankar tycker vi att detta är ett bra 

metodval. ”Hur är våra individuella levnadshistorier sammanflätade med den historia som vi har 

gemensam med andra människor?”4 Detta beskriver bra vår utgångspunkt för vår enkät. Problem 

med denna form av metod är som Bauman och May (1990) beskriver att man samtidigt delar det 

vardagsliv som sina studieobjekt lever i. Detta gör att det nästintill är omöjligt att ställa sig 

utanför ”den kunskap som de försöker begripa”5. 

Fördelen är att man kan se de erfarenheter som skall förstås både ifrån ett ”inifrån-” och ett 

”utifrån-” perspektiv.  

                                                 
4 Zygmunt Bauman , Tim May, 1990, sid. 18 
5 Zygmunt Bauman , Tim May, 1990, sid. 18 
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3 Teori 

3.1 Vuxenpedagogikens grunder 

3.1.1 Lärandets utveckling 

För att vi ska ha en bredare grund att stå på med våra teorier så gör vi en snabb tillbakablick i 

historien för att se hur synen på lärandet ändrats de senaste århundraden.  

Vi börjar med att se hur det var runt tiden alldeles före 1800-talets början. Under denna tid levde 

större delen av vår befolkning i det s.k. jordbrukssamhället. Nästan all kunskap, uteslutande gick 

ut på hur man skulle bruka jorden så att man fick så mycket av den som möjligt och hur man på 

bästa sätt fångar de vilda djur som var en del av kosten. Det rörde sig med andra ord väldigt 

mycket om praktiska kunskaper som överfördes från en generation till en annan genom ett 

”papegoja-beteende” där den lärande imiterade mästaren. Även samhällets normer fördes över på 

detta sätt, den praktiska kunskapen blandades med de traditionella sånger och ordspråk som var 

vanliga och tillsammans skapade detta ett levnadssätt. 

När ny kunskap förvärvades så hade den oftast koppling till hur livet skulle göras bättre för 

människorna på gården, det kunde vara olika tekniker för hur man skulle nå en större skörd eller 

hur man snabbast skulle skörda det man sått. Kunskap hade med andra ord mening för 

befolkningen på ett praktiskt sätt och var lättbegriplig. 

Under denna tid var analfabetism en regel snarare än ett undantag och dessutom var tillgången på 

böcker så dålig att det troligen inte hjälpte om man var läskunnig. Den enda utbildning som idag 

kan räknas som traditionell under denna tid var husförhöret.  

Om bondeklassen stod i mullen och stampade så hade borgarskrået vid denna tid börjat vakna och 

se behovet av en utbildning för sina söner, det var det enda sättet att komma upp i samhället. 

 

Vi hoppar lite framåt i tiden till 1800-talets mitt. Staten har infört den s.k. Folkskolestadgan som 

innebar en allmän skolgång för barnen. Den skulle verka för att rusta barnen inför den nya tid 

som var i antågande med industrialismen och behovet av en ökad moral som ett jobb på en 

industri innebar. Tidigare hade arbetet inte varit ställt efter en klocka utan efter naturens egen 

gång, nu skulle tider passas och maskiner skötas. 
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Vi tar ett raskt kliv in i förra seklets början, människan blickade ständigt framåt och man såg inte 

minst behovet av ökad utbildning som något viktigt. Som en följd av detta grundades 

folkhögskolor där det gemensamma kunskapstörstandet skulle tillgodoses. Ett mer systematiskt 

skolsystem växte fram där alla lärde sig på ett visst sätt, ville man söka ytterligare kunskap fick 

man söka sig till en studiecirkel. 

 

Så är vi framme i det ”moderna” samhället. Denna tid brukar vi räkna från andra världskrigets 

slut. Industrierna hade växt lavinartat och gav ett behov av specialkunskaper, till skillnad från 

tidigare systematiska utbildningar så blev också de moderna utbildningarna mer specialiserade. 

Industrialismen innebar också att naturvetenskapen fick ökad betydelse, allt som var tekniskt var 

bra. 

Under modern tid har också kunskapsklyftan i samhället uppmärksammats och det gjorde att det 

satsades hårt på att utbilda vuxna. Under 70-talet gjorde människor världen över, främst i 

västvärlden en revolt mot det tekniska tänkandet och man ville ha en mer personlig utbildning 

som tog tillvara på varje individs kunskaper och själva kunskaperna skulle kunna härledas mer 

till verkligheten.  

Även näringslivet fick upp ögonen för detta och man insåg att en människa är en större tillgång 

än någon som bara sköter reglagen på en maskin. Det kom att sättas större värde på flexibilitet 

och social kompetens. Under denna tid hade medierna utvecklats mer och mer och televisionen 

gjorde att världen ”krympte”. Andra kulturer blev plötsligt intressanta och likadant 

miljötänkandet. Detta satte igång en debatt om hur undervisningen skulle förmedlas. 

Detta var dock kortvarigt, för under 80-talet kom en konjunkturnedgång som förändrade sättet att 

tänka på nytt. Kompetens för individen och en större konkurrens förmåga sattes i centrum allt 

skulle göras så effektivt som möjligt. Kunskap har fram tills nu förblivit en allt mer eftertraktad 

vara, nästan något materiellt som går att köpa och sälja. Detta faktum har gjort att kunskap som 

förr betraktades som just kunskap har hamnat i skymundan, människor som har ett kunnande som 

är praktiskt och som används främst inom hantverksbranschen.  

För att sammanfatta lärandets utveckling idag. ”En allt högre grad av specialisering leder till att 

den kunskap varje människa kan utveckla finns inom ett mycket smalt kunskapsområde, vilket i 

sin tur leder till svårigheter att förstå och ta hänsyn till andra områden och framförallt de 
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övergripande frågor som vi nu ställs inför. Det skapar också en känsla av främlingskap gentemot 

andra.”6   

 

3.1.2 Om lärarens roll 

Att läraren, undervisaren är viktig i själva inlärningsprocessen är självklart. En del påstår t o m att 

lärarens egenskaper är det mest avgörande för hur en undervisning ska bli. De tillskriver 

deltagarna en mindre roll. Detta märks ofta i de kursutvärderingar som görs efter en kurs 

avslutning, då bedöms förutom kursens innehåll även lärarens förmåga att lära ut. Man kan 

nästan gå så långt att säga att hela ansvaret läggs på den som undervisar.  

Detta synsätt har lett till att det har utvecklats en rad metoder och arbetssätt som ska hjälpa 

läraren i deras arbete. Dessa metoder har tyvärr ofta blivit allmängiltiga oavsett för vilken grupp 

av människor det är som man undervisar. I boken ”Vuxenpedagogik – att iscensätta vuxnas 

lärande” (H Hård af Segerstad, A Klasson, U Tebelius, 1996) tas ett exempel upp där en vikarie 

får till uppgift att undervisa en klass i samhällskunskap terminen ut då ordinarie lärare råkat ut för 

en olycka. Vikarien söker upp ordinarien och frågar om tips på innehåll på kursen, ordinarien 

hänvisar då till en pärm som hans föregångare sammanställt som innehåller en studieplan i minsta 

detalj där varje lektions innehåll är uppställt och till och med små skämt som passar till 

sammanhanget står skrivna. Han menar på att detta alltid fungerat för honom och att han anser att 

det även ska fungera för vikarien. Detta är kanske ett hårddraget exempel men faktum är att ofta 

är föreläsningar något som återanvänds år efter år i samma kurs utan en reflektion över vilka 

kursdeltagarna är och deras behov eller förkunskaper. Faktum är att man som undervisare har 

ganska stort utrymme att forma sin undervisning efter vad denne själv anser som viktigt och på 

vilket sätt som detta görs.  

                                                 
6 H Hård af Segerstad, A Klasson, U Tebelius, 1996, sid. 57 
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Den enda hänsyn som måste tas är att resultatet måste bli bra. Detta är kanske inte hela 

sanningen, hänsyn måste naturligtvis visas mot den organisationen som läraren arbetar i, ett 

universitet eller en grundskola eller kanske en firma som håller i fortbildningar. Detta gäller 

naturligtvis även omvänt, för att det ska fungera på bästa sätt måste även organisationen ta 

hänsyn till lärarens åsikter om utbildningen. Gör organisationen inte detta kan det uppstå problem 

om skolan lägger om sina direktiv för att citera H Hård af Segerstad, A Klasson och U Tebelius 

(1996).  

”Om de som ska bedriva undervisningen inte förstår och accepterar ändrade direktiv vad gäller 

hur undervisningen ska vara utformad, är risken stor för att idéerna stannar på pappret.”7  

 

Vi ska senare se hur Växjö Universitet samt institutionen MSI ser på undervisningsmiljön. 

  

3.1.3 Yt- och djupinlärning 

När det gäller inlärning talas det ofta om två olika typer, djup och ytlig. Dessa två skiljer sig på 

olika plan. När man pratar om ytlig inlärning så lär sig den studerande mycket information, 

siffror, formler m.m. Man memorerar det utan att tänka på vad innehållet står för och skriver ner 

allt läraren säger utan att blinka eller fråga. Sen när det är en tentamen eller prov så återskapar 

man informationen som memorerats och får ett godkänt, fast kanske utan att man vet vad som 

skrivits, detta är även förekommande på högskolenivå. Enligt Dahlgren (1992) kan en studerande 

inom nationalekonomi klara sig igenom utbildningen utan att kunna de grundläggande 

principerna. Det finns även studier som visar att ju längre tid man studerar desto större är risken 

att man börjar använda sig av den ytliga metoden, det kan bero på saknad av engagemang och 

skoltrötthet. Den ytliga inlärningsmetoden kan även bero på läraren och dess upplägg på 

utlärningen, det kan vara så att han själv tycker det är viktigt med vissa detaljer och lägger 

tyngdpunkten på att detta i sin undervisning. Går läraren går igenom mängder av små detaljer 

väldigt ingående så blir det lätt att man som student väljer den ytliga metoden för att kunna 

komma ihåg dessa till tentamen. Man lär sig att memorera utan att förstå själva innehållet.  

 

                                                 
7 H Hård af Segerstad, A Klasson, U Tebelius, 1996, sid. 96 



 24 

När det gäller den djupingående inlärningen så vill man som student förstå och utveckla sin 

kunskap kring ämnet, men det krävs också ett ansvar som student att lägga ner den energin som 

krävs i sitt sökande efter kunskap. Denna typ av inlärning bygger på förståelse vilket 

förhoppningsvis ska ge bättre möjligheter att komma ihåg över en längre tid. En undersökning 

gjord av universitets studerande visar exempelvis att fakta och begrepp har en stark benägenhet 

att glömmas av medan det man lärt sig förstå i ett meningsfullt sammanhang kan finnas kvar 

minst tio år. Men även här har läraren möjlighet att påverka. Vid Stockholms Universitet 

genomfördes en undersökning av läkarstuderande, de delade upp samma kurs efter två olika 

upplägg, den ena hade traditionell undervisning på föreläsningarna, den andra hade få 

föreläsningar men där användes istället gruppuppgifter. När de senare jämförde minnet bland 

studenter på de bägge kurserna gällande fakta så var det samma omedelbart efter kursens slut, två 

år senare jämförde man åter minnet och fann att kunskaperna var 40 procent bättre hos dem som 

hade arbetat i mindre grupper med problemlösningar.  

 

3.2 Kursplaner  

Vid MSI finns en ”handbok” för lärare där de i stort sett kan få hjälp med allt från vilka nummer 

de ska ringa för att sjukanmäla sig till hur en kursplan ska behandlas. Detta är intressant för oss 

som vill undersöka vad eleverna upplever angående kursplaners tillgänglighet och relevans. 

Följande kunde vi finna på MSI:s hemsida. 

 
”Ny kursplan och läromedelsförteckning 

1. Kursansvarig ser till att det i god tid före kursstart finns aktuell kursplan med 

läromedelsförteckning. Kursinnehåll, nivå etc. diskuteras med studierektor och övriga lärare på 

kursen. Kursansvarig tar kontakt med Birger Nilsson, Studentcentrum för att få lämplig kurskod. 

Kursplanen går därefter till ämneskollegiet för synpunkter. 

 

2. När kursplan inkl läromedelsförteckning godkänts av ämneskollegiet skickas dokumentet 

elektroniskt till sekreteraren i beredningsgruppen. Beredningsgruppen består av 2 

lärarrepresentanter, 1 doktorand, 1 studentrepresentant och sekreterare. Kursplan och 

läromedelsförteckning gås igenom, och eventuella justeringar och ändringar görs. Frågor tas upp 
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med den kursansvarige. Alla nya kursplaner skall åtföljas av engelsk kursplan. Dessa arkiveras 

tills vidare hos sekreteraren. 

 

3. Dokumentet går sedan vidare till styrelsesekreteraren för fastställande av institutionsstyrelsen. 

Kursplan med läromedelsförteckning skickas av styrelsesekreteraren till Studentcentrum för 

webbning. Ett exemplar arkiveras hos styrelsesekreteraren.  

 

4. Kursplaner inom lärarutbildningen skall godkännas av LUN innan de skickas till 

beredningsgruppen. 

 

5. Mallar för svensk och engelsk kursplan ligger på MSI:s hemsida under Mallar. 

 

Ändring i kursplan och läromedelsförteckning 

Ändrade kursplaner med läromedelsförteckningar (t e x syfte, innehåll, ny litteratur) fastställs av 

beredningsgruppen. Den kursansvarige skickar ett reviderat dokument till sekretaren i 

beredningsgruppen för fastställande. Därefter skickas dokumentet för webbning. Arkivering hos 

sekreteraren, se ovan.”8 

 

Som vi ser det är MSI väl rustade för att tillhandahålla kursplaner. För att underlätta arbetet med 

kursplanen ytterligare har MSI tillverkat en mall som är enkel att följa när en kursplan ska sättas 

samman. I mallen får läraren fylla i allt från kursens namn till hur många poäng som den sträcker 

sig över. MSI har dessutom anpassat sig till Bolognaprocessens nya poängräkningssystem med 

ECTS där varje vecka räknas som 1,5 poäng istället för som brukligt är, 1 poäng. Vi har bifogat 

denna mall som bilaga (se bilaga 2). 

 

                                                 
8 http://www.vxu.se/msi/info/personalhandbok.xml 
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3.3 UPC – Universitetspedagogiskt centrum 

3.3.1 Om UPC 

Vid Växjö Universitet inleddes 1999 ett projekt som gick under namnet ”universitetspedagogiskt 

centrum” eller UPC i förkortad form. Projektets uppgift var ”att stimulera, främja och stärka 

pedagogisk utveckling och ledarskap inom Växjö universitet.”9. Centret skulle med andra ord 

vara ett stöd för institutioners arbete mot en mer pedagogisk utbildning. Höstterminen 2004 

beslöt rektorn vid Växjö Universitet att inrätta UPC som en självständig enhet under rektorn. 

Varje år beslutar fakultetsnämnderna vad UPC skall ha för verksamhetsplan innehållande 

inriktning och prioritet inför kommande verksamhetsår. Fakultetsnämnden ska även följa upp 

föregående års verksamhet vid samma möte. 

 

3.3.2 UPC:s handlingsplan 

En av UPC:s tidiga uppgifter var att sammanställa en pedagogisk handlingsplan som skulle ligga 

som grund för hur de olika institutionerna skulle bedriva sin pedagogiska verksamhet.  

I ett officiellt dokument som gick ut till alla institutioner på universitetet sammanställde UPC det 

man kom fram till. Ansvar delades ut och följande är taget från handlingsplanen10. 

 

”Utvecklingsplan (Universitetsstyrelsen) 

Pedagogisk idé – från kunskapsförmedling till kunskapsbildning 

• universitetet ska erbjuda miljöer och möjligheter som stimulerar och underlättar 

studenternas lärande så att detta bidrar till såväl den individuella som kollektiva 

kunskapsbildningen 

• undervisningen ska så långt som möjligt bedrivas i studentaktiva arbetsformer där 

studenterna stimuleras att ta ansvar för sitt eget lärande 

• formerna för kollektiv kunskapsbildning ska vara representerade även i grundutbildningen 

                                                 
9 http://www.vxu.se/org/upc/omupc/ 
10 http://www.vxu.se/org/upc/Pedhandlpgm/ped_handl.pdf 
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• stödet till universitetets lärare ska vidareutvecklas så att det svarar mot såväl de nya 

uppgifter som ställs på lärarna i undervisningen, som på de förändrade krav på lärarnas 

arbete som hänger samman med ändrade uppgifter till följd av lärarkarriären som sådan 

  

Övergripande handlingsprogram (UPN) 

• handlingsprogrammet innehåller ett förtydligande av den pedagogiska idén i form av mål 

och kvalitetsindikatorer samt 

• en ansvarsfördelning 

 

Institutionernas handlingsprogram (Styrelser/nämnder) 

• institutionernas handlingsprogram ska innehålla konkreta åtgärder som stödjer 

förverkligandet av utvecklingsplanens pedagogiska idé med koppling till de mål och 

kvalitetsindikatorer som anges i det övergripande handlingsprogrammet.” 

 

 

Universitetet fick ett övergripande ansvar för att värna om en miljö som ur inlärningssynpunkt 

skall vara så effektiv som möjligt, varje institution skulle dessutom ha ett eget ansvar för att deras 

verksamhet i så stor grad som möjlig uppnådde de mål som UPC ansett vara nödvändiga.  

 

För våran del är handlingsplanen för MSI intressant och vi ska senare i vår empiri se vad som 

gjorts för att utveckla institutionens pedagogiska arbete.  
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3.4 Bolognaprocessen  

3.4.1 Bakgrund 

”När Paris-universitetet Sorbonnes firade 800-årsjubileum i maj 1998 startades arbetet med 

Bolognadeklarationen fast under ett annat namn, Sorbonnedeklarationen. De länder som var med 

och skrev under denna deklaration var Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland. Deras 

syfte med deklarationen var att genom en bättre samordning av utbildningssystemen i Europa 

göra dessa mer attraktiva för den övriga världen. Även fler länder än dessa fyra ville dock ansluta 

sig till arbetet, vilket ledde fram till ett möte i Bologna sommaren 1999.  

Initiativ till de båda deklarationerna har tagits av enskilda länder vid sidan av de befintliga 

strukturerna, såsom EU och Europarådet. Bolognadeklarationen är inte ett folkrättsligt bindande 

dokument men deklarationen tar upp frågor som på annat sätt är juridiskt bindande, såsom t.ex. 

erkännande av examina och tillgodoräknande av utbildning som bl.a. regleras genom EG-

direktiv. Bolognaprocessen har blivit en stark drivkraft i många länder för att reformera sina 

utbildningssystem. Den positiva utvecklingen inom processen beror till stor del på att det är en 

process som drivs tillsammans av företrädare för regeringarna, universitet och högskolor samt 

studenter. Inom processen finns dessutom utrymme för att tillgodose olika nationella behov och 

traditioner.  

 

3.4.2 Syftet 

I juni 1999 undertecknade företrädare för 29 europeiska länder Bolognadeklarationen.  

Ambitionen var att stärka utvecklingen av det europeiska samarbetet inom högre utbildning, 

framför allt i syfte att främja studenternas rörlighet mellan de europeiska utbildningssystemen 

och på arbetsmarknaden. Målsättningen i deklarationen är att länderna till år 2010 gemensamt 

skall ha skapat ett europeiskt område för högre utbildning (the European Higher Education Area). 

Deklarationen innehåller tre övergripande mål. 

− Främja rörlighet 

− Främja anställningsbarhet 

− Främja Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent  
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De övergripande målen bryts ned i sex operativa mål:  

1. Examensstrukturen skall vara tydlig och internationellt jämförbar.  

2. Examensstrukturen skall vara indelad i huvudsakligen två cykler, dvs. nivåer.  

3. Poängsystem, som t.ex. European Credit Transfer System (ECTS), skall införas i syfte att 

underlätta studenternas rörlighet.  

4. Hinder för fri rörlighet för studenter, lärare, forskare och administrativ personal skall 

undanröjas.  

5. Det europeiska samarbetet i frågor som rör kvalitetssäkring i syfte att utveckla jämförbara 

kriterier och metoder skall öka.  

6. Den europeiska dimensionen inom högre utbildning skall utvecklas.  

 

3.4.3 Arbetsprocessen 

I arbetet med Bolognaprocessen så här långt har tre uppföljningsmöten på ministernivå hållits. 

Det första hölls i Prag i maj 2001 under ledning av Sverige. Här började man diskutera och 

lyfta fram de mål som inte var tydliga i deklarationen, man diskuterade livslångt lärande, 

studentinflytande och den sociala dimensionen av utbildningsfrågorna bl.a. studenters 

ekonomiska och praktiska möjligheter till mobilitet, samt problematiken kring multinationell 

utbildning.  

Vid mötet i Prag anslöt sig ytterligare länder till processen och antalet utökades till 33.  

 

I september 2003 hölls det andra uppföljningsmötet på ministernivå i Berlin. Vid mötet 

enades ministrarna om att processen behövde utvecklas på lärosätesnivå samt nationell och 

europeisk nivå. För att åstadkomma detta fastställdes tre prioriterade delmål för perioden fram 

till det ministermöte som hölls i Bergen i Norge 19–20 maj 2005. De prioriterade delmålen 

var:  

− Kvalitetssäkring av högre utbildning  

− Erkännande av examina och studieperioder  

− Implementeringen av Bolognadeklarationens system med två nivåer inom högre utbildning  

 

Delmål ett, kvalitetssäkring, det innebar att alla deltagande länder 2005 skall ha nationella 

kvalitetssäkringssystem som inkluderar vissa gemensamma principer. Exempel på dessa 

principer är att ansvarsfördelningen mellan de involverade länderna skall vara tydliga och att 
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kvalitetsutvärdering skall bestå av både intern och extern värdering samt att studenter skall 

medverka i kvalitetsutvärderingen. Ministrarna gav också det europeiska nätverket för 

kvalitetssäkring i uppdrag att utveckla gemensamma standarder, procedurer och riktlinjer för 

kvalitetssäkring samt att undersöka möjligheterna att skapa ett system där kvalitetssäkrings 

och ackrediteringsorganisationer granskar varandras arbete, s.k. peer review.  

Ett ömsesidigt förtroende för de europeiska ländernas kvalitetssäkringssystem är grunden för 

erkännande av examina och studier och därmed för mobilitet.  

 

Det andra delmålet är att alla studenter som examineras från och med 2005 skall också enligt 

Berlinkommunikén få en bilaga till sitt examensbevis som beskriver utbildningen och dess 

plats i utbildningssystemet, ett s.k. Diploma Supplement. Bilagan skall utfärdas automatiskt, 

gratis för studenten och på ett stort europeiskt språk.  

 

Inom delmål tre förband sig ministrarna vidare att till 2005 ha påbörjat implementeringen av 

Bolognadeklarationens två nivåer inom högre utbildning. De uppmuntrade också de 

deltagande länderna att skapa referensramar för examina som på ett tydligt sätt beskriver 

respektive lands utbildningssystems examina och kvalifikationer på olika utbildningsnivåer 

samt deras inbördes relation. I Berlin enades också ministrarna om att skapa en sådan 

referensram för examina, s.k. qualifications framework, på europeisk nivå. Det beslutades att 

en uppföljning av hur de medverkande länderna nått de tre delmålen skulle göras inför 

ministermötet i Bergen.  

 

Vid sidan av de tre prioriterade delmålen enades ministrarna i Berlinkommunikén även om en 

rad andra frågor. Bland annat uttalade de behovet av närmare kopplingar mellan det 

europeiska området för högre utbildning, the European Higher Education Area, och det 

europeiska forskningsområdet, the European Research Area, som nu utvecklas inom EU. I 

Berlinkommunikén framhölls forskning som en viktig del av systemet för högre utbildning i 

Europa. Mot denna bakgrund enades ministrarna om att inkludera forskarutbildningen som en 

tredje utbildningsnivå i Bolognaprocessen.  

I kommunikén fastställdes även att den första nivån inom högre utbildning skall ge tillträde 

till den andra nivån och att den andra skall ge tillträde till den tredje.  

Trots att det bara är den första nivåns längd som definieras i Bolognadeklarationen tre år för 

tillträde till den andra nivån är den dominerande trenden bland de länder som medverkar i 

Bolognaprocessen att den andra nivån omfattar två år.  
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En annan fråga som lyftes fram i Berlinkommunikén var att ministrarna skall vidta de 

åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra för studenterna att ta med sig sitt nationella 

studiestöd vid studier utomlands. Ministrarna uttalade också att European Credit Transfer 

System (ECTS) är ett viktigt instrument för att underlätta studenternas mobilitet samt för att 

utveckla gemensamma kurser och utbildningsprogram i Europa. ECTS borde, enligt 

ministrarna, utvecklas till ett system för överföring och ackumulering av studieprestationer 

och användas genomgående inom det framväxande europeiska området för högre utbildning.  

 

Starkare uttalanden än tidigare gjordes också om det positiva i utvecklingen av gemensamma 

examina och utbildningsprogram samt vikten av att skapa ett reellt studentinflytande i 

styrningen av högre utbildning. Samtidigt betonades vikten av att universitet och högskolor 

skall kunna fatta beslut om den egna organisationen och administrationen. Lärosätenas ansvar 

för genomförandet av reformer inom högre utbildning lyftes också fram. Vidare blev vikten 

av breddad rekrytering och ökad tillgänglighet till högre utbildning tydliga i 

Berlinkommunikén.  

Vid Berlinmötet ökade antalet deltagande stater till 40. 

 

Den uppföljning som gjordes av de tre prioriterade delmålen som ställdes upp i Berlin inför 

ministermötet i Bergen 2005 visade att de deltagande länderna har gjort stora framsteg inom 

alla tre målområden. Nästan alla länder har kvalitetssäkringssystem, men vissa problem 

kvarstår kring graden av studentmedverkan och internationellt samarbete i 

kvalitetssäkringsprocessen. De flesta länder har infört Diploma Supplement och ECTS eller 

jämförbart poängsystem. I fråga om indelningen av utbildningen i nivåer kvarstår vissa 

problem kring tillträdet mellan nivåerna.  

 

Vid ministermötet i Bergen tog ministrarna ytterligare steg inom ovanstående tre målområden 

genom att anta den europeiska referensram för examina som arbetats fram inom processen 

och de standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring samt modeller för peer review som 

presenterats av ENQA (the European Association for Quality Assurance in Higher 

Education). I Bergenkommunikén betonade ministrarna också att Bolognaprocessens relation 

med andra regioner i världen måste stärkas och att en strategi för detta arbete skall tas fram. 

Ministrarna enades också om att forskarutbildningen skall förbereda för yrkesverksamhet 

såväl inom som utom utbildnings- och forskningssektorn. De konstaterade att 

forskarutbildningen i de flesta länder är mellan tre och fyra år lång. Principerna för 
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forskarutbildningen bör också utvecklas vidare inom Bolognaprocessen. Ministrarna åtog sig 

även att effektivisera arbetet för att undanröja hinder för mobilitet bland studenter och 

personal inom högre utbildning.  

Ministrarna enades i Bergen om att även inför nästa ministermöte följa upp utvecklingen inom 

de tre tidigare prioriterade delmålen. De avser också följa utvecklingen inom följande 

områden: implementeringen av ENQA:s standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring, 

implementering av nationella referensramar för examina, utfärdande och erkännande av 

gemensamma examina och utbildningsprogram samt skapande av flexibla utbildningsvägar 

och metoder för erkännande av reell kompetens. Nästa uppföljningsmöte på ministernivå 

kommer att hållas i London 2007.  

Vid Bergenmötet anslöt sig ytterliggare 5 länder så nu är det 45 länder som är med och driver 

Bologna processen. 

  

I Bolognaprocessen har Sverige drivit frågor om kvalitet inom den högre utbildningen som en 

förutsättning för mobilitet, studenternas medverkan i processen och den sociala dimensionen i 

högre utbildning. Vikten av goda relationer mellan Bolognaprocessen och andra regioner i 

världen har också varit en viktig svensk profilfråga. Utvecklingen av en s.k. European master 

som ett medel att öka mobiliteten, utveckla den europeiska dimensionen och öka den 

europeiska utbildningens attraktionskraft utanför Europa, har också drivits av Sverige. Arbetet 

har lett till framgång inom i princip alla dessa områden. Sverige har dock inte nått ända fram 

med den europeiska mastern utan resultatet har blivit diskussionen om gemensamma examina, 

s.k. joint degrees, och gemensamma utbildningsprogram.”11  

 

                                                 
11 Hämtat från regeringens hemsida http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/63/20/c709b01f.pdf sid 36-41 det 
som är skrivet nedan är en sammanställning från regeringens proposition 2004/05:162 ny värld ny högskola 
punkt 5.3.2 Bolognaprocessen. 
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3.4.4 Arbetet i Sverige 

Projektgruppen i Sverige undersöker vilka utbildningar som kommer ha möjlighet att ge 

masters och kandidat utbildningar samt forskar utbildningar. En del av yrkesutbildningar 

kommer att försvinna eller göras om för att nå de krav som ställs för en masters examen. 

Dagens magister examen kommer att avskaffas så det bara finns de tre nivåerna att välja 

mellan, där kandidat kommer att innefatta tre års studier på en grundläggande nivå och 

mastersutbildningen kommer att innefatta fem års studier med de två sista åren som en 

fördjupning inom vald utbildning. Det krävs att man har tagit sina 120 poäng för att få läsa 

masters utbildning. Högskoleverket menar också att Sverige bör införa det sjugradiga 

betygssystemet (ECTS) som innehåller poängsystem och betygsskala som ett 

huvudalternativ.12 

                                                 
12 http://www.regeringen.se/sb/d/238/a/12195;jsessionid=a_Xi0992kGyc 
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4 Empiri 

 
Ordet empiri betyder enligt Svenska Akademiens Ordlista ”kunskap grundad på erfarenhet”. 

Under arbetet har vi gjort vissa iakttagelser och dessa presenteras i detta kapitel. 

 

4.1 Vår arbetsmetod  

Här redogör vi för hur vårt empiriska arbete har fortlöpt och senare kommer vi att återkomma 

till detta i vår diskussion. Ämnesvalet kom att falla på hur elever upplever den 

systemvetenskapliga utbildningen och dess arbete ur pedagogisk synpunkt samt vad 

programmet och institutionen gör för att ligga i tiden med Bolognaprocessen.  

 

Vi beslutade oss ganska tidigt för att göra en kvalitativ undersökning i enkätform, mycket 

p.g.a. att vi jobbat med enkäter tidigare samt att en kvalitativ undersökning skulle ge den 

sortens svar som vi var ute efter. Som vi tidigare i vår metod konstaterat görs en kvalitativ 

undersökning med färre respondenter men med större hänsyn till vilka som väljs ut att svara. 

För att få en bra inblick över hela programmets elever kom vi fram till att vi borde fråga 

elever från samtliga årskurser och om möjligt få tag i elever som tidigare gått programmet. 

Frågorna i enkäten var menade att främst rikta sig mot hur undervisningen bedrivs, om den 

anses som pedagogisk och vilka faktorer som spelar in för att inlärning ska vara så effektiv 

som möjligt. Eftersom vi har en bakgrund från socialpsykologi valde vi att utforma frågorna 

efter våra egna erfarenheter inom programmet. 

Vi hittade en hel del källor som gav en ganska annorlunda bild om hur undervisning ska 

bedrivas mot vad vi var vana vid. Dessutom fann vi en handlingsplan från skolans egna organ, 

UPC (universitetspedagogiskt centrum), som ansvarar för skolans utveckling i dess 

pedagogiska arbete. Andra dokument som vi använde som stöd i våra teorier var 

styrdokument från regeringens hemsida angående Bolognaprocessen, när vi dessutom 

undersökte skolans och institutionens arbete med processen så hade vi en mycket god grund 

att stå på. 

 

Vår enkätundersökning skickades ut till 50st studenter vid Systemvetenskapliga programmet 

och av dessa svarade 24st. Respondenterna var någorlunda jämnt fördelade över de fyra 

årskurserna och utöver det svar från en student som gått ut programmet. För att sammanställa 
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på bästa sätt läste vi igenom alla svar och gjorde sedan en text där vi tog till vara på de åsikter 

som våra respondenter uttryckt.  

Den sammanfattande texten använde vi för att analysera enkäten, med hjälp av de teorier som 

vi samlat under arbetets gång. När analysen var klar gjorde vi en kortare diskussion där vi 

framför de åsikter vi själva bildat, vi tog även en titt på vad vi kunde ha gjort annorlunda i 

vårt val av metoder. Till slut tillverkades en plan eller rättare sagt ett par punkter för 

rekommenderade förbättringar för programmet. 

 

4.2 MSI:s handlingsplan 

Som vi tidigare skrivit har skolan något som kallas UPC (Universitetspedagogiskt centrum). 

På deras hemsida fann vi en plan över skolans framtida mål och krav på de olika 

institutionerna. Med hjälp av dessa mål har varje institution sedan jobbat fram en egen plan 

för hur deras verksamhet ska bedrivas. Vårt arbete har varit att studera MSI:s handlingsplan 

för framtida verksamhet, på dess hemsida www.vxu.se/msi hittade vi den. 

I handlingsplanen finner vi de mål som UPC har satt upp och hur MSI jobbar för att följa 

dessa i så stor utsträckning som möjligt. Nedan följer de punkter som handlingsplanerna tar 

upp. 

 

”Miljöer och möjligheter, individuell och kollektiv kunskapsbildning och studentaktiva 

arbetsformer  

• Sambandet forskning – undervisning  

• Beprövad erfarenhet  

• Flexibel utbildning  

• Examination  

 

Stöd, förändrade krav och nya arbetsuppgifter för lärare samt studenter  

• Universitetspedagogiskt stöd  

• Ett nytt universitetslärarbegrepp 

• Studentinflytande”
13

 

 

MSI:s handlingsplan är utformad så att först är UPC:s mål och kvalitetsindikatorer citerade 

därefter följer en kort redogörelse för vad utgångsläget för MSI är sedan vad målet för 
                                                 
13 http://www.vxu.se/msi/info/ped.doc 
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institutionen kommer vara under året. Vi ska lite kort sammanfatta för både UPC:s visioner 

och vad MSI själva har kommit fram till för beslut i dessa frågor. 

 

I första delen om utbildningsmiljön är det i första hand dessa tre punkter som ska ligga till 

grund. 

 

• ”Universitetet ska erbjuda miljöer och möjligheter som stimulerar och underlättar 

studenternas lärande så att detta bidrar till såväl den individuella som kollektiva 

kunskapsbildningen. 

• Undervisningen ska så långt som möjligt bedrivas i studentaktiva arbetsformer där 

studenterna stimuleras att ta ansvar för sitt eget lärande. 

• Formerna för kollektiv kunskapsbildning ska vara representerade även i 

grundutbildningen.”14 

 

Man talar här om vikten av att ha ett möte mellan elever och lärare som även forskar, detta för 

att ge en klarare bild av vad kunskaperna i själva verket skall leda till. Undervisningen bör 

därför ha ett klart samband med den forskning som är aktuell, på så sätt hoppas man att 

eleverna ska bli mer delaktiga i forskningen. Att få en känsla av att göra något som det finns 

en större nytta av än att bara tjäna som övning ökar elevernas motivation.  

På MSI har man lagt upp ett mål där varje ämne ska skapa ett eget forum där kollegiet 

tillsammans ska kunna diskutera om vad som är viktigt att ta med i undervisningen. Man vill 

även att forskning som inte bedrivs för tillfället men som omnämns i olika litteratur ska finas 

tillgängligt för eleverna.  

 

Vidare vill man i UPC att olika erfarenheter ska tas tillvara, den s.k. beprövade erfarenheten 

innebär att man på ett högre plan vill få eleverna att öka sina kunskaper utöver det 

individuella planet. Man pratar om kollektiv inlärning, med detta menas att man i många 

situationer står inför en uppgift som är mer lik en forskningssituation och där det är i många 

fall bättre att arbeta i grupp. På detta sätt kan man lära av varandra och den slutgiltiga 

produkten av arbetet får en högre kvalité. Sättet man sedan testar denna kunskap på ska i så 

stor grad som möjligt kunna göras i många examinationsformer, man skriver att helst ska alla 

elever varje termin ha minst en skriftlig och en muntlig framställning. Det är viktigt att all 

                                                 
14 http://www.vxu.se/org/upc/Pedhandlpgm/ped_handl.pdf 
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kunskap som presenteras är dokumenterat väl och att eleverna lär sig att kritisera de 

förmedlade kunskaperna.  

På MSI vill man utnyttja forumet mellan kollegerna för att förankra den beprövade 

erfarenheten. Varje ämneskollegium ska ansvara för att det ska finnas en variation i 

framställningen av kunskap, de vill även att det ska vara en progression på kraven för graden 

av variation. 

 

UPC har även sett till vikten av en flexibel utbildning. Med detta menar man att man som 

studerande ska kunna välja mellan en rad olika sätt på vilket en utbildning kan genomföras på. 

En del kurser ska erbjudas i distansform, somliga med färre träffar där eleven får ökat eget 

ansvar. Man vill även att arbetsformerna ska variera ifrån exempelvis seminarier till 

laborationer eller papers, helst en kombination av alla. Som vi tidigare sett (se Yt- och 

djupinlärning) så främjas inlärning av varierande arbetssätt.  

MSI har utifrån detta kommit fram till att formen som kursen skall ges i ska grundas på syftet 

och innehållet av denna. Man vill öka ämneskollegiets kompetens och göra dem beredda på 

de förändringar som kommer att ske inom undervisningen. För att nå dessa mål kommer 

MSI:s pedagogiska representant att hålla ett seminarium kring dessa arbetsformer. 

 

Den sista delen i första blocket handlar om examinationer. UPC anser att eleverna ska 

examineras ”i förhållande till de mål som finns för respektive utbildningsavsnitt och 

examinationsuppgiften ska överensstämma med angivna mål och genomföras i varierade 

former.”15. Examinationen ska med andra ord motivera eleverna att läsa och ge dem 

ytterligare insikt av vad som kan förbättras i inlärningen. 

MSI anser att det i sig inte finns något självändamål med att variera examinationsformerna 

utan att de ska utgå från kursens innehåll och syfte. Varje kursansvarig får stå för vilket sätt 

som är bäst att examinera på. För att öka kunskaperna kring de olika formerna av examination 

så tänker den som är MSI:s representant i UPC även i detta hålla ett seminarium.   

 

Det andra huvudblocket i UPC:s skrivelse är det stöd och krav på lärarna som är grundstenen. 

 

• Stödet till universitetets lärare ska vidareutvecklas så att det svarar mot såväl de nya 

uppgifter som ställs på lärarna i undervisningen, som på de förändrade krav på 

                                                 
15 http://www.vxu.se/org/upc/Pedhandlpgm/ped_handl.pdf 
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lärarnas arbete som hänger samman med ändrade uppgifter till följd av lärarkarriären 

som sådan. 

 

UPC skriver att de stora förändringar som sker inom skolan nu och som har skett de senaste 

åren inte motsvarar den budget som skolorna ges. Problemet ligger i hur olika lärare värderas, 

för ett universitet finns ett större värde av en lärare som är en bra forskare än en som är en god 

pedagog. UPC vill därför att pedagogisk skicklighet ska få större prestige. För att uppnå detta 

måste pedagogiska framsteg bland lärarna dokumenteras bättre så att de kan bli användbara 

vid t ex en befordring. Högskoleverket ställer numera krav på lärare som anställs vid ett 

universitet. För att svara mot dessa krav anser UPC att den pedagogiska utbildningen för 

lärarna måste få större utrymme. Man vill t ex att alla som doktorerar, och som har 

undervisningsuppgifter, ska genomgå en kurs i grundläggande universitetspedagogik under 

sitt första år som aktiv. Dessutom ska doktoranden ha tillgång till olika utbildningsinsatser 

under sin forskarutbildning.  

 

De lärare som finns på skolan ska genomgå fortbildningar så att de ska hålla sig a jour med de 

senaste inom universitetspedagogik. UPC har även lagt vikt på tillgången på handledare, de 

vill att utbildningar ska erbjudas så att kvalitén på utbildningen höjs.  

På MSI är man beredda att jobba för dessa mål. Återigen vill man utnyttja sitt forum mellan 

kollegiet för att på ett smidigt sätt hålla alla upprättade om aktuell universitetspedagogik.  

Dessutom planeras ett seminarium där detta ska behandlas.  

 

Som vi tidigare skrivit vill man höja prestigen för pedagogiskt arbete, för att göra detta 

möjligt måste en dokumentation tas fram där man lätt kan följa utvecklingen hos varje lärare. 

Dokumenten ska sedan kunna användas vid löneförhandlingar och liknande befordringar.  

UPC anser att man vid en nyanställning måste kunna styrka sina pedagogiska meriter, med 

andra ord så ska pedagogisk utbildning få en mycket större betydelse. 

För de anställda vid MSI kommer tid att avsättas då det ska vara möjligt att dokumentera 

utvärderingar för de kurser som avslutats. Dessa dokument ska man sedan kunna använda 

som en merit vid medarbetarsamtal med prefekten. Som vid tidigare fall ska även här hållas 

ett seminarium för att informera de anställda.  

 

Slutligen tar UPC upp en väldigt viktig punkt, nämligen en om studentinflytande. 

Universitetet vill ge alla studenter samma möjligheter och lika mycket uppmärksamhet. 
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Med andra ord så ska studenterna alltid ges en möjlighet att uttrycka sin åsikt och ge del av 

sina erfarenheter. Vid varje introduktion till en kurs ska läraren gå igenom mål och 

förutsättningar för kursen och för formen av examination och undervisning. Detta är för att ge 

eleverna en bättre inblick av vad som väntas av dem och för att elever som mot all förmodan 

valt fel kurs ska upptäcka detta i tid.  

När en kurs är slut ska en kursutvärdering genomföras, denna ska ligga till grund för att 

utveckla kursen till senare år. Kursutvärdering ska även återkopplas vid nästa kursstart. UPC 

vill dessutom att olika former av stöd och feedback ska erbjudas både för individerna och för 

grupp i arbeten.  

På MSI anser man att den kursutvärderingsplan som finns tillgänglig redan är tillräckligt för 

att fylla dessa krav, det som krävs är att eleverna själva tar en mer aktiv roll för sitt inflytande.  

 

4.3 Bolognaprocessen i Växjö 

4.3.1 Hur drivs Bolognaprocessen vid universitet i Växjö? 

Processen startade för ca 2 år sedan, efter att rektorn tillsatt en grupp enbart för att jobba med 

förberedelserna att införa Bolognaprocessen till hösten år 2007. Övergången kommer inte att 

ske över en natt utan det kommer krävas en viss tid för att få in det nya tänkandet. Något som 

kommer att bli nytt är en masterutbildning som kräver att man läser 5 år, men 

magisterutbildningen kommer att finnas kvar. Man kommer att dela upp det i tre 

utbildningsnivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Sedan kommer poängsystemet 

ändras så man kommer att läsa 60 poäng på ett helt år istället för 40 som det är idag. Men man 

kommer inte att behöva läsa mer för att det är 60 poäng, istället multiplicerar man antal 

veckor med 1,5 till skillnad mot 1 som det tidigare var.  

 

Det pågår en diskussion kring betygsystemet ECTS ett sjugradigt system om huruvida det ska 

införas eller inte. Men det stora arbetet i Växjö just nu är att skriva om utbildningsplanerna, 

idag är de målstyrda men ska istället bli syftes styrda.  

”Uppdraget som rektorn gett gruppen går alltså i korthet ut på att ta fram riktlinjer för att:  

- anpassa våra utbildningar till grundläggande nivå och avancerad nivå   

- förbereda mastersutbildningar   

- främja rörlighet”16 

                                                 
16 http://www.siv.vxu.se/cgi- bin/yabb/YaBB.cgi?board=utbildning;action=display;num=1112949337 
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4.3.2 MSI:s planerade arbete 

MSI:s planerade arbete har vi hittat på MSI:s hemsida samt att vi genom e-mail kontakt med 

Anna Blom (se Bilaga 3) som jobbar med Bolognaprocessen på universitetet. I tidningen Sista 

Brefvet fann vi dessutom en artikel som tog upp ämnet. Följande stycke har lånat sitt innehåll 

från dessa källor.17  

 
Mellan juni-december 2005 fick varje institution ett uppdrag av Bolognaprojektet, de skulle se 

över sina utbildningar och ge förslag på nya upplägg utifrån ett Bolognaperspektiv. Vad de 

skulle se över var de tre nivåerna, grund, avancerad och forskarnivå. När det gällde 

grundnivån skulle institution kolla över hur kandidatnivån ser ut utifrån djup och/eller bredd? 

MSI:s mål på denna fråga är följande. Nivån måste anpassas så att största möjliga 

anställningsbarhet uppnås för kandidatstuderande men samtidigt får behörigheten till en 

masterutbildning. Dessa två måste balanseras på ett bra sätt. Mycket tyder på att 

kandidatnivån kommer att få en relativt allmän begränsning.  

 

Nästa fråga var, hur progressionen ska se ut?  

MSI:s mål här är att de kommer att fortsätta med A, B och C termer men i en något 

annorlunda mening med tanke på det nya kunskapsområdesbegreppet. Idag bygger ämnena på 

en hierarkisk fördjupningsstruktur som är svår att komma ifrån.  

 

Vilka kriterier ska gälla för kurser på grundnivå?  

MSI menar att de kommer att fortsätta med A och B kurser samt några av de mer allmänna C 

nivå kurserna för att det ska kunna räknas som en allmän grundutbildning. De ska studera hur 

kriterierna ska formuleras både nationellt och internationellt. Även se hur förkunskapskraven 

ska se ut för examensarbete på kandidatnivå.  

 

Vilka av de nuvarande fyraåriga programmen måste struktureras om?  

MSI måste strukturera om följande utbildningar, datavetenskapligt, matematik och 

modellering, naturvetenskapligt, teknisk fysik samt systemvetenskapliga programmet.  

                                                 
17  Sista Brefvet, April 2006 En artikel om Bolognaprocessen 

http://www.vxu.se/intranet/bologna1/bolognaproj_050615b.pdf  Organisationsplan för Bolognaprocessen 

malin.blom@vxu.se Malin Blom skickade information om MSI:s arbete med Bolognaprocessen 
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Man skulle också titta närmare på vilka planer det ska finnas för de tvååriga programmen?  

MSI ska göra följande: nätverk och datasäkerhet görs om till treårigt även datavetenskap och 

medieteknologi blir treårigt med möjlig utgång efter två år om den möjligheten finns. 

Samt om det finns någon samverkan, ämnesverkan nationellt/internationellt? MSI har idag för 

informatik något som kallas D-ringen där samverkan med BTH, Kristianstad, Kalmar, 

trollhättan/Uddevalla, Mälardalen, Mittuniversitet och Luleå tekniska universitet. 

Informationslogistik i Ljungby ges i samverkan med Halmstad och Jönköping. Elektro 

samverkar med alla lärosäten som har högskoleingenjörsutbildning. Matematik, data och fysik 

har årliga nationella studierektorskonferenser.  

 

Institutionerna skulle också titta över internationaliseringen på den grundläggande nivån?  

De punkter de skulle undersöka närmare var. Hur rörligheten främjas nationellt och 

internationellt för studenter och lärare. MSI menar att undervisning på engelska är en 

nödvändighet, en väl fungerande ”IO-verksamhet” och en väl genomtänkt 

finansiering/planering av lärarutbyten.  

 

Ska det planeras några s.k. Double Degrees/Joint Degrees med andra lärosäten?  

MSI har endast lösa planer än så länge. 

 

En av punkterna gällde, hur ska arbetet med internationella perspektiv i program och 

fristående kurser fungera? 

MSI:s mål är att utveckla nätbaserade kurser och utbildningar, gärna i samverkan med 

utländska universitet. De ska även ha gemensamma studentprojekt som administreras via 

nätet. 

 

När det gäller den avancerade nivån skulle institutionerna titta närmare på följande saker. 

Vilka masterutbildningar och magisterutbildningar planeras? MSI planerar följande 

masterutbildningar. Trådlös kommunikation och rymdteknologi, programvaruteknik inom 

datavetenskapligt, språkteknologi inom datavetenskap, naturvetenskapligt, teknisk fysik, 

matematik modellering, matematik, informationssystem inom sjukvård, systemvetenskapliga 

programmet. När det gäller magisterutbildningar kommer följande finnas. Dagens inriktningar 

är mot programvaruteknik och visualisering inom datavetenskapliga program. Inom fysik 

kommer dagens magisterprogram finnas, matematik och modellering samt matematikdidaktik 

enligt dagens modell, informationslogistik. 
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Vilka kriterier ska gälla för kurser på avancerad nivå?  

MSI:s förhoppningar är att de ska i någon mening vara ämnesfördjupande och 

forskarförberedande, och i högre grad än på grundläggande nivå också med specialiseringar.  

 

Kommer det att ske någon samordning av magister- och masterutbildningar bland de andra 

institutionerna vid Växjö universitet?   

I en begränsad omfattning förekommer diskussioner angående matematikinslag i en del av 

TD:s  masterutbildning.  

 

Planeras det någon samverkan inom sydost området eller andra lärosäten? 

MSI planerar följande. För Elektro: inom sydost (BTH och Kalmar). Datalogi: Kalmar, den 

nationella forskarskolan i språkteknologi samt några tyska universitet. Matematik: gemensam 

forskarskola i sydost. Fysik: Kalmar och Göteborgs universitet. Informatik: Linköping, 

Halmstad, Jönköping samt D-ringen.  

 

Hur ser ekonomin ut för att kunna ge 2-årig master?  

MSI:s förhoppningar om att en masterutbildning ska locka fler studenter att söka hit vilket 

resulterar i en större inkomst, sen hoppas de kunna få lite mer pengar för masters studenter.  

Det är dock oklart hur anslagen från GU respektive FoU kan användas till 

mastersutbildningarna. Enligt MSI så är ekonomin en viktig fråga när det gäller att starta upp 

masterutbildningar.  

 

När det gäller internationaliseringen av den avancerade nivån skulle följande punkter 

undersökas. Hur många magisterutbildningar finns det idag på engelska?  

För närvarande hålls samtliga magisterprogram på engelska på MSI förutom 

matematikdidaktik och informationslogistik.  

 

Kommer det planeras några nya master/magisterutbildningar på engelska?  

På MSI kommer samtliga nya master/magisterutbildningar samt de som redan finns ges på 

engelska, bara de två ovan kommer att hållas på svenska. 
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Även här ställs frågan hur rörligheten främjas nationellt och internationellt för studenter och 

lärare?  

Förutom det som tidigare nämnts så vill MSI främja rörligheten för studenter mellan grund 

och avancerad nivå. De vill att det ska finnas en standard nivå som ger behörighet från 

kandidat till masters nivå, och med standard menar dem att de förväntningar som ska uppnås 

både nationellt och internationellt för en kandidat för varje ämnesområde.  

 

Den andra frågan var hur planerar ni att arbetet med internationella perspektiv inom program 

och fristående kurser? MSI vill utöka den internationella samverkan generellt och även genom 

att utveckla nätbaserade kurser i ett internationellt perspektiv.  

 

Kommer det att planeras några Double Degrees/Joint Degrees med andra lärosäten inom den 

avancerade nivån?  

MSI ska undersöka möjligheten att jobba med de kinesiska kontakter som idag finns samt att 

inom datalogi pågår förhandlingar med ett par tyska universitet.  

 

Sist men inte minst så skulle institutionerna se över forskarnivån. Här är det punkter som 

skulle ses över.  

Vilka förändringar planeras inom forskarutbildningen?  

MSI har inte planerat så långt här än, det är mer oklarheter inom det här området än vad det är 

på grundnivån. Det planeras att man ska kunna räkna med ett år från masterutbildningen till 

sin forskarutbildning. Det kommer dock kräva en del förändringar men som det ännu inte har 

kollat över.    

 

Vilken relation forskarutbildningen ska ha till den avancerade nivån?  

MSI har, som diskuterats i frågan innan, inte planerat så långt än inom området utan de 

avvaktar fortfarande.  
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Kommer det att planeras någon samverkan med sydost området och andra lärosäten?  

Inom datalogi på MSI kommer en forskarskola planeras i samverkan med sydost, den 

internationella forskarskolan inom språkteknologi kommer att finnas kvar. Inom matematik 

planeras det även här en forskarskola inom sydost, inom matematikdidaktik finns i dagens 

läge redan en forskarskola men det planeras en förlängning. Elektro kommer att fortsätta sitt 

samarbete med BTH, inom informatik planeras det en forskarskola i samverkan med D-

ringen. Fysik kommer att samarbeta med Kalmar och Göteborgs universitet.   

 

När det gäller internationaliseringen av forskarutbildningen ville projektgruppen att de skulle 

titta närmare på följande två frågor. Hur främjas rörligheten internationellt och nationellt för 

forskarstudenter och lärare?  

MSI menar att de redan idag är högt förekommande med internationalisering inom 

forskarutbildningen och kommer bli ett självklart inslag.  

Samt hur planeras arbetet ur ett internationellt perspektiv utöver rörlighet? 

Som det är skrivit ovan så finns det redan idag. 
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5. Analys och resultat 

I detta stycke kommer vi att utföra en analys av vår enkät och dra paralleller till det vi funnit i 

våra teorier samt vår empiri om skolans arbete med Bolognaprocessen och den pedagogiska 

undervisningen. Vi kommer senare att återkomma till detta i vår diskussion och slutsats. 

 

5.1 Analys av enkätundersökning  

Som vi tidigare skrivit behandlar vår enkät skolans arbete med Bolognaprocessen och de 

ökade kraven om en pedagogisk undervisning. Genom att ställa en blandning av kvalitativa 

och kvantitativa frågor har vi kunnat se vissa mönster i elevernas åsikter om programmet, 

lärarna och deras kännedom om Bolognaprocessens arbete.  

 

Till att börja med frågade vi respondenterna hur väl de känner till Bolognaprocessen. 

Eftersom skolan jobbar hårt för att anpassa sig efter de riktlinjer och betygsystem som 

beslutats i och med signeringen av Bolognadeklarationen borde eleverna vara väl informerade 

om processen. Vad vi lade märke till var dock något helt annat, av 24 respondenter kände 

endast 6st till Bolognaprocessen väl, hela 13st hade aldrig ens hört talas om det. Vad detta 

beror på är en kombination av flera faktorer.  

 

På Växjö universitet är fortfarande arbetet med Bolognaprocessen i sin vagga och diskuteras 

ännu på ledningsnivå. I vår empiri framgår att institutionen MSI har jobbat fram förslag för 

fortsatt arbete med processen. Detta kan vara en av anledningarna, då ingenting ännu är 

klubbat så kan det vara naturligt att inte informera. En annan anledning kan vara det som vi 

belyste i vår teori om lärarens roll, har inte de anställda förstått själva hur övergången ska gå 

till så är risken stor att det fastnar som en idé på pappret. 

Vi kan naturligtvis förutsätta att information kommer att presenteras när ett beslut har tagits, 

vad som inte är så bra är dock att genom att inte informera tidigare gå miste om de åsikter 

som de studerande säkert har. Enligt handlingsplanen som UPC har sammanställt har skolan 

för mål att elever i så stor utsträckning som möjligt ska ha inflytande över de beslut som 

fattas. På MSI är man dock av uppfattningen att det ligger mer som ett ansvar på studenten att 

hålla sig informerad. Vi återkommer till detta i diskussionen.      
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Vår andra fråga vände sig mot sättet läraren undervisar på, om denne använder pedagogiska 

grepp och om respondenterna ansåg att dessa behärskades väl. Vi frågade även efter en 

motivering till vad som var bra och dåligt med undervisningen. Alla respondenter ansåg att 

läraren använde sig av pedagogiska grepp i sin undervisning, dock var svaren rätt splittrade 

angående hur väl de behärskade dessa. Många ansåg att det berodde på vilken lärare och 

vilken kurs de hade.  

De som ansåg att undervisningen var mindre bra hade synpunkter på missbruket av 

PowerPoint-presentationer på föreläsningarna. Vad de menade var att många lärare helt 

förlitade sig till sin PowerPoint-presentation för mycket och att presentationerna i sig var 

direkt tagna ur böckerna eller Internet. Dessutom var det ofta som föreläsningsmaterialet var 

återanvänt från tidigare årgångar.  

 

Anledningen till att lärare använder sig av PowerPoint är, enligt våra erfarenheter, för att det 

är ett bra sätt att förmedla information, att den sedan visas via en dator gör möjligheterna för 

att kunna visa praktiska exempel, i t.ex. programmering, stor. Nackdelen blir först när 

PowerPoint-presentationen upptar en alltför stor del av föreläsningen och chansen till egna 

reflektioner i ämnet minskar samt när lärarens egna erfarenheter får för lite utrymme. Vad 

detta problem beror på kan ha att göra med tryggheten som läraren kan känna när denne har 

en fast text att stödja sig mot, liksom man som student ofta föredrar en lapp eller liknande vid 

en redovisning för att inte tappa bort sig. I vårt kapitel om lärarens roll i teoridelen pratar H 

Hård af Segerstad, A Klasson och U Tebelius om metoder i undervisningen som har blivit för 

allmängiltiga och som gör att läraren kan ha svårt för att variera sitt undervisningssätt. Som vi 

kunnat konstatera i MSI:s handlingsplan för pedagogisk undervisning så jobbar MSI med att 

få en större kunskap i kollegiet gällande flexibel undervisning, d.v.s. en mer varierad form i 

undervisningen där det finns möjlighet. Att ha en varierad undervisning får anses som 

önskvärt, i teoriavsnittet finner vi kapitlet yt- och djupinlärning, det har konstaterats att en 

varierad undervisning ger en högre grad av djupinlärning. Djupinlärning är sådant man minns 

längre och är naturligtvis att föredra.  

 

Det fanns även många respondenter som tyckte att PowerPoint-presentationerna var ett bra 

inslag som var enkla att följa. Dessutom så var det bra att de publicerades på Internet innan 

lektionerna så att studenterna har möjlighet att skriva ut materialet innan föreläsningen. Detta 

är också något som kan leda till en djupare inlärning, men då ligger ansvaret hos studenten 

som måste skriva ut föreläsningsmaterialet och studera det innan själva föreläsningstillfället.  
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Som student är varje val inför en ny termin viktig, väljer man rätt kurs kan man få bättre 

förutsättningar ute på arbetsmarknaden, väljer man fel kan 5-20 poäng ha blivit spenderade i 

onödan. I kurskatalogen står en kort beskrivning av vad en kurs har för innehåll och mål, 

denna beskrivning är ofta den enda en student har att gå på vid valet till kommande termin. 

När väl kursen börjat delas en kursplan ut där man åter redogör för kursens innehåll och mål.  

 

I vår enkät tillfrågade vi respondenterna om de upplevde att det fanns en kursplan till alla 

kurser och om det som kursen egentligen innehöll stämde överens med kursplanen.  

Lite oväntat så var det bara hälften som upplevde att alla kurser hade en kursplan, något som 

var ännu mer oväntat var att många inte läste den alls. Kursplanen är till för att ge studenten 

en idé om vad som är viktigt att lära sig under kursens gång, den innehåller även de riktlinjer 

för hur undervisningen och examinationen ska bedrivas. MSI har en handbok (se teorikapitlet) 

för alla lärare där det står vad som gäller för inlämning och godkännande av kursplaner. 

Kursplanen i sig skrivs efter en mall som finns publicerad på institutionens hemsida. Eftersom 

det är så lätt för lärarna att tillverka och publicera sin kursplan så är resultatet av vår fråga rätt 

förbryllande.  

Antagligen beror detta på att eleverna själva inte har ett tillräckligt stort intresse för att leta 

upp kursplaner eller om de får dem, läsa igenom ordentligt. Med andra ord, det finns 

kursplaner för alla kurser.  

En annan åsikt som var rätt utbredd var att kurserna oftast bröt mot det som stod i kursplanen, 

det kunde vara allt från kursens innehåll till att examinationsformen hade ändrats. Det är 

naturligtvis inte bra när kursplaner inte följs, det gör att de som sökt kursen med en bild över 

dess innehåll helt plötsligt kan stå handfallen då innehållet har ändrats. En stor anledning till 

detta är att kursplaner återanvänds från tidigare år. Läraren anser att kursens innehåll inte har 

ändrats bara för att examinationsformen gjort det, MSI har i sin handlingsplan klargjort att 

examinationsformen i sig inte har ett självändamål utan att den ska anpassas efter kursens 

innehåll. Detsamma gäller för undervisningsformen, från år till år kan formen variera stort 

men innehållet förbli detsamma, men eftersom kursplanen innehåller paragrafer som beskriver 

både undervisningsform och examinationsform så bör planen uppdateras inför varje nytt läsår, 

om det har gjort några som helst förändringar.    
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Vi frågade våra respondenter hur de tycker informationen är kring kurser de söker. Många 

svarade att det finns bra information på studentportalen men var lite dåligt uppdaterad ibland, 

sen så ansåg de flesta att informationen i kurskatalogen var för liten och diffus i vissa fall, 

men när nu Bolognaprocessen ska införas kommer kurskatalogen förändras och kommer 

förhoppningsvis att bli mer informationsrik. Det som uppskattades mest bland respondenterna 

var att lärarna går ut vid ett tillfälle och pratar om de kurser som kommer att hållas nästa 

termin, på så sätt kan man få bra information istället för att jaga den på Internet eller läsa 

katalogen. Vi frågade även om de tyckte det var svårt att hitta information om den aktuella 

kursen, vilket 19 av 24 inte tyckte var några problem när man väl har lärt sig. Fast många 

tycker det är dåligt att inte all information finns på studentportalen utan respektive lärare 

använder sina egna hemsidor, vilket de inte ska göra eftersom det är bestämt att alla ska 

använda sig av studentportalen. Det är även svårt att hitta till dessa hemsidor och 

informationen kan även här vara lite bristfällig.  

 

Vi ställde även frågan om respondenterna tror det är någon skillnad på undervisningen vid de 

olika utbildningsprogrammen vid MSI och i så fall vad? Här var det lite olika åsikter men 

många tror att det är skillnad på lärarna på de olika programmen. De flesta svarade att det är 

låg pedagogisk kunskap bland vissa lärare, och kollar man på UPC:s plan så ska man idag ha 

läst någon form av universitets pedagogik. Det ges även möjligheter till lärare att läsa 

pedagogik kurser för att förbättra sig. Läraren har en väldigt viktig roll som vi redan har 

skrivit om i teoridelen. Är inte läraren bra så är det ofta svårt att lära sig något av värde. 

Respondenterna tror dock inte det är så stor skillnad mellan de olika programmen mer än 

lärarna inom MSI, men att skillnaden är större jämfört med andra institutioner. Så vi frågade 

också om de tror det är någon skillnad på kvalitén på kurser som har lästs vid andra 

institutioner. Respondenterna menar att det är en märkbar skillnad på kvalitén vad det gäller 

lärare och deras pedagogiska utlärningssätt som skiljer. Många av dagens lärare är bättre 

forskare än pedagoger men det är något UPC vill ändra på och har därför ställt krav på 

institutionerna.  

 

Tittar man på MSI:s handlingsplan som vi har skrivit om i empirin kan man se att det ska 

hållas seminarier inom den här frågan och att de även ska diskuteras på ämneskollegiets 

forum. Även Bolognaprocessen kan göra så att lärarna kommer att bli mer pedagogiska 

eftersom den ska främja rörligheten nationellt och internationellt även bland lärare, vilket kan 

leda till att nya idéer kommer in vid institutionerna. Skillnaden är och har varit stor ett tag 
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redan, många känner att de får ut mycket mer av en kurs vid en annan institution det kan bero 

på hur läraren lär ut sina kunskaper. I vår teori har vi skrivit om yt och djupinlärning där 

vikten av hur man lär in sina kunskaper, jobbar man utifrån grupper och skriver paper istället 

för att bara ha föreläsningar och sedan ha en stor tentamen på allt. För har man en tentamen är 

risken stor att man lär sig det mesta utantill och en kort tid efter glömt bort vad man lärt sig. 

Jobbar man däremot i grupper och skriver papers så är möjligheten större att man kommer 

ihåg mer under en längre tid, hur man än gör så är fortfarande lärarens roll viktig. Vilket vi 

också har tagit upp i vår teori. För om läraren inte håller en bra nivå på undervisningen blir 

det oftast dåliga resultat. Studenten känner att han/hon inte lär sig något av att gå till 

föreläsning utan får ut mer kunskap av att läsa kurslitteraturen, om fallet är så har föreläsaren 

misslyckats med sin uppgift att lära ut inom ämnet. Många av de tillfrågade som läser 

systemvetenskapliga programmet anser att kursernas innehåll är bra men att vissa lärare 

saknar känslan för att undervisa, vilket leder till att studenten tappar intresset för kursen och 

gör bara det som måste göras för att få betyg.  

 

Vi som studenter har ofta en åsikt om kursers, undervisningens och lärarnas kvalité. En 

spännande fråga måste därför vara, upplever respondenterna något missnöje bland sina 

kurskamrater på utbildningen? Vi har själva som studenter märkt att det ofta riktas kritik mot 

kursers innehåll, är detta utbrett i alla årskurser och en åsikt delad av majoriteten? Vår enkät 

gav ett ganska entydigt svar, av de 24 tillfrågade upplevde 21st ett missnöje bland andra 

studenter och endast 3 hade inte upplevt detta. Detta är en väldig hög siffra! 

Vad missnöjet beror på är med största sannolikhet en kombination av det som vi tidigare i 

enkäten behandlat. Många känner att kurserna de läser, inte motsvarar dem förväntningar som 

de ställt innan kursen börjat, dels för att kursplanerna inte alltid överensstämmer med vad som 

egentligen sker och dels för att studenter i tidigare årskurser gett en felaktig bild av kursen. 

Som vi tidigare skrivit var många dessutom missnöjda med undervisningen, den var ofta 

enformig och speciellt PowerPoint-presentationer fick utstå mycket kritik. Något vi upptäckt 

är att elever som misslyckas på kurser ofta vänder sitt eget misslyckande mot läraren och 

anser att det snarare är dennes fel än elevens egna. Vem bär egentligen ansvaret för elevernas 

utbildning? För att svara på detta ställde vi ytterligare en fråga som något av en tankeställare 

för våra respondenter. 
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Vi frågade respondenterna vem de anser bär ansvaret för deras inlärning, de själva eller 

läraren? Alla tillfrågade svarade att de själva har det yttersta ansvaret och att man aldrig kan 

skylla sitt resultat på någon annan även att det förekommer att folk blir besvikna på sitt 

resultat och skyller då på läraren fast det är studenten som ansvarar för sitt resultat. 

Respondenterna var ändå eniga om att läraren spelar en viktig roll i deras inlärning. Som vi 

skrivit i teorin om lärarens roll så är det viktigt att läraren ser till att förnya och se till 

studenternas intresse hur upplägget på kursen ska vara. I dagens läge så har de flesta kurser 

haft samma struktur i flera år, vilket leder till att det inte blir så relevant. Man läser vid 

universitet för att få en hög kompetensutbildning vilket kräver att läraren håller en hög 

standard så man får ut så mycket som möjligt under sin tid vid universitet.   

 

  

5.2 Upptäckter under arbetet 

När vi påbörjade detta arbetet hade vi en bild av vilka upptäckter som vi kunde förväntas 

göra. Under arbetets gång har vi gjort mängder av upptäckter som vi inte hade väntat oss.  

Eftersom vi som studenter inte hört något om Bolognaprocessen så antog vi att arbetet med 

denna inte alls var en prioritering för MSI eller för Systemvetenskapliga programmet. Vad vi 

upptäckt, efter att ha studerat både MSI:s pedagogiska handlingsplan och utvecklingsarbetet 

som skett och som sker kring Bolognaprocessen, är att MSI har planer för förbättring på de 

flesta områden inom utbildningen. Inom kollegiet har det pratats om ett forum där befintliga 

erfarenheter och kunskaper ska kunna delas och nya ska kunna spridas. Det är en spännande 

process som ligger framför institutionen, både för lärare och för studerande. 

Vi får hoppas att arbetet fortskrider och inte stannar på pappret som vi tidigare konstaterat är 

risken.   

 

En annan upptäckt vi gjort är att det överlag är många åsikter som delas av studenter oavsett 

vilken årskurs de befinner sig i. Systemvetenskapliga programmet är med andra ord en tätare 

enhet än vad vi trott, de som börjar varje år får många av sina åsikter präglade av sina äldre 

kamrater redan under nollningsperioden. Att studenter påverkar andra studenter är självklart 

men det är naturligtvis beklagligt om det får en direkt negativ effekt. Några av åsikterna hade 

vi hört tidigare men att missnöjet var så utbrett hade vi aldrig kunnat gissa. Som vi konstaterat 

är kanske inte missnöjet alltid en följd av att undervisningen i sig är dålig utan att eleverna 

själva inte tar det ansvaret som krävs för att klara sig under en 4 årig utbildning. Det arbete 
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som institutionen bedriver för förbättringar ska förhoppningsvis ändra opinionen så att 

studenterna känner sig belåtna med utbildningen.  

 

En annan åsikt som var utbredd var att det var stora skillnader mellan programmen inom MSI, 

skillnaderna gällde till största del den pedagogiska förmågan hos lärarna. Även skillnaden 

mellan institutionerna var något som vi inte trodde våra respondenter hade märkt av. Av det vi 

har erfarit själva så kan skillnaderna ofta bero på vilken bakgrund som läraren har, det är t.ex. 

större chans att en lärare som undervisar i ekonomi har större erfarenheter i pedagogik genom 

exempelvis gymnasieundervisning än en lärare vid MSI där man behandlar ämnen som ännu 

inte är speciellt utbredda på gymnasierna. Systemvetenskapliga programmet är extra utsatt på 

detta sätt, andra program på MSI innehåller kurser som behandlar ämnen som är kända för 

eleverna sedan tidigare, t.ex. matematik, fysik och teknik. Alla dessa ämnen ingår i 

kursplanen redan i högre grundskoleutbildning. Däremot finns ingenting som liknar 

informatik i en större skala på landets gymnasier och grundskolor. Har inte ämnet blivit 

förankrat tidigare så kan det vara svårt att anpassa pedagogiska grepp så sent som på 

universitetsnivå. Lärarna har oftast en bakgrund inom forskningen eller som anställda vid ett 

företag där ämnena används rent praktiskt. Vad man kan ställa sig för fråga är vad som är 

viktigast, en person som kan mycket i ämnet men som har svårt att förmedla denna kunskap 

eller en person som har mindre kunskaper men däremot är bra på att förmedla den.  
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6. Diskussion och slutsats 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att diskutera kring våra egna åsikter och vilka 

slutsatser vi har dragit under arbetets gång. Vi ska även se hur vårt arbete fortgått och vad vi 

kunde ha gjort annorlunda i fråga om metodval och arbetssätt.  

 

6.1 Metodval rätt eller fel? 

Vi börjar med vårt val av metod. 

Att göra en kvalitativ undersökning är som vi tidigare skrivit väldigt krävande, hur krävande 

det är hade vi ingen aning om innan vi startade. Det första problemet vi stötte på var 

utformningen av enkäten, vilka frågor skulle vi ställa för att få ett så bra resultat som möjligt? 

Vad vi gjorde var helt enkelt att vi såg till våra egna erfarenheter och ställde oss frågan, är vi 

ensamma om att undra/tycka såhär eller är det en uppfattning som delas med de andra 

studenterna på programmet. Detta gjorde att vi fick ett perspektiv som både var inifrån och 

utifrån, fördelarna tycker vi övervägde nackdelarna. 

 

Vårt resultat av enkäten kan på sina håll även den diskuteras, med tanke på att bara häften av 

dem som mottog en enkät faktiskt svarade på den kan säga oss några saker.  

Det kan dels bero på att de inte har haft tid att svara men det kan även bero på att de inte bryr 

sig om att svara, de kanske är hel neutrala till frågorna och därför inte tror att de bidrar till 

något. Att bara hälften bara svarade kan ha påverkat vår reliabilitet, dock får vi anse att 

eftersom de flesta svaren var så eniga att det vore konstigt om bara personer av en viss åsikt 

svarat. 

 

Såhär i efterhand borde vi nog ha skaffat hos större förkunskap i ämnet och haft ett klarare 

mål med enkäten. Nu slutade det ändå väl och vi fick på många sätt svar som var både 

väntade och oväntade, alla svar var dock användbara för oss. Ganska sent hittade vi nya källor 

som om vi sett dem tidigare hade fått en betydligt större del i både arbetet och utformningen 

av enkäten. Det är inte lätt att förutse men som vi har lärt oss är det sånt som händer i en 

studie. Som tur var gjorde de nya källorna inte att vi behövde skriva om något, tvärtom fyllde 

de ut vår teori och gav i många fall ytterligare insikt i vårt problem. 
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Något annat som vi kunde ha gjort annorlunda är valet att skicka ut en enkät istället för att 

genomföra färre men mer personliga intervjuer, nu ser vi ju att vår metod gav resultat. Det 

kunde ha inneburit problem att intervjua ett fåtal personer då det är svårt att säga vilka som 

kunde ha gett svar som kunde gälla för ett större antal studenter. Att fråga fler personer gjorde 

dock att det blev svårare att analysera svaren som inte var kvantitativa.  

Att göra ett utskick tror vi bidrog till att respondenterna i högre grad svarade ärligt, vid en 

intervju finns alltid en risk att intervjuaren leder respondenten åt en riktning med svaret.  

 

6.2 Litteraturval och källor 

Under arbetet har vi jobbade med att samla information och analysera denna utan att ha några 

förutfattade meningar, arbetet gjorde att vi på många sätt ändrade uppfattning om många 

saker som vi tidigare tyckt. Det är antagligen det som är den stora meningen med att skriva en 

sån här uppsats, att man lär sig något på det. Hade vi haft ”turen”, för det var i mycket en 

fråga om tur, att vi stötte på ”rätt” information lite tidigare så hade kanske arbetsprocessen 

flutit på smidigare, men och andra sidan gjorde bristen på bra källor att vi analyserade dem vi 

hade desto mer. Vi märkte att det var svårt att få tag i böcker som berörde vårt ämne, 

överhuvudtaget verkar det finnas få böcker som berör vuxenpedagogik. De vi fann var till stor 

del utlånade, som tur var kunde vi låna av vänner och fick material av vår handledare som 

gjorde att vi ändå kunde få ihop en hel del. På Internet fann vi den största källan till våra 

teorier, man ska alltid vara källkritisk med källor som man finner på Internet. Vi valde därför 

ut främst material som publicerats på sidor med hög validitet som universitet och högskolor. 

 

6.3 Vårt val av målgrupp 

Vårt val att tillfråga elever vad de tycker om utbildningen måste vi såhär i efterhand se som 

riktigt. Hade vi valt att fråga även lärarkåren så hade arbetet blivit svårt att sammanställa och 

det var ju ändå främst elevernas åsikter vi var ute efter. För framtida studier vore det dock en 

utmaning att studera lärarkåren mer in på kroppen, att helt enkelt be dem medverka i en enkät 

eller intervju och se vad de själva anser om sitt arbete. Kanske är de själva av den åsikten att 

de har för lite tid för att kunna reflektera över sin undervisning? 

Då vi inte berörde detta då det låg utanför vår angränsning, vore det spännande att se vilket 

resultat man kunde ha fått.    
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6.4 Svar på frågeställning 

För att knyta ihop allt vi gjort i detta arbete följer här en kort sammanfattning över vårt 

resultat och besvara vår frågeställning. 

Bolognaprocessen och UPC:s arbete är i full gång på MSI, problemet som vi finner det är att 

eleverna sällan om någonsin vet vad som görs och vad som kommer göras i framtiden. 

Under arbetets gång har vi, som tidigare skrivits i uppsatsen, upptäckt att det råder ett utbrett 

missnöje bland studenterna på Systemvetenskapliga programmet. Missnöjet beror till viss del 

på att studenterna anser att undervisningen inte utförs på ett gynnsamt sätt, alltså att den 

pedagogiska förmågan hos lärarna är något bristfällig. En lösning på detta vore naturligtvis att 

eleverna i högre utsträckning informeras om att det faktiskt pågår en process där skolan har 

som mål att öka den pedagogiska undervisningen. Många känner säkert en hjälplöshet då de 

tror att ingenting görs för att ändra på situationen, vi hoppas att detta arbete skall ge dem en 

inblick i organisationen bakom undervisningen och se att det faktiskt görs väldigt mycket. 

 

Något annat vi känner kan vara en brist är inställningen hos många studenter och i 

lärarkollegiet. Som vi skrivit tidigare präglas eleverna till viss del redan under sitt första 

studieår av äldre studenter, man blir t.ex. avrådd att söka kurser med en del lärare då dessa 

anses mindre bra på att lära ut. Inställningen tror vi bara kan ändras för dem som kommer att 

börja sin utbildning i framtiden, de som redan går 2-4 året har fått sin åsikt så djupt förankrad 

att den antagligen är omöjlig att ändra på. För att ändra inställning eller attityd måste det 

redan första året framgå att programmet inte är en dans på rosor, vi är här för att lära oss.  

Lärarkårens inställning tror vi kan ändras om de märker att studenterna uppskattar deras 

föreläsningar i större utsträckning. De seminarier som kommer att hållas av MSI:s 

representant i UPC måste vara en prioritet att besöka! 

 

När det gäller arbetet med Bolognaprocessen generellt vid Växjö universitet så jobbar 

projektgruppen vidare med de uppgifter som ska lösas för införandet. MSI arbetar vidare med 

de uppgifter de fått av projektgruppen och de har en bra bild för vad som ska göras i 

framtiden. Återigen borde MSI börja informera studenterna vad som händer och hur det 

kommer att bli när Bolognaprocessen träder i kraft. 

  

En annan sak som är viktig är att undervisningen borde få större utrymme i läroplanen, det 

egna ansvaret är förvisso bra men i många fall känner säkert även lärarna att de gärna skulle 
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vilja ha haft fler tillfällen för att förmedla den kunskapen som studenterna behöver för att 

klara kursen och det fortsatta arbetet efter examen.  

 

Slutligen, vi har en stark tro på att det under ytan gror ett frö som kommer bli ett nytt och 

starkt Systemvetenskapligt program. Vad som behövs är näring i form av fortbildning och 

värme från studenter och lärare.  
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7. Förslag till förbättringar 

 
Under arbetets gång med examensarbetet har vi uppmärksammat att det finns några punkter 

som kan förbättras både i programmet och på institutionen. Följande punkter tycker vi man 

kan se över och försöka göra något åt för att förbättra för alla parter. 

 

• Se till att uppdatera föreläsningsmaterialet inför varje ny kursstart, så att inte t.ex. 

PowerPoint presentationerna har gammalt datum och innehållet är direkt kopierat från 

Internet.  

 

• Se över om det inte går att ge fler föreläsningstillfällen och se till att ha mer 

diskussioner vid föreläsningarna, minska ner på PowerPoint-presentationerna och 

använda de som ett verktyg och inte grunda hela föreläsningar på dessa.  

 

• Se till att all information om kursen finns på studentportalen eftersom den ska 

användas och de flesta studenter kollar först på den, om man inte vill lägga ut 

informationen där så ska det finnas en länk till respektive lärares hemsida.  

 

• Se till att det finns kursplaner till varje student vid kursstart och att den är uppdaterad.  

 

• Se till att vid varje kursslut dela ut kursutvärdering så varje student får fylla i en 

skriftlig sådan eftersom denna ska ligga till grund för förbättringar till nästa gång 

kursen hålls.   

 

• Se till att uppfylla det som står i handlingsplanen gentemot UPS:s krav. Även se till så 

lärarna går på de seminarier som hålls inom de olika punkterna i planen.  

 

• Se till att informera studenterna mer om vad som händer i arbetet med UPC och 

Bolognaprocessen, idag får man ta reda på informationen själv om man vill veta mer 

om dessa saker. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – sammanställning av enkätfrågor.  
Frågeformulär för C-uppsats 

 
1. Hur väl känner du till Bolognaprocessen? Bra, mindre bra, inte alls? 

Bra: 6st       Mindre bra: 5st Inte alls: 13st 

 

 

2. Använder dina lärare olika pedagogiska grepp på era föreläsningar, så som PowerPoint,       

grupparbeten, labbar och dylikt?  

Alla svarade ja på denna fråga 

 

2.1 Hur väl behärskar de dessa? Bra, mindre bra 

Bra: 7st      Mindre bra: 9st Varierande: 8st 

 

 

2.2 Om de är bra, vad är det i så fall som är bra? 

De som har svarat bra tycker att lärarna har bra power point presentationer och att 

de är enkla. De fungerar även som ett bra redskap vid föreläsningarna, de gillar 

även labbrationerna och grupparbetena som finns vid vissa kurser. Många tycker 

det är bra att PowerPoint-presentationerna publiceras på Internet efteråt så man 

kan läsa igenom det i lugn o ro hemma. 

 

2.3 Om de är mindre bra, vad är det du tycker fattas? 

De som svarat att det är mindre bra är missnöjda med att power point 

presentationerna läses innantill av lärarna och att de bara bygger föreläsningen på 

power point material istället för att använda de som redskap. Respondenterna har 

också reagerat på att de inte förnyar föreläsningsmaterialet, det händer även att de 

kopierar rakt av från Internet. De borde grundas på kurslitteraturen och göra sina 

egna power point presentationer så slipper de läsa innantill. När det kommer till 

labbarna är de oftast väldigt svåra för man inte får den informationen man behöver 

på föreläsningarna, lärarna verkar tro att samtliga i klassen kan lite om ämnet 

redan från början vilket fallet inte är. Sen kan labbrationerna vara lite diffust 

förklarade. Något som även påpekades var att vissa lärare har dålig tidsplanering 
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när det gäller uppläggningen av föreläsningarna, det blir väldigt mycket information 

på kort tid på slutet av lektionen.  

 

3. Upplever du att det finns kursplaner till alla kurser? 

Ja: 12st     Nej: 6st Vet Ej: 6st 

 

         3.1 Tycker du att kursplanen stämmer överens med vad du får ut av den valda kursen 

På den här frågan är det delade meningar bland respondenterna, en del läser inte 

kursplanen alls, andra reagera på att kursplanen delas ut för sent kan ha gått flera 

veckor innan man får den. Andra tycker de är diffust skrivna så det blir svårt att 

tolka vad som ingår och vad som ska uppnås för att få betyg. Vissa reagerar även 

på att det kan dyka upp saker som inte stod med i kursplanen, T.ex. att 

examinationsuppgiften ändras. Respondenterna menar också på att vissa 

kursplaner känns gamla och att kursen har förändrats med tiden men kursplanen 

är den samma. 

 

4. När du söker en kurs hur tycker du att informationen kring den kursen är? Motivera vad du 

tycker är bra med informationen samt vad som är mindre bra. 

Många anser att informationen som finns på vxu:s hemsida är bra man kan se 

behörighet, kursstart och vilken veckoperiod kursen går. Men, det som står i 

kurskatalogen kan vara lite för lite och även svårtolkat vad kursen går ut på. 

Många av respondenterna uppskattar att ansvarig går ut och informerar vad det 

finns att söka till varje termin, och även pratar lite om kurserna. En del pratar 

även med gamla studenter som läst kursen innan och får reda på information den 

vägen, de försöker även få kontakt med kursansvarig och fråga dem om kursens 

innehåll.  

 

5. Är det svårt att hitta information om kurserna?  

Ja: 5st    Nej: 19st 
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5.1 Om ja, på vilket sätt är det svårt? 

Här uppfattar respondenterna att det inte är några större problem att hitta 

information, kan dock vara lite dåligt uppdaterat på studentportalen, för många 

lärare på MSI har egna hemsidor som de använder sig och länkar den inte på 

portalen, även på deras hemsidor kan informationen vara fattig. Det kan även vara 

svårt att hitta till respektive lärares hemsida. 

 

6. Tror du att det är skillnad på undervisningen mellan de olika utbildningsprogrammen inom 

MSI, och i så fall vad? 

Här var det väldigt delade meningar bland respondenterna, en del tror att det kan 

vara skillnad på lärare att vissa kanske är mer pedagogiska vid T.ex. matematiska 

kurser. Andra tror inte det är någon direkt skillnad, mer än upplägget vid de olika 

utbildningarna.  

 

7. När du läser kurser som går under en annan institution upplever du att det är någon skillnad 

i kvalitén på undervisningen till det bättre eller sämre? Motivera. 

Många av respondenterna har svarat att det skiljer sig avsevärt mycket ur den 

pedagogiska synvinkeln, de lärare som jobbar vid T.ex. EHV har en högre 

pedagogisk utlärning och även mer engagerade i sitt arbete. Lärarna ställer även 

högre krav på sina studenter, vissa tror även att det kan bero på att MSI är en 

liten institution och har mindre ekonomiska resurser. Andra tror även att det kan 

bero på att lärare vid MSI har lärt ut samma kurs för länge och att det blir lite 

slentrian av det hela, de bryr sig inte så mycket och orkar inte engagera sig.  

 

7.1 Om du märker en skillnad tror du då att det beror på lärarna eller om det är 

programmets riktlinjer för sin utbildning? 

Även här har de flesta respondenter svarat att de tror det ligger mycket på 

lärarna, de saknar lite av glädjen att undervisa utan bara går dit gör det de ska 

och går sedan tillbaka till kontoret. En del har påpekat att det kan bero på MSI 

och att de har dålig kommunikation med varandra. De verkar inte försöka förnya 

sig. En del anser att de flesta kurser har ett bra innehåll men det försvinner lite på 

vägen när man inte får någon glädje tillbaka från lärarna. 
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8. Upplever du ett missnöje bland de andra studenterna i kurserna du läser? 

Ja: 21st     Nej: 3st 

 

9. Vem bär ansvaret för din inlärning? Du eller din lärare? Motivera. 

Här är alla respondenterna eniga om att det är de själva som har det yttersta 

ansvaret för sin inlärning, men att man måste ha en bra o engagerad lärare för att 

bli motiverad att vilja lära sig och även känna sig motiverad att gå på 

föreläsningar. Man har ju självklart valt själv att läsa vid universitet men man 

räknar med att när man börjar läsa att kompetensen hos lärarna ska vara riktigt 

bra så man verkligen får ut något av sin utbildning. Så det måste finnas bra lärare 

som visar vägen och motiverar studenterna att vilja lära sig.  
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9.2 Bilaga 2 – MSI:s mall för kursplaner 

 

 

Dnr: [Diarienummer] 

Matematiska och system- 
tekniska institutionen (MSI) 

K U R S P L A N  

[Kursnamn1] 

[Kursnamn2] 

Kurskod Beslutsdatum Gäller från 
[Kurskod] [Beslutsdatum] [Giltig från] 
 

Undervisningsspråk [Undervisningsspråk] 
 

Ämne [Ämne] 
 

Poängtal [Poängtal] 
 

ECTS-poäng [ECTS poäng] 
 

Nivå [Nivå] 
 

Inplacering i utbildnings-
systemet 

[Inplacering] 

 

Förkunskaper [Förkunskaper] 
 

Syfte [Syfte] 
• [Syfte punkter] 

 

Innehåll [Innehåll beskrivning] 
• [Innehåll punkter] 

 

Undervisningsformer [Undervisningsformer] 
 

Läromedel Se slutet av dokumentet.  
 

Examinationsformer [Examinationsformer] 
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Betygsättning [Betygsättning] 
 

Överlappning [Överlappning] 
 

Kursbevis [Kursbevis] 
 

Övrigt 
 

[Övrigt] 

Läromedel   

Författare/red. 
[Författare] 

Titel, förlag och utgivningsår 
[Titel förlag år] 

Sidor 
[Sidor] 
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9.3 Bilaga 3 – MSI:s arbete med Bolognaprocessen 

 
2005-11-26  
MSI, Gösta Sundberg  

Redovisning av Bolognaprojektets första del från MSI  
MSI består huvudsakligen av följande sex ämnen: datalogi (Da), fysik (Fy), informatik (Inf), 
matematik (Ma), medieteknologi (Me) samt elektro- och datateknik (Elektro). Ytterligare någ-
ra mindre ämnen finns också men dessa representeras inom ramen för de ovan angivna. En 
grupp med representation från de sex huvudämnena har arbetat fram föreliggande redovisning 
med undertecknad som sammanställande.  
Redovisningen följer det upplägg som finns i uppdraget till institutionerna plus de två punkter 
som tillkommit.  
 1) Grundnivå (Utbildningsprogram/Ämnen)  

 • Hur ska kandidatnivån se ut med tanke på bredd och/eller djup?  
Nivån måste anpassas så att största möjliga anställningsbarhet erhålles för en stu-
dent med kandidatexamen samtidigt som behörigheten till en fortsatt Mastersut-
bildning inte begränsas. Dessa två målsättningar är i många fall motstridiga, men 
måste samtidigt kunna balanseras på ett genomtänkt sätt. Sannolikt betyder detta 
att en kandidatexamen blir relativt allmän med begränsade inslag av specialise-
ringar.  

• Hur ska progressionen se ut?  
Vi kommer fortsatt att tänka i termer av A-, B- och C-nivåer, möjligtvis i en något 
annorlunda mening än nu med avseende på det på nya ”kunskapsområdesbegrep-
pet”. I princip har alla våra ämnen en tydlig hierarkisk fördjupningsstruktur, varför 
det gamla nivåsystemet är svårt att gå ifrån.  

• Vilka kriterier ska gälla för kurser på grundnivå?  
Kurser på den nya grundnivån blir då A- och B-kurser samt vissa C-kurser som 
bedöms vara av så allmän karaktär att de ”måste” finnas med för att svara upp mot 
kravet på en allmän och rimligt bred kandidatexamen. Vi behöver studera hur våra 
kriterier ska formuleras i både en nationell och internationell jämförelse Det obli-
gatoriska examensarbetet om 10p för en kandidat kommer att kräva förkunskaper 
som svarar mot de kurser som behövs för att kunna ta ut en slutlig examen.  

• Vilka nu fyraåriga program måste struktureras om?  
Datavetenskapligt program  
Matematik och modellering  
Naturvetenskapligt program  
Teknisk fysik  
Systemvetenskapligt program  

• Vad finns det för planer för de program som idag är tvååriga?  
Nätverk och datasäkerhet (idag 80/120p) görs treårigt  
Datavetenskap och medieteknologi (idag 80p) görs treårigt, möjligen med en ut-
gång om 80p också (om denna möjlighet kommer att finnas kvar).  

 
 
• Finns det någon samverkan, ämnesnätverk eller liknande, 

nationellt/internationellt när det gäller Bolognaprocessen som ni är aktiva i?  
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Inf: D-ringen; en nationell intressegruppering förutom Vxu bestående av BTH, 
Kristianstad, Kalmar, Trollhättan/Uddevalla, Mälardalen, Mittuniversitetet och Lu-
leå tekniska universitet  
Inf: Informationslogistiken i Ljungby ges i samverkan med Halmstad och Jönkö-
ping.  
Elektro: Nationell samverkansgrupp bestående av alla lärosäten med högskolein-
genjörsutbildning  
Ma,Da,Fy: Årliga nationella studierektorskonferenser  

 Internationalisering på den grundläggande nivån  
 • Hur främjas rörligheten nationellt och internationellt för såväl studenter 

som lärare?  
Undervisning på engelska är nödvändig. En väl fungerande ”IO-verksamhet” och 
en väl genomtänkt finansiering/planering av lärarutbyten är andra viktiga förut-
sättningar.  

• Hur planerar ni att arbeta med det internationella perspektivet i program och 
fristående kurser (utöver rörlighet)?  
Gemensamma studentprojekt som administreras via nätet samt en utveckling av 
distans- och nätbaserade kurser och utbildningar, gärna i samverkan med utländska 
universitet  

• Planeras några s.k. Double Degrees/Joint Degrees med andra lärosäten?  
Endast lösa planer finns f n.  

 2) Avancerad nivå (Magister, 40 poäng/ Master, 80 poäng)  
 • Vilka masterutbildningar (tvååriga) planeras?  

Elektro: Trådlös kommunikation och rymdteknologi (idag 60p magisterprogram)  
Da: Programvaruteknik (idag 160p magisterinriktning på datavetenskapligt pro-
gram)  
Da: Språkteknologi (idag 160p magisterinriktning på datavetenskapligt program). 
Kommer endast att ges om de samverkansplaner som nu sker går i lås  
Fy: Naturvetenskapligt program (idag 160p magister)  
Fy: Teknisk fysik (idag 160p magister)  
Ma: Matematik och modellering (idag 160p magister)  
Ma: Matematik (”ren” matematik)  
Inf: Informationssystem i sjukvård  
Inf: Systemvetenskapligt program (idag 160p magister)  

• Vilka magisterutbildningar (ettåriga) planeras?  
Da: Dagens inriktningar mot programvaruteknik och visualisering inom dataveten-
skapligt program  
Fy: Dagens magisterprogram  
Ma: Matematik och modellering samt Matematikdidaktik (ev med två inriktningar) 
enligt dagens modell  
Inf: Informationslogistik (i Ljungby) som nu.  

• Vilka kriterier ska gälla för kurser på avancerad nivå?  
De ska i någon mening vara ämnesfördjupande och forskarförberedande, och i 
högre grad än på grundläggande nivå också med specialiseringar.  

 
 
• Sker någon samordning av magister- och masterutbildningar med andra in-

stitutioner på VXU?  
I begränsad omfattning förekommer diskussioner angående matematikinslag i vis-
sa av TD:s planerade Mastersprogram.  
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• Planeras magister- och masterutbildningar i samverkan med Sydost eller med 
andra lärosäten?  

Elektro: Inom sydost (BTH och Kalmar)  
Da: Kalmar, den nationella forskarskolan i språkteknologi samt några tyska uni-
versitet.  
Ma: Gemensam forskarskola i Sydost  
Fy: Kalmar och Göteborgs universitet  
Inf: Linköping, Halmstad och Jönköping samt D-ringen (se ovan)  

• Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för att kunna ge 2-åriga mas-ters?  
Beror naturligtvis på hur dessa förutsättningar blir. Med en helt ny och utökad re-
kryteringsbas för Mastersprogrammen bör intagen, dvs antalet HST, öka. Kan vi 
dessutom få något förhöjda prislappar för Mastersstudenterna, förbättrar detta läget 
också. Oklart dock i nuläget hur anslagen från GU resp. FoU kan användas för 
Masterskurserna. Helt klart blir ekonomin en viktig faktor inför besluten om att 
starta nya Mastersprogram.  

 Internationalisering på den avancerade nivån  
 • Vilka magisterutbildningar finns på engelska i dag?  

Samtliga nuvarande magisterprogram ges på engelska utom matematikdidaktik 
och informationslogistik.  

• Planeras några nya magister-/masterutbildningar på engelska?  
Samtliga nya magister-/Mastersprogram kommer att ges på engelska, dvs alla nya 
och gamla förutom två ovan nämnda.  

• Hur främjas rörligheten nationellt och internationellt för såväl studenter som 
lärare?  
Förutom vad som redan nämnts under Grundnivån, främjas rörligheten för studen-
ter mellan Grund- och avancerad nivå om dels kandidatexamen är ”standardise-
rad”, dels att behörigheten till Mastersprogrammen motsvarar en ”standardiserad” 
kandidatnivå. Vad som här avses med ”standardiserad” bör svara mot vad man 
normalt förväntar sig att en nationell och internationell kandidatexamen inom re-
spektive ämnesområde innehåller.  

• Hur planerar ni att arbeta med det internationella perspektivet i program och 
fristående kurser (utöver rörlighet)?  
Ökad internationell samverkan generellt och genom att utveckla nya nätbaserade 
kursmoduler i ett internationellt perspektiv.  

• Planeras några s.k. Double Degrees/Joint Degrees med andra lärosäten?  
Da: Förhandlingar pågår med ett par tyska universitet samt funderingar kring en 
utveckling av våra kinesiska kontakter i detta avseende.  

 3) Forskarnivå  
 • Vilka förändringar planeras för forskarutbildningen?  

Här bedömer vi att oklarheterna är större än när det gäller grundutbildningen. Men 
mycket tyder väl på att ett år av det tvååriga Mastersprogrammet kommer att kun-
na räknas in i en kommande forskarutbildning. Detta kommer i så fall att kräva en 
del förändringar, men i övrigt har vi inte planerat för några förändringar ännu.  

• Vilken är relationen till den avancerade nivån?  
Som antytts ovan, fortfarande oklart. Vi avvaktar.  
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• Planeras forskarutbildningar i samverkan med Sydost eller med andra läro-
säten?  
Da: En forskarskola planeras i samverkan i Sydost, och den nationella forskarsko-
lan i språkteknologi finns kvar.  
Ma: Forskarskola i Sydost även här, och inom den nuvarande nationella forskar-
skolan i matematikdidaktik planeras en förlängning.  
Fy: Samverkan med Kalmar och Göteborgs universitet.  
Inf: Forskarskola planeras, jfr D-ringen ovan.  
Elektro: Samverkan med BTH fortsätter.  

 Internationalisering på forskarutbildningen  
 • Hur främjas rörligheten nationellt och internationellt för såväl 

forskarstude-rande som lärare?  
Internationaliseringen inom forskarutbildning på MSI är redan idag i hög grad fö-
rekommande och dessutom ett självklart inslag.  

• Hur planerar ni att arbeta med det internationella perspektivet, utöver rör-
lighet, i forskarutbildningen?  
Se ovan.  

  
 4) Anställningsbarhet  

Vi ser inga begränsningar i förhållande till nuvarande situation, den enda förändring vi 
förutser är i stället en utökad anställningsbarhet baserad på den ökande rörligheten som 
studenter erbjuds. De ämnesområden som MSI representerar uppvisar praktiskt taget inga 
nationella särdrag varför en internationellt anpassad utbildning här bara kan öka anställ-
ningsbarheten över hela världen.  
Det enda ”orosmoln” som vi anar är frågan hur anställningsbar en matematiker (och ev 
även fysiker) är efter en treårig kandidatexamen. En viss tveksamhet finns alltså vad gäller 
grundnivån.  
 
5) Förhållningssätt till den sjugradiga betygsskalan  
Vi har svårt att i nuläget ta någon mer definitiv ställning till detta. Vad vi ska förvänta oss 
är att utländska studenter och även vissa svenska studenter kommer att begära att få sina 
kurser bedömda enligt ECTS-betygen. Och så långt tycker vi att det är OK. Men om vi 
utgår från att vi inför ECTS-betygen generellt och fortfarande vill använda målrelaterade 
betyg, vilket sannolikt är den gängse uppfattningen, kommer vi att hamna i en 
administrativt mycket jobbig situation då samtliga(!?) kursplaner skall innehålla en 
målbeskrivning för alla sju nivåerna! Vi anser att införandet av den sjugradiga 
betygsskalan bör diskuteras i större sammanhang, t ex som en del av det fortsatta 
kvalitetsarbetet. Detta föreslår vi sker i ett senare skede, och att vi f n avvaktar ett 
ställningstagande.  
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