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Förord 
 

Henrik Hegender och Martin Stigmar, Universitetspedagogiska enheten 
 
 
Vid Linnéuniversitetet initierar Universitetspedagogiska enheten (UPE) kompetens-
utvecklande insatser för all undervisande personal. För alla lärare erbjuds exempelvis en 
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) som omfattar 15 högskolepoäng. I 
den andra hälften av kursen genomför deltagarna ett självständigt pedagogiskt utvecklings- 
och forskningsbaserat arbete inom ramen för det egna ämnesområdet. Följande publikations 
innehåll består av sexton av Linnéuniversitetets lärares självständiga arbeten inom ramen för 
denna kurs som genomfördes på campus Kalmar och Växjö mellan 2010 och 2012. 

Publikationen är ett exempel på hur kunskap om universitetspedagogisk utveckling kan 
kommuniceras. Att kommunicera är nämligen en av flera viktiga delar av Scholarship of 
Teaching and Learning (SoTL).1 SoTL är ett internationellt etablerat fenomen som tydliggör 
det viktiga och komplexa uppdrag som universitetslärare har, nämligen att i sin profession på 
ett kreativt, kritiskt och integrerat sätt undervisa, forska och kommunicera med omgivande 
samhälle. Enligt SoTL bör dessa tre delar tillmätas lika stort värde och inte särskiljas. 
Universitetslärare har uppdraget att arbeta med kunskapsbildande processer vilket både 
forsknings- och undervisningsarbete innebär. Att kommunicera och initiera ett lärande om 
forskningsgrundad kunskap på ett adekvat och effektivt sätt är därigenom ett centralt 
pedagogiskt uppdrag tillsammans med såväl forskarkollegor och studenter, som med 
människor i omgivande samhälle. Ofta kräver detta ett vetenskapligt språk, men också ett mer 
populärvetenskapligt förhållningssätt. Det betyder att en didaktisk (undervisande) förmåga 
gynnar alla de tre uppdragen som alla olika universitetsläraranställningar vilar på. 

I de texter som presenteras här får du läsa om några av Linnéuniversitetets lärares 
identifierade pedagogiska problem eller lösningar, av ämnesdidaktisk eller allmänpedagogisk 
karaktär. De har alla relevans för kunskapsbildande och kunskapsspridande aktiviteter på 
grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildningsnivå eller forskningsnivå. Texterna utgår från 
lärarnas många olika ämnen: kemi, socialt arbete, musik, svenska, psykologi, ekonomi, 
biologi, design, statistik, skog och trä och litteraturvetenskap. Några texter och dess titlar har 
det egna akademiska ämnet starkt i centrum medan andra har ett mer allmändidaktiskt eller 
utbildningsvetenskapligt fokus. Texterna har därför inte sorterats på något strategiskt eller 
ämnesmässigt sätt. Således är det titlarna och lärarnas institutionstillhörighet som kan vägleda 
dig som läsare om texternas innehåll. Trevlig läsning! 
 
 
 
  
 
 
  

                                                 
1 För en kort orientering om SoTL, se http://www.en.wikipedia.org 

http://www.en.wikipedia.org/
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Att förbättra analytiskt tänkande hos studenter 
 

Erika Lundby, Inst. för socialt arbete 
 
 

”Men hur gör man en analys då? Vi vet inte hur man gör.”  
Student, termin 7, Socionomprogrammet  

 
Undervisning på avancerad nivå utgår ofta från att studenterna har en god teoretisk grund och 
är vana vid akademiska studier. Deras undervisning ska bland annat innebära en fördjupning 
av tidigare kunskaper, en utveckling av att självständigt kunna använda dessa kunskaper, samt 
en utveckling av förmågan att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer 
(Högskolelagen, 1992:1434). Studenterna har ofta skrivit såväl B-uppsats som C-uppsats 
under tidigare terminer och förväntas kunna tillgodogöra sig en mer komplex undervisning. 
Trots detta är citatet som presenteras ovan inte ovanligt förekommande när jag möter 
studenter som läser avancerad nivå på Socionomprogrammet. Ett återkommande dilemma 
tycks vara att studenterna upplever en osäkerhet vad gäller att analysera med hjälp av teorier.  

Att utveckla kritiskt tänkande och analytisk förmåga betraktas ofta som universitetens 
huvudområde. Hur detta ska göras är dock något otydligare. En del lärosäten har exempelvis 
separata kurser som enbart fokuserar på kritisk förmåga, frikopplat från ämnestillhörighet. 
Sådana kurser har dock visat sig haft mycket begränsad verkan på studenters förmåga att 
tänka kritiskt i andra sammanhang. Utvecklande av kritiskt tänkande och analytisk förmåga 
måste således kopplas till det specifika ämnet och bör vara en del av varje kurs som 
studenterna läser. 

Så hur kan man då hjälpa studenterna att utveckla sin analytiska förmåga inom en specifik 
kurs? Denna viktiga fråga utgör grunden i förevarande paper. Syftet med papret är att utforma 
en intervention för att arbeta inom kursen Socialt arbete, med barn, ungdom och familj 15 hp 
(delkurs 1) som ges inom ramen för Socionomprogrammet, för att stärka studenternas 
analytiska förmåga. Dessutom har denna intervention provats i en mindre pilotstudie för att 
visa på hur metoden kan tänkas fungera. Flera av eleverna på Socionomprogrammet kommer 
inom en snar framtid att vara verksamma inom fältet socialt arbete. I rollen som 
socialtjänsteman, familjebehandlare och liknande är god analytisk förmåga och möjlighet att 
betrakta situationer ur olika perspektiv väsentliga förmågor. Att i hög grad kunna lyfta bort 
sina egna normativa uppfattningar och istället inta ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt är 
således centralt.  

För att kunna utveckla en intervention som ska stärka studenternas analytiska förmåga 
krävs en definition av vad denna förmåga innebär. I mitt arbete har jag använt mig av en 
illustration av Blooms taxonomi innehållande olika verb som beskriver nivåerna i taxonomin 
(Alanärä & Malmi, 2009:9). Studenterna ska såväl kunna minnas, förstå och tillämpa för att 
därefter kunna analysera. Att analysera innebär då att kunna (1) dela upp och differentiera 
empiri och teorier, (2) visa på hur dessa delar hänger samman dvs. gruppera, indela, 
kategorisera, jämföra och relatera, och slutligen att (3) ordna delarna till en ny helhet och visa 
på implikationer av denna helhet. Dessutom skall detta genomföras med en ”kritisk blick”.  

I detta paper ges först en beskrivning av problemområdet i den valda kursen. Därefter 
presenteras tidigare forskning kring interventioner med fokus på analys och kritiskt tänkande. 
Metodval följer därefter. Papret avslutas med resultat och konklusioner.  
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Socialt arbete med barn, ungdom och familj  
Studenterna själva har ofta uttryckt en osäkerhet kring analysarbete i relation till denna kurs. 
Även i studenternas examinationsuppgifter har det blivit tydligt att de ibland har svårt att göra 
analyser. Examinationsuppgiften är ett summativt moment, men genomsyrar ändock hela 
kursen. Studenterna får i uppgift att välja ut en film eller en skönlitterär bok som de ska 
se/läsa och sedan analysera utifrån kurslitteratur och föreläsningar. Eftersom klassen får 
denna uppgift direkt vid kursstart har de möjlighet att arbeta med, och reflektera kring, deras 
valda film/bok under hela kursens gång. Förutom att studenterna ska skriva en egen analys 
ska de också i grupp diskutera varandras analyser, därefter göra en ny analys av hela gruppens 
filmer/böcker som de presenterar såväl skriftligt som muntligt. Grupperna får också bedöma 
varandras arbeten. Förmåga att använda de nya kunskaperna är således centrala, inte bara att 
redogöra för dem. Genom examinationen får studenterna arbeta med att tillämpa 
kurslitteraturen och se händelser ur olika perspektiv. Få studenter lyckas dock med att 
använda teorierna för att göra fruktsamma analyser. Ofta staplas empiri med teorier som 
”passar ihop”, men teorierna används inte. Detta blir särskilt problematiskt eftersom kursens 
lärandemål bland annat innefattar att studenterna ska utveckla en förmåga att kritiskt 
reflektera över begrepp samt kunna analysera processer och problem gällande barn.  

Inom arbetslaget har vi de senaste terminerna haft en diskussion om hur man ska förhålla 
sig till studenternas bristfälliga förmåga att analysera. En del lärare har menat att man ska 
utgå från att studenterna kan göra analyser eftersom de har skrivit uppsatser. Andra har tyckt 
att man måste möta studenterna där de befinner sig för att utveckla deras lärande på bästa sätt. 
I min undervisning betraktar jag studenterna som kompetenta personer som redan har samlat 
på sig en stor erfarenhets- och kunskapsbank. De förväntningar som uttrycks mot studenterna 
är således höga. Dock anser jag att man måste försöka anpassa undervisningen efter 
studenterna förmågor. När flera studenter uttrycker att de känner sig vilsna när det gäller 
analysarbete måste detta således bemötas på något sätt.  

I kursen finns redan olika diskuterande moment för att utveckla den analytiska förmågan 
hos studenterna, såsom litteraturseminarier (jmf Gerrevall, 2009:53). Litteraturseminarierna är 
ett bra verktyg i studenternas läroprocess på grund av dess tredelade funktion; de utgör ett 
formativt kontrollmoment (har studenterna läst litteraturen), ett utrymme att bemöta 
missförstånd och en plats för kunskapsbygge. Studenterna delas in i grupper och varje grupp 
har ansvar för att leda ett seminarium. Dessa tillfällen brukar fungera mycket väl och 
studenterna brukar vara kreativa i sitt arrangerande av seminariet. När teorierna diskuteras 
gemensamt kan studenternas lärande förstärkas genom att de får möjlighet att ta andras 
perspektiv och reflektera över ämnet på nya sätt (Richlin, 2006:117). Samtidigt kopplas 
kunskapen till det episodiska minnet, dvs. minneslagret för personlig och självupplevd 
information (Pettersen, 2008:89). Även om litteraturseminarierna har upplevts som givande 
av de flesta studenter tycks dessa tillfällen inte vara tillräckliga för att ge eleverna de redskap 
som de behöver för att göra analyser.  
 
Tidigare forskning  
Det finns en rad metoder för att utveckla analytisk förmåga och kritiskt tänkande hos 
studenter (se t.ex. Bouhnik & Giat, 2009; Mendenhall & Johnson, 2010; Merril & Gilbert. 
2008; Swartz, 2008). Ett centrat inslag som tycks återkommande är betydelsen av att arbeta 
tillsammans. Merril och Gilbert (2008) menar att när elever arbetar i grupp testar de sina egna 
mentala modeller av något mot sina gruppmedlemmars mentala modeller. Ofta finns 
diskrepanser mellan dessa vilket ger utrymme för gruppen att undersöka sina egna mentala 
modeller närmare och ifrågasätta eller stärka dem. För att göra detta krävs en djupare 
tankeprocess så att studenterna tydligt kan formulera sina reflektioner för gruppen. Även 
Mendenhall och Johnson (2010) menar att grupprocesser kan stimulera kritiskt tänkande. I sin 
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studie använde de ett webbaserat “socialt annoteringssystem” (SAM-LS) för att utveckla 
kritiskt tänkande hos elever. Systemet kombinerar sociala nätverksfunktioner med redskap 
från Microsoft Word och Adobe Acrobat. Genom systemet kan studenter i realtid se hur andra 
studenter arbetar med sina texter, diskutera online, samt arbeta med texter gemensamt. 
Resultat från studien visar att arbete i små grupper kan förbättra djupare tänkande genom 
samspelet med andra. 

Förutom att arbeta i små grupper tycks också casebaserad undervisning kunna stärka 
studenternas analytiska förmåga. Användandet av caseundervisning påbörjades i början av 
1900-talet när Harvard Law School började experimentera med fallbeskrivningar i 
undervisningen (Austin & Packard, 2009; Kjellén, Lundberg & Myrman, 1994). På liknande 
sätt använde tidiga utbildningsprogram inom socialt arbete caseundervisning. Att arbeta med 
olika fall har varit en viktig del inom socialt arbete eftersom metoden möjliggör en 
problemlösande miljö där studenterna, genom diskussioner kring olika alternativ och 
scenarion, utmanar sina egna antaganden och lär sig att ta beslut baserade på tillgänglig 
information istället för på normativa värderingar (Austin & Packard, 2009). Casemetoden ger 
också möjligheter till kreativitet, stimulans till självständigt tänkande, inlevelse, 
kommunikation och att kunna se skilda alternativ i en situation (Kjellén, Lundberg & 
Myrman, 1994). Metoden är dessutom ofta aktörsinriktad i det avseendet att fallet ofta bygger 
på att det finns en rad inblandade personer som har olika roller och intressen i 
händelseförloppet. Det finns sällan några ”rätta” svar på hur fallet kan lösas utan vägen att nå 
framtill svaret, själva analysen, är viktigare än slutresultatet. 

Casebaserad undervisning har tidigare använts inom socialt arbete för att stärka studenters 
förmåga att förstå sociala ojämlikheter.  Metoden bygger vanligtvis på en verklighetsbaserad 
situation med ett problem som ska lösas och ett beslut som ska fattas (Kjellén, Lundberg & 
Myrman, 1994). Blythe, Goforth och Othelia Lee (2009) använde sig exempelvis av 
casebaserad undervisning i kombination med rollspel i en utbildning av blivande socionomer i 
USA. Fallet som användes byggde på socialt arbete i Mexico. Studenterna uppskattade att 
detta var byggt på en verklig situation. Förutom att fallet och rollspelet utvecklade 
studenternas diskussioner tycktes också deras vilja att arbeta för social rättvisa öka. Genom att 
studenterna exponeras för sociala orättvisor och ojämlikhet tvingas studenterna genomlysa 
sina egna värderingar och antaganden som de har om sig själva och de dominerande paradigm 
de befinner sig inom. I Tyskland används casebaserad undervisning ofta inom det sociala 
arbetet för att hjälpa studenterna att utveckla professionell självreflektion (Müller 2009). 
Müller (2009) använder exempelvis studenternas egna anteckningar från praktiken som fall 
vilka studenterna sedan får analysera på olika sätt. Syftet är att skapa ett kritiskt 
förhållningssätt och att studenterna ska kunna ifrågasätta redan givna svar.  

Casebaserad undervisning har också visat sig vara effektiv när det gäller att stärka 
studenters förståelse för hur individuella klienter påverkas av macroaspekter så som policy, 
organisationer och diskriminering. Jones (2005) genomförde casebaserad undervisning med 
socionomstudenter i USA. Hon menar att genom caseundervisning blir studenter utmanade att 
reflektera över hur micro-, meso- och macronivåer påverkar klienten och dennes situation. 
Studenterna får också möjlighet att koppla komplexa teorier till praktiknära händelser. 
Kritiskt tänkande och professionellt beslutsfattande blir då utvecklat.  

Sammanfattningsvis tycks gruppdynamik ha en central betydelse för att utveckla studenters 
analytiska och kritiska förmåga. Genom att dessutom använda sig av ett fall eller en specifik 
händelse som utgångspunkt för gruppernas arbete kan problemlösning och analytisk förmåga 
stärkas. Som synes har casemetoden en rad fördelar, var den största tycks vara möjligheten att 
föra samman verklighetsbaserade situationer med teorier och praktik (Austin & Packard, 
2009). Det finns dock också nackdelar med metoden. Metoden är exempelvis mycket 
resurskrävande eftersom den ifrågasätter invanda lärar- elevroller. Den påverkar 
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materialframtagning, schemaläggning och examination (Kjellén, Lundberg & Myrman, 1994).  
Men hur ska man då konkret gå tillväga för att hitta ett fungerande arbetssätt för just kursen 
Socialt arbete, med barn, ungdom och familj? Detta beskrivs i nästföljande avsnitt.  
 
Planering och genomförande  
Baserat på tidigare forskning beslutades att samtal mellan studenter skulle vara en del i 
interventionen, samt att denna skulle utgå från ett specifikt fall. Eftersom flera studenter också 
efterfrågat konkreta råd kring hur man kan göra analyser betraktades insatser från lärare också 
som betydelsefulla. I planeringsarbetet tog jag också hänsyn till den begränsade tid som fanns 
till förfogande. Kursen ges på bara fem veckor. Tidigare interventioner med liknande syfte har 
lagts upp på ett betydligt mer omfattande sätt. Bouhnik och Giat (2009) utvecklade 
exempelvis en hel kurs som enbart hade fokus på studenters förmåga att använda logiska 
redskap. Den bestod av flera olika delar, såsom logiska slutledningar, induktion etc. Att till 
fullo utveckla analytisk förmåga är givetvis inte möjligt i den begränsade tidsomfattning som 
förevarande studie bygger på. Dock fanns en förhoppning om att man skulle kunna hjälpa 
studenterna med redskap så att de själva kunde vässa, i alla fall i någon mån, sin analytiska 
förmåga och därigenom på ett bättre sätt tillgodogöra sig examinationsuppgiften, och 
kommande kurser.  

Enligt Austin och Packard (2009) är bland annat fyra aspekter centrala i arbetet med 
casebaserad undervisning: studenters förberedelse, utbildarens förberedelse, val av 
fallbeskrivning, samt lokaliseringen av fallet i kursens schema. Dessa har varit utgångspunk i 
arbetet med att utveckla interventionen, och att genomföra pilotstudien, och kommer nedan att 
presenteras var för sig.  

Studentförberedelse  
Många studenter kan i undervisning bära med sig antaganden om att det är föreläsaren som 
ska förse dem med kunskap och med de ”rätta svaren”. Därför är det viktigt att 
caseundervisningen förklaras tydligt vid kursens start. Vid introduktionstillfället gavs en god 
presentation av fallet samt syftet med att arbeta caseinriktat. Kursens mål kopplades också 
samman med caseundervisningen.  

Utbildarens förberedelser  
I caseundervising är lärarrollen av stor betydelse (Kjellén, Lundberg & Myrman, 1994). 
Utbildaren bör stimulera nya tankar och idéer och fungera som en katalysator i utbytet mellan 
studenterna. Det är således viktigt att läraren är väl insatt i fallet. Lärarna behöver också 
avsätta tid för att diskutera detta. Istället för att ha väldigt omfattande diskussioner vid varje 
föreläsning planerades kortare diskussioner som kunde väcka nya tankar. Förslag på hur 
fallbeskrivningen kunde hanteras efter respektive föreläsning skickades ut till lärarna.  

• Initiering av diskussionen  
• Analys av problemet 
• Övervägande av alternativ till lösningar  
• Sammanfattande generaliseringar.  

Tanken var att respektive lärare skulle kunna initiera en kort diskussion om fallet med 
utgångspunkt i de teoribildningar som behandlats under respektive föreläsning. Detta för att 
tydliggöra för studenterna hur olika teorier kan appliceras på samma situation. De centrala 
frågor som kunde ställas var:  

• Vad är problemet? Hur kan vi förstå det? 
• Hur skulle vi som praktiker i det sociala arbetet kunna hantera det? 
• Hur kan mina beslut underbyggas av vetenskaplig forskning?  
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• Hur kan forskning underbygga och utveckla min praktiska kunskap på ett sätt som ger 
mig ökat självförtroende i beslut och agerande?  

• Hur kan problemet lösas?  

Efter varje diskussion fick studenterna i uppgift att kort skriva ner några reflektioner utifrån 
diskussionen. Tanken var att de skulle kunna använda dessa reflektioner i arbetet med sin 
hemuppgift.  

Val av fallbeskrivning 
Fall kan se väldigt olika ut, såväl vad gäller omfattning, tidsperspektiv och dokumentbas. I 
detta arbete användes ett fall som framförallt var problemdefinierande (Lynn, 1999). Det vill 
säga en händelse som hjälper studenterna att identifiera problem och utveckla lösningar som 
kräver analys och utvärdering. Fallet utvecklades för att passa in i kursens syfte och teorier. 
Det skulle också läggas på en nivå som passade studenter på avancerad nivå, samt vara 
verklighetsbaserat. Vidare fallbeskrivningen relativt kort för att både studenter och samtliga 
lärare skulle ha möjlighet att sätta sig in i det.  

Lokalisering av fallet i kursen 
Arbetet med fallet var tänkt att genomsyra hela kursen. Syftet med att arbeta med fallet under 
hela kursen var att studenterna skulle få vägledning i hur de olika teoretiska ramverken som 
presenterades under kursens gång kunde tillämpas på en specifik händelse eller situation. 
Samt att de skulle träna sig på att betrakta och analysera detta utifrån olika perspektiv.  

Diskussionerna om fallet var tänkta att hållas i helkass. Vanligtvis brukar man inte 
rekommendera större grupper än 60 personer i caseundervisning (Kjellén, Lundberg & 
Myrman, 1994). Vår grupp bestod av 21 studenter. Eleverna blev också uppmuntrade att 
diskutera fallet i sina studiegrupper. Detta var dock frivilligt.  
 
Utvärdering  
När fallet och upplägget på projektet var klart återstod frågan kring hur studenternas 
analytiska förmåga skulle kunna mätas. I liknande interventioner har man ibland använt sig av 
test som ges till studenterna före och efter avsluta kurs för att kunna jämföra analytisk 
förmåga. Ibland har man också låtit studenterna själva värdera betydelsen av interventionen. I 
förevarande studie var tanken att enbart fokusera på studenternas studieresultat, i förhållande 
till tidigare årskullar. Detta är givetvis ett problematiskt sätt att ”mäta” på eftersom olika 
elevgrupper kan vara olika analytiskt starka vid kursens start. Till följande kurser bör därför 
ett tydligare sätt att studera skillnad i analytisk förmåga arbetas fram.  
 
Resultat och konklusioner  
Syfte med detta paper har varit att försöka hitta ett sätt att arbeta inom kursen Socialt arbete, 
med barn, ungdom och familj för att stärka studenternas analytiska förmåga. Dessutom skulle 
denna intervention provas i en mindre pilotstudie för att visa på hur metoden kan tänkas 
fungera. En casebaserad metod arbetades fram, med bakgrund mot tidigare forskning och 
teorier. Metoden gick ut på att ha ett fall som följde alla moment i kursen. Fallet skulle kunna 
bearbetas av studenterna i mindre studiegrupper samt användas av lärare på kursen. På grund 
av olika anledningar föll dock inte interventionen såväl ut som den var planerad.  

Det första problemet som uppstod var att kursansvarig lärare föll bort på grund av att 
denne skulle disputera under terminen. Läraren i fråga hade godkänt interventionen. Men det 
fanns därefter en otydlighet kring vem som hade kursansvar. Jag vände mig därför till varje 
lärare på kursen för att informera om interventionen och dess syfte. Jag bad att de skulle 
använda det beskrivna fallet i sin undervisning, men informerade samtidigt om att detta var 
frivilligt. Det här resulterade i att bara två lärare, av fem, faktiskt använde fallbeskrivningen. 
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Om interventionen ska genomföras är det således tydligt att det krävs ett tydligare samarbete 
inom kursen. Det bör hållas ett möte där samtliga undervisande lärare blir informerade av 
kursansvarig att kursen kommer att förändras och att undervisande lärare förväntas bidra till 
detta.  

Nästa problem som dök upp var studenternas engagemang. Även om flera studenter gav 
uttryck för att de ville få mer kunskap om hur man gör analyser, var det få som ville lägga ner 
arbete och tid på detta. Här bör man också fundera kring huruvida studenternas resultat 
verkligen speglar en brist på analytisk förmåga eller snarare en brist på tid och engagemang. 
Att arbeta med fallet i mindre grupper var frivilligt, och bara en grupp gjorde detta. Ska 
fallbeskrivningen verkligen vara till nytta kan detta behöva läggas in i kursen på ett tydligare 
sätt eftersom den största delen av processen med caseundervisningen bygger på studenternas 
egna kritiska diskussioner. Exempelvis i form av uppgifter som ska redovisas, eller i 
litteraturseminarierna.  

Utifrån denna pilotstudie kan vi dra vissa lärdomar. Trots de brister som redovisats 
upplevde jag som undervisande lärare att diskussioner kring fallet var betydelsefulla för att 
tydligare kunna visa studenterna hur teorier kan användas som analytiska moment. Jag 
använde mig själv av fallet vid två föreläsningar som behandlade olika teorier. Genom att 
diskutera fallbeskrivningen blev det tydligt för studenterna att olika teorier kan användas som 
redskap för att analysera en specifik situation. Vidare har arbetet med interventionen och 
pilotstudien visat följande:  

 
• Tydligare diskussioner i arbetslaget är väsentligt.  
• Fler obligatoriska moment kan vara nödvändiga.  
• Tydligare definition av analys. Hur ska studenterna kunna veta vad de ska göra om 

inte lärarna kan definiera detta?  
• För att utveckla analytisk förmåga krävs också en vilja från studenterna. Hur kan vi 

öka studenternas engagemang?  
• Utveckla ett test för att se om studenternas analytiska förmåga ökat efter 

interventionen.  

För att göra utvärderingar av metoden kan man tänka sig att genomföra särskilda tester. Ett 
annat sätt kan vara att undersöka studenternas egna upplevelser av undervisningen. 
Exempelvis kan följande frågor ställas:  

• Vad är din reaktion på arbetet med fallet? (enkelt, svårt, överraskningar, meningsfullt 
etc.?)  

• Kan du identifiera några nya kunskaper hos dig själv från casediskussionerna?  
• Hur kan lärande från detta fall appliceras på dina kommande studier?  

Slutligen visar denna studie på komplexiteten i att genomföra en intervention. Den naiva 
inställningen att detta skulle vara relativt enkelt suddades snabbt ut. Snarare krävs det gott om 
tid, samt en genomarbetad plan som är väl införstådd med såväl kursansvarig som 
undervisande lärare och studenter för att genomföra en sådan intervention. 

Slutligen är utvecklandet av analytisk förmåga och kritiskt tänkande hos studenterna, som 
nämnts, ett av universitetens huvudområden. Hur detta ska göras är dock något otydligare. 
Inför nästa termin kommer arbetet med interventionen att fortsätta, i samarbete med 
kursansvarig och medverkande lärare. Jag menar att det är av oerhörd vikt att vi möter 
studenterna efter deras förmågor och inte förutsätter att de har med sig vissa kunskaper för att 
de befinner sig på en viss nivå i utbildningssystemet. Vidare tycks det finnas ett behov av att 
tydliggöra vad som faktiskt menas med en analys, redan på de tidigare terminerna.  
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En bedömningsform för ämneslärarutbildningen i musik 
 

Petra Assarsson, Inst. för musik och bild 
 
 
Inledning 
Tanken med denna skrift är att undersöka om loggbok och en självbedömningsmatris i form 
av Workbook kan användas som stöd för bedömning vid ämneslärarutbildningen i musik på 
Linnéuniversitetet.  

Rättvis och likvärdig bedömning bör alltid vara ett strävansmål inom alla utbildningar, 
men bedömning som område är väldigt komplex. Många gånger upplever jag att den enskilde 
läraren utformar sina egna metoder utan samspel med andra. Jag anser att sådana 
bedömningar inte kan bli blir rättvisa och likvärdiga, när det gäller bedömning i komplexa 
prestationer. Det krävs ett kollegialt samarbete för att säkerhetsställa likvärdiga metoder. Det 
är en sådan form av metod jag i denna skrift kommer att undersöka och presentera. Jag inser 
dock att just likvärdig bedömning är svåruppnåelig speciellt då det gäller bedömning inom 
konstnärliga verksamheter. I en lärsituation upplever vi saker som är svåra att sätta ord på 
men som ändå är av betydelse vid bedömning.  Det är mycket betydelsefullt att vi då kan 
sortera bort intryck av irrelevant karaktär, alltså intryck som inte syftar till studentens 
kunskaper utifrån studiemålen. Jag tror det är viktigt med strategier för att närma sig likvärdig 
bedömning, såväl inom grundskolan som inom högre utbildningar. Bedömning och 
betygskriterier bör vara ett levande diskussion och utvecklingsområde vilka genomsyrar 
utbildningen både vad gäller lärare och studenter.  Detsamma gäller tydlighet i 
kommunikation mellan lärare, lärare och studenter om exempelvis kursmål, 
examinationsformer och bedömning. Jag upplever att tydlighet är svåruppnåelig eftersom vi 
tolkar information på olika sätt. Jag antar att studenterna uppfattar min information på mitt 
förutsatta sätt, men märker ofta att så inte är fallet. Anna Hedin (2006:365) menar att: ”Denna 
otydlighet är extra besvärande då det gäller examination och bedömningskriterier eftersom 
examinationen har en avgörande inverkan på vad och hur studenterna läser”.  Jag vill att 
lärare inom ämneslärarutbildningen i musik på Linnéuniversitetet ska sträva mot att se 
nivågradering och betygskriterier på så lika sätt som möjligt för att undvika godtycklig 
bedömning, som enbart utgår från lärarens individuella uppfattning och inte är förankrad i en 
kollegial bedömningsuppfattning om samma kursinnehåll.   

 
Formuleringar är aldrig tydliga i sig. Varje ord och mening kan förstås på 
otaliga sätt beroende på vilka förkunskaper man har och hur man uppfattar 
sammanhanget. Var och en tolkar kunskapskraven utifrån sina erfarenheter. Det 
krävs ett omfattande kollegialt samarbete i form av diskussioner och gemensam 
bedömning och betygsättning för att musiklärarkåren ska erövra gemensamma 
erfarenheter som möjliggör likartade tolkningar av kunskapskraven (Zandén, 
2010:13). 

 
Jag arbetar som adjunkt inom ämneslärarutbildningen i musik på Linnéuniversitetet och är 
intresserad av hur man kan utveckla en bedömningsmetod som skulle passa för just denna 
utbildning. Liksom Hattie enligt Stigmar (2008:35) tror jag att: ”Välvalda, specifika och 
utmanande målformuleringar för lärandet är centralt för studenternas prestationer” och för att 
kunna se en progression i studentens kunskaper behöver man veta vilka kunskaper inom 
ämnet studenten besitter vid utbildningens början.  Skolverket skriver om formativ 
bedömning på sin hemsida och jag anser i likhet med dem att ”en formativ bedömning ökar 
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studentens/elevens lärande”. Den formativa metoden kan vara ett sätt att tydliggöra målen för 
studenterna. Ett stort problem som många lärare inom utbildningen delar är att t.ex. kunna 
sätta ord på konstnärligt omdöme. Ett omdöme baserat på konstartens kvalitetsuppfattningar.  
Konstnärlighet eller uttryck är något man känner och upplever. Därför kan bedömning i detta 
område bli svårmotiverad och otydlig gentemot studenterna. För att sträva mot tydlighet, 
rättvis och likvärdig bedömning både inom konstnärliga områden och mer teoretiska områden 
så har jag tillsammans med en kollega, Marcus Knutsson fått i uppdrag att skapa ett 
bedömningsunderlag i form av en matris/ manual, vilken är skräddarsydd för utbildningen.  
Jag tror tydlighet både för studenter och lärare är av stor vikt. Bedömningsunderlaget bör vara 
anpassat till aktiviteten som ska bedömas och därför måste bedömningsformerna variera och 
vara tydligt knutna till kursplanen uppsatta mål och betygskriterier.  

Utbildningen ämneslärarutbildning i musik startade HT 2011 och går under kurskoden 
MUÄ. Studenterna läser 11 terminer 330 hp och blir på så vis behöriga att undervisa i musik 
på gymnasienivå. Eftersom vi i utbildningen strävar mot ett kollegialt samarbete om 
bedömning, är vår intention att börja med workbookmetoden redan första terminen i 
utbildningen. 
  
Syfte  
Syftet är att utforma ett bedömningsunderlag som är anpassat till ämneslärarutbildningen i 
musik på Linnéuniversitetet. Där ska studenten kunna se vilka frågor och kunskaper de 
kontinuerligt ska uppmärksamma och utvärdera för att förstå och synliggöra sin 
kunskapsutveckling. Studenten ska också kunna analysera sin kunskapsutveckling med hjälp 
av en loggbok. Därefter ska de fylla i en självvärderingmatris och genom kontinuerliga samtal 
tillsammans med läraren kunna se hur deras kunskapsutveckling fortlöper. Syftet är också att 
matriserna ska bli ett bedömningsstöd vid betygsättning för läraren.  I denna inledande fas 
kommer jag att koncentrera mig på bedömning av instrumentalspel. 
 
Frågeställningar 

• Kan studenten i ämneslärarutbildningen i musik på Linnéuniversitetet synliggöra sin 
kunskapsutveckling genom loggskrivande? 

• Kan en ämnesmatris för självvärdering användas inom ämneslärarutbildningen i musik 
på Linnéuniversitetet?   

• Kommer dessa matriser i så fall att spegla studentens kunskap och kunna användas 
som bedömningsunderlag? 

 
Metod 
Jag kommer använda mig av kvalitativa metoder, där jag letar efter sammanhang och 
strukturer mellan student och lärare (Bjørndal 2005).  Jag kommer att göra en samtalsintervju 
där jag använder mig av en intervjuguide. Jag vill att den intervjuade ska känna att den har 
fritt spelrum att uttrycka sig, men samtidigt vill jag ha bestämda frågor för att rama in 
essensen av det jag vill få kunskap om. För min undersökning kommer jag att: 

• låta en student reflektera över sin kunskapsprocess genom att skriftligt analysera sin 
loggbok  

• intervjua en student om hur analysen av loggboken upplevdes 
• låta en lärare reflektera över studentens kunskapsprocess utifrån sin egen bild av 

studentens kunskap 
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• låta en lärare utforma en självvärderingsmatris i ämnet piano utefter de fem 
dimensionerna 

• låta lärare och student fylla i självvärderingsmatrisen om studenten 

 
Workbookmetoden är en formativ bedömningsform. Studenten gör en självvärdering efter 
särskilda kriterier och därefter följer ett samtal mellan lärare och student. På så sätt kan 
studenten få en djupare förståelse för sitt lärande och läraren kan följa studentens 
kunskapsutveckling i de olika kursmomenten. På Lnu:s hemsida hittade jag denna kortfattade 
beskrivning av workbookmetoden: 
 

• ett alternativ till ”Jag undervisar – Du lär dig-modellen” 
• utvecklar självständiga inlärningsstrategier 
• utvecklar de metakognitiva färdigheterna 
• involverar studenten i kvalitetsbedömningen av sitt eget arbete 
• utvärderas gentemot kursplan och definierade prestationsnormer 
• tjänar som ett ”utvecklingsbevis” för studenten 
• förutsätter reflektion och dialog 
• en examinationsform   

http://lnu.se/polopoly_fs/1.26400!workbook.pdf 

Dessa punkter tror jag skulle kunna hjälpa studenten att få en tydligare bild av sitt lärande och 
även nå en större kunskapsutveckling. Workbookmetoden bygger på sex aspekter:  
 

Kunskapsaspekterna som workbookmetoden bygger på är Kunskap, Förståelse, 
Färdighet, Förmåga, Värderingsförmåga och Förhållningssätt. De begreppen 
återfinns i den så kallade Bolognaprocessen vars syfte är att göra det möjligt att 
värdera alla akademiska utbildningar i Europa och genom det öka rörligheten 
mellan lärosäten för studenterna. (Koblanck 2007: 13). 

 
Marcus Knutsson är adjunkt i den nya ämneslärarutbildningen i musik på Linneuniversitetet i 
Växjö. Han har skrivit en essä om workbookmetodens möjligheter till kunskapsutveckling ur 
ett konstnärligt, vetenskapligt och didaktiskt perspektiv. Han är även intresserad av huruvida 
workbookmetoden kan användas som bedömning och betygsunderlag av studentens 
färdigheter och kunskaper (Knutsson 2011). Hans slutsats är att workbookmetoden skulle 
kunna lämpas sig bra för ämnesutbildningen i musik men att det behövs skrivas fram en 
manual och matriser för hur workbook kan tillämpas inom utbildningen. 
 
 
Bedömning 
Det finns två ofta refererade arbeten från 1970-talet som beskriver de effekter som 
examinationen har på studentbeteende och studenters lärande.   
 

Bägge studierna visar hur examinationssystemet påverkar studiebeteendet och 
studenters lärande och ger effekter som ofta visar sig gå på tvärs mot 
utbildningens grundläggande intentioner och de mål som man vill se realiserade 
inom högre utbildning. (Pettersen. 2010:404.) 
 

http://lnu.se/polopoly_fs/1.26400!workbook.pdf
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En stor fråga kring bedömning och examination är hur man ska utforma bedömningsunderlag 
och i detta fall enligt Workbookmetoden, utan att det får negativa effekter på lärandet. Jag tror 
att formativ bedömning kan motverka ett negativt studiebeteende, där inlärning enbart riktas 
mot den slutliga tentamen i en summativ bedömning. Jag vill därför utforma 
självbedömningsmatrisen på ett sådant sätt att studenten ser att delmålen i kurserna är av stor 
vikt och bedöms fortlöpande. 

Designprogrammet vid Linnéuniversitetet har under några år använt sig av 
workbookmetoden. Den konstnärliga bedömningen är mycket komplex och en stor del av 
utbildningar inom design och musik. Designprogrammets arbetsform är projektform och 
Workbooken är alltså utformad utifrån projektbedömning. Detta passar inte 
musiklärarutbildningen utan vi vill i stället undersöka om och hur en sådan metod kan 
översättas för ämnesrelaterad bedömning. 

Ramsden menar enligt Pettersson att inom alternativ examinationslogik är bedömning är 
detsamma som att: ”skaffa sig kunskap om studenterna och kvaliteten på deras lärande” samt 
vad det egentligen handlar om är att lära känna studenten (Pettersen:404). 

Denna definition summerar workbookmetodens innebörd och det mål jag hoppas nå med 
hjälp av matriserna.  Att lära känna studenten tolkar jag som att lära känna studentens 
kunnande.  Att titta tillbaka i sin workbook och se sin egen utveckling är slags konstaterande 
av vad du kunde och vad du lärt dig och kan verka som en morot i lärandeprocessen. En 
annan definition som är mer omfattande:  
 

Pedagogisk värdering innebär en insamling av upplysningar och användandet av 
metoder som gör det möjligt för berörda parter att delta i en kontinuerlig, 
systematisk och kritisk diskussion av en insats och dess syfte, förutsättningar, 
förlopp och resultat (Bjørndal, 2011:12). 

 
Här betonas värdet av kontinuerlig, formativ utvärdering, vilket är huvudpunkten i 
workbookmetoden. Workbook är en processbok, där man samlar material om sin produkt för 
att kunna se sin egen process i lärandet. Man kan dock inte utesluta utvärderingen i processen 
eftersom en analys av en utveckling ligger nära till att bli en slags utvärdering. Min 
uppfattning är att studenterna ibland inte får tillräcklig information om vad som ska 
utvärderas. Därmed tenderar analysen inte ge den konkreta information som insamlaren 
önskar skaffa sig kunskap om.  

Är läraren intresserad av hur studenten ser på innehållet och var de ser sig själva i 
kunskapsprocessen behöver det finnas tydliga ledord. Dessa ledord ska ha utvecklats genom 
kollegiala samtal och samtal i undervisningen, de ska genomsyra utbildningen, ett slags 
gemensamt självanalysspråk. Risken finns annars att analysen blir en traditionell utvärdering 
där fokus hamnar på läraren, kurskamrater, om det var för svårt eller lätt. Roligt, kul eller 
tråkigt är en annan formulering som ofta förekommer. Det är nog den typen av utvärdering 
många känner sig mest vana vid, men som tar fokus från studentens kunskapsutveckling 
vilket är en problematik som jag redovisar under loggbokbeskrivningen. 

I Workbookmetoden är läraren intresserad av att kontinuerligt observera studentens 
läraktiviteter, insatser och hur de reagerar på undervisningen. Genom att läraren kan titta på 
studentens självvärdering av sin kunskapsutveckling och har efterföljande samtal med 
studenten, kan läraren upptäcka brister i förståelse vad gäller både lärandet och information. 
Möjlighet finns då för läraren att sträva mot en mer individanpassad undervisningsmetod.   

Studenten är intresserad av att kontinuerligt observera sin aktivitet, kunskap, intresse, vad 
har jag lärt mig idag? Vad tycker jag är svårt? Vad behöver jag träna mer på? Hur ska jag gå 
vidare? 
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För att kunna analysera en process, krävs dokumentation och för studenterna i 
ämneslärarutbildningen används en så kallad Blogg/Logg. 

En blogg är egentligen en förkortning av engelskans webblogg. Det är en webbjournal eller 
webbdagbok som innehåller periodiskt publicerade inlägg och eller dagboksanteckningar på 
en webbsida (Wikipedia). Förutom de digitala verktyg en blogg innefattar, så vill jag påstå att 
en blogg kan jämställas med en loggbok. Denna används inom många områden för att 
dokumentera händelser kontinuerligt. T.ex. inom sjöfarten används en loggbok för att 
dokumentera vindhastighet, fart, distans osv. för att kaptenen sedan ska kunna analysera resan 
och med hjälp av informationen förbättra eller ta lärdom av tidigare erfarenheter. Om jag 
kopplar loggbok i ett pedagogiskt perspektiv så skriver Jorunn Möller enligt Bjørndal: 
 

När lärare och skolledare skriver om sin vardag händer det ofta att de till sin 
egen förvåning plötsligt ser lösningar på problem som tidigare upplevdes som 
diffusa, energikrävande och omöjliga att lösa. Den dolda delen av 
yrkespraktiken tydliggjordes plötsligt och de slutade uppleva sig som offer i 
olika situationer.(Bjørndal 2005:240). 

 
Jag tolkar citatet som att när man skriver synliggörs problem på ett strukturerat sätt och 
därmed är det lättare att komma på konstruktiva lösningar. Vidare menar Möller att 
loggskrivandet kan uppfattas som en ”metod för främjandet av den inre dialogen. Genom 
loggboken pratar vi med oss själva och lyssnar till oss själva”(Bjørndal 2005:62 ). En del av 
de saker studenterna kan lära sig om sig själv är enligt Bjørndal: 
 

1.Vad de redan vet.  
När de ombeds att uttrycka sig i skriftlig form om vad de kan och vet, äger 
samtidigt rum ett medvetengörande rum. 
2.Vad de känner. Loggskrivandet är personligt och därmed behöver de som 
skriver inte vara rädda för eller känna sig hotade av att andra ska läsa och 
bedöma det de skrivit. Då blir det också lättare att uttrycka känslor. 
3. Vad de gör och hur de gör det. Mycket av det vi människor gör sker 
automatiskt eller är så rutinartat att det är halvt omedvetet. Att formulera något i 
skrift gör det mer tillgängligt för en analys. 
4.Varför de handlar som de gör. Här är det tal om att ange grunder för praxis. 
Genom det tvingas man att formulera sin praxisteori (vardagsteori) och på så 
sätt möjliggöra förändringar av denna. (Bjørndal 2011:62) 

 
Möller belyser viktiga punkter som annars inte skulle bli synliga för studenten. Att skriva och 
formulera ned sådant som annars känns självklart synliggörs på ett tydligt sätt. Shuler, Scott C 
har publicerat en artikel: ”Five Guiding principles for music education”. Där skriver han om 
vikten av att kunna uttrycka sig i det ämnesspecifika språket för fortsatt färdighetsutveckling 
och ett livslångt intresse. Han menar att det är en förutsättning för att kunna utveckla sina 
kunskaper och inte minst sitt sociala nätverk inom ämnet (Shuler 2011). För ett framgångsrikt 
loggskrivande inom ämneslärarutbildningen tror jag att en tydlig struktur är att föredra. 
Strukturen kan variera och inom musikämnet är det viktigt att även betona den konstnärliga 
processen i loggskrivandet.  

Marcus Knutsson har utformat en logg vilken är anpassad för musiklärarstudenterna.  
De har fått i uppgift att efter varje studievecka dokumentera praktiskt görande, individuellt 

lärande, kunskaps och färdighetsutveckling (Knutsson 2011).  Loggboken är digital skapad i 
studenternas studieplattform, Moodle. Därför kallade Marcus denna till en början för blogg 
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och efter en termin skulle studenterna ha utformat en sammanfattande analys utifrån bloggen 
och redovisa denna i en digital Workbook.  

Studenterna fick sedan redovisa sin digitala Workbook muntlig och beskriva sin 
kunskapsutveckling. Resultatet blev ganska nedslående, eftersom de flesta inte hade tagit 
fasta på sin egen kunskapsutveckling, utan gjorde en mer traditionsbunden utvärdering om 
kamrater, lärare, personliga känslor och lektionsinnehåll. Det blev alltså mer en utvärdering 
av kursen. Dessutom hade studenterna koncentrerat sig på att skapa en snygg layout på själva 
digitala presentationen. Jag ställer mig frågan varför studenterna inte hade koncentrerat sig på 
sitt lärande utan mer på omkringliggande faktorer. En anledning skulle kunna vara att just 
ordet blogg förknippas med en digital dagbok där fritt skivande utan röd tråd och styrregler är 
en idag utbredd aktivitet, en slags norm. En annan anledning kan vara att studenterna 
missuppfattade uppgiften och trodde själva presentationen med snygga layouter var 
huvudmålet. Den digitala finishen tog för mycket tid och energi vilken istället borde gått till 
att analysera och skriva om sin egen utveckling. En tredje anledning skulle kunna vara att 
studenterna fick skriftliga instruktioner, men behövde praktiska exempel och riktlinjer om hur 
de skulle skriva. Studenterna uppfattade helt enkelt inte lärarens intention. Efter denna 
redovisning ändrade Marcus bloggen och kallade istället den för logg. Instruktionerna 
ändrades, de var mer konkreta och löd enligt följande: 
 

Skriv en kort reflektion varje fredag som behandlar veckan som varit och som 
svarar på frågorna: Vad har jag lärt mig? Vad behöver jag utveckla? Skriv ca 1-
5 meningar per vecka och moment som varit den veckan. Tänk kvalitet, inte 
kvantitet. Följ upplägget i mitt exempelinlägg (Marcus Knutsson 2011, 
Moodle). 

 
Logg 
Loggen är även tänkt att användas som ett underlag till en självvärderingsmatris. Därför är det 
av stor vikt att loggen står för ett kvalitetsskrivande och inte ett kvantitetsskrivande.  

Alla studenter och lärare i utbildningen kan se studenternas inlägg och på så sätt kan 
lärarna följa deras beskrivning av sin kunskapsutveckling.  Möller skriver enligt Bjørndal: 
”Att skriva och formulera ned sådant som annars känns självklart synliggörs på ett tydligt 
sätt” (Bjørndal 2005:62). Det synliggörs även för lärarna om hur studenterna uppfattar den 
lärandeprocess som är tänkt att skapas. Jorun Möller beskriver loggskrivandet som ”en 
personlig text där studenten riskfritt och utan förbehåll kan dokumentera båden personliga 
känslor och läranderelaterade texter” (Bjørndal 2005). 

Möllers logg ägs alltså enbart av studenten. Marcus loggbok strider då mot Möllers 
uppfattning om loggskrivandet.  Enligt min uppfattning skulle då detta kunna resultera i att 
studenterna inte blir personliga och autentiska utan påverkade av offentlighetsutövandet. 
Detta kan i sin tur resultera till att loggskrivandet påverkas av vad de andra har skrivit, eller 
till och med utefter vad de tror lärarna förväntar sig att de ska skriva. Marcus var medveten 
om denna risk, men ansåg att de pedagogiska vinsterna i att studenterna även kan analysera 
varandras processer, s.k. peer to peer learning, var större än riskerna.  
  
Självvärdering 
Efter en delkurs med kontinuerligt loggskrivande är det tänkt att studenten ska fylla i en 
självvärderingsmatris. Studenten ska då analysera sin loggbok och utifrån sin analys gör 
studenten en självuppskattning med hjälp av påståendena i matrisen. Läraren ska på liknande 
sätt fylla i ett likadant självvärderingsunderlag om studenten och sedan kallas studenten till ett 
utvecklingssamtal tillsammans med sin lärare. Detta samtal ska då baseras på studentens egen 
självvärdering av sina kunskaper och lärarens värdering av studentens kunskaper. Vinsten 
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med detta samtal är som Ramsden enligt Petterssen skriver: ”att skaffa sig kunskap om 
studenten och kvaliteten av dess lärande” (Petterssen 2010:404). Studenten ska också kunna 
förstå var i lärandeprocessen den befinner sig. Self-assessment avser enligt Josefsson 
medverkan av de studerande i bedömningen av sina egna prestationer och egna resultat av 
lärandeprocessen  (Josefsson 2008).  
 

För formativa självvärderingar som inte används för betygssättning är de 
rapporterade resultaten till synes mer enhetliga och visat att studerande som 
deltagit med självvärderingar når bättre resultat vid examination. Att 
självbedömningarna bidrar till att studerande får en bättre förmåga att bedöma 
sina egna studieinsatser, tar ökat ansvar för sina egna studier och når högre 
lärande mål (Josefsson 2008 s. 79). 

 
Jag tror därför det är viktigt att inte koppla självvärderingsmatriserna till betygskriterier utan 
till kunskapsmålen. Studenten bör inte vara betygstänkande vid självvärderingen och samtalet 
utan kunskapstänkande. Syftet med självvärderingsmatriserna var precis som Dochy et al 
skriver, ”att studenterna tar ansvar för sin egna studier och når högre lärandemål” (Josefsson 
2008). 
 
De sex dimensionerna  
När vi utformade självvärderingsunderlaget utgick vi från Koblancks (2007) 5 dimensioner:   
 
Produktion – hantverksskicklighet, behärskar grundläggande tekniker och principer 
Perception – urskilja stilar, kulturella särdrag, urskilja detaljer som påverkar helheten 
Reflektion – bedöma det egna och andras arbete, vara konstruktiv och öppen för kritik, sätta 
mål för det egna lärandet. 
Arbetssätt – engagemang, intresse, noggrannhet  
Komplexitet – förmåga att använda och sätta samman de övriga dimensionerna till en helhet 
och djupare förståelse, förtrogenhet. 
Designprogrammet i Kalmar använder sig av 5 dimensioner. Vi beslutade oss för att lägga till 
didaktik som en 6:e dimension.  
Didaktik – förmåga att lägga didaktiska perspektiv på aktuella arbetsområden. 
 
Vi anser att ”läran om att lära ut” bör genomsyra en lärarutbildning.  Dessutom står det i 
kursplanen: 
 
Mål. 
Efter avslutad kurs skall studenterna kunna: 

• urskilja och redogöra för grundläggande drag i lärarprofessionen i förhållande till 
ämnesstudier och ämnets didaktik. 

• identifiera och formulera ämnesdidaktiska frågeställningar i relation till de 
verksamhetsområden utbildningen förbereder för. (Kursplan MUÄ 004, LNU, 2012). 

Under arbetsprocessen med framtagning av självbedömningsmatrisen kom vi fram till att det 
ej går att ha samma frågor i alla ämnen.  En orsak var att vi ansåg påståendena måste vara 
tydligt utformade och starkt anknutna till de individuella mål som är uppsatta i varje enskilt 
ämne. Kursplanen och studieguiden måste styra hur frågorna utformas i de olika ämnena. Den 
röda tråden med de fem dimensionerna skulle däremot genomsyra alla ämnen.  

Dessa dimensioner skulle utformas på så sätt att de skulle spegla konstnärlighet, färdighet, 
förtrogenhet. Grundmatrisen ser likadan ut i alla ämnen men ska tilldelas varje ämneslärare, 
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som i sin tur får utforma sina matriser utifrån ämnets mål. Direktiven var, att påståendena 
skulle utformas konkret kursplans- och studiehandledningsinriktade. 
 
Resultat och diskussion 
I det här avsnittet har jag delat in resultatdiskussionen i tre delar. Jag börjar med loggbok, där 
en student har fått analysera sin loggbok utifrån fasta frågor. Därefter jämför jag i vilken 
utsträckning studentens analys stämmer med lärarens uppfattning om studentens kunskaper. 
Till slut presenterar jag en självvärderingsmatris, där jag undersöker om den kan användas vid 
betygsättning. 

 
Loggbok 
När Marcus inledde arbetet med loggboken var studenterna till en början skeptiska och 
förutsatte att vinsterna skulle bli för små i förhållande till den ökade arbetsbelastningen. Vi 
betonade därför vikten av att alla skrev kontinuerligt i loggboken eftersom det är svårt att 
återskapa reflektioner vid ett senar tillfälle. Att återskapa blir inte heller tillförlitligt eftersom 
man då konstruerar reflektioner utifrån hur man tror det var vid ett visst tillfälle. Det går då 
inte att göra en tillförlitlig analys. Vi upptäckte att de studenter som skrev kontinuerligt och 
efter anvisningar ganska snabbt såg fördelar med denna typ av dokumentation. Jag ville därför 
låta en student som vi kan kalla Lisa göra en analys av sin loggbok. Mitt syfte var att se om 
hon kunde synliggöra sin kunskapsutveckling i förhållande till kursens mål och därefter skapa 
strategier för fortsatt utveckling. Lisa som går andra terminen i ämneslärarutbildningen fick 
därför i uppgift att analysera ämnena piano och gitarr utifrån dessa frågeställningar: 
Vad kunde jag innan? Vad har jag lärt mig? Vilka är målen? Hur ska jag nå dit? 
 
Vad kunde jag innan?  
Här vill jag att studenten ska titta i början av sin loggbok för att göra sig medveten om vad 
hon kunde från början. Detta för att kunna se sin kunskapsutveckling. I piano kunde Lisa från 
början t.ex. spela näst intill alla ackord i grundläge, samt treklanger i ters och kvintläge, spela 
relativt enkla låtar efter noter och enkel improvistion, fill ins. Jag kan se att hon från början av 
kursen hade en viss färdighet och kunskap när det gäller pianospelet. Hon var alltså inte 
nybörjare. 

I gitarr kunde hon spela öppna ackord, så som D, Em, G. Jag kan se att hon var nybörjare 
och hade ytterst lite kunskap och färdigheter vad gäller gitarrspel. 
 
Vad har jag lärt mig?  
Med denna fråga vill jag att studenten ska kunna tydliggöra sin kunskapsutveckling. Tvingas 
skriva ned och formulera konkreta kunskaper som hon införskaffat sig.   

Efter 1 ½ termin med pianolektioner hade hon lärt sig att placera färgade ackord i ters, 
kvint och septimaläge. Hon hade lärt sig spela mer dynamiskt och att få ihop vänster och 
högerhand till en helhet. Hon kan improvisera melodiskt och rytmiskt, har förbättrat sin 
notläsning och behärskar fler kompstilar. Hon känner sig mer genresäker och mer bekväm vid 
uppspelen. Hon är inte alls lika nervös längre. Jag ser att hon har tränat upp och utökat sina 
kunskaper inom de färdigheter hon redan besatt och dessutom har hon utökat sin kunskap 
inom fler områden. Jag ser även att hon har en personlig självkännedom genom att hon 
beskriver att hon inte är lika nervös vid uppspel som tidigare. 

Efter 1 ½ termin med gitarrlektioner kan hon: barréackord i alla lägen, olika gitarrplock, 
enklare basgångar och växelbas, snabbaste vägen vid ackordbyten, transponera, enkla 
melodier. Eftersom hon var nybörjare i gitarr kan jag se mycket ny kunskap som hon konkret 
kan räkna upp. 
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Vilka är målen?  
Här är jag intresserad av att studenten får formulera mål utifrån kursmålen, men även sina 
personliga mål och ambitioner. Studentens mål i piano är att öka bredden i sitt spel och kunna 
spela alla ackord utan att tänka. Hennes mål är att ackordspel ska ”sitta i ryggmärgen”. Hon 
vill även kunna spela avista, alltså direkt efter notbilden. Jag kan se att hennes mål är att utöka 
kunskaperna och bli mycket säkrare på det hon redan har börjat lära sig och är medveten om 
kursmålen. 

I gitarr tycker hon att hon behöver få ett bättre flöde vid byten av ackord alltså kunna träffa 
ackord utan att titta på vänsterhanden. Hennes mål är också att kunna variera kompet i höger 
hand så att hon på ett bra sätt kan kompa sångare. Hon vill även lära sig solospel, grunderna i 
notspel. Jag kan se att hon har många mål trots att gitarr är ett nytt instrument för henne. Hon 
är medveten vad hon behöver lära sig utifrån kursmålen i de respektive ämnena. 
 
Hur ska jag nå dit?  
Här vill jag lära mig om studentens självkännedom och didaktiska tankesätt. Alltså om hennes 
uppfattning om hur hon ska göra för att nå målen. I piano tycker studenten att hon behöver 
öva på rytmer och taktarter och våga utmana sig själv. Genom att vara envis inte ge upp och  
tro på mig själv, lita på att hon är duktig så kan jag nå målen. Jag kan se att studenten är 
medveten om hur hon ska nå målen genom övning, men hon är också medveten om att hennes 
utveckling även ligger på det personliga planet vilken har en påverkan på hennes 
kunskapsutveckling. Hon behöver jobba med sig själv, våga lita på sig själv. 

I gitarr tycker Lisa att hon behöver öva på att byta mellan ackord, spela en ackordvamp 
och testa att inte titta på vänsterhanden. Hon behöver ”planka” låtar, jobba med notspel och 
tabulatur och öva sig att kompa sångare. 
Jag tycker att hon på ett detaljerat sätt beskriver hur hon skall arbeta för att nå målen. 
 
Summering 
Sammantaget kan jag se en medvetenhet och självkännedom hos studenten som hon kan 
relatera till sin kunskapsutveckling. Hon kan använda fackspråk, alltså ämnesrelaterade 
begrepp vilket Shuler (2011) menar ” är en förutsättning för att kunna utveckla sina kunskaper 
och inte minst sitt sociala nätverk inom ämnet.” När diskussioner förs med dessa begrepp tror 
jag att studenten känner sig inkluderad i sin egen utbildning och kommande yrkesroll. Jag tror 
även och det är viktigt för en fungerande kommunikation mellan lärare och student. 
Fortsättningsvis kan jag se att studenten är medveten om sitt kunnande och kan även beskriva 
sina personliga egenheter som är kopplade till sin kunskapsutveckling. Hon ser sina svagheter 
och kan specificera vad och hur hon behöver träna/studera för att nå målen. Som lärare kan 
jag på ett tydligt sätt upptäcka hur studenten uppfattar sig själv i lärandeprocessen. Jag har 
”skaffat mig kunskap om studenterna och kvaliteten på deras lärande” (Pettersen 2008:404). 
 
Jämförelse mellan studenten och lärarens bedömning    
Efter studenten gjort sin självanalys var jag nyfiken på hur läraren uppfattade studentens 
kunskapsutveckling. Hade läraren samma uppfattning som studenten om dess 
kunskapsutveckling? För att begränsa undersökningen valde jag att fråga pianoläraren av den 
enkla anledning att han är mer tillgänglig, då gitarrläraren och jag inte är samma dag på 
universitetet. Pianoläraren fick genom mejl läsa studentens självanalys med tillhörande fråga: 
Överensstämmer din uppfattning med studentens uppfattning om sin kunskapsutveckling? 
Här är pianolärarens svar i ett snabbt och spontant responderat mail: 
 

Det tycker jag absolut. Lisa har utvecklats mycket på piano. När hon började var 
hon ganska forcerad och nervös, använde hela kroppen på ett felaktigt sätt så att 
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pianospelet blev spänt, ganska kantigt och onyanserat. Hon hade höga 
prestationskrav på sig själv och hon var känslig för kritik. Nu tycker jag hon 
visar mer rutin, säkerhet, dynamik i spel, fin tonbildning, snyggare helhet mellan 
höger och vänster hand. Hon är mer avslappnad och mindre känslig för kritik. Vi 
är inte ända framme ännu, men på mycket god väg.  

 
Här har även läraren poängterat studentens personliga utveckling som en grundsten till hennes 
kunskapsutveckling. Studenten lyfter själv detta i sin analys och nämner bl.a. att hon måste 
tro på sig själv och våga utmana sig själv. Både Lisa och läraren beskriver hennes 
kunskapsutveckling när det gäller helheten mellan höger och vänster hand. De beskriver 
också att hon spelar mer dynamiskt. Lisa skriver att hon är mer avslappnad och bekväm och 
inte alls lika nervös längre. Läraren skriver att hon är mindre känslig för kritik och är säkrare, 
vilket jag tror kan vara ett resultat av att hon är mer bekväm. 

Eftersom jag enbart frågat pianoläraren om en snabb reflektion av studentens analys, så 
kommer pianoläraren även få fylla i en matris om studentens kunskaper. 

Jag var nyfiken på hur studenten upplevde loggskrivandet och analysen och i en intervju 
fick studenten svara på två frågor. Hur upplever du loggskrivandet? Hur tyckte du det gick när 
du analyserade din loggbok?  
 

Det var stor skillnad beroende på vilka ämnen jag skrev om. Piano var enkelt 
eftersom jag spelat piano länge och har därför större kunskap i ämnet. 
Pianoläraren har satt upp tydliga kunskapsmål och återkopplar målen i 
undervisningen hela tiden. Därför ökar motivationen att lära mig. De ämnen som 
är svåra att skriva om är de som inte har tydliga mål och ramar. Motivationen 
sjunker när det blir otydligt och jag inte förstår varför jag ska lära mig vissa 
saker. Det känns liksom meningslöst. 

 
Studenten beskriver hur viktigt det är med tydliga mål och tycker till och med att det kan 
kännas meningslöst att lära när man inte vet varför. Jag tror att det är av mycket stor betydelse 
hur läraren presenterar målen och återkoppla målen för studenten. Att enbart visa målen 
genom studiehandledningen eller kursplaner är inte tydligt och kunskapsfrämjande. Däremot 
genom att kontinuerligt diskutera, återkoppla och praktiskt koppla ihop målen under 
undervisning kan studenten förstå och se sammanhang utifrån den dagliga verksamheten till 
de övergripande målen. Hedin skriver, enligt Stigmar (2008), om vikten med återkoppling för 
att studenten ska förstå vilka målen är och vad som begärs av dem.  Liksom Hattie, enligt 
Stigmar (2008)  tror jag att tydligt formulerade och utmanande mål, där lärare och student är 
överens vart man vill med undervisningen ökar studentens motivation och prestationer. Han 
anser att man först ska undersöka vad studenten kan sedan tidigare och därefter formulera 
målen (Stigmar 2008). Jag tror även att återkoppling och tydliga mål ger studenten en ökad 
möjlighet till att strukturera sina övningsmoment och inlärningsstrategier.   
 
Självvärderingsmatris 
Jag ville undersöka om en självvärderingsmatris skulle kunna spegla studentens kunskaper i 
en gradering.  I detta inledande skede valde jag att använda pianomatrisen som ett 
försöksexempel. Pianoläraren har följt de instruktioner jag gav honom och utformat 
påståenden under de fem dimensionerna som är riktade mot studiemålen i piano.   

Lisa har sedan fått fylla i denna matris utefter hur hon tycker påståendena stämmer. Till sin 
hjälp har hon då haft sin loggbok och analysen av denna. Graderingen består av fem rutor, där 
de två yttersta rutorna representerar, stämmer inte alls – stämmer helt (se bil 2). Även 
pianoläraren har fyllt i samma matris om studentens kunskaper. När jag sedan jämför de båda 
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matriserna kan jag utläsa en viss enhällighet i graderingen av påståendena. Det finns små 
variationer, men om man skulle använda detta underlag som ett bedömningsstöd skulle det 
inte påverka betygsättningen utan hamna inom samma ramar för betygsgraderingen. Student 
och lärare är i detta fall överens om studentens kunskaper utifrån målen. Pianoläraren hade 
dock en fundering om att det borde finnas en kolumn som säger: ”vet ej”. Detta tar jag fasta 
på eftersom det är viktigt att student och lärare verkligen fyller i vad de vet och inte tvingas 
fylla i något de känner sig osäkra på. 
 
Slutsats och sammanfattning 
I denna studie har jag kommit fram till att loggboksskrivande kan synliggöra studentens 
kunskapsutveckling inom ämneslärarutbildningen i musik på Linnéuniversitetet. Studenten 
har genom kontinuerligt och kvalitativt loggboksskrivande gjort en självvärderingsanalys av 
loggbokens innehåll som är av betydelsefull karaktär. 

Hon har sett sin kunskapsutveckling, måluppfyllelse, studiemetod och på så sätt kunnat 
skapa strategier för fortsatt utveckling. Förutsättningen är dock att loggboken skrivs 
kontinuerligt och kunskapsriktat. Det krävs tydliga kursmål och loggboksinstruktioner både 
skriftligt och praktiskt för att studenten ska bli medveten om sin kunskap. Målen behöver 
även kontinuerligt återkopplas i undervisningen. Studenten upplever det positivt och 
motivationsberikande att få mål som synliggörs under hela utbildningen.   

Jag drar slutsatsen av att pianomatrisen i detta fall har väl formulerade påståenden som 
tolkas på liknande sätt av lärare och student. En förutsättning är att påståendena är förankrade 
i kursens mål och tydligt uttalade under studietiden. Jag anser därför att de kan användas som 
en självvärderingsmatris av studentens kunskaper inom ämneslärarutbildningen i musik på 
Linnéuniversitetet. En ”vet ej” kolumn bör dock läggas till för att den ska bli än mer precis.  

Det visade sig att pianomatrisen speglar både studentens och lärarens värdering av 
studentens kunskaper på ett likt sätt. Därför anser jag att den är tillförlitlig och även skulle 
kunna användas som ett bedömningsunderlag vid betygsättning.  

Som fortsatt arbete rekommenderar jag vidare undersökning i form av genomförda 
utvecklingssamtal mellan lärare och student, där matriserna får verka som ett 
diskussionsunderlag vid betygssättning.  
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Normkritisk högskolepedagogik i svenska språket 
 

Stina Ericsson, Inst. för svenska språket 
 
 
Inledning 
Artikeln Mina heterosexuella skolår - normkritik och skrivande i skolan är utarbetad för en 
kommande antologi om skrivdidaktik i skolan, tänkt att användas av blivande och nuvarande 
lärare, i lärarutbildningen, i vidareutbildning och i aktivt yrkesliv.  Antologin har 
arbetsnamnet Skrivande i skolan och redaktörer är Gudrun Svensson och Maria Lindgren. 
Bidragen i antologin skrivs av forskare i svenska språket, svenska som andraspråk, 
litteraturvetenskap och pedagogik. Alla artiklar använder sig av skrivbanken.se, en databas 
med omkring 1000 elevuppsatser från nationella provet i svenska i år 9, skrivna 1992 och 
2003. Antologins författare har alla olika infallsvinklar på materialet. Min egen artikel 
behandlar sexuell identitet och normkritisk pedagogik, och ger ett konkret exempel på 
utformningen av en text att användas i utbildning på högskolenivå, utöver att presentera 
normkritisk pedagogik som område. 
 Som en kappa till artikeln går jag här först djupare in på området normkritisk pedagogik, 
med fokus på normkritisk pedagogik på högskolenivå. Därefter presenterar jag egna, konkreta 
exempel på hur man kan arbeta normkritiskt i högskolans svenskundervisning. 
 
Normkritisk pedagogik 
Den svenska termen normkritisk pedagogik myntades inom ett queerpedagogiskt nätverk 
under andra halvan av 00-talet, av en grupp lärare och utbildare på olika nivåer med intresse 
för kön och sexualitet i undervisningen. Termen sätter fokus på normer, och visar en 
pedagogik med ett kritiskt förhållningssätt till dessa. Termen queerpedagogik används ibland 
synonymt, för en pedagogik med ett kritiskt förhållningssätt till kön och sexualitet. Den 
normkritiska pedagogiken inkluderar detta perspektiv, men vidgar även normkritiken till att 
röra andra aspekter, som klass, etnicitet och funktionshinder. 
 Queerpedagogik och normkritisk pedagogik har gjort sitt intåg i Sverige under 00-talet, 
och startade internationellt med Bryson och de Castells (1993). Brysons och de Castells 
queerpedagogik uppstod i kollisionen mellan studenters syn på identitet – i det här fallet 
lesbisk sådan – som något stabilt, och deras egen poststrukturalistiska syn på identitet som 
komplex och föränderlig i dialog med det normativa. 
 Normkritisk pedagogik har sin grund i queerteori och kritisk pedagogik. Från queerteorin, 
med centrala texter som Judith Butlers Gender Trouble (1990) och Eve Kosofsky Sedgwicks 
Epistemology of the Closet (1990), kommer synen på identitet som något performativt liksom 
ifrågasättandet av heterosexualitetens ”naturlighet”. En performativ syn på identitet innebär 
att identitet inte ses som något statiskt och en gång givet, utan något som skapas, återskapas 
och omskapas i sociala sammanhang. Kvinnliga, manliga och olika sexuella identiteter är då 
inte givna av biologin, utan i hög grad skapade i en samhällelig kontext, som formar och 
begränsar begär, uttrycksmöjligheter, interaktionsmönster, osv. Queerteorins ifrågasättande av 
heterosexualitetens ”naturlighet” innebär ett uppmärksammande av den sociala 
konstruktionen av sexualitet, och av att heterosexualitetens position inte är given av naturen, 
utan kopplad till en kulturell heteronormativitet. 
 Den kritiska pedagogiken bygger på ett synliggörande och ifrågasättande av samhälleliga 
maktstrukturer, med en kritik av skolans återskapande av maktens kunskap och kulturella 
narrativer, och med elevers tillägnande av kritiska verktyg för att skapa förändring (Spurlin 
2002: 10; Bromseth 2010: 38). En av de centrala figurerna i den kritiska pedagogiken är Paulo 
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Freire, vars befriande, ickeförtryckande pedagogik utmanar relationen mellan lärare och elev. 
Lärdom och undervisning med ett ickeförtryckande syfte kan bara komma från eleverna 
själva, och från dem som står på deras sida, och för ett hållbart samhälle måste de förtryckta 
frigöra både sig själva och förtryckarna (Freire 1972: 39-43). För relationen mellan lärare och 
elev innebär det här ett omkullkastande av den traditionella synen på undervisning som är 
starkt asymmetrisk: den traditionella lärarens uppgift är att förmedla, att fylla eleven med ett 
innehåll, och elevens uppgift är att ta emot det förmedlade innehållet. En ickeförtryckande 
undervisning bygger istället på en symmetrisk relation: båda deltagarna är istället ”samtidigt 
… både elever och lärare” (Freire 1972: 72, kursiv i original). 
 Den normkritiska pedagogiken tar med sig den kritiska pedagogikens ifrågasättande av 
makt, och utmaningen av lärarrollen, men ersätter den kritiska pedagogikens syn på makt som 
statisk och enbart ”där ute” i samhället, med en syn på makt som något som skapas och 
omförhandlas aktivt och dynamiskt i alla slags interaktioner (Bromseth 2010: 38-39). 
 Sverige är under 00-talet och 10-talet ett starkt heteronormativt samhälle, även om 
exempelvis synen på homosexualitet har förändrats på en rad olika sätt sedan förra seklet. 
Högskolan är en del av denna heteronormativitet, precis som skolvärlden i övrigt (se till 
exempel 15-åringarna i uppsatserna i den kommande artikeln Mina heterosexuella skolår - 
normkritik och skrivande i skolan). Janne Bromseth uttrycker det helt enkelt som att med ett 
queerteoretiskt synsätt är det så att ”utbildning och skola förstås som viktiga arenor för 
(åter)skapandet av normer i allmänhet och en heteronormativ ordning i synnerhet” (Bromseth 
2010: 29). Den normkritiska pedagogiken uppmärksammar denna ordning, och utmanar och 
stör den, genom en ständigt närvarande uppmärksamhet ”kring vem som görs till norm, i allt 
från matteexempel, exempel på kärleksrelationer, val av kurslitteratur och skönlitteratur och 
hur man språkligt formulerar sig i klassrummet till val av bilder och övningar” (Bromseth 
2010: 43). 
 Normkritisk pedagogik ställs ofta mot en så kallad toleranspedagogik, där ”vi” uppmanas 
att visa förståelse för och empati med ”dom andra”. ”Vi” är här vita, heterosexuella, utan 
funktionshinder, osv. Pedagogiskt kan detta synsätt ta sig uttryck till exempel i att en 
läkarutbildning inkluderar en särskild föreläsning om hbt-frågor, där då övrig undervisning 
blir normen och enbart inkluderar ett heterosexuellt perspektiv. Toleranspedagogiken är 
problematisk av flera olika anledningar. Bland annat skapas två statiska kategorier av 
”heterosexuella” och ”ickeheterosexuella” – vad gäller sexualitet – och gruppen som inte 
tillhör normen stereotypiseras. Toleranspedagogiken behåller också en syn på ”dom andra” 
som problemet, och missar att ifrågasätta den norm som är det som skapar uppdelningen i 
”vi” och ”dem” (Bromseth 2010: 37). 
 Toleranspedagogiken leder heller inte till några större förändringar. Att lära sig att 
acceptera något eller någon som avviker från normen är betydligt enklare än att ifrågasätta sin 
egen roll i upprätthållandet av normer. Till exempel diskuterar Sörensdotter (2010) 
normkritisk pedagogik på högskolenivå, och hänvisar bland annat till forskaren och 
pedagogen Kevin Kumashiros arbete. Kumashiro rapporterar hur hans lärarstudenter har 
mycket lättare för att känna empati för ”dom andra” än att utmana sig själva och 
problematisera sin egen position. I kontrast med detta innebär alltså normkritiken bland annat 
ett ifrågasättande av den egna positionen, dels av läraren själv, och dels av studenterna. Detta 
är något som många gånger är svårt, inte bara för studenter utan även för läraren, och kan leda 
till konflikter och obekväma situationer. Den normkritiska pedagogiken lyfter dock fram att 
det är just sådant som måste till – att uppmärksamma och ifrågasätta rådande normer är 
smärtsamt, och något nödvändigt för förändring. Sörensdotter (2010: 142-143) framhåller till 
exempel att läraren ”måste själv vara beredd att släppa kontrollen över den exakta 
kunskapsförmedlingen” (här ser vi ett eko av Freire) och att ”just sprickorna, glappen och 
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obekvämligheterna [som uppkommer i obekväma lärosituationer] är en tillgång i lärandet 
utifrån ett queerpedagogiskt synsätt”. 
 Det verkar inte finnas någon svensk forskning om vad som faktiskt händer i klassrummet, 
vilka de praktiska konsekvenserna blir, när normkritisk pedagogik genomförs (Bromseth & 
Darj 2010a: 15; Bromseth 2010: 39), och mycket lite om normkritisk pedagogik på 
högskolenivå i ett svensk sammanhang överhuvudtaget. Det queerpedagogiska nätverk som 
myntade begreppet normkritisk pedagogik gav 2010 ut antologin Normkritisk pedagogik: 
makt, lärande och strategier för förändring (Bromseth & Darj 2010b). Här finns ett bidrag 
från universitetsvärlden, skrivet av Renita Sörensdotter, som jag återkommer till nedan. 
 Internationellt, och inom språkundervisning, kom 2002 en specialutgåva av tidskriften 
College English ut, som fokuserade queerpedagogik i engelskämnet på högskolenivå. En 
viktig fråga som driver författarna till specialnumrets artiklar, är huruvida 
högskoleundervisning i engelskämnet har förändrats som en följd av 1990-talets queerteori. 
Författarna framhåller också en annan viktig ståndpunkt av pedagogisk relevans: de ser inte 
queerpedagogik som ett tillägg till queerteori, utan utforskar hur teorin och den pedagogiska 
praktiken ömsesidigt påverkar varandra. 
 Inget av bidragen i specialnumret av College English har en språkvetenskaplig inriktning, 
utan rör istället litteraturvetenskap, eller pedagogik och queerteori mer generellt. För att visa 
ett internationellt exempel på queerpedagogik i praktiken, går jag här in på en av de 
litteraturvetenskapliga artiklarna. Richard E. Zeikowitz (2002) diskuterar en metod för att få 
studenter att kritiskt granska sitt eget förhållande till det som faller utanför normen, och att se 
att och hur både deras egna och historiska (sexuella) identiteter formas av dominerande 
kulturella praktiker. Han utgår från tre olika, medeltida texter, Beowulf, Sir Gawain and the 
Green Knight och The Canterbury Tales, som alla innehåller manliga figurer som på olika sätt 
bryter mot normativ, manlig homosocialitet i sina respektive historiska kontexter. Det centrala 
är att i alla tre texterna skiljer sig både det som är normativt och det som är 
ickenormativt/queert från vad som faller inom dessa begrepp i dagens USA (där Zeikowitz 
och hans studenter är placerade), vilket alltså visar på begreppens variabilitet och 
konstruktion. Det som är normalt vid en tidpunkt kan vara queert vid en annan, och tvärtom. 
 Zeitkowitz beskriver sitt arbete utifrån ett antal frågor och uppgifter till studenterna. Sir 
Gawain and the Green Knight används till exempel för att undersöka den kulturella 
variationen av vilken sorts samkönad intimitet som ses som tillåten. Här får studenterna i 
uppgift att beskriva situationen i dagens USA, för att hitta gränsen mellan vad som är socialt 
acceptabelt och inte. Denna gräns jämförs sedan med samkönad imtimitet i Sir Gawain. 
Zeitkowitzs övningar med alla tre texterna visar tydligt hur studenterna genom konkreta 
historiska texter, och genom paralleller dragna till deras egna liv och samtid, övas i aktiv 
normkritik. Ingen av övningarna visar dock något problematiserande av lärarrollen; 
Zeitkowitz som lärare är fortfarande den som väljer ut texter och bestämmer uppgifter, och 
även har ett bestämt mål för vart studenterna ska komma. 
 
Konkreta exempel på normkritisk pedagogik i svenskämnet 
Efter genomgången ovan av normkritisk pedagogik, med särskilt fokus på högskolenivå, 
vänder jag mig nu till att formulera praktiska övningar i normkritik i svensk språkvetenskap 
på högskolenivå. Jag använder mig av två kurser, en i språksociologi i den allmänna 
utbildningen i svenska språket, och en i lärarutbildningen. 
 
Språksociologi 
Andra terminen för studenter som läser svenska språket på Linnéuniversitetet innehåller en 
kurs i språksociologi. Kursinnehållet beskrivs bl.a. av följande: 
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[K]ursen ger grundläggande kunskaper om förhållandet mellan språk och samhälle. De 
studerande ska också få insikter om språket som maktmedel, gemenskapsfaktor och 
gruppmärke.   
(ur kursplanen för 1SV204 Språksociologi, 7,5 hp) 

 
Kursen rör hur språk och språkbruk varierar med olika samhälleliga grupper och identiteter, 
som social klass, kön, ålder och etnicitet, och tar upp frågor som Hur talar ungdomar?, Vilka 
språkliga resurser använder människor sig av för att framställa sig som vissa sorters män 
eller kvinnor?, osv. Som framgår av citatet ovan är makt en viktig faktor i samhället. Även 
om normkritik inte nämns i kursplanen, är det här en kurs som borde lämpa sig väl för 
normkritik, då språk, identitet, normer och makt är kursens ingredienser. 
 Sörensdotter (2010) diskuterar praktiska erfarenheter av normkritisk pedagogik på 
högskolenivå, utifrån hennes perspektiv som socialantropolog. Hon redogör bland annat för 
hur hon jobbar med bilder på människor och beteende som befinner sig olika långt ifrån 
normer om t.ex. kön, kropp och funktionshinder. Hennes syfte med den sortens övning är att 
"engagera studenterna såväl intellektuellt som känslomässigt, och att öppna upp för en 
upplevelse av hur vi formas kulturellt" (Sörensdotter 2010: 145). 
 Sörensdotter argumenterar dock för att även om övningar som denna, som utmanar 
intellektuellt och känslomässigt, kan få människor att tänka i nya banor, så är kroppsligt 
upplevd erfarenhet kanske nödvändig för större förändringar, och att sådant upplevelsebaserat 
lärande ger ett fruktbart utbyte mellan teori och personlig erfarenhet. Hon illustrerar denna 
diskussion bland annat med övningen Verklighetsstudie, som även presenteras av Brade m.fl. 
(2008), ett metodmaterial för normkritik i skolan. Idén med övningen är att ta fasta på någon 
norm som kan observeras i vardagen, för att därefter själv medvetet bryta mot normen och 
lägga märke till vilka konsekvenser normbrottet får. Sörensdotters konkreta exempel är att 
hålla någon av samma kön i handen (och "i så fall ... röra sig överallt, inte bara mitt i city 
under dagtid" (Sörensdotter 2010: 147)), eller att prova på ett annat rörelsemönster eller annat 
utseende, med hjälp av kläder, smink, osv. 
 Som del av ett språkämne, skulle kursen Språksociologi undersöka språkliga normer. Vad 
gäller språk och sexualitet, har exempelvis den brittiska sociologen Celia Kitzinger (2005) 
visat hur heterosexualitet fungerar språkligt som en för-givet-tagen bakgrundsresurs i 
heteronormativa sammanhang, och att det är oproblematiskt att förmedla sin heterosexualitet 
genom att t.ex. språkligt som man referera till sin fru i samtal med obekanta. På ett liknande 
sätt har jag i ett nordiskt sammanhang undersökt hur heteronormen tar sig uttryck i informella 
samtal mellan människor som inte tidigare känner varandra (Ericsson 2011). Även här 
framställer människor sin heterosexualitet genom att referera till nuvarande eller tidigare 
(olikkönade) partners, och genom att prata om äktenskap och attraktion. De framställer även 
sin heterosexualitet genom att konstruera homosexualitet som "det andra" och som något i 
viss mån negativt. 
 I stark kontrast till heterosexualitet i heteronormativa sammanhang, har Kitzinger 
tillsammans med Victoria Land undersökt hur homosexualitet fungerar i sådana sammanhang 
(Land & Kitzinger 2005). De har studerat telefonsamtal mellan lesbiska och obekanta, som 
till exempel ett samtal med en försäkringsagent. Deras material visar att icke-heterosexualitet 
har interaktionella kostnader: flera turer i ett samtal kan gå åt till att rätta till ett felaktigt 
antagande om partnerns kön.  
 Forskningen visar alltså att medan heteronormativa antaganden leder till att 
heterosexualitet fungerar oproblematiskt och obemärkt i samtal, leder de också till att 
homosexualitet kan bli problematiskt och fokuserat. Beroende på sammanhang kan 
heteronormativiteten förstås också få betydligt värre konsekvenser, som språkligt och fysiskt 
våld. 
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Inspirerad av Sörensdotters praktiska övningar, och med en bas i den forskning som finns om 
samtal och heteronormativitet, formulerar jag uppgiften nedan för kursen Språksociologi, där 
språkliga normer - här i förhållande till genus och sexualitet som är ett av kursens inslag - är 
det som aktualiseras. Uppgiften är tänkt att delas ut efter ett inledande seminarium där den del 
av kurslitteraturen som rör språk och genus gås igenom, där bland annat heteronormativitet är 
en del. Uppgiften följs sedan upp på nästkommande kurstillfälle. Jag som lärare utför också 
uppgiften, för att utmana min egen position som individ, precis som studenterna, och för att 
utmana min position i klassrummet och på så sätt rucka på lärar-student-relationen. 
 
 
Uppgift 
 
Välj en norm, fundera ut något sätt som den kan brytas mot, och formulera en mening som 
gör just det. Du kan antingen välja en genusnorm eller en sexualitetsnorm. Prova din mening i 
något trovärdigt sammanhang, kanske i ett samtal med en människa du aldrig har träffat 
tidigare. Här är några exempel du kan välja bland, eller som kan inspirera dig att formulera en 
egen mening: 
 

• Bryt mot heteronormen: om du är kvinna, formulera ett yttrande där du refererar till din 
flickvän eller din fru. Säg till exempel "Jag skulle vilja köpa en bra deckare till min 
flickvän/fru. Har du nåt som är bra?" i en bokhandel. Om du är man formulerar du 
motsvarande mening där du refererar till din pojkvän/man. 

• Testa heteronormen: som ovan, fast du använder dig av termen "min sambo", och undviker 
sedan noggrant att ange något kön på din sambo. Lägg särskilt märke till hur den du pratar 
med refererar till din sambo. 

• Bryt mot en genusnorm: om du är man går du till en sminkavdelning och säger "Jag skulle 
vilja ha ett läppstift. Kan du hjälpa mig med vilka färger som passar mig?". 

 
Var uppmärksam på språkliga och andra kommunikativa signaler hos den du pratar med. 
Anteckna så mycket du kan om situationen och vad som hände så snart du kan efteråt. 
 
Lämna in ett skriftligt underlag där du beskriver: 

1.  Dina förberedelser. Vilket yttrande du valt och varför, vilken eller vilka normer du bryter 
mot, dina känslor och funderingar inför övningen. 

2.  Själva situationen. Vad du sa, situationen och vem du pratade med, vilken respons du fick, 
hur du upplevde det. 

3.  Dina reflektioner och kommentarer till (1) och (2). 

 
 
 
Lärarutbildningen 
 
Min redogörelse för normkritiskt arbete i lärarutbildningen bygger på Ericsson (2012). 
 Första terminen för studenter som läser svenska med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 
eller gymnasieskolan innehåller en delkurs i Språkbruk och samhälle. Ett av delkursens mål är 
att studenten ska kunna: 
 

• redogöra för hur olika språksociologiska faktorer som klass, kön, etnicitet och 
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• religiös tillhörighet påverkar svenskundervisningen i grund- och 
gymnasieskolan   

(ur kursplanerna för 1SVÄ01 och 1SVÄ02) 
 
Kursen innehåller till stora delar språksociologiska inslag, och precis som för delkursen 
Språksociologi ovan finns här utrymme för arbete med normkritik i undervisningen. Detta blir 
extra tydligt ur de blivande lärarnas perspektiv om delkursens mål kompletteras med utdrag ur 
läroplanerna för skolans olika nivåer, där det framgår att skolan har i uppdrag att ”aktivt 
motverka” diskriminering och kränkande behandling på grund av bl.a. ”kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning” (SKOLFS 2011:144 s. 5, SKOLFS 
2010:37 s. 7). 
 I Språkbruk och samhälle arbetar jag med normkritik tillsammans med studenterna i 
mindre grupper i ett seminarium om språk, kön och normkritik och genom en individuell, 
skriftlig reflektion efter seminariet. Mer specifikt innehåller seminariet följande delar i 
kronologisk ordning: en muntlig genomgång av vad en norm är och hur den fungerar, en 
diskussion av språkliga normer i den aktuella gruppen i klassrummet, individuell läsning av 
en utvald text, en övning och slutligen diskussion av normkritisk pedagogik i studenternas 
framtida lärarroller (t.ex. möjligheten att använda exempel som Kalle kysser Anton och Anton 
kysstes av Kalle i grammatikundervisning). Övningen är hämtad från Bryt! Ett metodmaterial 
om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (Forum för levande historia & RFSL 
Ungdom 2011), och är övningen Heteroprivilegier något omarbetad för att fokusera på språk 
och språkbruk, särskilt i skolans värld. Övningen innebär att studenterna först i par får 
identifiera privilegier som följer med att vara heterosexuell (eller ha vit hudfärg, osv., 
beroende på vilken norm som väljs). Privilegierna diskuteras sedan gemensamt i gruppen. 
Poängen med övningen, och det som utgör den svåra utmaningen, är för studenterna att 
fokusera på normen och dess privilegier, inte på det som avviker från normen. 
 Positiva erfarenheter av övningen som rapporteras av eleverna i de individuella, skriftliga 
reflektionerna efter seminariet, inkluderar en ökad medvetenhet om normer och hur de 
fungerar, specifikt i klassrummet och i relation till den egna, framtida lärarrollen. En hel del 
svårigheter eller utmaningar för studenterna framkommer också, dels genom de skriftliga 
reflektionerna och dels genom det som händer under övningen i klassrummet. En tydlig 
svårighet är den jag redan har nämnt, att fokusera på normen och privilegier, inte på det eller 
dem som avviker. Som lärare får jag ofta vända tillbaka samtalet under seminariet till normen, 
och de skriftliga reflektionerna ger dels direkta uppgifter om att studenter upplevde det som 
svårt att undersöka normen, dels indirekta ledtrådar genom att studenterna skriver om det som 
avviker från normen snarare än att skriva om normen och privilegier. Att många upplever det 
som svårt att undersöka normer är inte förvånande, eftersom det vänder upp och ner på många 
invanda tankemönster. 
 En andra utmaning ligger i skillnaden mellan toleranspedagogik och normkritik (se även 
Bromseth 2010). Flera skriftliga reflektioner ger uttryck för toleranspedagogiska ståndpunkter 
och missar det normkritiska. Andra studenter reflekterar över sitt framtida lärarjag och 
utmaningar med att arbeta normkritiskt snarare än toleranspedagogiskt. En tredje utmaning 
för studenterna ligger i att se sin egen position, att kritiskt granska egna privilegier och 
konsekvenser av detta. Självreflektionerna vittnar om detta som både utvecklande och 
arbetsamt, det senare bland annat genom att föreställningar om egen fördomsfrihet utmanats. 
Den normkritiske forskaren, pedagogen och lärarutbildaren Kevin K. Kumashiro lyfter fram 
just svårigheten i att ifrågasätta den egna positionen som hans lärarstudenter vittnar om, och 
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att det är betydligt enklare att visa tolerans än att verkligen ifrågasätta sin egen roll (2002a, 
2002b). 
 Det finns förstås även utmaningar i lärarrollen med normkritisk pedagogik. Som lärare har 
jag å ena sidan en särskild position, exempelvis innehar jag kunskap om normkritik som 
studenterna inte har. Å andra sidan upplever jag en minskad kontroll, det som Sörensdotter 
(2010: 142-143) lyfter fram genom att läraren ”måste själv vara beredd att släppa kontrollen 
över den exakta kunskapsförmedlingen”, och en viss utsatthet genom till exempel att mina 
egna normbrott ibland blottläggs. 
 
Avslutande reflektion 
Normkritisk pedagogik innebär en utmaning för traditionell språkundervisning, både för 
studenter och lärare. Studenter utmanas genom övning i att undersöka normen och inte det 
som avviker från den, genom skillnaderna mellan toleranspedagogik och normkritik och 
genom det svåra och ibland obehagliga i att få syn på sig själv. Lärare utmanas i 
problematiserandet av den egna positionen, både som individ och som lärare. På ett generellt 
plan är normkritik också i allra högsta grad relevant för högskolepedagogisk utbildning 
genom att den ger träning i kritiskt tänkande. 
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Att främja studenters akademiska skriftspråksutveckling 
 

Desirée Fristedt och Astrid Skoglund, Inst. för svenska språket 
 
 
Akademisk skriftspråkskompetens – vad är det?      
Syftet med detta paper är att vi med utgångspunkt från vår poster (se s. 39), tidigare forskning 
och egna erfarenheter ska diskutera hur lärare kan stödja studenters utveckling av akademisk 
skriftspråkskompetens på olika nivåer och genom olika didaktiska metoder.   

Akademisk skriftspråkskompetens kan beskrivas som tre samtidigt verkande kompetenser 
– operationell kompetens, diskursiv kompetens och kritisk kompetens (Ask 2005:96–102). 
Den operationella kompetensen handlar om texters ytspråk, d.v.s. hur skribenten förhåller sig 
till allmänna skriftspråkliga konventioner, medan den diskursiva kompetensen inbegriper hur 
han eller hon anpassar sitt skrivande efter olika ämnesspecifika normer. Slutligen handlar den 
kritiska kompetensen om att kunna uppvisa ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt gentemot 
den egna texten och de källor som den refererar till.  
                                            
Undervisning   
Att främja studenters akademiska skriftspråkskompetens går hand i hand med att främja 
studenters lärande i stort. Det går inte att separera lärande från språkanvändning eftersom 
språket är vårt primära verktyg för att få förståelse om omvärlden. Det är genom språket man 
visar ”att man t.ex. kan förklara, tolka, analysera, sammanställa och kritiskt granska” (Bergh-
Nestlog 2011a, muntlig referens).  

Hedin (2008) menar att lärande främjas av studentcentrerad och varierad undervisning som 
ger studenterna möjlighet att skriva och diskutera mycket och att få kontinuerlig feedback.   
Språkvetenskaplig forskning om hur studenter utvecklar akademisk skriftspråkskompetens 
poängterar också vikten av studentcentrering och kopplar aktiverande undervisningsformer 
till varierad tal- och skrivträning. Skrivforskningen lyfter också fram vikten av en transparent 
undervisning som synliggör ämnestraditioner. Varje ämne har sina egna specifika normer och 
begreppsapparater, som lärare riskerar att ta för givna men som inte är självklara för 
studenterna. För att synliggöra dem krävs en undervisning som bygger på dialog och öppenhet 
gällande vilka krav som är kopplade till ämnet och dess olika lär- och skrivsituationer (Blåsjö 
2004, Strand 2006, Cameron, Nairn, & Higgins 2009).  

Texttriangeln (se Dysthe 2002) kan fungera som ett didaktiskt verktyg för lärare som 
eftersträvar mer transparens i undervisningen. Med utgångspunkt från texttriangeln kan lärare 
medvetandegöra för sig själva och för sina studenter vilka krav som kopplas till olika nivåer i 
en uppgift, exempelvis krav gällande situationsanpassning, innehåll, disposition, språk och 
referenshantering (Bergh-Nestlog 2011, muntlig referens). 

Enligt vår erfarenhet är lärare framförallt osäkra på vilka krav som kan ställas på den 
lokala nivån i studenttexter, d.v.s. krav som är kopplade till den operationella kompetensen. 
Dit hör exempelvis rättstavning och användning av skiljetecken. Ask (2005) framhåller att 
den operationella kompetensen är något som studenter förväntas ha med sig från grundskolan 
och gymnasiet, och att det egentligen inte är universitetslärares uppgift att lära ut 
operationella språkkunskaper. Vi menar dock att det däremot är universitetslärares uppgift att 
tydligt kommunicera vilka språkkrav man ställer på en viss uppgift, och framförallt i vilket 
skede av skrivprocessen man ställer dessa språkkrav. I ett initialt skede kan det verka 
hämmande för studenterna om läraren fokuserar alltför mycket på ytspråket (Dysthe 2002). 
Kraven på den operationella kompetensen bör alltså varieras efter uppgiften och efter var i 
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skrivprocessen studenterna befinner sig.  Ett minimikrav är att språket ska vara funktionellt i 
betydelsen fungerande i kommunikationen med läraren och studiekamraterna.  

Den diskursiva kompetensen brukar utvecklas successivt genom att studenterna ges 
möjlighet att inom undervisningen möta ämnets olika genrer (Blåsjö 2004). Ett vedertaget 
grepp inom olika discipliner är att presentera mallar över olika genrers centrala delar och 
funktioner. En typisk uppsatsmall brukar exempelvis innehålla inledning, syfte, bakgrund, 
metod, resultat och diskussion (Strömquist 2010). Det finns dock studier (MacBeth 2010, 
Strand 2006) som visar att det finns en del problem med att använda genremallar i 
undervisningen. Risken är att studenterna lägger alltför stor vikt vid att imitera mallens 
struktur och tror att en korrekt struktur per automatik medför ett relevant innehåll.  Som lärare 
bör man därför problematisera användningen av mallar och tydliggöra att en korrekt struktur 
inte är någon garanti för att man ska lyckas lösa en uppgift. MacBeth (2010) betonar att 
mallar främst fungerar i ett initialt skede i studenternas akademiska skrivande.   

Forskning om studenters akademiska skriftspråksutveckling (Blåsjö 2004, Strand 2006, 
Cameron et al. 2009) påvisar inget tydligt samband mellan studenternas utveckling av kritisk 
kompetens och användning av mallar. Cameron et al. (2009) påpekar att det inte heller är 
självklart att den kritiska kompetensen utvecklas genom imitation av t.ex. läromedelstexter 
eller artiklar. Studenters kritiska kompetens verkar istället främst utvecklas genom att de 
diskuterar och analyserar egna och andras utkast i olika stadier av skrivprocessen.  Genom en 
studentcentrerad undervisning som synliggör skrivprocessen och som ger studenter möjlighet 
att växla fokus från skribent till läsare tränas studenterna i att betrakta sina och andras texter 
ur olika perspektiv (Blåsjö 2004, Strand 2006). En undervisning som bygger på studenternas 
aktiva deltagande tycks alltså vara den främsta förutsättningen för att utveckla den kritiska 
kompetensen.  
 
Lärarkommentar 
Det andra momentet som oftast träder in när studenten har konstruerat en egen text utifrån 
lärarens undervisning är skriftlig lärarkommentar. Inledningsvis bör man som lärare ha en 
positiv och stödjande inställning gentemot studentens text. I början av skrivprocessen, när 
studenten ännu inte är bekant med ämnet och dess olika genrekrav, är det extra viktigt att 
explicit påtala vad som är bra med texten och hur den kan utvecklas. Ett förhållningssätt som 
inte gynnar studentens fortsatta skrivande är att som lärare utgå ifrån att det som inte explicit 
kritiseras är bra (Dysthe et al. 2002). 

Det räcker dock inte med att enbart ha en positiv och stödjande inställning gentemot 
studentens text.  Läraren måste även ha en kritisk inställning, som hjälper till att utveckla 
texten vidare. Därför är det viktigt att läraren har förmåga att se textens olika nivåer och inte 
ensidigt fokuserar på den operationella nivån, d.v.s. brott mot skriftspråkliga konventioner, 
utan också granskar texten utifrån den diskursiva och kritiska kompetensen (Ask 2005, 
Blückert  2002, Dysthe et al. 2002).   

Gällande den diskursiva kompetensen så är bristande referenshantering, val av stilnivå och 
avskrift av originalkällan exempel på brott mot de akademiska konventionerna som stör 
läsningen (Ask 2005). En stor del av denna kompetens är genrebunden och genom 
lärarkommentaren kan studenten få hjälp att se när och hur begrepp används i den nya miljön 
(Blåsjö 2004). För studenten är läraren en auktoritet som inte förväntas hänvisa till andra än 
sig själv i lärarkommentarerna. Däremot kan läraren stödja sina resonemang genom att 
använda perspektivmarkörer, som tydliggör att de konventioner som läraren förespråkar också 
används inom ämnet i stort eller på institutionen (t.ex. ”Vi här på institutionen använder 
Harvardsystemet därför att…”). Eftersom lärarens kommentarer har som övergripande mål att 
lotsa studenten in i det vetenskapliga skrivandet räcker det dock inte med att enbart hänvisa 



 

  34 (184) 
 

till ämnet eller institutionens olika konventioner. Läraren bör också försöka tydliggöra varför 
man följer dem, d.v.s. vilken funktion de fyller.  

I fråga om den kritiska kompetensen menar Ask (2005) och Blåsjö (2004) att studenter på 
grundnivå oftast inte har tillräckliga ämneskunskaper för att kunna föra kritiska resonemang i 
sina texter. Läraren kan då stimulera kritiskt tänkande genom att i lärarkommentaren ge 
förslag på källor som uttrycker olika ståndpunkter, vilket innebär att studenten självständigt 
måste granska källorna och tvingas ta ställning till olika perspektiv. Ett kritiskt-analytiskt 
förhållningssätt kräver alltså att studenten är väl förtrogen med sitt ämne.  

Vi har tillsammans flera års erfarenhet av att ge lärarkommentarer på texter som ingår i 
olika kursmoment eller i form av rådgivning i Studieverkstaden. Vår erfarenhet visar att 
skriftliga kommentarer bör följas upp av individuell handledning, så att studenten kan ställa 
följdfrågor till lärarkommentarerna. Individuell handledning möjliggör att läraren kan stämma 
av att studenten verkligen har gått igenom och förstått de skriftliga kommentarerna.  
 
Handledning 
Vid den individuella handledningen bör läraren ha samma inställning som i 
lärarkommentaren, det vill säga en positiv och stödjande attityd. Istället för att tala om för 
studenten vad den bör göra kan läraren ställa öppna frågor och på så sätt lotsa studenten till 
svar som denne själv formulerar (Dysthe et al. 2002). När frågor av öppen karaktär ställs låter 
läraren studenten ta ansvar för sin text utan att ge pekpinnar. Frågorna kan vara av typen ”Hur 
tänkte du här, förklara vidare!”, ”Hur kopplar du det här resonemanget till din tes?” o.s.v. 
Fördelen med detta arbetssätt är att studenten inte känner sig hotad och tvingad att gå i 
försvarsställning, utan direkt ges möjlighet att vidareutveckla sitt resonemang och förklara för 
läraren.   

När det gäller frågor som rör den operationella nivån i studentens text kan vissa enkla brott 
mot skrivkonventioner korrigeras direkt. Det är dock lätt att fastna i en sådan ytkorrigering, 
och därför är det oftast bättre att istället ge studenten handfasta tips om litteratur och 
dataprogram som hon eller han själv kan använda för att korrigera ytspråket. Av egen 
erfarenhet vet vi att risken annars är att hela handledningstillfället går åt till korrekturläsning. 
I första hand menar vi att den individuella handledningen bör ägnas åt de högre textnivåerna.  

Handledningssituationen är en utmärkt möjlighet för både läraren och studenten att stämma 
av att studenten har tillägnat sig en grundläggande diskursiv kompetens.  I den individuella 
handledningen har studenten och läraren exempelvis möjlighet att ta upp frågor om 
källhantering. Enligt Ask (2005 och 2007) är plagiering ett ökande problem bland studenter. 
Det hör till den diskursiva kompetensen att känna till skillnaden mellan avskrift, referat och 
citat, men många studenter är inte medvetna om denna skillnad. Att avskrift inte är tillåtet och 
var gränserna går för plagiering är betydligt lättare att diskutera i en individuell 
handledningssituation än i klassrumsundervisning eller skriftliga kommentarer. Risken för att 
studenten ska känna sig misstänkliggjord minskar betydligt om hon eller han istället 
uppmanas att fritt redogöra för sina tankar om källhantering.  

Den individuella handledningen är också ett utmärkt tillfälle för studenten att med 
guidning av läraren utveckla sitt kritisk-analytiska tänkande, det vill säga den kritiska 
kompetensen. Genom att handledaren ställer motfrågor och visar på problem som studenten 
inte själv sett, styrs studenten mot ett kritiskt tänkande. Dysthe et al. (2002:162) betonar att 
frågemetoden stimulerar den kritiska kompetensen mer än en handledningsstil som bygger på 
direkta instruktioner, eftersom frågor ”överlåter det fortsatta tänkandet till skribenten själv, 
medan råd, förslag och direktiv lätt kan leda till att handledare tar över studentens tänkande”.  

Vår erfarenhet av att ge individuell handledning är att det är lättare att undvika 
missförstånd och att skapa en personlig relation till studenter genom individuella samtal än 
skriftliga kommentarer. Ask (2005:106) framhåller att studenter upplever personlig 
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handledning som ”mindre sårande” än skriftliga kommentarer. Känsliga frågor om t.ex. 
plagiering är betydligt lättare att hantera när man öga mot öga har möjlighet att motivera och 
underbygga sina kommentarer. Det är också lättare att bedöma studentens diskursiva och 
kritiska kompetens när studenten ges möjlighet att själv resonera kring den egna texten.   
 
Responsgrupper  
Som ett komplement till undervisning och individuell handledning förespråkar skrivforskare 
responsgivning i mindre grupper. Syftet med sådana skrivar- eller responsgrupper är att 
studenterna – i idealfallet med en lärare som gruppledare – ger respons på varandras 
textutkast under skrivprocessens gång. Genom att kontinuerligt ge och få textrespons övar 
skribenten upp en medvetenhet om den egna operationella, diskursiva och kritiska 
kompetensen. Responsgrupper fyller också en viktig social funktion som ett forum där det är 
möjligt att diskutera farhågor och frustrationer kopplade till skrivandet. På så sätt motarbetas 
skrivblockeringar och skrivängslan (Dysthe et al. 2002, Cameron et al. 2009).  

Förutsättningen för att responsgrupper ska vara en effektiv pedagogisk metod är dock att 
studenterna får tydliga riktlinjer för kommunikationen i gruppen. Det är lärarens ansvar att 
sätta upp riktlinjer som underlättar för ett aktivt lyssnande och skapar trygghet i 
responssituationen. Om läraren har möjlighet att delta i gruppen kan han eller hon inta rollen 
som någon vars sätt att ge respons kan fungera som modell för de övriga deltagarna i gruppen 
(Dysthe et al 2002). Dysthe et al. (2002:129, 136) ger följande konkreta förhållningsregler för 
responsgivning i grupp:  

• Tydliggör på förhand reglerna för responsgivningen så att alla deltagare är införstådda 
med dem. 

• Skapa en talarordning som underlättar för alla deltagare att komma till tals och 
motverkar att någon deltagare dominerar samtalet.   

• Styr upp samtalet ifall det glider in på sidospår eller urartar till fruktlösa diskussioner.  
 

Dysthe et al. tar även upp riktlinjer för hur responsen bör vara utformad. De menar att det 
framförallt är viktigt att responsen anpassas efter var i skrivprocessen deltagarna befinner sig. 
Progressionen i responsgivningen bör gå ”från mer övergripande eller globala textnivåer till 
mer underordnade eller lokala nivåer” (Dysthe et al. 2002:134). I inledningsskedet när 
studenten lägger fram idéanteckningar och ett första utkast är det i regel irrelevant att 
kommentera de lägre textnivåerna (exempelvis stavfel). Istället bör responsen vara inriktad på 
innehåll och struktur. Vanligtvis behövs mer stödjande feedback i början av skrivprocessen 
och mer utmanande och problematiserande feedback mot slutet av processen. 

Responsgrupper är en arbetsform som även fungerar för distansutbildningar, där responsen 
ges via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel. Studentutvärderingar av 
digitala responsgrupper visar att det fysiska avståndet mellan deltagarna kan vara en fördel på 
så sätt att avståndet underlättar för deltagarna att särskilja text från person. Grund- 
förutsättningen för att responsgrupper på distans ska fungera är densamma som för 
responsgrupper som träffas fysiskt – det som krävs är tydliga riktlinjer för kommunikationens 
form och innehåll (Dysthe et al. 2002).  
 
Kamratrespons 
När studenterna haft möjlighet att bekanta sig med diskursen och de där gällande kraven kan 
kamratrespons utan handledande lärare vara nästa steg på vägen mot ett akademiskt 
skrivande. För att det ska bli en meningsfull och varierad feedback krävs mer än två men 
maximalt fem personer vid kamratresponsen (Dysthe et al. 2002). Givetvis kan antalet 
deltagare variera beroende på responsens syfte – vid korrekturläsning fungerar det med en 
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person som ger feedback medan man i ett tidigt skede av skrivandet kan behöva synpunkter 
från flera personer.  

Det är viktigt att studenterna på förhand har fått en kopia av texten så att de har möjlighet 
att fördjupa sig i texten och ge genomtänkta kommentarer. Likaså bör studenterna ha någon 
form av handfasta kriterier att utgå ifrån vid responsgivning. Dysthe et al. (2002:133) lyfter 
fram tre konkreta exempel: 
 

• Läsarbaserade responser 
Här ger läsaren sitt direkta intryck av texten. Det är subjektiva reaktioner som läsaren 
omgående, utan närmare analys delger skribenten. 

• Kriteriebaserade responser 
Inom detta område måste den som ger respons ha kunskap om diskursen och de där 
gällande kraven. Här ska både ämnesinnehåll och de specifika formella krav som 
gäller inom diskursen granskas.   

• Skribentbaserade responser 
När respondenten ska förmedla sin respons till skribenten måste respondenten fundera 
över hur man på bästa sätt ska lägga fram sin feedback. I detta läge är det skribenten 
som står i fokus och det är upp till respondenten att bedöma hur och med vilka 
strategier feedbacken bäst kan förmedlas.   
 

Den kriteriebaserade responsen måste innehålla feedback av samtliga kompetenser, 
operationell, diskursiv och kritisk kompetens. Det är inom den här responsen som de för 
texten uppställda kriterierna ska granskas. Ett subjektivt tyckande i den läsarbaserade 
responsen kan falla inom ramen för någon av kompetenserna beroende på vad respondenten 
väljer att fokusera på. Den skribentbaserade responsen som innefattar valet av formulering 
och tillvägagångssätt vid responsgivning berör däremot ingen av de tre skrivkompetenserna 
utan har mer av ”[…]pedagogiska och psykologiska aspekter” (Dysthe et al. 2002:133). 

Den känsla av otillräcklighet och oro som präglar många studenter i deras skrivande kan 
avhjälpas genom respons i grupp med andra jämlikar (Dysthe et al. 2002, Cameron et al. 
2009). En positiv effekt av kamratrespons är att studenter genom att fokusera på andras texter 
och hur dessa texter kommunicerar med sina tänkta läsare koncentrerar sig mer på läsarna och 
deras upplevelse av texten än på sin egen skrivprocess och frustration. En student i Cameron 
et al. (2009:279) sammanfattar sina erfarenheter av kamratrespons på följande sätt: ”[I learned 
about the] importance of the reader – of being much more aware of the audience and that this 
may mean being less self-focused in parts of the writing process.” Fokus skiftade alltså från 
den självcentrerade textkonstruktionen till att se texter utifrån ett läsarperspektiv.  

Våra egna erfarenheter av kamratrespons är att studenterna inledningsvis känner sig ovana 
med att lämna ifrån sig texter till kamrater för respons. Det är känsligt att kritisera och bli 
kritiserad av en jämlike. Läraren tycks vara mer berättigad till att ta del av materialet än de 
egna studiekamraterna. Studenterna vågar inte lita på att kamraten verkligen gör ”rätt” eller 
har tillräckligt med kunskap för att kunna ge korrekt respons på texten (jfr Ask 2007). Därför 
kan det vara bra att inledningsvis vänja studenterna vid lärarledd grupphandledning och 
successivt komplettera den med mer självständig kamratrespons när studenterna har övat upp 
fungerande rutiner för responsgivningen.  
 
Studieverkstaden  
Många studenter känner ett behov av att diskutera sina texter med andra än läraren och 
studiekamraterna. Sedan början av 2000-talet har de flesta högskolor och universitet infört så 
kallade studie- eller språkverkstäder, dit studenter kan vända sig för att få respons på sina 
texter utan att bli bedömda och utan ämneslärarens vetskap. Vid Linnéuniversitetet finns 
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sedan 2002 den så kallade Studieverkstaden (före detta Textverkstaden) som erbjuder 
rådgivning till studenter och doktorander som skriver på svenska eller engelska.  

Studieverkstadens huvuduppdrag är att ge studenter ”kännedom om de särskilda krav som 
det akademiska skrivandet ställer och ge dem vägledning i hur det kan förbättra sitt 
skrivande” (Lindsten 2005:21). Verksamheten vänder sig till alla studenter, men den fyller en 
särskilt viktig funktion för studenter som av olika anledningar har svårt att hänga med i den 
ordinarie undervisningen. I första hand fokuserar Studieverkstadens texthandledare på att 
utveckla studenternas diskursmedvetenhet, men i begränsad omfattning kan texthandledarna 
också hjälpa studenter med ytspråket. Studieverkstaden har dock inte resurser för att 
korrekturläsa studenttexter i sin helhet, att ge dyslexistöd eller att ge kontinuerlig 
språkundervisning till studenter med svenska som andraspråk. Lärare som hänvisar studenter 
till Studieverkstaden bör alltså känna till att studenter som har stora problem med den 
operationella skrivkompetensen bara kan få begränsat stöd från Studieverkstaden. Misstänker 
man att en student har dyslexi bör man istället hänvisa studenten till Studenthälsan, där han 
eller hon har möjlighet att genomgå en dyslexiutredning.  

Texthandledning i Studieverkstaden är ett komplement till ordinarie undervisning, men kan 
aldrig ersätta synpunkter från ämnesläraren. Det är exempelvis inte texthandledarens uppdrag 
att ta ställning till innehållet i en uppsats eller valet av metod (Lindsten 2005). Av egen 
erfarenhet vet vi dock att det är nästintill omöjligt att diskutera texters språk och struktur utan 
att även beröra innehållet. Texter som på ytan verkar röriga och osammanhängande döljer ofta 
mer komplexa problem, som exempelvis kan bero på att studenten vare sig har förstått 
kurslitteraturen eller uppgiftsinstruktionen på grund av bristande språkkunskaper i svenska.  

Den breddade rekryteringen till högskolor och universitet har fört med sig att de flesta 
lärare möter studenter med annat förstaspråk än svenska eller engelska. Det finns ingen 
entydig forskning som tyder på att denna mycket heterogena studentgrupp är hjälpt av 
rådgivning från språk- eller studieverkstäder (Lindgren, Lindsten & Samuelsson 2005). 
Forskning om andraspråksinlärares akademiska skrivutveckling har istället pekat på att 
samarbetsskrivande genom så kallad ”scaffolding” främjar skrivutvecklingen hos 
andraspråksinlärare (Cotteral & Cohen 2003). Konkret innebär ”scaffolding” att 
andraspråksstudenter guidas genom skrivprocessen genom kontinuerliga lärarsamtal, 
utkastskrivande och muntlig kamratrespons.  Andraspråksstudenter tycks alltså vara hjälpta av 
samma didaktiska metoder som förespråkas för förstaspråksstudenter. Dessa metoder bör 
enligt vår mening i första hand integreras i den ordinarie undervisningen. Det är givetvis bra 
att Språkverkstäder och liknande stödresurser finns, men de får aldrig blir ett substitut för en 
kvalitativ och studentcentrerad utbildning som ser till olika studentgruppers behov.   
 
Konklusion 
I detta paper har vi diskuterat hur lärare kan stödja studenters utveckling av akademisk 
skriftspråkskompetens. Vi menar att man bör uppmärksamma olika nivåer i studenttexter och 
att dessa nivåer kan synliggöras genom olika didaktiska metoder.  Ett pedagogiskt verktyg 
kan vara att utgå ifrån texttriangeln och de tre kompetenser som vi lyft fram i vår 
posterpresentation. För att främja studenters skriftspråkliga utveckling och deras lärande i 
stort är en studentcentrerad, varierad undervisning samt kontinuerlig feedback en 
förutsättning.   
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Är förkunskaper verkligen viktiga för framgångsrika högre 
studier? En analys av studieresultatet på en grundläggande 

högskolekurs i statistik♣ 
 

Magnus Carlsson, Inst. för nationalekonomi och statistik 
 
 
Inledning 
Statistik på högskolenivå är ett matematiskt ämne och det ligger därför nära till hands att anta 
att gymnasiala förkunskaper i matematik är viktigt för studieresultatet i statistik. Universiteten 
och högskolorna i Sverige har alla liknande antagningskrav vad gäller antalet kurser 
gymnasiematematik som krävs för att antas till en grundläggande kurs i statistik.2 Trots att 
alla studenter naturligtvis uppfyller de formella behörighetskraven finns det anekdotisk 
evidens för att statistikstudenternas förkunskaper i matematik ändå varierar mellan lärosäten.3 
Det tycks också finnas en motsvarande variation vad gäller studieresultaten. Syftet med denna 
studie är att mer noggrant undersöka betydelsen av förkunskaper i matematik för prestationen 
på en kurs i grundläggande statistik på högskolenivå. Idén till undersökningen uppstod när 
kursledningen på en grundläggande statistikkurs vid Linnéuniversitet observerade att en 
betydande andel av studenterna på kursen inte tycktes nå upp till de kunskapsmål som angavs 
i kursplanen. Man misstänkte att detta till viss del berodde på bristfälliga gymnasiala 
förkunskaper i matematik bland studenterna.4 Av den anledningen genomfördes en 
intervention innan kursen i statistik påbörjades i form av en tvåveckors frivillig 
matematikkurs som syftade till att repetera grundläggande gymnasiematematik. Dock var det 
inte möjligt att utvärdera interventionen eftersom en rad andra faktorer ändrades samtidigt på 
kursen. Därför kommer en annan datakälla att användas i denna uppsats i syfte att analysera 
betydelsen av förkunskaper i gymnasiematematik för studieresultatet på en grundläggande 
kurs i statistik.  

Tidigare studier som utvärderat studieresultat på statistikkurser har främst fokuserat på 
andra faktorer än förkunskaper i matematik. T.ex. har man analyserat betydelsen av 
användandet av skriftliga tolkningar av statistiska resultat (Garfield, Hogg, Shau & 
Whittinghill, 2002; Magel, 1996; Stromberg & Ramanathan, 1996; Utts, Sommer, Acredolo, 

                                                 

♣Originaltexten är en artikel publicerad i tidskriften Högre utbildning: Carlsson, M. (2012). Är förkunskaper 
verkligen viktiga för framgångsrika högre studier? En analys av studieresultatet på en grundläggande 
högskolekurs i statistik, Högre utbildning, 2(1), 33-46. 

2 Gymnasiekursen Matematik C tycks vara det vanligaste behörighetskravet på den första grundläggande kursen 
i statistik (en sådan kurs benämns typiskt Statistik A och ges av en institution för statistik). Det finns även en 
mängd specialkurser i grundläggande statistik som riktar sig till ekonomer, psykologer etc. Här är 
behörighetskravet i vissa fall istället Matematik B.  
3 Detta är baserat på samtal med några universitetslektorer som undervisat i statistik vid Uppsala universitet, 
Lunds universitet och Linnéuniversitetet. 
4 Niss (1994) listar i ett ämnesdidaktiskt ramverk för matematik tre problem som en lärare måste beakta i 
undervisningen. Ett problem är huruvida ett område är möjligt att lära ut, t.ex. som i detta fall beroende på 
studenternas förkunskaper. De andra två problemen är 1) att läraren bör kunna motivera inför studenterna vilka 
områden som ska tas upp på kursen och 2) hur undervisningen ska implementeras; hur ska material förberedes 
och vilka resurser ska finnas till studenternas förfogande givet begränsningar i högskolesystemet, lärarens 
förmåga etc. 
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Jaher & Matthews, 2003), närvaro på kursen (Magel, 1996), aktiv problemlösning (Hillmer, 
1996), webbaserad inlärning (Ward, 2004) och examinering (Krieg & Uyar, 2001).5 

Det finns även några studier som fokuserar på betydelsen av just matematiska 
förkunskaper. Woodward & Galagedera (2006) analyserar studieresultaten på en 
grundläggande statistikkurs som gavs på ett universitet i Sri Lanka i slutet av 90-talet. Här 
finner man att inneboende förmåga, arbete och motivation är de enda av de undersökta 
variablerna som signifikant påverkar studenternas resultat. Man drar slutsatsen att statistiskt 
tänkande på grundläggande nivå främst är intuitivt och icke-matematiskt och att man därför 
kan tona ned behovet av förkunskaper i matematik. Green, Stone, Zegeye & Charles (2007) 
utnyttjar en förändring i behörighetskraven i mängden matematik som ska ha lästs för att se 
hur det påverkar studieresultaten på en kurs i statistik. Deras strategi baseras på att det skulle 
vara slumpmässigt vilka studenter som påverkades av förändringen i behörighetskraven och 
att det därför är möjligt att mäta effekten som matematikkunskaper har på studieresultatet. 
Resultaten visar att mängden matematik studenterna läst före kursen i statistik har en positiv 
påverkan på studieresultatet. Även Cohn (1972) utvärderar hur antalet kurspoäng matematik 
en student läst innan statistikkursen är relaterat till studieresultatet. Författaren finner att det 
finns en positiv association mellan antalet kurspoäng i matematik som studerats och resultatet 
på statistikkursen.6 

Liksom en del av de tidigare studierna är ett syfte med nuvarande studie att undersöka 
vilken betydelse förkunskaper i matematik har för prestationen på en kurs i statistik. Bidraget 
till den befintliga litteraturen är att denna studie även försöker särskilja betydelsen av hur väl 
man behärskar matematiken som ingår i behörighetskraven från betydelsen av den mängd 
matematik som studerats utöver behörighetskraven. Att kunna särskilja mellan dessa två 
faktorer har viktiga implikationer för hur en förändring av behörighetskraven i matematik 
mest effektivt kan öka andelen studenter som lever upp till kunskapsmålen: antingen genom 
att öka antalet matematikkurser i behörighetskraven eller genom att kräva ett högre betyg på 
de matematikkurser som ingår i nuvarande behörighetskrav. Det har också implikationer för 
huruvida man kan förvänta sig att en intervention i statistikundervisning liknande den som 
nämndes ovan är ett effektivt sätt att få fler studenter att nå de uppsatta kunskapsmålen. 

Unika och detaljerade data kring dels studenternas betyg på gymnasiets matematikkurser 
dels antalet matematikkurser som studerats på gymnasiet utnyttjas för att separera mellan de 
två effekterna av intresse. Det faktum att samtliga studenter på statistikkursen läst de mest 
elementära behörighetsgivande matematikkurserna gör att det inte finns någon 
selektionsproblematik kring vilka studenter som valt att läsa dessa kurser. Därför bör man 
utan risk för selektionsbias kunna mäta effekten på studieresultatet på statistikkursen av 
gymnasiebetyget på de behörighetsgivande matematikkurserna.  

Gruppen studenter som valt att läsa fler kurser gymnasiematematik är å andra sidan 
troligen ett selektivt urval. Anledningen är att det förmodligen inte är slumpmässigt vilka 
individer som väljer att studera fler kurser gymnasiematematik. Det kan t.ex. vara individer 
med hög matematisk förmåga7 som väljer att läsa ytterligare kurser. Om en sådan selektion 

                                                 
5 Några andra studier som behandlar olika aspekter kring studieresultat på grundläggande statistikkurser på 
högskolenivå är Becker (1998), Carlson (1999), Hakeem (2001) och Krieg & Uyar (1997). 
6 En annan studie är Johnson & Kuennen (2006) som undersöker vilka typer av matematiska färdigheter som är 
associerade med framgångsrika studier på en kurs i statistik. Dock tittar de inte specifikt på mängden matematik 
som lästs eller specifikt på matematikbetyg. 
7 Krutetskii (1976) beskriver matematisk förmåga med en rad olika förmågor i en omfattande longitudinell studie 
av barn och vuxna. Wistedt & Lagergren m.fl. (2006) sammanfattar dessa förmågor i tre kategorier: a) ”Insamla 
matematisk information – förmåga att tänka matematiskt och fånga den formella strukturen i ett problem” (sid. 
16), b) ”Bearbeta matematisk information – förmåga att tänka logiskt och förstå matematiska symboler; förmåga 
att generalisera matematiska objekt, relationer och operationer; förmåga till ett flexibelt tankesätt där man lätt 
växlar mellan strategier och representationer; förmåga att förkorta och förenkla matematiska resonemang och 



 

  42 (184) 
 

förekommer finns det risk för att felaktigt dra slutsatsen att antalet kurser man studerat utöver 
de behörighetsgivande har en positiv inverkan på prestationen, fast förklaringen i själva 
verket är att studenter med hög matematisk förmåga läser fler kurser i matematik. Detta 
potentiella problem skulle dock kunna kringgås ifall det i analysen vore möjligt att jämföra 
individer med lika allmän matematisk förmåga. Tack vare att samtliga statistikstudenter läst 
de mest grundläggande kurserna i matematik och att betygen finns tillgängliga kan en 
proxyvariabel för matematisk förmåga skapas med hjälp av betygen på dessa kurser. Tanken 
är att man då kan skatta effekten av antalet studerade kurser baserat på studenter med lika 
allmän matematisk förmåga genom att konstanthålla betyget på de mest elementära 
gymnasiekurserna i matematik. 

Resultaten visar något förvånande – och i motsats till Green, Stone, Zegeye och Charles 
(2007) – att antalet kurser i matematik som studerats utöver behörighetskraven inte tycks ha 
betydelse för studieresultatet på en grundläggande kurs i statistik. Istället tycks det vara hur 
väl studenterna behärskar innehållet på de matematikkurser som ingår i behörighetskraven 
som är viktigt. En tolkning är att en grundläggande högskolekurs i statistik inte kräver särskilt 
mycket matematiskt kunnande, utan att det är allmänna kognitiva förmågor som intuition, 
logiskt tänkande och problemlösningsförmåga som är viktiga. En implikation av resultaten 
tycks vara att om ett universitet eller en högskola önskar öka andelen godkända studenter på 
en grundläggande kurs i statistik, är det effektivast att anta studenter med högre betyg på de 
elementära matematikkurserna på gymnasiet, och inte att öka antalet kurser 
gymnasiematematik som ingår i behörighetskraven. Inte heller tycks en intervention i 
statistikundervisning i form av repetition av grundläggande gymnasiematematik vara ett 
effektivt sätt att förbättra studieresultaten. 

Nästa avsnitt presenterar datamaterialet som används och därefter följer den empiriska 
analysen. Sist i uppsatsen återfinns en diskussion av resultaten samt några slutsatser.  
 
Data 
Statistikkursen vars tentamensresultat analyseras behandlar grundläggande statistik inom 
området statistisk teori. Kursen gavs med samma struktur vid två tillfällen år 2010 under 
nuvarande kursledning.8 Av 140 studenter som påbörjade kursen detta år var 53 studenter från 
Marknadsföringsprogrammet och 87 studenter från andra program inom ämnet 
företagsekonomi.9 Examinationen på kursen utgjordes av tentamen – vars resultat kommer att 
analyseras – samt en obligatorisk datalaboration. På tentamen var tonvikten ungefär till lika 
stor del på statistiska beräkningar som på intuition och tolkning av resultat.  

Beroendevariabeln som kommer att användas i analysen är en kontinuerlig variabel och 
utgörs av tentamensresultatet som finns tillgängligt för 110 studenter – de studenter som skrev 
tentamen.10 Maximal poäng på tentamen var 32 poäng och betygsgränserna för godkänt och 
väl godkänt resultat var 19 respektive 25 poäng. Medlevärdet för tentamensresultatet var cirka 
22 poäng. 

De oberoende variablerna av intresse är antalet kurser i matematik på gymnasienivå som 
studenterna läst och betyg på matematikkurserna som utgör behörighetskraven. Båda 
variabler konstrueras utifrån de uppgifter som finns tillgängliga i det nationella 

                                                                                                                                                         
operationer” (sid 16) och c) ”Bevara matematisk information – förmåga att minnas matematiska relationer och 
metoder för problemlösning” (sid 17.) 
8 Kursen var i själva verket uppdelad i två delar: deskriptiv statistik och statistik teori. Här analyseras 
tentamensresultatet på statistisk teori. Skälet är att examinationen kring deskriptiv statistik var i form av 
inlämningsuppgifter och en hemtenta. Nästan samtliga studenter godkändes på deskriptiv statistik, varför det 
knappt finns någon variation i beroendevariabeln i detta fall. 
9 Även ett fåtal studenter läste kursen som fristående kurs vid detta tillfälle. 
10 Fokus i uppsatsen är på det första tentamenstillfället som gavs. 
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antagningssystemet NyA. Där finns uppgifter kring studenternas samtliga meriter som ligger 
till grund för antagningen till universitetet. 

Den första oberoende variabeln är antalet gymnasiekurser i matematik. I det nuvarande 
gymnasiala betygssystemet finns det i princip fem matematikkurser, vilka betecknas 
Matematik A-E. Kurserna måste läsas i ordning och varje avklarad kurs motsvarar ett visst 
antal gymnasiepoäng. Behörighetskravet för programstudenter på 
Marknadsföringsprogrammet är att ha läst Matematik B. Det innebär att samtliga 
marknadsföringsstudenter på statistikkursen hade läst minst t.o.m. Matematik B. 
Behörighetskravet för övriga programstudenter är att ha läst Matematik C och således hade 
samtliga dessa studenter läst minst t.o.m. Matematik C.11 För enkelhetens skull konstrueras 
den oberoende variabeln som mäter antalet matematikkurser som en diskret variabel som 
antar heltalen i intervallet 0-4, där 0 motsvarar Matematik A osv.12 

Matematik A är den mest elementära matematikkursen på gymnasiet. Här behandlas på en 
grundläggande nivå bl.a. geometriska begrepp, statistiska data, algebraiska uttryck, formler, 
funktioner, linjära ekvationer och enkla potensekvationer.13 På Matematik B läser eleverna 
t.ex. klassisk geometri, sannolikheter vid slumpförsök, lägesmått för statistiska material, 
spridningsmått, statistiska undersökningar, andragradsekvationer, räta linjens ekvation i olika 
former, linjära olikheter, ekvationssystem och algebraiska metoder.  

Av samtliga 140 studenter hade 73 studenter även läst Matematik C (förutom Matematik A 
och B). På Matematik C studerar eleverna områden som logaritmer, potenser med reella 
exponenter, polynom, polynomekvationer av högre grad, faktorisering, matematiska modeller, 
ändringskvot, derivata, egenskaper hos funktioner, deriveringsregler, talet e, slutsatser om en 
funktions derivata och sambandet mellan en funktions graf och dess derivata. 
Elva och åtta statistikstudenter hade även läst Matematik D respektive E. Matematik D 
behandlar enhetscirkeln, trigonometriska begrepp, trigonometriska ekvationer och dess 
lösningar, grafer till trigonometriska funktioner, periodiska förlopp, beräkningar av sidor och 
vinklar i en godtycklig triangel, härledning av deriveringsregler för trigonometriska 
funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner, 
andraderivata, numerisk ekvationslösning, differentialekvation, integraler, sambandet mellan 
integral och derivata och numerisk integration m.m. Kursplanen för den mest avancerade 
gymnasiekursen i matematik – Matematik E – innehåller bl.a. komplexa tal, 
polynomekvationer med komplexa rötter, lösning av problem som kräver bestämning av 
derivator och integraler, beräkning av volymer med hjälp av integraler, differentialekvationer 
som modeller för verkliga situationer, exakta lösningar till några enkla differentialekvationer 
och numeriska lösningar till differentialekvationer.  

Den andra oberoende variabeln är betyget på de matematikkurser som utgör 
behörighetskraven på statistikkursen (Matematik A och B). I nuvarande gymnasiala 
betygssystem erhåller eleverna ett betyg på varje matematikkurs; betyget är fristående från de 
betyg man fått på eventuella tidigare kurser i matematik. Betygsskalan är icke-godkänd (IG), 
godkänd (G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG). Betygskriterierna för G, 

                                                 
11 I analysen kommer hänsyn att tas till det faktum att det kan finnas icke-observerbara variabler som är 
systematiskt korrelerade med egenskapen att vara marknadsförare – studenter som i genomsnitt läst mindre 
gymnasiematematik – och som samtidigt bestämmer tentamensresultatet. Hänsyn till detta tas genom att i 
analysen inkludera en kontrollvariabel i form av en dummyvariabel som indikerar ifall studenten är 
marknadsförare eller ej (en s.k. fix effekt). Utan en sådan kontrollvariabel riskerar man att få ett systematiskt fel i 
skattningen. 
12 En sådan konstruktion med nollan som minsta värde gör konstanten i regressionsanalysen tolkningsbar. 
13 Samtliga uppgifter kring kursplanerna för Matematik A-E är hämtade från skolverkets hemsida: se 
http://www.skolverket.se 
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VG och MVG speglar i hög grad vilken kunskapsnivå14 eleven uppnått inom de områden som 
anges i kursplanen. 

Betyget IG – som en elev får ifall man inte lever upp till betygskriterierna för betyget G – 
är något problematiskt att tolka när man ska räkna antalet kurser i matematik som en student 
läst på gymnasiet. Skälet är att det är oklart ifall eleven fått betyget IG p.g.a. att denne ej 
fullföljt kursen eller p.g.a. att man ej levt upp till betygskriterierna för betyget G trots att man 
fullföljt kursen. Det faktum att samtliga studenter som antogs till statistikkursen har en 
gymnasieexamen talar för att man valt en annan kurs i stället. Betyget IG utgör mindre än 3 
procent av samtliga matematikbetyg i datamaterialet; för enkelhetens skull kodas betyget IG i 
analysen som om att man inte läst kursen.15 För varje matematikkurs skapas en diskret 
betygsvariabel, vilken antar värden i intervallet 0-2 där varje heltal motsvarar G, VG 
respektive  MVG.16 

Sex stycken statistikstudenter hade ett gymnasiebetyg från ett tidigare betygssystem. I det 
systemet var matematikämnet inte uppdelat i separata kurser med enskilda betyg på varje 
kurs. Istället lästes matematik kontinuerligt under hela gymnasietiden och eleven fick ett 
slutbetyg som speglade elevens totala studieresultat under gymnasiet. De gymnasiala 
meriterna i matematik för dessa individer är svåra att jämföra med meriter erhållna i det 
nuvarande betygssystemet. Av den anledningen exkluderas dessa sex observationer från 
analysen. Återstår gör 134 observationer som kommer att användas i den empiriska analysen.  
 
Empiri 
Avsnittet analyserar hur studenternas poäng på tentamen i statistik påverkas dels av antalet 
kurser i matematik som lästs utöver behörighetskraven och dels av studenternas betyg på de 
matematikkurser som ingår i behörighetskraven. Först diskuteras den strategi som används för 
att skatta sambanden och därefter följer analys och resultat. 
 
Identifieringsstrategi  
När det gäller att skatta effekten av antalet kurser i gymnasiematematik som studenten läst 
utöver behörighetskraven vore ett naivt sätt att helt enkelt estimera en regression där 
tentamensresultatet är den beroende variabeln och antalet kurser den oberoende variabeln. Det 
uppenbara problemet med det tillvägagångssätt är att det troligen inte är slumpmässigt vilka 
individer som väljer att läsa ytterligare kurser i matematik på gymnasiet. Man kan mycket väl 
föreställa sig att individer med t.ex. hög allmän matematisk förmåga väljer att läsa fler kurser 
matematik och att dessa individer också presterar bättre på statistikkursen. Då är det möjligt 
att finna ett positivt samband mellan antalet kurser i matematik utöver behörighetskraven och 
studieresultat på statistikkursen utan att det för den skull är antalet kurser som i sig har en 
påverkan på studieresultatet. Ett sådant resultat kan likväl bero på att individer med hög 
allmän matematisk förmåga väljer att läsa fler kurser i matematik på gymnasiet.  

Det experiment man i teorin skulle vilja genomföra för att kunna mäta effekten av antalet 
kurser vore att gå ut på gymnasieskolorna och slumpmässigt bestämma hur många kurser 
gymnasiematematik som en elev ska läsa utöver behörighetskraven. Därefter skulle man låta 
individerna skriva tentamen i statistik. Med ett sådant experiment – vilket förstås inte är 
möjligt att genomföra i praktiken – skulle det vara möjligt att skatta effekten på ett mer 

                                                 
14 Kunskapsnivå syftar på begrepp som faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap och metakognitiv 
kunskap (se Blooms reviderade taxonomi: Krathwohl, 2002). 
15 Om man istället exkluderar dessa observationer från analysen ändras resultaten bara marginellt. 
16 Faktum är att betyg mäts på en ordinalskala och därför vore det potentiellt mer korrekt att istället koda betyg 
med hjälp av dummy-variabler. I en känslighetsanalys som diskuteras senare i artikeln visar det sig dock att 
resultaten inte påverkas av om betyg kodas som en diskret kvantitativ variabel eller med hjälp av dummy-
variabler. 
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korrekt (väntevärdesriktigt) sätt. Tankeexperimentet kan dock hjälpa oss att inse att ifall det 
finns ett annat sätt att bryta korrelationen mellan matematisk förmåga och antalet kurser som 
lästs utöver behörighetskraven borde det fortfarande vara möjligt att skatta den verkliga 
effekten. Det sätt – den s.k. identifieringsstrategin – som kommer att användas är att jämföra 
individer som läst olika mycket matematik på gymnasiet, men som har lika matematisk 
förmåga. Detta åstadkoms genom att inkludera en proxyvariabel för matematisk förmåga i 
analysen. 

Hur konstrueras en proxyvariabel för allmän matematisk förmåga? Här utnyttjas det 
faktum att samtliga studenter som antogs till kursen i statistik har läst Matematik A och B på 
gymnasiet. Med andra ord finns det ingen selektionsproblematik vad gäller vilka individer 
som valt att läsa dessa kurser. Detta faktum kan utnyttjas genom att använda gymnasiebetyget 
på dessa kurser som proxyvariabel för allmän matematisk förmåga. Med denna proxy 
inkluderad som en kontrollvariabel i analysen bör studenter med lika allmän matematisk 
förmåga kunna jämföras.  

Notera att man inte kan kringgå selektionsproblematiken genom att t.ex. istället använda 
betyget på matematikkursen på den högsta nivån som studenten läst som en proxyvariabel. 
Det finns flera anledningar till att det inte fungerar. En anledning är t.ex. att det eventuellt är 
svårare att få ett högt betyg på en mer avancerad gymnasiekurskurs i matematik. Då kommer 
ett och samma betyg på två olika kurser inte motsvara samma allmänna matematiska förmåga. 
Alltså är en sådan variabel ingen proxyvariabel för allmän matematisk förmåga. På liknande 
sätt kan man argumentera för varför det inte heller fungerar att använda studentens 
genomsnittliga betyg för matematikkurserna som studerats på gymnasiet. 

De andra oberoende variablerna av intresse är gymnasiebetyget på Matematik A och B. 
Ovan argumenterades för att dessa variabler ska inkluderas i analysen p.g.a. att de är viktiga 
kontrollvariabler. Variablerna kommer därför att fungera både som kontrollvariabler och 
variabler vars parameterestimat är av intresse. Notera att betygsvariablerna kommer att fånga 
upp alla bakomliggande faktorer som bestämmer betyget såsom problemlösningsförmåga, 
allmän matematisk förmåga, motivation, förmåga till logiskt tänkande och ackumulerad 
matematisk kunskap före gymnasieskolan. 
 
Deskriptiv statistik 
Den beroende variabeln antar värden i intervallet 0-32, där 32 är maximal poäng på tentamen 
på statistikkursen. Lådagrammet i figur 1 visar fördelningen av tentamensresultaten. Där 
framgår att 50 procent av alla resultat finns i intervallet 19-27 poäng, 25 procent av resultaten 
är lägre än 19 poäng och 25 procent är högre än 27 poäng. Till vänster i lådagrammet kan 
också ses att det förekommer fyra stycken avvikande tentamensresultat (s.k. extremvärden). 
Det är observationer vars värden skiljer sig markant från övriga värden genom att de ligger 
långt från lådans vänstra kant.17 Troligen förklaras de låga poängen (mellan ett och sex 
poäng) av att individerna inte tentamensläst utan enbart skrivit tentamen som en förberedelse 
inför omtentamen. Det är orimligt att få så låga poäng ifall man verkligen har tentamensläst. 
Av den anledningen exkluderas dessa individer från analysen av tentamenspoängen.18 
Återstår gör 102 studenter för vilka tentamenspoängen observeras. 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Ett extremvärde definieras som en observation som ligger mer än 1.5 kvartilavstånd från lådans vänstra kant 
där ett kvartilavstånd är avståndet mellan lådans vänstra och högra kant. 
18 Resultatet blir dock nästan identiskt om de inkluderas 
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Figur 1. Fördelningen av tentamensresultat. 

 
 
Tabell 1 redovisar medelvärdet för tentamensresultat betingat på antalet matematikkurser som 
lästs på gymnasiet. Noterbart är att det finns en tendens till att tentamensresultatet är högre ju 
fler kurser man läst. Tabellen visar också att majoriteten av studenterna läst antingen till och 
med Matematik B eller C. Det innebär att resultaten i denna studie särskilt kommer att spegla 
betydelsen av att ha läst Matematik C utöver Matematik B.   
 
Tabell 1. Medelvärde tentamensresultat och antal matematikkurser. 
Läst upp till och med Tentamensresultat Antal studenter 
Matematik A 21.8 3 
Matematik B 22.4 30 
Matematik C 23.1 55 
Matematik D 20.7 8 
Matematik E 27.5 6 
  N= 102 
 
Tabell 2 redovisar istället medelvärdet för tentamensresultat betingat på gymnasiebetyg på 
Matematik A respektive B. Medelvärdet tycks vara högre för studenter med högre betyg – det 
verkar gälla både för Matematik A och B. 
 
Tabell 2. Medelvärde tentamensresultat och gymnasiebetyg. 
 Efter betyg på Matematik A  Efter betyg på Matematik B 

Gymnasiebetyg Tentamensresultat 
Antal 
studenter  Tentamensresultat 

Antal 
studenter 

G 20.9 29  21.8 56 
VG 23.0 48  23.4 28 
MVG 25.1 25  26.4 15 
  N=102   N=99 
Not: Att antalet observationer skiljer sig åt för Matematik A och B beror på att det förekommer tre individer i 
data där det saknas uppgift kring betyget på Matematik B. 
 
Regressionsanalys 
Deskriptionen antyder att det finns ett positivt samband mellan tentamensresultatet på kursen i 
statistik och antalet kurser matematik utöver behörighetskraven som lästs på gymnasiet. 
Deskriptionen antyder också att det finns ett positivt samband mellan tentamensresultat och 

0 10 20 30
Tentamensresultat
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betyget på Matematik A och B. Nästa steg blir att med hjälp av regressionsanalys undersöka 
ifall sambanden existerar även i statistisk mening och om de i så fall har en kausal tolkning 
(vilket undersöks genom att inkludera proxyvariablerna i analysen). 

Resultaten från regressionsanalysen redovisas i Tabell 3. Syftet med den första 
regressionen är att utan en kontrollvariabel för allmän matematisk förmåga undersöka ifall det 
finns ett statistiskt samband mellan tentamensresultatet och antal kurser i matematik som lästs 
utöver behörighetskraven. Som kan utläsas från Kolumn 1 är den estimerade parametern 
positiv men inte statistiskt signifikant skiljd från noll. Nästa modell adderar gymnasiebetyget 
på Matematik A som en proxyvariabel för allmän matematisk förmåga. Parameterestimatet 
för antal kurser minskar i storlek och förblir icke-signifikant (se Kolumn 2). Dock framgår att 
betyget på Matematik A är signifikant positivt associerat med tentamensresultatet. Ett stegs 
högre betyg är förknippat med att prestera två poäng mer på tentamen. I Kolumn 3 framgår att 
resultatet är snarlikt när betyget på Matematik B används istället för betyget på Matematik A. 
 
Tabell 3. Tentamensresultat och matematikkunskaper. Linjär regression. 
 (1) (2) (3) 
Konstant 21.4*** 

[1.28] 
20.5*** 
[1.35] 

20.7*** 
[1.42] 

Antal kurser utöver behörighetskraven  0.83 
[0.57] 

0.23 
[0.64] 

0.43 
[0.68] 

Betyg Matematik A - 2.02*** 
[0.67] - 

Betyg Matematik B - - 2.09*** 
[0.75] 

2R  0.02 0.09 0.10 
Antal studenter 102 102 99 
Not: Den beroende variabeln är tentamensresultat. Alla modeller inkluderar tentamensspecifika fixa effekter. Att 
antalet observationer skiljer sig åt för modell 3 beror på att det förekommer tre individer i data där det saknas 
uppgift kring betyget på Matematik B. *, **, and *** betecknar signifikansnivåerna tio , fem respektive en 
procent. Standardfelen (inom parantes) är robusta mot heteroskedasticitet.   
 
I syfte att undersöka ifall antalet kurser i matematik som lästs på gymnasiet utöver 
behörighetskraven och betyget på Matematik A och B påverkar resultatet på tentamen olika 
för olika intervall på tentamensresultatsskalan undersöks separat sannolikheten att få betyget 
G respektive VG på statistiktentamen. Notera att i denna analys inkluderas även individer som 
inte skrev tentamen alls och därmed inte fått godkänt på kursen, vilket resulterar i totalt 134 
observationer. Analysen görs genom att skatta s.k. icke-linjära Probit-modeller och i 
tabellerna redovisas marginaleffekter.19 

För att analysera sannolikheten att en student får godkänt eller högre betyg på tentamen 
konstrueras en dikotomisk variabel som antar värdet noll ifall studenten hade strikt färre än 
nitton poäng på tentamen – eller inte skrev tentamen alls – och ett ifall studenten hade nitton 
poäng eller fler.20 Samma oberoende variabler som tidigare inkluderas i analysen. Den första 
kolumnen i Tabell 4 visar att antalet kurser i matematik utöver behörighetskraven inte är 
signifikant associerat med sannolikheten att få ett godkänt eller högre betyg på tentamen. 
Detta resultat ändras inte när kontrollvariabler adderas i form av betyget på Matematik A och 
B (se Kolumn 2 respektive 3). Det är återigen betygen på dessa matematikkurser som har 

                                                 
19 Marginaleffekterna skattas för stickprovets medelvärde med avseende på de förklarande variablerna och har 
här samma tolkning som koefficienterna i en regression skattad med minsta-kvadratmetoden. Se Wooldridge 
(2002) och Green (2008) för ytterligare detaljer. 
20 15 individer fick underkänt resultat på tentamen och 28 studenter skrev inte tentamen alls. 
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betydelse: sannolikheten att få godkänt eller bättre resultat på tentamen är signifikant högre 
ifall studenten har ett högt betyg på Matematik A eller B. För kursen Matematik B gäller t.ex. 
att ett stegs högre betyg är associerat med 20 procentenheters högre sannolikhet att få godkänt 
eller högre betyg på kursen i statistik (se Kolumn 3). 
 
Tabell 4. Sannolikheten att få godkänt på tentamen. Marginaleffekter (Probit). 
 (1) (2) (3) 
Antal kurser utöver behörighetskraven -0.05 

[0.05] 
-0.08 
[0.05] 

-0.08 
[0.05] 

Betyg Matematik A - 0.13** 
[0.06] - 

Betyg Matematik B - - 0.20*** 
[0.079 

Pseudo 2R  0.01 0.03 0.06 
Antal studenter 134 134 130 
Not: Den beroende variabeln en dummyvariabel som antar värdet ett ifall studenten erhöll 19 poäng eller mer på 
tentamen, annars värdet noll. Båda modeller inkluderar tentamensspecifika fixa effekter. Att antalet 
observationer skiljer sig åt för modell 3 beror på att det förekommer fyra individer i data där det saknas uppgift 
kring betyget på Matematik B. *, **, and *** betecknar signifikansnivåerna tio, fem respektive en procent. 
Standardfelen (inom parantes) är robusta mot heteroskedasticitet. 
 
I nästa steg upprepas analysen, men nu skattas istället sannolikheten att erhålla VG på 
tentamen i statistik.21 På liknande sätt som tidigare skapas en dikotomisk variabel som 
beroende variabel; variabeln antar värdet noll ifall individen hade strikt färre än 25 poäng på 
tentamen – eller inte skrev tentamen alls – och ett ifall individen hade 25 poäng eller fler. De 
oberoende variabler är desamma som tidigare. Kolumn 1 i Tabell 5 visar att det finns en 
signifikant (på tioprocentsnivån) positiv association mellan sannolikheten att få betyget VG 
på tentamen och antalet kurer matematik som lästs utöver behörighetskraven. Associationen 
försvinner dock när kontrollvariabler för gymnasiebetyg på Matematik A respektive B 
inkluderas i modellen (se Kolumn 2 respektive 3). Istället är det även i detta fall betyget på 
matematikkurserna på gymnasiet som har betydelse: sannolikheten att en student har VG är 
signifikant högre – omkring 20 procentenheter – ifall studenten har ett stegs högre betyg på 
Matematik A eller B. 
 
Tabell 5. Sannolikheten att få väl godkänt på tentamen. Marginaleffekter (Probit). 
 (1) (2) (3) 
Antal kurser utöver behörighetskraven 0.10* 

[0.05] 
0.06 
[0.05] 

0.09 
[0.06] 

Betyg Matematik A - 0.20*** 
[0.06] - 

Betyg Matematik B - - 0.19*** 
[0.06] 

Pseudo 2R  0.03 0.09 0.09 
Antal studenter 134 134 130 
Not: Den beroende variabeln en dummyvariabel som antar värdet ett ifall studenten erhöll 25 poäng eller mer på 
tentamen, annars värdet noll. Båda modeller inkluderar tentamensspecifika fixa effekter. Att antalet 
observationer skiljer sig åt för modell 3 beror på att det förekommer fyra individer i data där det saknas uppgift 
kring betyget på Matematik B. *, **, and *** betecknar signifikansnivåerna tio, fem respektive en procent. 
Standardfelen (inom parantes) är robusta mot heteroskedasticitet. 

                                                 
21 42 studenter av 134 erhöll betyget VG på statistiktentamen. 
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I syfte att undersöka ifall resultaten är robusta har en rad känslighetskontroller genomförts. 
För det första har analysen upprepats med dummyvariabler istället för diskreta kvantitativa 
variabler för gymnasiebetyg i matematik. För det andra har analysen även upprepats med 
dummyvariabler istället för diskreta kvantitativa variabler för antalet matematikkurser utöver 
behörighetskraven som lästs på gymnasiet (en dummyvariabel som indikerar ifall studenten 
läst Matematik C; en dummyvariabel som indikerar ifall man har läst Matematik D eller E)22. 
Vidare har i analysen av poängen på statistiktentamen även testats för att inkludera de 
individer som hade en tentamenspoäng nära noll (extremvärdena). Till sist laborerades i 
analysen av sannolikheten för att erhålla G eller VG på tentamen med att utesluta 1) individer 
som inte skrev tentamen alls (och av den anledningen inte kunde få G eller VG) och 2) 
extremvärdena. I samtliga fall ändrades resultaten bara marginellt.  
 
Diskussion 
Den första utfallsvariabeln som analyserades var antalet poäng på tentamen i statistik. Det 
finns inget i resultaten som tyder på att antalet matematikkurser som en student läst utöver 
behörighetskraven skulle vara viktigt för antalet poäng. Istället framgår att det tycks vara 
vilket betyg studenten har på matematikkurserna som ingår i behörighetskraven som är viktigt 
för tentamensresultatet. Detta gäller även för den andra utfallsvariabeln (indikatorn för 
huruvida man fått betyget godkänt eller bättre). Den tredje utfallsvariabeln (indikatorn för 
betyget väl godkänt) är å andra sidan signifikant (på tioprocentsnivån) associerat med antalet 
kurser som lästs utöver behörighetskraven när man inte kontrollerar för betyg på Matematik A 
eller B. När en sådan kontroll adderas till modellen minskar dock associationen i storlek och 
upphör att vara signifikant skiljd från noll. Det indikerar – som tidigare diskuterats – att det 
inte är slumpmässigt vilka studenter som läst fler kurser i matematik på gymnasiet utan att det 
finns en positiv selektion såtillvida att de med högt betyg på de matematikkurser som ingår i 
behörighetskraven är mer benägna att läsa fler kurser matematik. Sammanfattningsvis leder 
analysen av de tre utfallsvariabler till en genensam slutsats: det finns ingen evidens för att 
antalet kurser matematik studenterna läst utöver behörighetskraven skulle vara viktigt för 
studieresultatet på en grundläggande kurs i statistik; vad som är viktigt tycks istället vara 
betyget på de matematikkurser som ingår i behörighetskraven, d.v.s. betygen på Matematik A 
och B. 

Hur förhåller sig resultaten i denna studie till de empiriska resultaten i liknande tidigare 
studier? I motsats till Cohn (1972) finner denna studie inget samband mellan mängden 
matematik som lästs innan statistikkursen och studieresultatet. En förklaring kan vara att 
Cohn (1972) i motsats till denna studie inte specifikt tar hänsyn till studentens 
matematikbetyg. I den mån matematikbetyg och antalet kurspoäng i matematik korrelerar i 
Cohns (1972) studie finns det risk att skattningen av hur mängden matematik som lästs 
påverkar studieresultatet på statistikkursen även fångar upp den påverkan som 
matematikbetyget kan ha. Även Green, Stone, Zegeye & Charles (2007) finner att mängden 
matematik har betydelse för studieresultatet på en kurs i statistik. Här är det svårare att finna 
en förklaring till varför resultatet skiljer sig från den nuvarande studien. Att finna en 
förklaring blir än mer komplicerat av det faktum att man i motsatts till denna studie inte finner 
att matematikbetyg har betydelse för studieresultatet på en kurs i statistik. Woodward & 
Galagedera (2006) hittar å andra sidan inte – i överensstämmelse med denna studie – något 
samband mellan mängden matematik som lästs och studieresultatet på en kurs i statistik. 
Avslutningsvis tycks det inte finnas någon konsensus i den empiriska litteraturen angående 

                                                 
22 Det var relativt få studenter som läst Matematik D och E varför de slogs samman till en grupp. 
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hur sambandet ser ut mellan mängden matematik som lästs och studieresultatet på en 
grundläggande kurs i statistik. 

Är det möjligt att på teoretisk väg resonera sig fram till hur sambandet rimligen borde se 
ut? Baserat på att matematikstudier är en starkt kumulativ process (enligt exempelvis 
Butterworth, 1999) och att statistik – även på grundläggande nivå – är ett matematiskt ämne 
kan man hävda att antalet lästa kurser matematik visst borde vara viktigt för studieresultatet 
på en grundläggande statistikkurs. Å andra sidan kan man inspireras av Woodward & 
Galagedera (2006) och argumentera för att statistik på grundläggande nivå inte är ett särskilt 
matematiskt ämne och därför borde antalet kurser matematik som lästs inte ha någon 
betydelse för studieresultatet på en statistikkurs. Istället skulle det då vara mer allmänna 
kognitiva förmågor som är viktiga för studieresultatet. Sammanfattningsvis verkar man inte 
heller på teoretisk väg entydigt kunna avgöra hur antalet kurser i matematik borde påverka 
studieresultatet på en grundläggande kurs i statistik. 

Baserat på de empiriska resultaten i denna studie verkar det ändå rimligt att dra slutsatsen 
att en grundläggande kurs i statistik inte kräver några särskilda förkunskaper i matematik utan 
att det istället är allmänna förmågor såsom intuition, logiskt tänkande och 
problemlösningsförmåga som är viktiga. Det verkar rimligt att studenter med sådana 
egenskaper både har ett högt betyg på en elementär matematikkurs på gymnasienivå och ett 
bra studieresultat på en grundläggande kurs i statistik på högskolenivå. 
 
Slutsats 
Det faktum att statistik på högskolenivå vanligtvis räknas som ett matematiskt ämne 
motiverar att undersöka sambandet mellan gymnasiala förkunskaper i matematik och 
studieresultatet på en grundläggande statistikkurs på högskolenivå. Nuvarande studie bidrar 
till den befintliga litteraturen genom att försöka särskilja betydelsen av hur väl studenterna 
behärskar behörighetskraven i matematik från betydelsen av antalet matematikkurser man läst 
utöver behörighetskraven. 

Resultaten visar att bra betyg på de behörighetsgivande och mest elementära 
gymnasiekurserna i matematik är viktiga för studieresultatet på en grundläggande 
statistikkurs. Något förvånande – och i kontrast till vissa tidigare studier – finns dock inga 
tecken på att antalet gymnasiekurser i matematik som studerats utöver behörighetskraven i sig 
skulle förbättra studieresultaten. En tolkning är att en grundläggande statistikkurs inte kräver 
särskilt djupgående matematiskt kunnande, utan att det är allmänna kognitiva förmågor som 
intuition, logiskt tänkande och problemlösningsförmåga som är viktiga. En implikation av 
resultaten tycks vara att ifall man på ett effektivt sätt önskar öka genomströmningen på en 
grundläggande statistikkurs genom att ändra behörighetskraven ska man anta studenter med 
högre betyg på de grundläggande gymnasiekurserna i matematik, och inte öka antalet kurser 
matematik i behörighetskraven. En intervention i statistikundervisning i form av repetition av 
grundläggande gymnasiematematik verkar inte heller vara ett effektivt sätt att förbättra 
studieresultaten eftersom vi finner att studenter som läst mer matematik inte presterar bättre 
på statistikkursen. 
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Introduction 
Since 2010 the Department of Design at Linnaeus University offers an undergraduate 
design program called Design Program – Specialization Sustainability. The curriculum for 
this program was designed by engaged designers and architects believing that the design 
profession has to change. While the program is praised by its teachers and students gain 
good results in getting jobs or moving on to post-graduate education, the program has 
often been criticized for moralizing and telling students what to think, while failing in 
preparing students for the design profession.  

After having studied the Design program more closely, we would argue that the Design 
program has recognized and implemented a needed and unavoidable shift in the traditional 
design curricula. We also feel that many elements, especially those related to 
sustainability, do not characterize a good design education, but a good education in 
general. But despite the positive opinion we have about the program, we sometimes 
wonder if certain elements in the education have happened by chance and not intentionally 
or if the advantage of certain elements to contribute to a good education is not clearly 
communicated. In both cases it leaves those elements endangered of being changed and 
altered depending on the current interests, faculty members or others that influence the 
shape of an education. 

We therefore propose a research question that investigates the importance of how one 
teaches design for sustainability. What kind of pedagogy helps us to train students to meet 
the challenges of tomorrow? We consider that sustainability is not just about learning 
facts, but about developing an attitude and behaviour towards a more sustainable future.  
 
Sustainability 
The term sustainability refers to a general ability to sustain, to endure over time (Chicks & 
Micklethwaite 2011). Since 1980 the word has been used with a more 
environmental/ecological connotation:  “The property of being environmentally 
sustainable; the degree to which a process or enterprise is able to be maintained or 
continued while avoiding the long-term depletion of natural resources”.23 Throughout 
literature the term “sustainability” and “sustainable development” are used 
interchangeable. Sustainable development refers to a development that creates (or protects) 
environmental, economical and social conditions that will support human well-being 

                                                 
23 Third edition, January 2012; online version March 2012. <http://www.oed.com/view/Entry/299890>; 
accessed 29 April 2012. This word was first included in New English Dictionary, 1918, as a subentry of 
“sustainable, adj.” 

 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=interchangeable&trestr=0x8004
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indefinitely (Thorpe, 2007; Chicks & Micklethwaite 2011). We use this definition because 
it is more detailed that the often quoted definition: “Sustainable development is 
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.”, which was first published in the Brundtland 
Commision Report by the United Nations in  1987.  

Advocacy for sustainable development is the result of a growing environmental 
awareness, acknowledging that we humans take a much greater toll of the earth than the 
ecosystem can handle. We are exploiting natural resources, polluting air, land and water 
and have to be held responsible for climate change – all mainly under the cloak of 
economic growth – while we are all quite aware that we are destroying the ecosystem we 
depend on.  

Sustainability is a complex and complicated issue and the definition of sustainable 
development is not one that is generally agreed on (Wals & Jickling 2002; Chick & 
Micklethwaite 2011; Manteaw 2012). Some even accuse the term of giving an illusion of 
false understanding, comparing it to Orwell’s Big Brother “Newspeak” (Wals & Jickling 
2002), by cutting down the amount of words to express something to a minimum and by 
doing so trying to diminish the range of thoughts. 

No matter what one thinks about the term, we all agree on that sustainability is not all 
an easy matter, but rather extremely complex. “Sustainable development requires an 
understanding of the complexity of the global ecosystem and of creative problem-solving 
to find solutions for wicked problems” (Murgatroyed, 2010 in Sahlberg and Oldroyd, 
2010). Sustainable development often means to find a solution that causes the least harm, 
and not to find the perfect solution. This is often made difficult because the three pillars of 
sustainability people (social), planet (ecology) and profit (economy) seldom can be 
satisfied at the same time. 

It is important to remember in this discussion that the meaning of sustainability is 
largely based on Western needs and values (Manteaw 2012).  Having this neat term 
sustainability or sustainable development also  make sustainability sound easy, like 
everybody has agreed on what we want to sustain or that sustainable development after all 
is possible. Reality is that already today many people have a hard time meeting basic 
needs, and poverty is making it impossible to resort to more sustainable decisions. At the 
same time, while industrialized countries have more means to choose more sound options, 
much of our wealth is generated by clinging to an inequity we fight hard not to give up. 
 
Design 
Most people would say that Design is a practice that gives form to products. Many are 
familiar with definitions like Textile or Graphic Design, linking a designer to a certain 
material.  Design is usually applied to improve the chance and success of a product on the 
market, improving sales and economic growth. By doing so it uses resources, shapes 
production processes and influences what the afterlife of a product will look like, e.g. if it 
will be recyclable or if toxics will leak into the environment once it lands in a landfill.  

Design has been firmly embedded in consumer culture. It influences social conditions. 
Design can create products that are meaningful, functional and enriching, but it can also 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=awareness&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=take&trestr=0x8002
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=its&trestr=0x8002
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=toll&trestr=0x8002
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=inequity&trestr=0x8001
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help to produce shallow gimmicks that respond to an illusion of wealth. Instead of 
satisfying needs, it is fuelling a desire for more.  

Design has been criticized from within its own profession for many years. “There are 
professions more harmful than industrial design, but only a few of them.” was written by 
the designer and educator Victor Papanek in 1971. Papanek urged designers to re-think 
their doing. And before him others like Richard Buckminster Fuller, also an architect, 
designer and futurist, had been concerned about the finite resources of our planet and 
expressed his ideas and concerns in several books. 

In 1964 the First Things First manifesto was written and published by the graphic 
designer Ken Garland. The aim was to “explicitly re-affirm the belief that Design is not a 
neutral, value-free process. It rallied against the consumerist culture that was purely 
concerned with buying and selling things and tried to highlight a Humanist dimension to 
graphic design theory”. The manifesto was backed by over 400 graphic designers and 
artists. In 2000 it was republished and signed by a new group of signatories, showing its 
relevance even today.  

Manifold criticism as well as a rising concern for the environment resulted in changes 
in the traditional Design disciplines. New movements like Green Design (usually focusing 
on one ecological impact), Ecodesign (which considered the whole product life cycle), 
Corporate social responsibility (volunterary ethical behaviour of companies), and the more 
recent Sustainable Design and Transitional Design (Thorpe, 2007; Chicks & 
Micklethwaite, 2011) evolved. Many advocates believe in Designs ability to find “new 
alternatives to our present unsustainable consumer culture” (Chick, 2000; Thorpe, 2007) 
and its ability to contribute “in projects for the welfare of humankind, both inside and 
outside the market economy” (Margolin, 1998).  

At the same time Design was fighting for more recognition within the academic world. 
“Design is going through a period of intellectual expansion, and adapting to participate in 
new arenas beyond its usual professional territories. This is resulting in designers 
themselves evolving and developing greater design mindfulness (in John Thackara’s 
phrase) in relation to what they do, what they can do and how they do it” (Chicks & 
Micklethwaite, 2011). Designers have realized that the design process concerned with the 
creative conceptualization can be equally well used for designing intangible outcomes like 
experiences, behaviour or services.  

The Design thinking process every designer is trained for can be used to apply 
creativity to the formulation and resolution of problems and challenges (Chicks &  
Micklethwaite, 2011), making it predestined to be used in solving the problems we 
encounter on moving towards sustainable development. Sustainable Design, or Design for 
Sustainability tries to look at a much bigger picture than just giving form. It tries to make 
living sustainable easy fitting it into existing behaviour, it tries to raise awareness and 
think in systems which can for example mean that renting a product is offered instead of 
purchasing it.  All new disciplines share an understanding that designers can’t work 
without understanding the context for design, the people that are going to use it, the larger 
picture of what the design will do (especially after it has been used) and that a designer 
often can’t work without interacting with specialists in other fields.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Garland
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All those thoughts and changes have influenced Design education around the world. 
Besides traditional design educations that still connect Design to one single material, there 
are Design education that teach Design in a more general fashion like Goldsmiths in 
London or Kolding in Danemark. Others have a focus on sustainability like Creative 
Sustainability (MA) at Aalto University, Sustainable Design (MA) at the University of 
Brighton and Design for Sustainability (MA) at Savannah College of Art and Design.  
 
Pedagogy and Higher Education 
Educational science or pedagogy focuses on how teaching and learning can take place 
under optimal circumstances. It is a discipline going beyond traditional subject boundaries.  
Teaching involves three parties, the teacher, the student and the subject. It is the teacher’s 
task to guide and stimulate a student to develop and to continue to develop by him- or 
herself (Stigmar, 2009) Optimal circumstances usually presuppose understanding the 
premises of students, teachers, the subject and school or society in general.24 Each 
teacher’s pedagogy should be a result of his or hers personal view on knowledge, ethics, 
human beings in general, society and the teaching situation. 

One important aspect what one thinks education is. One can see education as being 
transmissive, which means education is used to pass on facts, skills and values to an 
inferior learner or one can see education as transformative, which means knowledge and 
understanding are co-constructed within a social context ((Wals & Jickling 2008). 

In the late 19th century progressive education arose as a reaction to the alleged 
narrowness and formalism of traditional education in Europe and the United States. “One 
of its main objectives was to educate the ‘whole child’ – that is, to attend to physical and 
emotional, as well as intellectual, growth. The school was conceived of as a laboratory in 
which the child was to take an active part – learning through doing. The theory was that a 
child learns best by actually performing tasks associated with learning. Creative and 
manual arts gained importance in the curriculum, and children were encouraged toward 
experimentation and independent thinking. The classroom, in the view of Progressivism’s 
most influential theorist, the American philosopher John Dewey, was to be a democracy in 
microcosm”.25 “Dewey believed that learning is a wholehearted affair; that is, you can’t 
sever knowing and doing, and with cycles of action and reflection, one’s greatest learning 
occcurs. Paulo Freire, a Brazilian educator, developed Dewey ideas and pointed out that 
learning is not something that is given to you, but something that you co-create and 
exchange (Peterson, 2009). 

Those thoughts are today recognized in Swedish higher education. Higher education is 
supposed to not only support the gain of professional knowledge, but to offer the student 

                                                 

24 "pedagogy." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. Encyclopædia 
Britannica Inc., 2012. Web. 30 Apr. 2012. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/448410/pedagogy> 

25 “progressive education.” Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. 
Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Web. 01 May. 2012. 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/478341/progressive-education>.  
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the chance to grow personally and as a citizen. Chapter 8 of the Swedish law for higher 
education (Högskolelag) states that higher education should help students to do 
independent and critical judgements, to identify, formulate and solve problems and to be 
able to meet changes during their professional life. Students should develop the ability to 
search and judge information, follow new development and should be able to exchange 
knowledge with people outside their own profession.   
 
ESD Pedagogy 
The public debate about the need for sustainable change has resulted in an emphasis of the 
importance of Education for Sustainable Development by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural organisation (UNESCO). In 2002, the United Nations General 
Assembly proclaimed the UN Decade of Education for Sustainable Development (2005–
2014) emphasizing that education is an indispensable element for achieving sustainable 
development and that sustainability ought to be included into higher educational 
curriculum. 

ESD is an approach to learning that “enhances the capacity to cope with uncertainties 
inherent in a complex world that is facing unprecedented challenges” (Jones, Trier & 
Richards, 2008). The UNESCO writes itself that “ESD promotes efforts to rethink 
educational programmes and systems (both methods and contents) that currently support 
unsustainable societies. ESD affects all components of education: legislation, policy, 
finance, curriculum, instruction, learning, assessment, etc. ESD calls for lifelong learning 
and recognizes the fact that the educational needs of people change over their lifetime…”26 
This has given universities a leading role in preparing the upcoming generation for the 
sustainable challenges that lay ahead. (Marinova & McGrath, 2004)27 Marinova and Mc 
Grath cited “The global environmental and social challenge is a crisis of values, ideas, 
perspectives and knowledge and is thus primarily a crisis of education (Cortese, 2003).” 
The problem is that we still employ the same pedagogy that was prevailing during the time 
the environmental crises developed. (Eilam & Trop, 2011) and as Albert Einstein stated: 
“The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we used 
when we created them.”  
 
Design Education Växjö 
The Design program at Växjö University was started in 1991 and was initially focused on 
training general design skills and methods. In january 2010 Växjö University and Kalmar 
University College merged into the Linnæus University. At that time there were two 
design programmes, one in Växjö and one in Kalmar/Pukeberg, both frankly named 
“Design program”. To make a distinction between the two, they were then renamed after 
their specialization. Växjö kept it’s concept with a general design education with 
specialization sustainability, the specialization that had developed from the start in 1991.   

                                                 
26 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-
sustainable-development/education-for-sustainable-development/  
27 http://lsn.curtin.edu.au/tlf/tlf2004/marinova.html 
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The Design program in Växjö is based on human-centered design and offers a broad 
foundation in design with the option to choose a specialization in product design, visual 
communication or space composition – all with a focus on sustainable development. Term 
1 consists of an introduction to design, with a focus on composition, design tools and 
design history knowledge. Term 2 includes people's needs and the significance we 
attribute to products. Term 3 deals with product manufacturing from a sustainability 
perspective. Term 4 focuses on the design process and individual specializations around 
specific themes. Term 5 is a deeper study in the students preferred specialization, 
providing theory and methods for a sustainable development. During term 6, the students 
will carry out an individual project on their own. Design theory and methods are integrated 
elements in the courses, relating both artistically and scientifically to the subject of design. 

This can also be described as the three first terms are focused on training the basic skills 
and methods, mostly at the university, whereas the last three terms the students are mainly 
practicing and expanding their knowledge in projects run in cooperation with the 
surrounding society. 
 
Methods 
We have chosen a case study approach giving us the chance to reflect on the 
meaningfulness of the underlying pedagogy needed in teaching design with an emphasis 
on sustainable design. The fact that we both teach at the program puts us into the risk of 
being biased, but at the same time it allows for a great insight into the program. Our 
intention was to present the program in a manner that is as objective as possible. We hope 
to be able to identify both strengths and weaknesses. By doing so we could offer the 
program a chance to grow and to provide a better education in the future. 

Still we had both experienced that many things about the program felt right, but (that) 
nobody could really identify exactly what was right. Like many other teachers in higher 
education, especially in those areas where lecturers often also work as practitioners, we 
don’t value pedagogy as important as skills and professional knowledge. In this work, we 
actually argue that those two walk hand in hand. 

We have invited students in their 6th term to give their opinion on how they recognise 
sustainability in relation to their education by way of 16 questions (listed below). The 
questions were sent by mail. Out of twelve students, we got seven answers. Six mailed 
back their answers and one gave the answers orally. We asked the following questions: 

• What courses have contributed to your understanding of the environmental context of 
design? 

• What courses have contributed to your understanding of the social context of design? 
• What courses have contributed to your understanding of the political context of design? 
• What courses have contributed to your understanding of the economical context of design? 
• Are you familiar with the concept of sustainable development? 
• What courses have conveyed knowledge of sustainable development, keywords, the 

current development and debate? 
• What courses have questioned the concept of sustainability? 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=practitioner&trestr=0x8001
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• What courses have conveyed knowledge about materials and life-cycle analysis? 
• Will design have an impact on sustainable development? 
• In what courses have you been able to use your knowledge about sustainability in realistic 

and substantial projects? 
• In what courses have your conception of sustainability been tested? 
• What courses have focused on increasing your artistic capability? 
• In which courses have you worked in interdisciplinary groups? 
• Were you familiar with the concept of “sustainable development” before your education at 

the Linnæus University? 
• Have your view on “sustainable development” changed during your education? 
• Have the perception of your view on “sustainable development” changed during your 

education?    

Results 
Teaching Design – with an emphasis on sustainable design 
Design education is a practice-orientated education. In general students have to be 
introduced to the discipline of design. This includes an introduction to design thinking, 
support to develop independent and critical judgements when collecting facts and (re-
)writing a brief, to identify, formulate and solve problems and to be able to control their 
own design processes and needed methods. It is important that students learn how to 
express their ideas either in two- or three-dimensional ways and that they develop their 
own artistic self. Students should be aware of their history and their contemporary role as 
designers. It is important that students work on practical projects, simulating real-life 
projects as much as possible to train all elements of a design process like (1) the research 
phase in which information collected (through literature research, but also through 
observation and dialogues with participants and producers) and (2) the productions phase 
in which the final design is produced (by hand, in a factory, through roll play and so forth. 
Ideally all projects down in university should also include (3) a phase of reflection, where 
the project is presented and analysed in its strengths and weaknesses. Real project also 
train students in time allocation and focus on the important.  

The design education in Växjö focuses on training the basic skills and methods during 
the first three terms, whereas the last three terms the students are mainly practicing and 
expanding their knowledge in projects run in cooperation with the surrounding society. 
During the first three terms the focus is on training basic design skills, programs and tools. 
Shorter courses with a more theorethical approach appear like Design, Art & Science I-III 
and Design History I-II, followed by Cultural studies I.  In the fourth term the theoretical 
courses continue but the students start to work in design projects connected to the 
surrounding society in courses such as:  
• 2DI260_1001 Process & Produktion were they learn a method to run a large project in a 
team consisting of everybody in the class. They do everything from concept to attracting 
sponsors, lighting, marketing, how to find the most sustainable way of constructing, 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=formulate&trestr=0x8002
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transport, building and tearing down and so on to a full scale showcase at Stockholm 
furniture fair. 
• 2DI260_1003 Designprocess & society were they work with an organization or 
institution, do interviews and studies to find out what design can do to make the 
organization/institution connect better to the citizens. 

The fifth term focuses on sustainability in environmental, social, political and 
economical aspects of design. The term starts with reflection – how do the students 
position themself as designers?   It than contiunes with real-life projects. The last course  
2DI350_1003  usually touches a topic of social design working within communities 
focussing on improving life for example for immigrants or old people. 

Finally, in the 6th term, all pieces come together in the exam project consisting of three 
courses running parallel: Independent Work, Cultural studies IV and Design, Art & 
Science which also supports the writing of the report of the independent work.  
 
Teaching Sustainability 
Teaching sustainability ”is not only the curriculum content but also the pedagogical 
approach” (Jones, Trier & Richards, 2008). When it comes to sustainability and the ability 
to work for sustainable change, the following criteria have been established throughout the 
literature regarding education for sustainable change:  

Sustainability is not about learning facts, but about developing an attitude and 
behaviour towards a more sustainable future. Simply accumulating knowledge about 
sustainability is not enough (Ballantyne & Bain, 1995; Kagawa, 2007), but it is important 
to acknowledge that knowledge and abstract concepts can not be taught without traditional 
learning. (Eilam & Trop, 2011)  

Sustainable development requires an understanding of the complexity of the global 
ecosystem and of creative problem-solving to find solutions to “wicked problems” 
(Sahlberg/Oldroyd 2010). It is important to emphasise the holistic view, to present 
knowledge from different disciplines to support the acquisition of systematic thinking and 
the formation of linkages between cause and effects within systems. 

It is important to encourage critical thinking and to examine multiple perspectives in 
sustainable debates with a “no single right answer” culture (Kagawa, 2007). It is good for 
students to meet situations in which their beliefs are questioned and challenged. All 
learning involves conceptual change, the replacement of existing understanding with a 
more appropriate alternative (Posner/Strike in Bain, 1995). Bain also argues that this could 
be problematic for environmental education. “A more appropriate alternative might be 
referred to as conceptual enhancement, that is a process in which a student’s understanding 
is challenged and enriched by being confronted with alternative viewpoints and evidence. 

Besides envisioning a more sustainable future it is important to let students take actions 
towards desired futures (Kagawa, 2007). Engaged scholarships for example, as presented 
in detail in Peterson (2009) can be helpful community based learning confronting students 
with real-life problems, addressing real human needs, train citizen skills (including 
political action skills, communication skills and tolerance) and confidence. 

Every change starts with oneself. Education should help learners to unlearn our old and 
unsustainable ways of living (Manteaw, 2012). The acquisition of environmental 
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knowledge and attitudes does not necessary lead to behavioural change (Hines et al., 1987, 
Hungerford & Volk, 1990, Marcinkowski, 2004 in Eilam & Trop, 2011). 

Emotional involvement forces students to clarify where they stand regarding value and 
ethics (Eilam & Trop, 2011). Learning is not just a cognitive affair (Kagawa, 2007). 
Emotional learning helps children (and most likely students) to train successful teamwork 
and cooperation towards common goals (Eilam & Trop, 2011). This helps students to grow 
personally, professionally and as citizens. 

Education should prepare students for lifelong learning. We have no idea of what the 
future will look like. Students trained today will retire around 2050. Students should be 
prepared to meet changes during their professional life. 

As a result pedagogy is of special interest, which has led to a growing number of 
articles on “ESD pedagogy”. Eilam and Trop (2011) have analysed prominent ESD 
pedagogies like student-centred learning, minds-on and hands-on learning and active 
participation, and to identify their essential components. The result is the following steps 
which should be implemented together to create a holistic learning experience: 
 
Step 1: Traditional Academic Style of teaching and Learning: Non-Natural Learning which 
takes place in a closed space without any (or hardly any) relation to the learnt subject.  
Step 2: Multidisciplinary Learning (Inter and/or Cross Disciplinary) as a pedagogy that 
combines knowledge from a variety of disciplines. A multi-perspective analysis is needed 
if students are to gain in-depth knowledge of environmental problems, and the ability to 
see things as systems rather than as isolated elements.  
Step 3: Multidimensional learning combines Multidisciplinary Learning, Traditional 
Academic Style of teaching plus time and space dimension. This allows students to 
develop contextual ways of thinking and to think “outside the box” and to envision change. 
Step 4: Emotional learning encourages students to express their feelings. To involve 
emotions into learning situations activates processes of value and ethics clarification. 
 
Analysing the Design Program  
We have tried to identify those components with the Design program in Växjö. The result 
looks as follows:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=citizen&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=professional&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=life&trestr=0x8001
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Course 
 Traditional 

Academic 
Style of 
Teaching 

Multidiscipl
inary 
Learning 

Multidimensi
onal  
Learning 

Emotional  
Learning 

Term 1     
Design & 
Configuration 

    

1DI150_1001                
1DI150_1002                
1DI150_1003                
1DI150_1004                                       
1DI150_1005                                                  
Term2     
Design & Human 
beeing 

    

1DI160_1001                           
1DI160_1002                                                  
1DI160_1003                 
1DI160_1004                                        
1DI160_1005                                       
Term3     
Design & 
Production 

    

1DI250_1001     
1DI250_1002     
1DI250_1003     
1DI250_1004     
Term 4     
Design & 
Designprocess 

    

2DI260_1001     
2DI260_1002     
2DI260_1003     
2DI260_1004     
2DI260_1005     
Term 5     
Design & 
Sustainability 

    

2DI350_1001     
2DI350_1002     
2DI350_1003     
2DI350_1004     
2DI350_1005     
Term 6 Exam 
project 

    

Design & 
Designfields 

    

2DI36E_1001                                               
2DI36E_1002                                               
2DI36E_1003                                               
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The results show that the Design program manages to incorporate all essential components 
to create a holistic learning experience. But what do the students think? 
 
Views from students (in the end of their 6th term) on how they recognise sustainability in 
relation to their education: 
 
1-4) The courses that have increased their understanding of the relationship between 
design and sustainability (environmental, social, political and economical) were the more 
theoretical courses (Cultural studies I- III and Design, Art & Science I - IV) and 
1DI250_1001 Form, Material & Production, all courses in term 5 (Design & Sustainability 
I – III) and the course Independent Work in term 6. 
 
5) All students were familiar with the concept of sustainable development. 
 
6) The courses 2DI350_1004 and 2DI36E_1002 (both Cultural studies) convey knowledge 
of sustainable development, keywords, the current development and debate the most. 
Other courses that students refer to are Design, Art & Science I – VI, Design & 
Sustainability I – III the course Independent Work. 
 
7) When asked in what courses the concept of sustainability was questioned, the student 
replies indicated that was the case during Cultural studies I-IV and during the last year. 
 
8) On the subject of knowledge of materials and life-cycle analysis the course 
1DI250_1001 Form, Material & Production in term 3 and 2DI350_1002 Design and 
Sustainability II and all the courses in term 6 turned out to be the most important for the 
students. 
 
9) The students were sure that design will have an impact on a sustainable development.       
 
10) Students answered that they have been able to use their knowledge about sustainability 
in realistic and substantial projects in all courses in term 3 - 6 or “in all courses from term 
3 when the concept of sustainability became comfortable to use”. They especially point out 
the courses 2DI350_1003 Design & Sustainability III and the course Independent Work. 
 
11) We also asked them in which courses the concept of sustainability had been 
questioned. The answers can be summarized by: during the entire education, we have all 
the time been trained in looking at different aspects and factors. 
 
12) Three students chose not to answer the question: What courses have focused on 
increasing your artistic capability. One answered 2DI350_1002 Design & Sustainability II 
where one outspoken goal was “to find your own style”, this was appreciated by the 
students. Another student answered 1DI160_1001 Human & artefacts, 1DI160_1003 
Human & Human needs, 2DI260_Designprocess & Society, the 6th term with the Exam 
project and an evening course offered by the programme in patterns. The student also 
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found her 5th term as a exchange student in England very important for increasing her 
artistic capability.   
   
13) Two student (in projects the students are free to choose who they want to cooperate 
with) had worked in interdisciplinary groups in 2DI260_1001 Process & Production. 
Others named   
2DI260_1002 Design process & Economy, 2DI260_1003 Design process & Society and  
2DI350_1003 Design & Sustainability III. Several students did not answer the question 
and one student said she had never worked in any interdisciplinary group during the 
education.    
 
14) On the question if they had any prior knowledge about sustainability when they started 
the education, the student’s answers can be summarized by: “yes, but only shallow”. 
 
15, 16) Their view had changed from “only shallow” to a deeper understanding in the 
signification, the full scale and the importance of sustainable development during the six 
terms with a focus on the environmental aspects in term one and two, focus on social and 
economical and aspects in term three an four and during term five and six the political 
dimension was unified with the aspects above. The perception of their view on sustainable 
development had changed similarly during the same period.  
 
Discussion 
Strenghts and weaknesses of the Design program with an emphasis on Sustainability  
According to the answers from the students (4.1) the students experience a development in 
their view on sustainability and they had increased their understanding of the relationship 
between design and sustainability (environmental, social, political and economical). We 
can notice in the students’ answers that it seems to be the theoretical courses and especially 
the multidisciplinary Design, Art & Science, that introduce them to the concept of 
sustainability. Is it a good strategy to make a slow introduction or should the theoretical 
courses get more space? Or could we change the way we teach basic design skills? 

But at the same time the students are given to test their ideas in real-life projects 
connected to the surrounding society. This allows them to envision a better future, to test 
ideas and become aware of the complex and often conflicting views on sustainable 
development. At the same time the get a chance to reflect on their position. 

The course 2DI350_1003 Design & Sustainability III which lets students test their skills 
in highly challenging projects (for example finding ways how design can help a village 
which suffers from unemployment, isolation and racism against immigrants that get 
stationed in the village directly after arrival in Sweden) applies emotional learning out of 
the book and is recognized as such. Still the program seems to lack a practical courses that 
emphasis the economical context of design. Although this is the case in 1DI260_1001 
Process & Production, just one student refers to this course.  

Another important question looking back at ESD pedagogy and the students answers is 
how the program can give the design students opportunities to work with students from 
other faculties in transdisciplinary groups. The interdisciplinary groups students refer to in 
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question 13 are not groups that work together from beginning to end in a project, but 
express that students had contact for a short moment during the project. Transdisciplinary 
happens in Växjö only through encounters with others during projects and through lectures 
from other disciplines. But it would be important for the students to work during a longer 
period with others in order to learn from each other and to learn to co-operate.  
 
Missing the Point? 
Is an emphasis on sustainable design risking the core subject matter being taught? It is not 
uncommon to accuse programmes that have a focus on sustainable development to risk the 
quality of their main subject. This misconception results from seeing sustainability as 
curriculum content instead of pedagogy employed (Jones, Trier & Richards 2008), but also 
from contradicting expectations and different views on what design is.  

For people still seeing design as a profession giving form to products for mass 
production it might seem pointless to include sustainability more than mentioning it in one 
or two lectures. To others it is essential: “It is only when the principles of sustainability are 
embedded as a core philosophy into the design curriculum that it will become apparent that 
the traditional design culture needs to be fundamentally challenged. Only then will 
students experience the powerful contribution design can make towards creating a 
sustainable world” (Chicks, 2000). 

But we argue that Design can envision a more desirable and sustainable future. 
“Fortunately the qualities and pedagogies that prepare young people to make a creative and 
collaborative contribution to national competitiveness and address global ecological 
challenges for a sustainable future are similar” (Sahlberg & Oldroyd,  2010). It is therefore 
not at all problematic to teach Design and Sustainability. 

Unfortunately we see in our research a weakness in focus on artistic development. How 
can we use pedagogy to increase the students’ artistic capability at the same pace as their 
design skills and understanding of the sustainability context of design? To strengthen the 
education and enhance the impact of sustainable design on society, how can we stress the 
importance of artistic development in courses and evolve the pedagogy in a direction 
encouraging deeper artistic development? 

It would be important to talk with students about the term artistic development. 
Sometimes there is a misconception based on a romanticised picture of the free artist who 
should not be bothered with reality. The students’ name that since theory has to confirm 
every decision, artistic development is set aside, but Design is not art. The designer 
responds to needs, he or she designs for other people. Designers usually consider 
constrains as advantages, because it gives them the chance to use their creativity to come 
up with suiting and interesting solutions.  Still students have to be able to express 
themselves and very often it is necessary to have a personal way of expressing oneself. In 
this we have to give the students a chance to develop. 

All higher education programs compete for students. Sustainability can be a risky term 
to use in order to attract students. ”Darnton (2004, pp. 6-7) points out that the term 
sustainable development is a ”conversation stopper” or a ”turn off” for members of the 
public.” (in Kagawa, 2007). The term sustainable design can give the illusion that 
sustainable design is different from regular or traditional design. But most principles that 
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apply for good design actually apply for sustainable design too. Sustainable design is a 
young discipline lacking a language, theory and a history of successful applications. 
Students starting in higher education do not solely do this to satisfy their own needs, but to 
gain simply a good job in the future. It is important to emphasize the link between 
education for sustainability (Jones, Trier & Richards, 2008) and to clearly emphasize how 
a design education with a focus on sustainability provides a better education, and what this 
education because of its more general character is lacking. Specialists and generalists are 
both needed by the industry and society. 
 
Brainwashing Students? 
A widely accepted goal in education is not to bias student’s objectivity. Students should be 
presented with different views and contradicting facts. Teaching Design with a focus on 
sustainability the students encounter a lot of this. They are often even challenged to define 
what they are doing and to defend their view on design in more conservative design 
circles.  

“Is value-free education possible? Is it desirable? David Orr asks and gives an example 
of medical education, which has “a clear bias towards human health, not disease (Orr, 
1992). Many other professions have codes of conduct (chemists, engineers, doctors to 
name just a few) and such a code would not harm the design profession, but rather show its 
maturity.  

Many components of ESD pedagogy do not characterize a good design education, but a 
good education in general. This can be seen if one reads the Swedish law for higher 
education.  
 
Conclusion 
We can see a link between courses that use the ESD pedagogy’s all four steps of learning 
(Traditional Academic, Multidiciplinary, Multidimensional and Emotional as described in 
4.2) and an increased understanding of the relationship between the core subject and 
sustainability. 

The next step for the program could be to evolve the fruitful multidimensional and 
emotional way of learning into an education where design students actually work in 
projects together with students from other disciplines to address a sustainable future.    

In regard of this paper we would love to intensify this analysis. In the future it will be 
necessary to study students learning outcomes and methods in more detail. “Increasing 
knowledge by itself will not automatically facilitate individual behavioural change as 
Kollmuss and Agyeman (2002) and Darnton (2004), among others have already pointed 
out. There are multiple factors which influence the process of behavioural change and 
further investigation of dissonance between students’ perception of sustainability and their 
individual actions need to be explored” (Kagawa, 2007). 

It would be especially fruitful to look in how pedagogy and artistic development, 
besides an understanding for sustainability, can support each other.  We need after all to 
help students to develop skills and strength in their profession that allows them to survive 
after their studies and to be able to implement their knowledge in real life projects.  
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Från paper-uppgift till antologi 
 

Helene Ehriander, Inst. för film och litteratur 
 
 
Inledning 
I samband med Astrid Lindgrens 90-årsdag sammanställde min dåvarande handledare 
Birger Hedén, vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, och jag 
antologin Bild och text i Astrid Lindgrens värld.28 För flera av artiklarna ansvarade 
studenter på C- och D-nivå i ämnet Barn- och ungdomslitteratur. Dessa studenter hade 
först deltagit i en delkurs som behandlade författarskapet och tillbringade sedan mycket tid 
för att arbeta fram artiklarna tillsammans med oss. Vi handledde dessa studenter fram till 
en färdig artikel och det var ett synnerligen inspirerande arbete på många sätt även om det 
samtidigt var tidsödande. Tanken bakom projektet var framför allt att ge dessa ambitiösa 
studenter en möjlighet att bli publicerade och att därmed också ge dem en hållbar merit 
inför framtida arbeten i litteraturbranschen. 

När jag 2005 började utforma och ge en distanskurs i Astrid Lindgrens författarskap 
(7,5 hp) vid dåvarande Växjö universitet på sommarterminen hade jag i tankarna att 
möjligen kunna upprepa och vidareutveckla detta sätt att arbeta. Jag valde att låta 
studenternas examinationsuppgift vara ett paper på ca 10-12 sidor där studenterna kunde 
välja ämne och infallsvinkel beroende på vad de var intresserade av och inom vilket yrke 
de hade behov av att meritera sig. Jag avsåg att ge yrkesverksamma studenter 
spjutspetskompetens inför framtiden och studenter som ännu inte kommit ut i yrkeslivet en 
möjlighet att profilera sig med en tyngre merit. Då jag tillsammans med min kollega Maria 
Nilson fortsatte att utveckla kurserna i Fantasylitteratur, Chick lit, Harry Potter och hans 
världar samt Disney studies behöll vi samma koncept och hade hela tiden planer på 
framtida antologier i bakhuvudet, något som idag lett fram till tre publicerade antologier 
och flera planerade projekt inför framtiden. 

I september 2011 publicerade vi antologin Starkast i världen! Att arbeta med Astrid 
Lindgrens författarskap i skolan på BTJ Förlag. Till denna antologi skrev Maria Nilson 
och jag varsitt bidrag och vi bjöd också in kollegor som undervisat på kursen i Astrid 
Lindgrens författarskap eller som särskilt kommit att intressera sig för Astrid Lindgrens 
författarskap ur didaktisk synvinkel att författa artiklar. Dessutom fick nio före detta 
studenter möjlighet att arbeta om sina examinationspaper och bli publicerade i antologin.  
I november 2011 hölls en välbesökt releasefest vid Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby och 
Maria Nilson och jag fick äntligen träffa flera av de studenter som medverkat i antologin. 
Ytterligare några medverkande träffade vi på Skolforum i Farsta och vid Bok & Bibliotek i 
Göteborg där vi också framträdde och berättade om arbetet med vår bok. Mia Krokstäde, 
som var assistent vid Institutionen för film och litteratur vid Linnéuniversitetet, har varit 
behjälplig på många sätt och bland annat skickat ut informationsbrev till alla universitet 
och högskolor som har kurser i barnlitteratur då vi hoppas att detta ska bli en bok som 

                                                 
28 Helene Ehriander och Birger Hedén, Bild och text i Astrid Lindgrens värld, Absalon, Lund 1997. 
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läses av många lärare och studenter på andra universitet och högskolor. Naturligtvis är det 
också så att antologin fyller en funktion som kurslitteratur på våra egna kurser. 

Astrid Lindgren-projektet blev mycket lyckat och Maria Nilson och jag har sedan dess 
publicerat ytterligare en bok på samma förlag, BTJ Förlag, och enligt samma koncept: Ett 
trollspö på katedern: att arbeta med fantasy i skolan (2012). Denna behandlar Harry Potter 
och fantasy ur en litteraturdidaktisk vinkling. Dessutom utgavs våren 2013 en antologi om 
chick lit på Liber förlag: Chick lit! Brokiga läsningar och didaktiska utmaningar. Syftet 
med dessa böcker är, förutom att meritera oss själva, att ge kollegor och studenter 
möjlighet att bli publicerade samt att skräddarsy vår egen kurslitteratur. Chick lit-antologin 
genererade också en konferens kallad ”Populärkulturdag”, dit vi inbjöd lärare och 
bibliotekarier i regionen och där vi föreläste om olika aspekter av chick lit.29 Denna 
konferens var gratis för de som deltog och UR spelade in konferensen för att kunna visa 
den i Kunskapskanalen.  
 
”Hobbykurser”? 
När vi började arbeta fram sommarkurserna vid Växjö universitet/Linnéuniversitetet hade 
vi inte en tanke på att någon skulle kunna se dem som en ”kassako” för lärosätet och 
”hobbykurser” för studenterna. Vi var alla mycket entusiastiska och engagerade och brann 
för de ämnen vi ville ge kurser i och ingen hade ens hört talas om uttrycket ”hobbykurs”. 
Astrid Lindgrens författarskap har en tydlig koppling till Småland och det upplevdes som 
en självklarhet att vårda detta kulturarv genom att ge en kurs inom universitetet. Alla vi 
som på något sätt kommer i kontakt med barn vet också hur mycket Harry Potter och 
fantasy har betytt för barns intresse för litteratur och kultur. Fantasy är dessutom en genre 
där barns och vuxnas läsning möts. Vi som utvecklat kurserna och arbetar med 
distanskurserna ”Harry Potter och hans världar” samt ”Fantasylitteratur” vid 
Linnéuniversitetet är av den uppfattningen att det är viktigt att ha kunskap om denna typ av 
litteratur för att kunna möta barnen där de befinner sig. Dessutom är det litteratur som är 
intressant att analysera ur olika perspektiv, med hjälp av olika metoder och utifrån olika 
teoribildningar. I antologin Ett trollspö på katedern finns de mest skiftande infallsvinklar 
på såväl Harry Potter-böckerna som fantasylitteratur. 

Sommaren 2011 gick Svenskt Näringsliv, med Stefan Fölster i spetsen, ut och 
förklarade att man måste ge studenter signaler som avhåller dem från att studera sådant 
som inte är en investering och som symbol för denna onyttiga läsning lyftes sommarkursen 
”Harry Potter och hans världar” på 7,5 hp fram. Per Svensson, kulturskribent på 
Sydsvenska Dagbladet, gav svar på tal den 30 juni 2011 under rubriken ”Tack Svenskt 
Näringsliv!”: ”Genast inser man hur illa det kan för den som inte kan tillräckligt mycket 
om konst och kultur.” Därefter exemplifierar Per Svensson med tidningarna Entertainment 
Weekly och Economist som båda haft artiklar om hur mycket pengar Harry Potter-industrin 
omsätter samt hur denna karaktär haft stor betydelse för ekonomin och sysselsättningen. 
”Att investera i kunskap om hur Harry Potters världar är skapade framstår som inte bara 
försvarligt utan nödvändigt om man vill överleva som industrination i en värld där 
industrierna i allt högre grad byggs på berättelser”, fortsätter Per Svensson och han 

                                                 
29 2013-04-17 på Linnéuniversitetet. 
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avslutar sin artikel med att slå fast att direktörer idag inte längre klarar sig på svengelska 
och att kunna svetsa metall. ”Genom att modigt sätta på sig dumstruten har Svenskt 
Näringsliv nu klargjort att det inte är fler beskäftiga ekonomer Sverige behöver. Unga 
människor bör istället stimuleras att satsa på bildande studier. Annars riskerar Sverige inte 
bara att bli en nation av blåsta barbarer, den onyttiga ekonomismen kan också leda till 
svensk näringslivsdöd.” 30 

Fantasylitteratur är i allra högsta grad läsfrämjande och Harry Potter har gjort att en 
hel generations barn (och deras föräldrar!) har börjat intressera sig för vad litteratur har att 
ge. Naturligtvis måste det finnas utrymme för att diskutera vad som egentligen är litterär 
kvalitet, men det är ändå viktigt att vi som har med barn och barns läsning att göra faktiskt 
är insatta i vad det är de läser, vad som fångar deras intresse och har kunskap om hur 
denna litteratur är uppbyggd. Barns läsning är viktig och värd att ta på allvar. Det är vårt 
ansvar som vuxna och pedagoger att intressera oss för det barnen läser, leda dem in i 
texterna så att förståelsen fördjupas och leda dem vidare till andra texter som är angelägna 
för deras utveckling.  

I Teaching Harry Potter. The Power of Imagination in Multicultural Classrooms 
skriver författarna Catherine L. Belcher och Becky Herr Stephenson: 
 

We also believe in the value of the Potter series, particularly given the stories 
that teachers have shared with us. Far from being simple children’s books, 
the Potter series is rich with challenges, and the decisions that Harry 
constantly struggles with are not delineated in ”either/or” terms; there is a 
great deal of gray in Harry’s world. Rarely is anyone all good or all bad, and 
even until the end, the opportunity for redemption remains.31 
 

De fortsätter därefter med att framhålla fördelarna med att använda fantasy och Harry 
Potter-böckerna i undervisning: 
 

A classic characteristic of fantasy and scinece fiction literature is that it 
provides a ”safe” space, a distance, if you will, that enables readers to take a 
critical look at modern-day problems. These opportunities abound in Harry 
Potter. Harry and his counterparts cong´front real-world issues such as 
racism, class status, war, political corruption, and ethnic cleansing, not to 
mention the everyday struggles of growing through childhood to adolecence 
and adulthood. Although not strictly a set of fantasy books, the series’ paralel 
magical world not only comments on our own circumstances, political and 
ethical, but also provides amazing opportunities to discuss the nature of 
personal morals and choice.32 
 

                                                 
30 Per Svensson, ”Tack Svenskt Näringsliv!” i Sydsvenska Dagbladet 2011-06-30. 
31 Catherine L. Belcher och Becky Herr Stephenson, Teaching Harry Potter. The Power of Imagination in 
Multicultural Classrooms, Palgrave Macmillan, New York 2011, s 4. 
32 Ibid. 

http://www.sydsvenskan.se/tags/Sverige
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Med jämna mellanrum presenteras undersökningar som redovisar att barn läser allt mindre. 
Högläsningen i hemmen har minskat och barns läsning får mindre tid och ersätts av andra 
aktiviteter. Detta får konsekvenser inte bara för läsutvecklingen utan också för 
skrivutvecklingen och språkutvecklingen i stort. Barn som läser får ett större ordförråd, 
skriver lättare och bättre, får en bättre förståelse för de grammatiska reglerna och utvecklar 
sin fantasi på ett positivt sätt. Astrid Lindgren har skrivit att ”allt stort som skedde i 
världen, skedde först i någon människas fantasi”33 och detta innebär att det faktiskt är 
viktigt att vi använder fantasin på ett kreativt sätt för att skapa nya möjligheter både för oss 
själva och för den värld vi lever i. Läsning är inte avgörande för om barnen får en 
sprudlande fantasi, men det kan bidra på ett stimulerande sätt! Fantasy är en genre som 
intresserar barn och ungdomar i alla åldrar och den har de senare åren fått ett allt starkare 
fäste genom storsäljande bokserier, varav flera också filmatiserats. Det finns all anledning 
att ta tillvara det intresse som finns och bygga vidare på det. Catherine L. Belcher och 
Becky Herr Stephenson uttrycker det väl när de skriver att det finns ”power and 
possibilities of teaching critical media literacy through popular culture”, och då syftar de 
på att involvera de ungas egen kultur i undervisningen för att möta dem där de befinner 
sig.34 

Antologierna, som lyfter fram framgångsrika författarskap och starka karaktärer som 
Pippi Långstrump och Harry Potter, påvisar och slår fast det samband mellan lärosätets 
forskning och undervisning, något som tydligt visar att vi håller en hög akademisk 
standard. Lars Haikola, chef för Högskoleverket tillika universitetskansler, framhöll i TV4 
Faktas program Utbildningsfabriken, en film producerad med stöd av Svenskt Näringsliv, 
att det som gör en kurs akademisk är att det finns ett tydligt samband mellan det som lärs 
ut på kursen och forskning. På de kurser jag varit med om att utveckla och som jag är 
kursansvarig för finns sambandet med forskningen på flera olika sätt: studenterna läser 
texter på både svenska och engelska författade av välmeriterade forskare och lärare, de ska 
inom ramarna för kursen göra en mindre uppgift där de får diskutera den forskning de tagit 
del av under kursens gång och de allra mest ambitiösa studenterna har möjlighet att 
inspireras till framtida forskning genom att de erbjuds möjligheten att bli publicerade i en 
volym där deras lärare publicerar sin forskning. Intressant i sammanhanget är att ingen 
någonsin nämnt Astrid Lindgren-kursen som en möjlig ”hobbykurs” eller ”kassako” för 
universitetet. Hennes ikonstatus gör att hon inte är möjlig att kritisera och de okunniga 
kritikerna från Svenskt Näringsliv har inte nämnt denna kurs trots att den alltså ges på 
samma sätt och med samma koncept som den mest ifrågasatta av lärosätets kurser, 
nämligen Harry Potter-kursen! 
 
Populärkultur 
En stor del av barns och ungas läsning och kulturkonsumtion består av populärkultur. 
Populärkultur har stort genomslag i samhället och det är viktigt att reflektera kring de 
värden och värderingar som den förmedlar och de former den tar. Det är viktigt att vi 
skaffar oss kunskap om och bedriver forskning kring populärkulturen då den uttrycker, och 

                                                 
33 Astrid Lindgren, ”Därför behöver barnen böcker” i Skolbiblioteket, nr 3, 1958. 
34 Catherine L. Belcher och Becky Herr Stephenson, aa, s 7. 
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bidrar i formandet av, många människors känslor, tankar, drömmar, attityder och livsstilar. 
Hur ser genusmönster ut och hur skildras personer av olika etnisk härkomst? Det är också 
viktigt att alla vi som intresserar oss för barns läsning funderar kring frågor som: Vad är 
konst och vad är kultur? Vad är populärkultur och vad är populär kultur? Populärkultur är 
alltid på något sätt kommersiell och vad gäller framför allt Harry Potter, men även en del 
andra fantasykaraktärer, finns det en hel prylindustri med saker som produceras och 
konsumeras.  

På den tiden redaktörerna för antologierna var barn fanns en infekterad och irriterad 
debatt om vad barn skulle läsa, vilken litteratur som var välkommen som läsning i skolan 
och vilka böcker som skulle köpas in till biblioteken. Kitty-böcker och Fem-böcker 
kallades triviallitteratur och skräplitteratur och de barn som ville läsa dessa fick önska sig 
dem till jul eller till födelsedagen eftersom de inte köptes in till biblioteken. Begreppen 
trivialllitteratur och skräplitteratur är i sig värderande och den litteratur som fördes in 
under dessa beteckningar ansågs möjligen acceptabel som nöjesläsning för barn som också 
hade förmåga att läsa mycket annat eller som bättre än ingenting för barn som inte hade 
lust att läsa eller som hade svårt för att ta sig an mer komplicerade texter. Motsatsen till 
”skräpet” kallades ofta ”finkultur” och den litteratur som platsade under detta begrepp var 
sådan som återfanns i det som också kunde sorteras in under ”kanon”, det vill säga den 
erkända normen för vad som ansågs som sådan litteratur som var bildande och som man 
borde känna till. Det har också under många år funnits en uppfattning om att så kallad 
”smal” litteratur, den som läses av få personer, är ”finare” än den som läses av många. 
Idag finns en annan syn på populärkultur: 

I längden behåller dock kritiker och kultureliten ett grepp om kulturen. Det upprättas 
hierarkier, priser och stipendier delas ut och konstnärer hyllas. Men utbudet av legitim 
kultur har breddats och kulturbegreppet utvidgats. När Marcuse talade om kulturens 
progressiva och kritiska möjligheter var det inte popmusik eller Hollywoodfilmer som 
avsågs. Han levde i en tid där det fanns klara och markanta gränser mellan fin- och 
poulärkultur. Det var i de högre konsterna som Marcuse hittade komplexitet och poential 
till motstånd. Idag ses på samma sätt mycket av populärkulturen som kritisk och 
överskridande.35 

Begreppet populärlitteratur värderar inte på samma sätt texterna utan konstaterar att de 
är populära hos en bred publik. De behöver inte vara dåliga för att de är populära. Får man 
läsa Harry Potter och annan fantasy i skolan? Denna fråga kan anses provocerande, 
självklar eller helt galen, men med tanke på de diskussioner som förts under många år 
kring vilken litteratur som lämpar sig i skolsammanhang så är svaret faktiskt inte 
självklart. Är det inte självklart att Harry Potter-böckerna, precis som annan litteratur, kan 
studeras på universitetet så är det heller inte självklart att de släpps in i skolans klassrum. 
Diskussionerna om vad som ska läsas i skolan pågår ständigt, och de måste naturligtvis 
fortgå och ställas i relation till det samhälle vi lever i. Den litteratur barn och ungdomar 
läser måste av dem upplevas som meningsfull och till en del är det vårt ansvar som vuxna 
och pedagoger att göra olika texter meningsfulla för dem. Det är också vår skyldighet att 
göra läsning intressant och att sätta böckerna i ett sådant sammanhang att de upplever 

                                                 
35 Thomas Johansson, Kändisfabriken. Identitet, makeover och kroppens tid, Carlsson, Stockholm 2012, s 16. 
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läsningen som stimulerande. Som pedagog är det betydligt lättare att hjälpa eleverna att nå 
de uppsatta målen genom att locka dem till läsning jämfört med att tvinga på dem något 
som de inte är intresserade av. Det går att skapa motivation för läsning och att nå 
kursplanens mål med olika typer av litteratur och det är bara pedagogens fantasi som sätter 
gränserna för hur detta kan gå till. 

Magnus Persson skriver i boken Populärkulturen och skolan (2000) om det som han 
kallar för ”erfarenhetspedagogik”, det vill säga att utgå ifrån elevernas erfarenheter och 
arbeta utifrån dem i det fortsatta lärandet. Det går att koppla många olika typer av litteratur 
till elevernas erfarenheter, även om det kan tyckas egendomligt att göra det med 
fantasyböcker där huvudpersonen flyger på en drake i kampen mot de onda krafterna eller 
en serie böcker där huvudpersonen visar sig ha magiska krafter och är utvald till att förgöra 
ondskan. Detta är dock inte svårare eller konstigare än att koppla samman elevernas egna 
erfarenheter med de böcker som ingår i en tänkt kanon. När August Strindbergs romaner 
eller William Shakespeares dramer tas upp i undervisningen är det också viktigt att hitta en 
koppling till elevernas erfarenheter och oavsett vilken typ av litteratur man som pedagog 
väljer att arbeta med i skolan är det viktigt att hitta dessa kopplingar och infallsvinklar. 
Genom att ta in fantasyn i skolan vidgas perspektiven. För att eleverna ska finna det 
meningsfullt måste de känna igen sig och känna sig trygga för att de därifrån ska våga 
steget ut i det nya och utmanande. I fantasylitteraturen och i Harry Potter-böckerna finns 
det så mycket mer att ösa ur än man först kan tänka sig. Även om dessa böcker till en del 
utspelas i sekundära världar där magi fungerar som en naturlig del av vardagen så finns det 
kärlek, vänskap, svek, mobbing, rasism, oro, identitetsfrågor och resonemang om vad som 
är rätt och fel, gott och ont och hur man bör handla i olika sitationer. Allt detta är högst 
angeläget för dagens barn och ungdomar och det är ingen svårighet att hitta sätt att relatera 
detta till deras erfarenheter och vardag. Magnus Persson menar också att istället för att 
kalla ungdomarnas litteratur och kultur för skräp bör man orientera sig i vad de faktiskt 
läser och tittar på så att man sedan kan använda sig av detta i undervisningen för att fånga 
elevernas intresse – och har man väl fångat deras intresse så har de lättare för att ta till sig 
den kunskap som förmedlas. 
 
Pedagogiska tankar och mål med kurserna 
Efter tre bokprojekt på drygt två år ser jag nu möjligheten att utveckla sambanden mellan 
barn- och ungdomslitteratur, populärkultur, forskning, spjutspetskompetens och det så 
kallade tredje uppdraget på flera sätt. De tre antologier som nämnts ovan har alla ett 
didaktiskt perspektiv. Det är lättast att få sådana antologier förlagda då förlagen tänker i 
termer av kurslitteratur och ser att de lättast kan få sina kostnader täckta vid utgivning av 
den här typen av litteratur, men det är inte endast en ekonomisk baktanke med detta utan 
den främsta anledningen är att det är viktigt att sprida kunskap om populärkultur samt 
barns och ungdomars läsning bland alla de som har med barn att göra. 

Nästa steg för mig och min kollega Maria Nilson är två tänkta antologier med mer 
litteraturvetenskaplig inriktning: den ena om Astrid Lindgrens författarskap och den andra 
om Harry Potter och fantasy. Vi har ett material i form av studentpapers som vi valt ut och 
ordnat så att det skulle kunna bli antologier med flera olika teorier och metoder 
representerade. Vi har också kollegor som är intresserade av att skriva. Att få artiklar 
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publicerade är också ett värdefullt mervärde för de studenter som erbjuds denna möjlighet, 
ett värde som sträcker sig vida utöver de 7,5 hp som de kan lägga i sin meritportfölj efter 
avslutad kurs.  

I Högskoleverkets rapport Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och 
högskolor slås fast att distansutbildning definieras enligt Högskoleverkets begreppsmanual 
som ”utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum.”36 Efter 
en genomgång av vad som kännetecknar studenterna på distanskurser kommer man fram 
till att många av distansstudenterna redan är erfarna studenter och många av dem har också 
examen sedan tidigare.37 

De vanligast förekommande examina bland de distansstuderande var lärarexamen och 
sjuksköterskeexamen. Man skulle kunna tyda detta som att distansutbildning, åtminstone 
till viss del används för fortbildning och vidareutbildning. Att studenterna i 
distansutbildningen väljer andra ämnesområden än det område som de har sin examen i är 
svårare att analysera. Det kan visa på att distansstudierna också används i eget 
bildningssyfte, eller att studenten har valt en ny bildningsväg, eller att studier i andra 
ämnen också behövs i vidareutbildning i förhållande till den examen man redan har.38 

Linnéuniversitetet har deltagit och besvarat den enkät som ligger till grund för 
rapporten och de resultat som där redovisas och i det strategidokument som åberopas ryms 
också tankar på pedagogisk utveckling: 

I Linnéuniversitetets strategidokument – ”Linnéuniversitetet - en resa in i framtiden. 
Strategi 2010-2015” – formuleras idéer och mål för det nya universitetet och några av 
punkterna rör distansutbildning och flexibelt lärande. Man vill  
* erbjuda medarbetare och studenter de modernaste verktygen för lärande och forskning 
* satsa på tillämpning och användning av digitala verktyg, flexibelt lärande och ett 
webbaserat utbildningsutbud.39 

Vad gäller såväl distanskurserna som arbetet med de paperuppgifter som ska utvecklas 
till publiceringsbara artiklar finns en stark koppling till universitetets och institutionens 
forskningsmiljöer, något som innebär att de resurser och den ämneskompetens som finns 
där kan användas på ett fruktbart sätt. För de studenter som redan har en examen kan 
spjutspetskompetens vara det som avgör då de ska positionera sig på arbetsmarknaden och 
de litteraturvetenskapliga sommarkurser på distans som jag är kursansvarig för ska kunna 
bidraga till detta, ge nödvändig fortbildning för yrkesverksamma och vara en del av det 
livslånga lärandet för exempelvis lärare och bibliotekarier som dagligen måste möta de 
läsande barnen där de befinner sig för att vi ska få en ny generation läsare och med tiden 
en ny generation litteraturvetare och forskare inom ämnet.  

Högskoleverkets rapport lyfter också fram att distansundervisning kan användas till 
förnyelse av undervisningen och ett fördjupat lärande för studenterna genom att de till 
exempel skriver mer och har mer tid att reflektera.  

                                                 
36 Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor, Rapport 2011:2 R, Högskoleverket, 
Stockholm 2011, s 8. 
37 Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor, s 40. 
 
38 Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor, s 41. 
39 ”Linnéuniversitetet - en resa in i framtiden. Strategi 2010-2015”, s 70. 
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För mig är det viktigt med en konstruktivitstisk syn på lärande och att studenten aktivt ska 
få arbeta med och bearbeta kursmaterialet.40 I mina kurser har jag medvetet gått från det 
som i pedagogiska sammanhang kallas ”teaching” till ”learning” samt eftersträvat en på 
flera sätt meningsfull examinationsuppgift. Examinationen är av stor betydelse för hur 
kursen struktureras och genomförs och min avsikt är att studenterna ska lära sig nya 
förhållningssätt och färdigheter genom att bearbeta kursinnehållet på ett sådant sätt att 
fakta omvandlas till bestående kunskap – en kunskap som på sikt också ska kunna 
generera mer och ny kunskap.41 Skrivandet av paperuppgifter, som eventuellt sedan kan 
arbetas om till antologibidrag, är på en gång formativa och summativa examinationer. Eva 
Rydberg Fåhræus skriver om detta i Läs där du är. Handbok och webbplats för 
distansstudernade och andra som lär på nätet: Den formativa examinationen är en 
pågående process som framför allt syftar till lärande medan den ”summativa 
examinationen är den som kommer i slutet av en kurs eller ett moment och som visar vad 
du lärt dig under hela eller delar av kursen.” 42 

Dessutom vill jag ge de studenter som studerar litteraturvetenskap (humaniora) det 
lilla extra som gör att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Just detta med 
anställningsbarhet för humanister är ju också något som till exempel Svenskt Näringsliv 
ifrågasätter. Alla studenter på de olika kurserna kan naturligtvis inte bli publicerade i 
antologierna, men även studenter som inte är att tänka på i dessa sammanhang har 
möjlighet att under kursens gång göra ett arbete som de sedan har möjlighet att använda 
sig av då de vill visa sin arbetsgivare vad de lärt sig/kan, som de kan ta upp vid 
anställningsintervjuer och som de kan framhålla vid lönesamtal. Många lärare och 
förskollärare har genom åren skrivit om hur man kan arbeta med Astrid Lindgrens böcker i 
skolan på olika sätt eller hur man kan utforma ett temaarbete om fantasylitteratur. 
Bibliotekarier har skrivit om möjliga utställningar och bokprat och som exempel på 
kreativt tänkande har två blivande veterinärer skrivit om Astrid Lindgrens djursyn. 
Välskrivna papers kan även omarbetas och få plats i någon tidskrift, och jag har vid flera 
tillfällen gett konkreta råd vad gäller detta. 
 
Pedagogiska mål med antologiprojekten 
Roar C. Pettersen skriver i sin bok Kvalitetslärande i högre utbildning. Introduktion till 
problem- och praktikbaserad didaktik om att vi inte längre undervisar utan vägleder och 
detta innebär att den lärande placeras i centrum och att lärande ska ses som en aktiv 
process. Det är i det dialektiska spänningsförhållandet mellan lärande och undervisning 
som det blir meningsfullt att tala om kvalitetslärande.43 Det är kvalitetslärande som 

                                                 
40 Anna Hedin, Lärande på hög nivå. Idéer från studenter , lärare och pedagogisk forskning som stöd för 
utveckling av universitetsundervisning, Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, Uppsala 
Universitet, Uppsala 2006, s 314. 
41 Göran Larsson, Från klassrum till cyberspace. Att undervisa på distans, Studentlitteratur, Lund 2004, s 
100. 
42 Eva Rydberg Fåhræus, Läs där du är. Handbok och webbplats för distansstudernade och andra som lär på 
nätet, Studentlitteratur, Lund 2008, s 113. 
 
43 Roar C. Pettersen, Kvalitetslärande i högre utbildning. Introduktion till problem- och praktikbaserad 
didaktik, Studentlitteratur, Lund 2008, s 18. 
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eftersträvas på dessa kurser och vi vill så långt det är möjligt komma bort ifrån ytinlärning 
och istället hjälpa studenterna till djupinlärning så att de kan omsätta kunskaperna till 
något som är värdefullt för dem vad gäller vidare studier eller yrkesarbete.  

I den så kallade ”Blooms taxonomi” listas sex kunskapsnivåer där den första, 
faktakunskap, är tämligen ytinriktad medan de andra fem i stigande grad ökar djupet på 
inlärningen och kunskaperna: 
 
1. Faktakunskap - Kunna minnas och återge fakta, begrepp och principer. 
2. Förståelse - Med egna ord kunna förklara begrepp, sammanfatta, diskutera. 
3. Tillämpning - Kunna använda och tillämpa fakta och abstraktioner i konkreta 
situationer. 
4. Analys - Kunna organisera idéer till meningsfulla strukturer. 
5. Syntes - Kunna integrera, kombinera och producera kunskaper i nya sammanhang. 
6. Värdering - Kunna värdera information och göra underbyggda ställningstaganden.44 
 
Ett antologiprojekt innebär för samtliga deltagare att kunskapen fördjupas och att alla steg 
på denna kunskapstrappa måste nås för att komma fram till en färdig artikel som går att 
publicera och använda som framtida kurslitteratur.  

Skrivandet lyfts fram som en viktig lärostrategi i Skriva för att lära av Olga Dysthe, 
Frøydis Hertzberg och Torlaug Løkkegard Hoel. De studenter som skrivit så intressant och 
genomarbetat att de kvalificerat sig till att medverka i antologin behöver dock skriva om 
och omarbeta sina papers på olika sätt så att antologimaterialet blir enhetligt och så att att 
det finns en röd tråd att följa för läsarna. Denna revidering är nödvändlig på flera plan och 
det gäller både att byta ut ord och uttryck samt att skriva om efter den tankeutveckling som 
skett sedan paperuppgiften lämnades in och ibland gäller det till och med att förändra vissa 
aspekter av texten. I Skriva för att lära slår författarna fast att omarbetningen är en av 
nycklarna till en bra text och att: ”Förståelsen av materialet förändras efter hand som du 
skriver. Den fråga du måste ställa dig vid omarbetningen av en text är: Vad vill jag 
egentligen ha sagt? Nästa fråga blir: Vad måste jag göra med texten för att läsaren ska 
uppfatta det jag vill ha sagt? Hur ska jag omarbeta utkastet så att det blir en bra 
presentationstext?”45 De framhåller vidare att: ”bra skribenter har förmågan att ta hänsyn 
till den kunskapsutveckling som sker under skrivandets gång, och de kan införliva det som 
är relevant i förhållande till skrivsituationen, mottagarna, textens syfte och liknande”.46 
I samband med dessa bokprojekt skapas en positiv lärgemenskap då alla arbetar för att den 
färdiga boken ska bli så bra och användbar som möjligt.47 Studenterna får möjlighet att 
bidra till varandras artiklar genom feedback i work shops och antologins redaktörer, Maria 
Nilson och jag, handleder skribenterna, som nu i de flesta fall inte längre är våra studenter, 
till fungerande texter. ”Handledning är en exklusiv undervisningsform som vilar på idén 
om dialogen som drivkraft i kunskapsbildningen”, skriver Lena Fritzén i ”Handledningens 

                                                 
44 Anna Hedin, aa, s 156. 
45 Dysthe, Olga, Frøydis Hertzberg och Torlaug Løkkegard Hoel, Skriva för att lära, Studentlitteratur, Lund 
2002, s 54.  
46 Ibid. 
47 Stefan Hrastinski, Nätbaserad utbildning - en introduktion, Studentlitteratur, Lund 2009, s 80. 
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pedagogiska praktik.48 Med detta projekt finns ett mål utöver de krav som systemet ställt 
på godkänt paper, men kunskapsbildningen fortgår och utvecklas under arbetets gång.  
Avslutningsvis skulle det också vara givande att kunna arbeta med självvärdering så som 
den beskrivs av Jonas Josefsson i rapporten Om examination och lärande och låta de 
studenter som går vidare och utvecklar sitt paper till artikel resonera kring och bedöma 
sina egna resultat av lärandeprocessen.49 Det skulle till exempel vara intressant och se om 
de då resonerar enligt den hierarki som finns strukturerad i Blooms taxonomi. Hitintills har 
vi i egenskap av lärare, handledare och redaktörer fått nöja oss med positiv feedback från 
de studenter vi arbetat med att handleda hela vägen fram till publicerad artikel samt nöjda 
studenter som tagit tillvara möjligheten att meritera sig inom sitt yrke genom ett välskrivet 
paper som också blivit till praktisk nytta för dem. 
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av kursutbudet inom socionomprogrammet. Två exempel 
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Inledning 
I föreliggande fördjupningsarbete har vi för avsikt att belysa och föra en pedagogisk 
diskussion kring arbetet med att utveckla förslag till kursplaner för två olika 
vidareutbildningar för yrkesverksamma socionomer. Vi arbetar båda med undervisning 
inom socionomprogrammet vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. Den 
grundläggande utbildningen i socionomprogrammet är en generalistutbildning och ska så 
vara enligt uttalanden från Högskoleverket i samband med utvärderingar av de svenska 
socionomprogrammen år 2009 (Högskoleverket 2009:36). I offentliga utredningar och 
debatt uttalas emellertid återkommande att socionomer behöver fördjupad kunskap för att 
kunna arbeta inom vissa komplexa områden i det sociala arbetet, medan det på andra 
områden inte finns några sådana uttalade krav. I detta arbete kommer vi att koncentrera oss 
på våra respektive specialistkompetensområden – socialt arbete med barn och socialt 
arbete inom området ekonomiska problem. Vi vill med våra två exempel spegla både 
skillnader och likheter. När det gäller barnområdet kommer tydliga signaler från till 
exempel Socialstyrelsen som fört fram att socialarbetare som arbetar med barn har för lite 
utbildning och behöver mer kompetens för att arbeta inom så svåra områden som rör 
interventioner i enskilda människors liv. Området ekonomiska problem har det motsatta 
förhållandet där det saknas röster för en särskild utbildning för personer som arbetar med 
ekonomiska problem såväl inom budget- och skuldrådgivning som inom försörjningsstöd. 
 
Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppgift är att problematisera behovet av och utforma 
två förslag till vidareutbildningar som kan relateras till socionomutbildningen. 

• Vad behöver beaktas i samband med utformningen av ett kursförslag vad gäller 
utbildningens mål, innehåll, upplägg och examination? 

• Vilka pedagogiska utgångspunkter bör tas tillvara? 

 
Metod 
I tillvägagångssättet för uppgiften har vi haft två utgångspunkter. Den första handlar om en 
övergripande diskussion över aspekter som gäller utformningen av ett kursupplägg som till 
exempel utbildningsbehov, målgrupp, inriktning på kursen och förmedlande av synsätt och 
värderingsaspekter. Den andra utgångspunkten rör det konkreta arbetet med utformandet 
av en kursplan med formulering av mål, läraktiviteter, kurslitteratur och examination, 
vilket kan benämnas som konstruktiv länkning (Elmgren & Henriksson 2010). 
Kursplanerna ska ses som skissartade arbeten. När det gäller de båda inriktningarna barn 
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respektive ekonomi har vi skrivit inom var sitt område och låtit dem behålla sina lite olika 
karaktärer. Den övergripande diskussionen har vi arbetat med tillsammans. 
 
Exempel 1 
Barnområdet– en introduktion och problematisering 
Bakgrund och probleminventering 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att utforma ett förslag till kursplan för 
vidareutbildning av yrkesverksamma socionomer inom barnområdet, vid Institutionen för 
socialt arbete, Linnéuniversitetet. Mitt tillvägagångssätt i detta arbete har varit att 
inledningsvis undersöka bakgrunden till diskussionen om behovet av en särskild 
fördjupande utbildning, helt enkelt göra en probleminventering med utgångspunkt från 
statliga utredningar och andra officiella dokument där behovet av en särskild fördjupad 
utbildning för socialarbetare inom barnavården har diskuterats. Vilka problem förväntas en 
sådan utbildning lösa? Vilka rekommendationer framförs om vad utbildningen bör 
innehålla? Vilken specifik kunskap anses de socialarbetare som arbetar med 
barnavårdsärenden behöva? Hur kan en vidareutbildning inom området utvecklas? Jag 
planerade först att kontakta olika nyckelpersoner för att också ställa ovanstående frågor till 
dem – till exempel professorer inom området, socialchefer, socialarbetare och studenter. 
Men då jag har uppmärksammat att dessa grupper redan finns representerade i arbetet med 
de statliga utredningarna har jag valt bort det. Efter probleminventeringen kommer jag in 
på mitt förslag till en fördjupningskurs på barnområdet vid Linnéuniversitetet. För att få 
ytterligare inspiration har jag studerat några kursplaner vid andra universitet och högskolor 
för att jämföra innehållet i kurser inom temat socialt arbete med utsatta barn och familjer. 
De kursplaner jag har tittat på kommer från Stockholms universitet, Göteborgs universitet, 
Umeå universitet, Malmö högskola och Ersta Sköndal högskola. 

En bakgrund till det här fördjupningsarbetet är förslaget om en obligatorisk 
vidareutbildning för socialarbetare som ska arbeta med barn inom socialtjänsten. I 
samhällsdebatten hörs återkommande rapporter om allvarliga brister inom den sociala 
barnavården och krav på förbättringar. Den allra senaste rapporten kommer från 
Barnombudsmannen (BO) där socialtjänsten beskrivs som ”passiv och tandlös” och 
frånvarande för barnen. BO föreslår inrättandet av en särskild ”barntjänst” 
(Barnombudsmannen 2012). I barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) föreslås att på sikt 
införa krav på tillgång till specialistkompetens inom den sociala barnavården. Det tas upp 
att socialarbetare som arbetar med barnavårdsärenden har ett komplicerat och ansvarsfullt 
arbete, ofta rör det sig om att hantera komplexa sociala problem och att göra mycket 
kvalificerade bedömningar (SOU 2009:68, s. 541). Arbetet kan innebära att fatta beslut 
som är livsavgörande för de aktuella barnen och deras familjer. Detta arbete med barn och 
unga som far illa eller riskerar att fara illa och deras familjer beskrivs i samma utredning 
som ett av socialtjänstens allra svåraste uppdrag, något som kräver särskilda kunskaper 
(SOU 2009:68, s. 531). Enligt utredningen saknar flertalet socialsekreterare som arbetar 
inom den sociala barnavården vidareutbildning inom området. Eftersom 
socionomutbildningen är en generalistutbildning föreslår utredningen en 
specialistutbildning på avancerad nivå om minst ett år som på sikt också föreslås bli en 
lagstadgad skyldighet. Utredarna menar att på sikt bör alla socialnämnder ha tillgång till 
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socialsekreterare med specialistkompetens vid bedömning av om utredning ska inledas, 
utredning och bedömning av behovet av insatser samt uppföljning av beslutade insatser 
(SOU 2009:68, s. 547). Även flera tidigare statliga utredningar har föreslagit specifika 
satsningar på utbildningar för socialarbetare inom den sociala barnavården. Behovet av en 
specialistutbildning för socionomer inom den sociala barnavården har varit en 
återkommande fråga i statliga utredningar sedan 1990-talet (SOU 2001:72; SOU 2005:81). 

Jag menar att förslaget om särskild vidareutbildning för socialarbetare inom 
barnavården även kan förstås mot bakgrund av att det genom åren har framförts en hel del 
kritik mot handläggning och bedömning av ett antal specifika dramatiska barnavårdsfall 
som har fått stor uppmärksamhet i media (se exempelvis Lundström 2004). Enligt Sundell 
& Egelund (2000, s. 163 f.) finns det exempel på att socialtjänsten påverkas av medias 
uppmärksamhet i dessa dramatiska barnavårdsfall och att det också kan leda till 
lagändringar. Ytterligare bakgrund som kan bidra till förståelsen av kravet på en särskild 
vidareutbildning inom barnområdet är de nyligen genomförda statliga utredningarna om 
vanvård i den sociala barnavården och upprättelseutredningen, där människor som under 
1900-talet varit omhändertagna för samhällsvård har berättat om de missförhållanden de 
har levt under (SOU 2009:99; SOU 2011:9; SOU 2011:61). I utredningarna föreslås 
förbättringsåtgärder. Vanvårdsutredningen framför att de samhällsvårdade barnen har rätt 
till en barnrättsorienterad tillsyn som bygger på nationell och internationell kunskap om 
riskerna med institutions- och familjehemsvård (SOU 2009:99, s. 357). 

Vad bör då ingå i en specialistutbildning för socialarbetare inom barnområdet? I SOU 
2005:81 tas upp behovet av en ”fördjupad barnkompetens”. Men vilken kompetens behövs 
för att arbeta inom den sociala barnavården? Enligt socialtjänstlagen 3:3 ska samhällets 
insatser vara av god kvalitet. För utförandet av socialtjänstens uppgifter ska det finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vad innebär det då inom just 
barnområdet? Enligt socialtjänstlagen 5:1 har socialnämnden ett särskilt ansvar för att ge 
stöd och hjälp till barn och ungdomar och verka för att de får växa upp under trygga och 
goda förhållanden. 

Vid undersökningen av de olika dokumenten har några teman identifierats, det gäller 
till exempel förbättrad teoretisk kunskap på området och aktuell forskning. Jag har delat in 
de identifierade kunskapsbehoven utifrån de generella examinationsmål som anges i 
högskoleförordningen (SFS 1993:100): kunskap och förståelse; färdighet och förmåga; 
värderingsförmåga och förhållningssätt. Följande tablå bygger främst på de uttalade behov 
som framkommer i Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68), Sociala barn- och 
ungdomsvårdskommittén (SOU 2005:81) och i Socialstyrelsens (2006) allmänna råd om 
kompetens för socialarbetare som ska arbeta självständigt med utsatta barn och deras 
familjer. Det insamlade materialet från andra universitets barnkurser har inte använts i 
probleminventeringen utan har främst fungerat som inspiration vid utformandet av 
målformuleringar och kurslitteratur i förslaget till kursplan. 
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Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

Fördjupade kunskaper om: 
Barns utveckling 
Barns behov 
Tecken hos barn som far illa  
Barns uppväxtbetingelser 
Barns utsatthet 
Samspel mellan barn och 
föräldrar 
Föräldrars omsorgsförmåga 
Familjers livsvillkor 
Risk- och skyddsfaktorer 
Juridik 
Barnrätt 
Aktuell forskning 
Sociala insatser och deras 
effekter 

Hantera komplexa 
situationer och motstridiga 
behov och intressen (t.ex. 
barnets, föräldrarnas, 
familjehemmets) 
Samtal med barn och 
föräldrar 
Tillämpa barnperspektiv 
Samarbete med barn, familj, 
nätverk och andra aktörer 
Samverkan med andra 
verksamheter 
Utredning och bedömning 
Tillämpning av lagar, 
föreskrifter 
Söka ny kunskap 

Uppföljning/utvärdering 
Självständighet 
Kritiskt förhållningssätt 
Självkännedom 
Etiskt förhållningssätt 

 
Sammanfattningsvis handlar de identifierade behoven i hög grad om fördjupad teoretisk 
kunskap om barn och familjer, kunskap om interventioner och aktuell forskning samt 
förmåga att tillämpa kunskap. Andra behov handlar om värderingsförmåga, 
självständighet, kritiskt och etiskt förhållningssätt. 
 
Förslag till innehåll för en vidareutbildning – några utvalda teman 
I detta avsnitt diskuterar jag några teman för en vidareutbildning avsedd för 
yrkesverksamma socionomer inom barnområdet. Mitt förslag omfattar en kurs om 30 
högskolepoäng som ska ges på halvfart, för att det ska vara möjligt att kombinera studierna 
med yrkesarbete. Utbildningen sträcker sig alltså över ett års tid. De tre teman/delkurser 
jag har kommit fram till utgår från den probleminventering/de uttalade behoven av 
utbildning som har framkommit i de studerade dokumenten. Jag har också lagt till något 
utifrån min kunskap och erfarenhet om vad som kan vara väsentliga kunskaper och 
perspektiv – det handlar om medvetenhet om maktperspektiv och om att ta hjälp av 
historisk forskning för att reflektera över det sociala arbetets praktik. 
 
Social barnavård – teoretisk fördjupning 
Med utgångspunkt från probleminventeringen ovan är ett väsentligt mål med 
vidareutbildningen att socionomerna tillägnar sig fördjupad teoretisk kunskap och 
förståelse på området. Det handlar om att uppnå en ”fördjupad barnkompetens” (SOU 
2005:81). Det är kunskap som studenterna redan har fått viss del av under sin 
socionomutbildning, men under denna vidareutbildning ska kunskapen fördjupas och 
breddas. Den fördjupade barnkompetensen kan eventuellt delas in i två olika moment – ett 
om barns uppväxtbetingelser och familjers livsvillkor och ett om teori så som barns 
utveckling, anknytningsteori, utvecklingsekologi, riskfaktorer, skyddande 
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faktorer/resilience, barnperspektiv, barns perspektiv och maktperspektiv. Maktperspektiv 
är inte något som explicit har kommit upp som förslag i de texter jag har gått igenom utan 
är ett eget bidrag. I det sociala arbetet är maktrelationerna ojämna. Det finns en tydlig 
asymmetri mellan de som är beroende av vilka beslut som fattas och de som har kontroll 
över resurser och information. Makten är även asymmetrisk mellan barnen och de vuxna. 
Såväl barn som föräldrar befinner sig i underläge och beroenderelation till socialtjänstens 
representanter. Jag menar att socionomerna behöver ha en medvetenhet om maktaspekter i 
det sociala arbetet för att undvika att hamna i maktutövning och förtryck. 

I denna första delkurs tänker jag att undervisningsformerna i vidareutbildningen ska 
vara föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Dels ska det vara föreläsningar av 
lärare men kanske också miniföreläsningar som studenterna själva håller i. Att förbereda 
sig och tala inför andra kan vara ett effektivt sätt att lära sig då det är en aktiv 
undervisningsmetod där man som student får kommunicera sin kunskap (Elmgren & 
Henriksson 2010; Hedin 2006). En lämplig examinationsform för att mäta den förvärvade 
kunskapen är exempelvis en självständig hemtentamen. Fördelar med examinationsformen 
är att den motverkar ytlig inlärning under tidspress. Den ger möjligheter till att lära sig 
mycket genom att studenten själv söker i litteraturen och bearbetar kunskapen (Elmgren & 
Henriksson 2010). 
 
Aktuell forskning om intervention inom den sociala barnavården 
En annan högst väsentlig del i utbildningen är aktuell kunskap om interventioner inom den 
sociala barnavården. Sociala insatser och deras effekter har framkommit som ett prioriterat 
område. Detta är något jag känner igen från diskussioner med studenter i den kurs som jag 
för närvarande arbetar med inom socionomprogrammet. Studenterna har tagit upp behovet 
dels av kunskap om vilka insatser som finns, dels kunskap om insatsernas effekt – det vill 
säga: vad fungerar, för vem och under vilka förhållanden? Inom dagens sociala arbete är 
det stor efterfrågan på just kunskap om insatsers effekt och alternativa insatser. När 
socialarbetare, chefer och politiker talar om evidensbaserat socialt arbete är det dock 
vanligt att de har ganska olika förståelse för betydelsen av begreppet (Bergmark, Bergmark 
& Lundström 2011). Det är därför väsentligt att behandla begreppet i en vidareutbildning 
för socionomer. 

Vad gäller den andra delkursen som handlar om interventioner tänker jag att det ska 
vara särskilt fokus på de mest utsatta barnen, dels de barn som far illa eller riskerar att fara 
illa och där socionomerna har att göra utredning och bedömning, dels på kunskap om barn 
i samhällsvård där det exempelvis handlar om uppföljning av insatser. Innehållet i 
delkursen är kunskap om barnutredningar, barnavårdsinterventioner, barn i samhällsvård, 
evidensbaserat socialt arbete. Undervisningsformerna kan vara föreläsningar, seminarier 
och litteraturstudier. Mitt förslag till examinationsuppgift är att studenten gör en skriftlig 
fördjupningsuppgift om någon barnavårdsintervention. I uppgiften får studenten söka efter 
och granska aktuell forskning. Studenternas fördjupningsuppgifter diskuteras vid ett 
gemensamt seminarium. Förutom att studenten utvecklar sin kunskap om interventioner i 
barnavårdsarbetet tränas också generiska färdigheter som kritiskt tänkande, muntlig och 
skriftlig kommunikation. 
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Ett tema som jag skulle vilja lyfta fram i en vidareutbildning för socionomer är reflektion 
över dagens sociala arbete med barn med hjälp av historisk forskning. Jag menar att det är 
högst väsentligt att använda sig av och reflektera över den kunskap som finns om den 
sociala barnavårdens historia, att dra lärdom av tidigare erfarenheter och reflektera över 
historiska spår i det sociala barnavårdsarbetet (Bergman 2011). Betydelsen av detta visar 
exempelvis de erfarenheter som har framkommit vid intervjuer med personer som under 
1900-talet har varit omhändertagna och placerade i samhällsvård (SOU 2009:99; SOU 
2011:9; SOU 2011:61). De erfarenheter dessa personer har berättat om behöver 
socialarbetare ha kunskap om och dra lärdomar av för att inte samma misstag ska behöva 
upprepas. Min egen utgångspunkt är att kunskaper om den sociala barnavårdens historia 
bland annat kan bidra till att ge perspektiv på vår egen tids normer och synsätt. Det kan 
hjälpa oss att ha ett kritiskt förhållningssätt och ifrågasätta sådant vi ofta tar för givet. Mitt 
förslag till examinationsuppgift är att studenterna läser en valfri vetenskaplig studie inom 
området det sociala barnavårdsarbetets historia och kopplar den till någon aktuell 
diskussion i dagens sociala arbete. Studenterna får reflektera över om och i så fall vilken 
nytta historievetenskapen kan bidra med i det sociala arbetet. Denna uppgift redovisas med 
en poster som presenteras muntligt och diskuteras i grupp vid ett seminarium. 
 
Reflektion över praktik 
I den tredje delkursen på vidareutbildningen för socialarbetare som ska arbeta inom 
barnområdet är intentionen att studenten ska få arbeta med tillämpning av kunskap och 
reflektion över praktik och eget förhållningssätt. Under den universitetspedagogiska 
kursen har jag fördjupat mig i en artikel om vidareutbildning för socialarbetare i England 
”Researching reflective practice: an example from post-qualifying social work” av Brown, 
Fenge & Young (2005). I England har det funnits en liknande kritik mot hur vissa svåra 
barnavårdsfall har hanterats. Det gäller flera barn som har blivit misshandlade till döds. 
Myndigheterna har varit involverade men inte agerat tillräckligt, vilket har lett till en kris i 
förtroendet för socialarbetare. Det har fått till följd av det tagits initiativ till 
vidareutbildning för att förbättra kompetensen att agera i komplexa situationer. Kritisk 
strukturerad reflektion över den egna praktiken ses som en nyckel till förbättrad 
kompetens. En avsikt med den engelska vidareutbildningen är att socialarbetarna ska 
ifrågasätta egna förutfattade meningar och förgivettaganden. De får skriva en ”portfolio”, 
ett arbetsverktyg för att bli mer medvetna om sin egen utveckling och sina fortsatta 
kunskapsbehov. Under utbildningen arbetar man också med ”cases”, det vill säga 
komplexa ofta verklighetsbaserade fall (Hedin 2006), där studenterna får relatera teori till 
praktik. Socialarbetarna ska kritiskt reflektera över sitt arbete och sina erfarenheter inom 
en bred teoretisk ram för att skapa nya perspektiv på erfarenheter, omsätta vetenskaplig 
kunskap och bli mer medveten om sin egen roll. Brown m.fl. (2005) har genomfört 
intervjuer med socialarbetare som har deltagit i den aktuella utbildningen. De menar att en 
individs kapacitet till reflexivitet är central för en anti-förtryckande praktik, för utveckling 
av självkännedom, medvetenhet om sin egen påverkan på andra samt för att kunna 
ifrågasätta sina egna bedömningar. 
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Det ovan beskrivna arbetssättet kan kopplas till Donald Schöns (2001) begrepp 
reflekterande praktiker, som handlar om att reflektera över kunskap-i-handling och 
kunskap-över-handling. Den professionella kunskapen visar sig genom att den används. I 
det här fallet handlar det främst om att reflektera över sina handlingar, att reflektera över 
processen och konsekvenserna över något som har hänt och dra lärdom av det. Att 
reflektera betyder att ”återspegla något” eller att ”vända tillbaka till något”, att se sig själv 
och sitt arbete lite ”utifrån” (Bie 2009:11f). Att forska i och reflektera över sina 
erfarenheter i praktiken innebär att omdefiniera, kritisera, kasta nytt ljus över situationer, 
vilket kan ge en utveckling av den professionella kompetensen (Schön 2001). Att i 
efterhand gå igenom en situation, det egna handlandet och dess resultat kan ge lärdom. 
Man kan diskutera alternativa strategier. Reflektion kan bidra till att man är bättre rustad 
att möta en liknande situation i framtiden (Elmgren & Henriksson 2010). Killén (2008) 
menar att tid för vad hon benämner som ”retrospektiv bearbetning” är av avgörande 
betydelse för den professionella utvecklingen, något som det ofta finns begränsat utrymme 
för i det sociala arbetets praktik på grund av stor arbetsbelastning och akuta situationer. 
Det kan vara en hjälp att i en utbildningssituation få möjlighet att reflektera över 
situationer där man upplever att man har misslyckats – vad var det som gick fel? Men det 
kan också vara värdefullt att reflektera över situationer där man har lyckats – man kan lära 
sig av att kasta nytt ljus över en situation där något gick bra utan att man riktigt förstod 
varför (Bie 2009:41). 

Jag tror att detta sätt att arbeta med strukturerad reflektion över sin praktik kan vara 
till nytta i en vidareutbildning för socionomer inom den sociala barnavården. Ett sätt är att 
arbeta med de yrkesverksammas egna erfarenheter av barnavårdsärenden, vilka i så fall 
måste vara avidentifierade. Det finns etiska problem med att använda sig av verkliga 
exempel, det är möjligt att i stället utgå från fingerade fall där studenterna kan lägga in och 
bidra med sina egna erfarenheter. På ett liknande sätt som den engelska modellen ovan 
skulle man kunna arbeta med: portfolio, självreflektion, kritiskt tänkande, att relatera 
exemplet till vetenskaplig kunskap, teori, juridik och etik. Samtliga dessa delar skulle 
kunna ingå i en skriftlig individuell examinationsuppgift där studenten får visa prov på 
såväl kunskap och förståelse, färdighet och förmåga som värderingsförmåga och 
förhållningssätt. 
 
Exempel 2 
Ekonomiområdet – en introduktion och problematisering 
Bakgrund och probleminventering 
Bakgrunden till denna inlämningsuppgift är ett önskemål från institutionen att ge ett 
förslag till kurs som gäller mitt forskningsområde överskuldsättningsproblem och 
konsekvenser av ekonomiska svårigheter. Hur skulle ett kursupplägg kunna se ut? 
Området har inte av tradition varit i fokus inom socialt arbete där det i stället handlat om 
inkomstperspektiv, transfereringssystem och fattigdom (Sandvall 1997). Utvecklingen har 
samtidigt gått mot de svenska hushållens allt ökande skuldbörda, ett bekymmer som 
diskuterats på både nationell och internationell nivå. En orsak till detta är att alltför stora 
individuella skuldproblem i förlängningen skapar samhällsekonomiska problem (Sandvall 
2011). En övergripande frågeställning gäller därför dels hur utbildningar utvecklas och 
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dels förmågan att fånga upp förändringar i förhållande till samhällsutvecklingen? 
Linnéuniversitetet skriver ut sina strategier för de närmaste fem åren som speglar ett öppet 
förhållningssätt till samhället utanför och dess förändringar: 
 

Globala värden, såsom internationalisering, mångfald och hållbar 
utveckling, ska genomsyra forskning, utbildning och administrativa 
funktioner vid Linnéuniversitetet. Det betyder att all verksamhet ska bedrivas 
i former som bygger på demokratiska grundprinciper och som främjar 
ekonomisk och social välfärd, rättvisa och en god arbetsmiljö. Universitetets 
arbetsformer, både internt och externt, ska kännetecknas av ett respektfullt 
och demokratiskt förhållningssätt. 

(Ur Linnéuniversitetets strategi 2010-2015) 
 
En första reflektion gäller utformningen av utbildningar och kursutbud. Vilken målgrupp 
eftersträvas? En yrkesgrupp – budget- och skuldrådgivare – har utvecklats men det finns 
idag inget utbildningskrav för att få kalla sig budget- och skuldrådgivare. En 
bakomliggande orsak till detta är att efterfrågan på budget- och skuldrådgivare förändrades 
genom införandet av skuldsaneringslagen 1994, vilket ledde till ett ökat behov av att leva 
upp till lagstiftningens nya krav på kommunala rådgivnings- och stödinsatser. Frågan om 
utbildningskompetens hamnade i bakvattnet. Budgetrådgivning hade tidigare funnits som 
en del i konsumentråd-givarnas arbetsuppgifter men inte i den utsträckning som 
skuldsaneringslagens krav ställde. Som jämförelse kan nämnas att arbetet som 
konsumentrådgivare har inte heller haft någon tydlig utbildnings- och 
professionsanknytning. Dessa arbetsuppgifter har utförts av personer både med och utan 
någon akademisk utbildning. Bland budget- och skuldrådgivarnas akademiska utbildningar 
finns främst socionomer, ekonomer, jurister och lärare.  I många av landets kommuner 
upptar inte rådgivningsarbetet en heltidstjänst vilket gör att det finns många olika 
lösningarna från 10-100 % som budget- och skuldrådgivare. 

Jag har kommit fram till att jag i detta kursförslag skulle vilja utforma kursen som en 
vidareutbildning för socionomer. Ett alternativ skulle kunna vara en fortbildning för yrkes-
verksamma där arbetsuppgifterna kan kvalificera för en fortbildning eller en påbyggnad på 
en specifik utbildning. Utifrån ett socionomutbildningsperspektiv skulle påbyggnad vara 
mest intressant. Dock uppstår frågan hur man får tillräckligt antal sökanden till kursen. 
Men frågan kan också ställas hur man gör en kurs tillräckligt intressant så den lockar 
tillräckligt antal sökanden. Genom att utgå från socionomexamen som förkunskaper kan 
det ses som ett led i att höja statusen på utbildningar för budget- och skuldrådgivare och att 
det finns en utbildning som är en påbyggnad och relateras till en grundutbildning. Det 
finns också ett annat skäl och det är att nå socionomer som idag inte arbetar med budget- 
och skuldrådgivning men har ett intresse för området. Kunskap inom privatekonomiska 
aspekter kan också vara relevanta inom annan problematik inom socialt arbete och vidga 
perspektivet på bakomliggande problem. 

Med utgångspunkt i socialt arbete behövs en reflektion huruvida det arbete och den 
problematisering som görs överensstämmer med den samhälleliga utvecklingen. Eller kan 
det vara så att traditionerna inom socialt arbete är så starka att det är lättare att följa gamla 
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hjulspår än att hitta nya vägar. Min egen erfarenhet är att det inom socialt arbete varit 
fokus på att ringa in utsatta grupper. Det är i och för sig ett uppdrag som ligger inom det 
sociala arbetets karaktär. Men missas aspekter om människor inte faller inom ramarna för 
definierade utsatta grupper? Privatekonomiska problem är ett område som lätt tycks hamna 
mellan stolarna. Inom socialtjänsten har fokus varit riktat mot inkomstproblemet, hur 
hushållets inkomster förhåller sig till försörjningsstödsnormen. 

I vilken mån fokuserar kursen på bildningsaspekter rent allmänt inom det 
privatekonomiska området eller är det en inriktning mot yrkesspecifika färdigheter t.ex. 
som rådgivare eller handläggare (jfr Nilsson Lindström 2010)? Det tycks som ett behov av 
båda aspekterna, eftersom det idag inte finns någon enhetlig utbildning för budget- och 
skuldrådgivare. Variationerna är mycket stora från skiftande akademiska utbildningar till 
enbart arbetslivserfarenhet. Detta gör att det är svårare att hitta en relevant utbildning. 
Dessutom skapar olika utbildningar också olika yrkeskulturer där synsätt på både arbetssätt 
och problematiken kan skifta. Dessa aspekter är viktiga att ha med i ett reflekterande över 
en kursplan och utformningen av en kurs. 

Frågan är om ett utvecklande av en kurs kan vara ett led i ett utvecklande av 
professionen budget- och skuldrådgivare. Det kanske är en signal att börja med en kurs 
som vänder sig till socionomer som dels redan arbetar med budget- och skuldrådgivning. 
Det är dock även en signal till socionomer som vill vidareutbilda sig både för att utveckla 
en befintlig arbets-situation men även för att öka möjligheterna att byta arbete och söka sig 
till budget- och skuldrådgivararbetet. 
 
Ett övergripande systemteoretisk perspektiv 
Tydligt blir att det är många komponenter som spelar in i en utbildningssituation; något 
som Schyberg (2007:30) pekar på hur olika faktorer samspelar i det sammanhang som 
utbildningen sker. Ett systemteoretiskt perspektiv innebär att försöka inta ett 
helhetsperspektiv på olika faktorer som kan påverka en utbildningssituation. Öquist (2008) 
lyfter fram individens samspel till bakomliggande faktorer både där individen påverkas 
men också där individen är medskapare och ingår i helheten. Det finns ett beroende mellan 
individ och omvärld som även kan ses cirkulärt. I ett helhetsperspektiv finns dessutom 
även olika nivåer som utvecklas, t.ex. från individuella möten till politikens praktiska 
utformning påverkar yrkesutövare. Öquist (2008) menar vidare att för att det ska ske en 
förändring i en viss riktning behöver de olika delarna eller nivåerna länkas samman. Det 
kan då både öka kunskapen och kompetensen. 

Ett systemteoretiskt perspektiv på en utbildning som riktar sig till främst 
yrkesverksamma går att betrakta utifrån ett sådant synsätt. Deltagarna har en 
socionomutbildning tillsammans med olika erfarenheter från bland annat arbetsuppgifter, 
arbetsorganisation och privatliv. Syftet med att betrakta alla dessa olika erfarenhetssystem 
är en strävan till en utvidgning både av att få mer kunskap men också använda 
erfarenheterna till en utökad kunskap och ett reflekterande kring en problematik som inte 
enbart handlar om kunskap i traditionell mening. Det handlar om att även kunna se 
mönster där de egna erfarenheterna utgör tillgångar att bygga vidare på. 

Denna kurs bygger på arbetslivserfarenheter efter genomförd socionomutbildning och 
kan ses som ett erfarenhetslärande. Arbetserfarenheterna behöver inte vara inom det 
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privat-ekonomiska området utan kursen ska ses som en vidareutbildning för att kunna 
arbeta med dessa frågor i framtiden. Ställer en påbyggnadskurs andra pedagogiska krav på 
undervisning och upplägg? Hur möter arbetslivssystemet ett utbildningssystem där det 
handlar om en påbyggnad och inte ett grundbyggande? Döös (2004) lyfter fram lärandet i 
arbetslivet. Det handlar om ett aktivt konstruerande av kunskap utifrån sina praktiska 
erfarenheter tillsammans med forskning och kunskapen som finns inom området. På detta 
sätt byggs ett vidgat förståelsemönster och en ökad medvetenhet kring en problematik (jfr 
Evans & Waite 2010). Kursen skulle även kunna betraktas som ett led i ett kanaliserande 
av den tysta kunskapen, den förvärvade förtrogenhetskunskapen. 
 
Utgångspunkter för kursinnehåll – olika perspektiv 
Det finns flera övergripande frågor att reflektera över i samband med planeringen av en 
kurs som gäller privatekonomi och skuldproblem. Ett område rör kunskapsförmedlingen. 
Vad behöver kursdeltagarna ha kunskap om? Vad är rimlig fördelning mellan 
föreläsningar och seminarier och eget arbete? Vad behöver problematiseras? Hur fångar 
man samhälls-förändringar inom socialt arbete? Vad ryms inom ramen för socialt arbete? 

Ett annat område gäller synsätt på arbetets utformning som även inbegriper 
värderingar. Vad innebär en rådgivning i privatekonomiska frågor? Vilket synsätt 
förmedlas? Vilken utgångspunkt och vilket synsätt påverkar hur problematiken hanteras? 
Hur påverkas utformningen av rådgivningen? Hur definieras problemet? Vem har 
problemet? Ska man inom socialt arbete syssla med ekonomisk rådgivning? Vad skall 
uppnås med rådgivningen? Flera frågor kan ställas. Inom socialt arbete finns det en 
diskussion kring vem som äger problemet – individen eller samhället – och där synsättet 
påverkar hur problemet angrips. Är det individens hantering och slarvighet som leder till 
problem eller är det strukturella mekanismer där individen blir ett offer för omständigheter 
som den inte rår över? Ekonomiska problem kan även sammankopplas med en politisk 
kritik kring välfärdssystemet när individen faller mellan stolarna t.ex. försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen. Arbetsuppgifter kan innehålla reflektioner över sina värderingar 
kring pengar och ekonomiska problem. Samtidigt har alla som arbetar med budget- och 
skuldrådgivning egna personliga erfarenheter av privatekonomi i någon form. Dellgran 
(2000:249) pekar på ideologiska dimensioner kring rådgivningen som kunde förknippas 
med kontroll av ekonomiskt utsatta grupper, ett förmynderi och moraliserande kring hur 
pengar ska hanteras och en anpassning till att fortsätta vara fattig. Hur utformas 
yrkesrollen? Handlar det t.ex. om uppfostran av individen att bli ett samhällets pekfinger 
eller peka på strukturella mekanismer som gör att individen drabbas?  Hur ser ett socialt 
förändringsarbete ut kring privatekonomiska problem? Att möta ekonomiska problem 
kräver ett reflekterande vad man vill uppnå med ett förändringsarbete. 

Problemområdet har även att förhålla sig till en positionering inom ämnet socialt 
arbete. Inom socialt arbete förekommer ett inringande av problem som ligger ofta utanför 
de egna erfarenheterna. När det gäller privatekonomiska aspekter har alla någon form av 
erfarenhet. Vilka personliga erfarenheter bär man med sig och hur påverkar det 
förhållningssättet till kursens innehåll och utformning? 

Kurslitteratur väcker också reflektioner kring vad jag vill att litteraturen fångar? Det 
finns tre utgångspunkter. Det handlar om individers erfarenhet av problematiken, att 
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studera sociala problem och problematisering inom socialt arbete samt synsätt på 
privatekonomiska problem. Min egen avhandling ”Överskuldsättningens ansikten: En 
studie av vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter” (Sandvall 2011) är den första 
avhandlingen inom detta område som tar utgångspunkt i skuldsattas personliga 
erfarenheter. Dessutom speglar den processen kring ekonomiska problem, hur strategier 
och förhållningssätt kan ta sig uttryck och förändras samt vilka faktorer som kan ha en 
påverkan på både process och förhållningssätt. 
 
Förslag till innehåll för en vidareutbildning – några teman 
Skuldsättning och skuldproblem i ett välfärdssystem 
Konsekvenser för individ och familj 
Kvinnors och mäns skuldsättning 
Skuldproblemens mekanismer – utsatthetens landskap 
Förebyggande arbete med riskgrupper (ungdomar, förändringar i transfereringssystemet/ 
sjuka och arbetslösa, barnfamiljer i konsumtionssamhället) 
Vilka värderingar förmedlas – till exempel att betala och sköta sin ekonomi, att vara en 
god samhällsmedborgare? 
Individuellt eller strukturellt problem 
De ekonomiska problemens roll i ett konsumtionssamhälle 
 
Utbildningsbehov genom samhällsförändringar – två exempel 
Sammanfattningsvis har vi i detta arbete diskuterat behovet av vidareutbildning för 
yrkesverksamma socionomer inom två olika områden av det sociala arbetet. En 
övergripande fråga som vårt arbete väcker är i vilken utsträckning utbildningar bör 
anpassas till den pågående samhällsutvecklingen (se Andersson 2000).  I denna avslutande 
del tar vi upp några reflektioner kring likheter och olikheter som vi har stött på under 
arbetets gång. Barnområdet är och har alltid varit ett etablerat och så att säga självklart 
prioriterat område inom det sociala arbetet. När det talas om nedskärningar inom den 
offentliga sektorn är det inte i första hand den sociala barnavården som åsyftas. Historisk 
forskning har visat att när det under svåra tider har funnits många människor som behövt 
samhällets hjälpinsatser har det sedan flera hundra år tillbaka funnits en distinktion mellan 
”rätta” och ”orätta”. Barn har alltid setts som oskyldiga offer som inte kan rå för sin 
situation och därför har rätt att få hjälp (Bergman 2011 och där anförda referenser). 
Barnområdet har ytterligare stärkts i och med den förändrade synen på barn som subjekt 
(snarare än objekt) med egna rättigheter, något som också innebär att socionomer måste 
ändra sin praktik och i större utsträckning ta hänsyn till barns egna önskemål och 
synpunkter. Ekonomiska problem är ett nytt område som vidgar det sociala arbetets fält. 
Socionomer träffar i sin yrkesroll människor som befinner sig i svåra skuldproblem, men 
vilken profession som ska hjälpa till med dessa problem har varit mer otydligt, då 
problemen även drabbar personer som inte lika självklart ingår i socialtjänstens 
traditionella klientkategorier (Sandvall 2011). 

Skillnader mellan de båda områdena har inneburit att det vid utveckling av barnkursen 
har funnits många uttalade önskemål att ta hänsyn till, medan det på ekonomiområdet har 
varit ganska tyst och funnits betydligt mindre vägledning i till exempel offentligt tryck 
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eller debatt. En fördel har varit att ekonomikursen har kunnat utvecklas mer fritt och 
kreativt medan barnkursen har varit mer styrd utifrån med ett begränsat utrymme för egna 
idéer om innehåll. En anledning kan vara att det handlar om myndighetsutövning inom 
barnområdet medan detta inte kan förknippas på samma sätt med ekonomidelen. 
Gemensamt för båda områdena kan ändå sägas vara att någonstans finns det en gräns när 
samhället måste gå in och intervenera. Men var går den gränsen? Hur illa får situationen 
vara för ett barn innan samhället griper in? Och hur mycket skulder får man ha innan 
samhället träder in med någon form av hjälpåtgärd? Det kan nämnas att konsumtionen och 
skuldsättningen blivit en kugge i samhällsekonomin vilket ökar komplexiteten i synen på 
skuldproblem och hur dessa ska förebyggas eller behandlas. 

Likheter mellan kurserna är att de båda vänder sig till yrkesverksamma socionomer 
som önskar fördjupa sina kunskaper. Det innebär att bygga vidare på den kunskap de redan 
har tillgodogjort sig i sin grundutbildning och den erfarenhetskunskap de har genom sitt 
yrkesarbete. Hur påverkar detta utformningen av pedagogiken? I båda utbildningarna 
handlar det om ett aktivt konstruerande av kunskap utifrån egna praktiska erfarenheter, 
teori och forskning (Döös 2004). Socionomerna ska utveckla sin professionalitet, vilket 
bland annat handlar om förmågan att integrera olika kunskapsformer såsom teoretisk 
kunskap, personlig kunskap, erfarenhetskunskap, procedurkunskap och kunskap om 
aktuell forskning (Drury-Hudson 1999). Den professionella utvecklingen är ett växelspel, 
en ständig process som aldrig tar slut, man fortsätter att lära så länge man är verksam (jfr 
El Gaidi 2007; Killén 2008). Gemensamt för båda kurserna är dessutom betydelsen av 
reflektion över praktiken, identifiering av egna kunskapsbehov, reflektion över sig själv, 
sina egna värderingar och förgivettaganden samt etiskt och professionellt förhållningssätt. 
Ytterligare aspekter gäller en könsmedveten och en normkritisk pedagogik. Betydelsen av 
kön behöver problematiseras såväl i den pedagogiska situationen som i det sociala arbetes 
praktik (Bondestam 2004). Att arbeta normkritiskt innebär att synliggöra och ifrågasätta 
rådande normer, det vill säga idéer om vad som anses normalt respektive onormalt, vilka 
kan vara begränsande och förtryckande (Nilsson & Bengtsson 2011). En 
utbildningssituation bör också ge möjlighet att kritiskt våga syna det institutionella i 
praktiken till exempel ”självklarheter” i den organisation man arbetar inom (jfr Olstedt 
2004). 

Målgrupperna kan i båda fallen räknas som vuxenstudenter i den meningen att det i 
dessa fall diskuteras krav på arbetslivserfarenhet för att vara behörig till kurserna. Gruppen 
kan som grupp bidra till en läroprocess (Yorks & Marsick 2000:253). I samverkan med 
varandra kan även praktikers yrkeskunskap och lärares/forskares teoretiska kunskap 
interagera med och befrukta varandra i en dynamisk process som är utvecklande och 
berikande för båda parter Det är inte bara kursdeltagarna som lär utan även läraren 
(Karlsson 2008). I och med att kursdeltagarna har arbetslivserfarenhet finns det 
erfarenheter att både exemplifiera med, men också att kunna relatera till. Det innebär 
konkreta förhållanden som referensram som även kan påverka lärosituationen.  Shulman 
(1999) problematiserar det självklara synsättet att använda exempel, cases, för att lära sig 
något samtidigt som det finns ett förgivettagande att det går att lära sig något av dem, att 
de tillför läroprocessen. Egna arbetslivserfarenheter ger referensram, en förstärkt 
dimension med egna fall och erfarenheter som förhoppningsvis ger en ökad möjlighet att ta 
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tillvara både kunskap och reflektionsförmåga över exempel som används. De egna 
erfarenheterna kan omtolkas i ljuset av andras erfarenheter och tolkningar. Väsentligt är då 
att läraren har förmåga att skapa en trygg miljö där kursdeltagare vågar ta upp egna 
problematiska exempel och tillkortakommanden. Genom att få möjlighet att reflektera över 
olösta problem och svåra situationer tillsammans med andra yrkesverksamma kan 
kunskapen utvecklas (El Gaidi 2007). 

Att möta studenter med mer specifika arbetslivserfarenheter ställer krav på lärarrollen. 
Schyberg (2007) pekar på två olika förhållningssätt i lärarsituationen, antingen en mer 
uppifrånstyrd lärarcentrerad undervisning eller en mer studentcentrad och horisontell 
lärsituation. De tänkta studenterna i våra kurser har med sig olika livs- och 
yrkeserfarenheter som gör att vårt undervisningsperspektiv bygger mer på Schybergs 
studentcentrering med strävan efter en kommunikation som kännetecknas av dialog och en 
relation som präglas av studentaktivitet och delaktighet. Enligt Hedin (2011:42 f.) innebär 
lärarrollen i mötet med vuxenstuderande att skapa förutsättningar, underlätta lärande och 
understödja självständighet, att skapa en miljö där de studerande ”själva vill och vågar 
söka och pröva ny kunskap” (ibid s. 45). En aspekt av lärprocessen är också att 
motivationen för lärande förändras genom livet bland annat med ökad arbetslivserfarenhet 
(Evans & Waite 2010). 
 
Summering 
I arbetet med uppgiften har vi fokuserat på betydelsen av att reflektera såväl över utifrån 
vilket perspektiv ett fenomen problematiseras som över behov och initiering redan i ett 
planeringsstadium av en kurs eller utbildning. Kursplanerna är inte färdigutvecklade utan 
befinner sig på ett mer skissartat plan, men har varit ett hjälpmedel att konkretisera vilka 
olika aspekter en kursutveckling behöver innehålla. En kritisk reflektion kan gälla ifall vi 
med våra praktiska yrkeserfarenheter som socionomer kommer för nära våra respektive 
områden. Kan för mycket förförståelse gå ut över pedagogiken? I det sammanhanget känns 
behovet av både närhet och distans viktig för att hitta rätt i utformningen av ett kursutbud. 
Sammanfattningsvis framträder behovet av både kunskap och pedagogik för att hitta 
balansen som kan stimulera till en professionsutveckling. 
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Ämnesanpassad statistik. Fokus på motivationshöjande 
tillämpning 

 
Annika M. Rosengren, Inst. för kemi och biomedicin 

 
 
Inledning 
Statistikundervisningen står i dag inför stora utmaningar på grund av det stora behovet av 
statistiska kunskaper inom till exempel naturvetenskap, teknologi, ekonomi, medicin och 
utbildning (Lindsay, Kettenring, och Siegmund 2004). Det ökande behovet av dataanalys 
beror till stora delar på den ökade datorkapaciteten som möjliggör stora datainsamlingar. 
Brown & Kass pekar på det faktum att nära nog alla kursplaner i statistik baseras på en 
gammalmodig syn på att statistikkurser ska syfta till att utbilda statistiker som kan hantera 
alla sorters data (Brown och Kass 2009). Detta kan vara en bra strategi i vissa kurser, men 
i de utbildningar där studenternas huvudintresse finns inom andra områden än matematisk 
statistik är det lätt att studenterna tappar fokus då syftet samt tillämpningsområdena blir 
otydliga (Garfield och Ben-Zvi 2007; Zetterqvist 1997). 

En kurs i statistik utformas många gånger traditionsenligt genom att dela upp kursen i 
föreläsningar och övningstillfällen. Läraren presenterar teorierna bakom statistiken på 
föreläsningarna och studenterna tillämpar dessa teorier genom att lösa räkneuppgifter. 
Räkneuppgifterna är ofta starkt förenklade från verklighetens komplexitet och på vissa 
kurser till och med skilda från studentens intresseområde när man ser till den direkta 
tillämpningen (Degerblad et al. 2005). Det finns undersökningar som tyder på att 
uppdelningen av kurser i olika moduler ger tydlighet, men att övningsuppgifternas karaktär 
bör vara mot studenternas intresseområden och av en sådan komplexitet att de inte blir 
banala siffror enbart konstruerade för att behandlas med en statistisk metod (Brown och 
Kass 2009; Zetterqvist 1997; Degerblad et al. 2005). Min erfarenhet från 
statistikundervisning* pekar även den på att en ännu tydligare fokusering mot 
tillämpningar och komplexa datorövningar samt projektarbeten ökar studenternas 
motivation att lära och därmed även ta till sig de teoretiska bitarna i en sådan kurs. Denna 
erfarenhet finner även stöd i pedagogisk psykologi där man pekar på det faktum att det inte 
är tillräckligt att lyfta fram teorier eller gå igenom grundläggande konstruktioner för att 
sedan ge några enkla exempel, utan det är av stor vikt att studenterna känner sig 
motiverade att lära och detta uppnås delvis genom komplexa övningsuppgifter som ger en 
ökad vilja att lära (Ames 1990). 

Zetterqvist diskuterar ingående hur man gör statistikkurser attraktivare genom att 
fokusera på tillämpningar (Zetterqvist 1997). Hon presenterar hur en ny statistikkurs 
genomförs genom användandet av moduler uppdelade på flera tillfällen var. Modulerna är 
blandningar av traditionella föreläsningar, seminarier, beräkningar, datorövningar och ett 
projektarbete. Brown & Kass beskriver i en nyligen publicerad artikel vikten av att 
utveckla det statistiska tänkandet och att kurserna bör vara fokuserade på tillämpning och 

                                                 
* Författaren har undervisat i statistik på universitetsnivå sedan 1999. 
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hur problemlösningen ska öka intresset för den teoretiska bakgrunden till de statistiska 
metoderna (Brown och Kass 2009). Det finns arbeten som beskriver olika sätt att 
underlätta för studenten att förstå statistiken på ett djupare plan, det vill säga man utvecklar 
studentens statistiska tänkande (Bransford, Brown, och Cocking 2000; Garfield och Ben-
Zvi 2007). 

I arbetet som jag presenterar här beskriver jag inte bara hur ett tydligare fokus mot 
tillämpning kan höja motivationen hos studenter som läser en statistikkurs. Jag beskriver 
även hur detta arbetssätt kan öka studenternas förståelse av den bakomliggande teorin. 
Slutligen diskuteras möjliga förändrings- och utvecklingsprocesser för att inom det 
statistiska området nå fram till kritiskt tänkande individer. 
 
Syfte  
I detta arbete avses att studera hur man genom att inleda statistikundervisning med ett 
tydligare fokus på tillämpning kan öka studenters motivation att sätta sig in i den teoretiska 
bakgrunden till de olika statistiska metoderna. 
 
Frågeställning 
Hur kan jag förändra statistikundervisningen så att studenten kan behålla fokus och 
intresse genom hela kursen samt efter genomförd kurs uppvisa en fördjupad insikt i hur 
statistik ska tillämpas i dennes vetenskapsområde? 
 
Bakgrund 
Enligt ett flertal studier har det funnits en tendens till att statistikundervisningen genomförs 
med tanken att studenten först ska förstå för att därefter göra (Garfield 1993; Giesbrecht 
1996; Iverson 1992). Författarna till dessa studier pekar på att detta sätt att undervisa med 
fördel kan vändas till motsatsen, först göra och sedan förstå. På detta vis kan läraren visa 
studenten värdet av att känna till teoretisk underbyggnad av metoderna genom att ta upp 
verkliga problem till diskussion. Genom att ge studenterna möjligheten att diskutera 
verkliga problem som inte har en entydig lösning kan man även hjälpa studenten att 
utveckla ett statistiskt sätt att tänka (Giesbrecht 1996). Brown & Kass diskuterar också 
möjligheten att införa disciplinöverskridande övningsuppgifter, något som ytterligare kan 
utveckla det statistiska sättet att tänka (Brown och Kass 2009). 

Garfield & Ben-Zvi skrev nyligen en översiktsartikel om forskning och slutsatser 
kring hur studenter lär sig statistik (Garfield och Ben-Zvi 2007). I artikeln går författarna 
igenom tre steg studenten kan befinna sig på i sitt statistiska lärande (B. L. Chance 2002; 
Garfield 2002; Groth 2003; Rumsey 2002). Dessa tre steg kan beskrivas som: 
 

Statistisk läskunnighet - att förstå och använda grundläggande språk och 
verktyg för statistik: att veta vad grundläggande statistiska termer betyder, 
förståelse och användning av enkla statistiska symboler samt känna igen och 
kunna tolka olika representationer av data. 
Statistiskt resonemang - att förstå och kunna förklara statistiska processer och 
att kunna tolka statistiska resultat. 
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Statistiskt tänkande - att förstå hur statistiska modeller används för att 
simulera slumpmässiga fenomen samt att förstå hur data tas fram för att 
uppskatta sannolikheter och känna till när, hur och varför befintliga verktyg 
kan användas, och att förstå och utnyttja samband inom ett problem för att 
planera och utvärdera undersökningar och dra slutsatser. 

 
Dessa tre lärandenivåer kan ses som olika förståelsetrösklar inom statistik. Vid 
utformandet samt genomförandet av kurser bör man vara medveten om dessa olika grader 
av förståelse. 

Trots att Giesbrechts artikel är från 1996 och således har ett antal år på nacken, tar han 
upp flera punkter som fortfarande känns aktuella och som jag upplever som problematiska 
i statistikkurser. Han skriver om ”matematikfobi” och hur man ska närma sig studenter 
som känner oro inför matematiska formler och resonemang. Han tar även upp behovet av 
praktiska övningar för att lära känna samt för att utforska formella begrepp. Han pekar 
även på vikten av att studenterna känner att det finns en verklighetsanknytning vid 
dataanalysen, det vill säga att övningarna inte bara är skolboksexempel anpassade till att 
vara enkla att utföra beräkningar på. Just när det gäller statistikundervisning torde 
verklighetsanknytningen inte vara ett av de större problemen. Litteraturen pekar dock mot 
en ”hönan och ägget”-problematik genom att det finns en meningsskiljaktighet kring om 
teorin eller problemlösningen bör komma först i en kurs i statistik (Turner, Warzon, och 
Christensen 2011). 
 
Att utveckla statistiskt tänkande 
Jag har tidigare i denna rapport nämnt att det är viktigt att utveckla studenternas statistiska 
tänkande. Hur kan vi då rent praktiskt gå till väga vid genomförandet av en kurs i statistik 
för att uppnå statistiskt tänkande studenter? Garfield & Ben-Zvi ger en mycket bra 
beskrivning av principerna för hur studenter lär statistik (Garfield och Ben-Zvi 2007, 
2008). Bland annat skriver de att för att en student ska lära måste studenten bygga 
kunskap, vara aktivt och praktiskt engagerad samt naturligtvis visa en förståelse för 
grundläggande teoretiska begrepp. 
 
Lärande genom att bygga kunskap 
Undervisning är inte att berätta och lärande är inte att memorera. Oavsett hur tydlig läraren 
eller kurslitteraturen är, kommer studenten att förstå materialet först efter att han/hon byggt 
sin egen förklaringsmodell. Kunskap byggs genom att studenten tolkar information som 
han/hon sedan kopplar ihop med ny information. Nya idéer accepteras först när studentens 
gamla idéer motbevisas eller visar sig vara ineffektiva. 
 
Lärande genom aktivt engagemang 
Genom att främja aktivt engagemang hos studenten uppnår man en större motivation till att 
vilja lära. Forskning på detta område visar att man kan uppnå aktivt engagemang genom 
bland annat att låta studenterna arbeta i smågrupper för att lösa problem. Att arbeta i 
smågrupper om tre till fyra personer är dock inte nog för att uppnå den högre graden av 
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statistiskt tänkande utan läraren har en viktig roll i att lyssna på hur studenten resonerar 
samt ge återkoppling på detta (Perkins och Saris 2001).  
 
Lärande genom att göra 
Ett praktiskt engagemang kan innebära aktiviteter, såsom till exempel att i grupp eller 
enskilt lösa problem, arbeta med problemlösning vid datorn eller att genomföra 
projektarbeten. Det finns forskning som pekar mot att studenter lär sig bättre om de utsätts 
för problem som kräver att de tänker kritiskt, måste analysera information, kommunicera 
idéer, argumentera och hantera nya situationer. Genom att bara upprepa lösningar av enkla 
problem uppnås inte förbättrade kunskaper eller djupare förståelse (Brown och Kass 
2009). 
 
Lärande av grundläggande begrepp  
Grundläggande statistisk teori har visat sig vara svår att förstå för många studenter. Man 
har även visat att det finns studenter som kan utföra beräkningar och svara på frågor trots 
att de visar på en oförståelse av grundläggande idéer och koncept. Därför är det av stor vikt 
att tid ägnas åt att utreda den grundläggande statistiska teorin genom att studenten får sätta 
ord på olika begrepp (Garfield och Ben-Zvi 2007).  
 
Datorprogram som hjälp för att utforska data  
Genom möjligheten att använda datorprogram för att analysera data vid problemlösning 
kan man hjälpa studenterna att förstå grundläggande statistiska begrepp. Till exempel kan 
studenterna utveckla en förståelse för den centrala gränsvärdessatsen genom att bygga 
olika befolkningsgrupper och observera fördelningarna av statistik när den beräknas från 
stickprov som tas från dessa populationer (Ben-Zvi 2000).  
 
Lärande genom återkoppling  
Lärandet ökar om studenterna har möjlighet att under en statistikkurs uttrycka samt få 
återkoppling på sina idéer. Det är viktigt att återkopplingen är konkret och kommer då 
studenten är intresserade av den (Garfield och Chance 2000). Vid planerandet av 
statistikkurser är det således viktigt att tid avsätts för återkoppling samt reflektion och 
ytterligare försök. Ytterligare förslag som kan öka lärandet är att ett projektarbete kan 
genomföras uppdelat i flera kontrollpunkter för att ge studenten möjlighet till återkoppling 
samt korrektion av eventuella fel innan arbetet skall slutbedömas och betygsättas. 
 
Matematikens roll i undervisningen 
Statistik som ämne kallas ofta matematisk statistik och av det namnet är det inte svårt att 
ana att ämnet kräver en viss matematisk bakgrund. Majoriteten av de studenter som jag 
undervisar i statistik i dagsläget har inte bara en begränsad kunskap i matematiska 
metoder, i vissa fall kan jag även ana en rädsla för matematiska uttryck. Tidigare studier av 
studenters svårigheter att lösa problem inom kemiundervisning tyder på att svårigheter 
med matematiska problem ofta härrör från brister i den matematiska grundpelaren och inte 
svårigheter att tillämpa matematiken på praktiska problem (Bangash och Mustafa 2002; 
Potgieter, Harding, och Engelbrecht 2008). Studenter som känner oro inför sina 
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möjligheter att slutföra en kurs, eller att grundligt förstå den teoretiska basen i en kurs kan 
reagera antingen genom att helt enkelt rulla upp skortärmarna och börja jobba eller så kan 
studenten slå ut med armarna och resignera inför den övermäktiga uppgiften (Eppler och 
Harju 1997). Hedin skriver i kapitel tretton i sin bok Lärande på hög nivå om självtillit 
och tilltro till sin egen förmåga och hur viktigt det är att läraren uppmuntrar studenten för 
att motivera studenten till att kavla upp skjortärmarna och börja jobba när uppgiften börjar 
bli motig (Hedin 2006). 

Olika studentgrupper har olika matematikkunskaper med sig in i en statistikkurs. Det 
är därför av vikt att känna av, inte bara förkunskaperna utan även, graden av 
”matematikfobi” hos studenterna. Jag har under många år genomfört statistikkurser för en 
rad olika studentgrupper såsom till exempel: blivande ingenjörer, kemister, biologer samt 
forskarstuderande inom optometri, organisk kemi, biokemi, biologi och akvatisk ekologi. 
Vid planerandet av dessa kurser har jag ofta fastnat i gamla strukturer då det gäller 
kursupplägg och kursplanering. Jag har försökt att anpassa de exempel samt 
övningsuppgifter som används inom kursen, men ibland har ändå upplägget av kursen 
känts som ett hinder i den stora förändringen mot tillämpning. Undervisningen på 
ingenjörsprogrammen skilde sig en hel del från undervisningen för kemi- och 
biologistudenterna genom inte bara karaktären på problemen utan framförallt hur teorin 
presenterades. Då ingenjörsprogrammen inleddes med ett flertal matematikkurser, saknar 
kemi- och biologiprogrammen i stora delar matematikkurser så den statistiska teorin kan 
inte framställas på exakt samma sätt. Ett såpass enkelt matematiskt uttryck som det 

allmänna sättet att presentera det aritmetiska medelvärdet, , kan göra att jag 

tappar studenter, dvs. de slår ut med armarna och resignerar, genom att de inte förstår den 
matematiska innebörden av summatecknet. Jag har genom övergången från att enbart 
undervisa på ingenjörsprogram till att mestadels undervisa på kemi- och biologiprogram 
tvingats till att anpassa undervisningen till en matematisk nivå som motsvarar studenternas 
förkunskaper. Detta har inte enbart varit av ondo utan har fått mig att tvingas att tänka i 
nya banor när det gäller undervisningen. Det är lätt att fastna i traditionella 
undervisningsmetoder av ren slentrian. 

Att studenterna har svårt att förstå innebörden av den matematiska formeln för det 
aritmetiska medelvärdet behöver inte vara det enda problemet när det gäller förståelsen, 
utan även förståelsen av konceptet medelvärde har visat sig vara problematiskt (Groth 
2003; Groth och Bergner 2006). 
 
Beräkningsprogrammens roll i undervisningen 
Den ökade tillgången på datorkraft har lett oss till det faktum att datamängden som ska 
behandlas statistiskt ofta är stor och oöverskådlig. Detta ställer krav på att en kurs i 
statistik även bör innehålla en tydlig genomgång av något av alla tillgängliga 
beräkningsprogram. Dock har det visat sig i studier att det inte bara finns en oro hos 
studenterna kring den matematiska behandlingen av data, utan studier har även pekat på en 
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oro att använda datorn som ett beräkningsverktyg (Gentle 2004; Rendulic och Terrell 
2000; Van Gundy et al. 2006).  

Det finns ett stort antal beräkningsprogram tillgängliga både som gratisprogram, 
program med öppen källkod, allmän egendom, tillägg till exempelvis Excel samt 
proprietärt program (List of statistical packages 2011). 

Ofta skiljer sig programmen åt genom vilka tillämpningsområden de är avsedda till, 
men de skiljer sig även åt genom användarvänlighet och pris. Ett axplock av tillgängliga 
beräkningsprogram som ofta används inom forskningen i naturvetenskap är: Excel, 
GraphPad Prism, Matlab, R, SAS, SPSS, Statistica, Unscrambler, osv. 
 
Genomförande av statistikkurser 
Nedan redogör jag för fyra viktiga faktorer att ta hänsyn till då man reviderar 
statistikkurser: 
 

Ämnesanpassning – Det är viktigt att kursens innehåll och material är 
utarbetat speciellt för studentgruppen.  
Undervisningsform – Börja med ett seminarium kring olika tillämpningar, 
utnyttja gärna möjligheten till avbrott för diskussioner i smågrupper. 
Föreläsningar med teoretiska beskrivningar bör komma efter att problemet 
har identifierats. 
Datoranvändning – Använd ämneskopplade övningsuppgifter för att göra 
mer verklighetsanpassade problem som ska lösas genom att utnyttja 
datorprogram. 
Examinationsform – Ett projektarbete fokuserat kring studentens eget 
intresseområde bör finnas integrerat i kursen. En kontinuerlig examination i 
projektform ska naturligtvis vara kopplad till kursmål. 

 
Ämnesanpassning 
Kursens innehåll och material bör utarbetas speciellt för studentgruppen. Flera studier 
pekar på vikten av att kursmaterialet är anpassat till studentgruppen såtillvida att exempel 
och övningar känns igen av studenterna och att de kan se sitt behov av att lösa liknande 
uppgifter i en påföljande kurs eller rent av i sin senare yrkesutövning (Cobb 1993; 
Goedhart och Verdonk 1991; Zetterqvist 1997).  

Hänsyn bör också tas till de studenter som känner en rädsla för matematiska uttryck, 
samt de studenter som har svårigheter att koppla det matematiska språket till 
tillämpningsområdet. Genom att ge studenten en koppling mellan de matematiska 
uttrycken och vad det kan betyda i olika praktiska sammanhang kan man undvika den 
”matematikfobi” som har noterats. Forskning visar att nätbaserade diskussionsforum 
påverkar studentens förståelse av matematiken på ett positivt sätt. På dessa nätbaserade 
diskussionsforum kan läraren även lägga upp material som förklarar grundläggande 
begrepp i ett ämnesanpassat sammanhang. 
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Undervisningsformen 
Studentens motivation är en grundförutsättning för inlärning (Ames 1990; Hedin 2006; 
Turner et al. 2011). Att möta studentens behov handlar i mångt och mycket om att skapa 
ett aktivt lärande som upplevs motiverande. Hedin ägnar många sidor åt hur man 
uppmuntrar studentaktivitet, något som inte är helt enkelt i en statistikkurs som bedrivs 
genom föreläsningar, här blir det lätt envägskommunikation. Tidsbrist kan ibland ses som 
en förklaring till varför studentaktivitet under lektionstid inte uppmuntras i den grad det 
borde. Tidsbristen i kurser kan till viss del mötas genom att man delar in studenter i 
grupper om högst tre där man låter en del av grupparbetet ske lärarlöst. Perkins & Saris tar 
upp en intressant undervisningsmodell där man låter studenterna jobba i små grupper om 
två eller tre med övningar som sedan kan kopplas samman så att varje analys blir till en del 
i ett helhetsperspektiv (Perkins och Saris 2001). Deras angreppssätt stöds av forskning som 
visar på att lärande sker genom att man gör, i detta fall att man lär då man ställs inför ett 
problem.  

Jag föreslår att en kurs i statistik inleds med ett seminarium där studenterna genom 
diskussioner får ta upp situationer där statistisk kunskap är nödvändig. Påföljande övningar 
där olika problem löses i smågrupper bör följas av föreläsningar med teoretiska 
beskrivningar. Naturligtvis skall återkoppling finnas genomgripande genom hela kursen, 
denna återkoppling kan ske vid gemensamma seminarier så att alla studenter får möjlighet 
att ta del av samma information. 
 
Datoranvändning 
Använd ämneskopplade övningsuppgifter för att göra mer verklighetsanpassade problem 
som ska lösas genom att utnyttja datorprogram.  

Jag har märkt att det finns en risk att studenten, då läraren delar ut tillrättalagda 
övningsuppgifter för lösning på datorn, enbart fokuserar på hur man löser uppgiften och 
inte varför eller vad svaret betyder i sammanhanget. Min åsikt är att datorn ska användas 
som ett verktyg då studenten tillsammans med någon kurskamrat ska lösa ett av 
grupparbetena. Risken finns annars att studenten inte uppnår en högre lärandegrad än 
statistisk läskunnighet. 

När det gäller datoranvändande finns det ytterligare en dimension att lägga till 
problemet och det är handhavandet av ett statistiskt beräkningsprogram. Många studenter 
finner det svårt att stångas, inte bara med det rent statistiska problemet, utan även med hur 
data förs in i programmet, hur analysen sedan genomförs och slutligen hur utdata tolkas. 
Ett användarvänligt statistikprogram förkortar inlärningstiden och minskar 
inlärningströskeln, men kostar ofta en betydlig summa för universitetet. Man får som 
lärare helt enkelt göra en avvägning om fördelarna med ett gratisprogram såsom till 
exempel R uppväger nackdelarna. R är ett kommandostyrt statistikverktyg som är 
uppbyggt av moduler och kräver minst en femveckorskurs innan studenten behärskar att 
använda det i problemlösning. Vid jämförelse mellan R och GraphPad Prism, som vi i 
dagsläget använder inom de grundläggande statistikkurserna, kan man se en tydlig skillnad 
inte bara i användarvänlighet utan även i kostnad för universitetet. R kostar 0 SEK/år 
medan GraphPad Prism 2011 kostade ca 2000 SEK/år för en enanvändarlicens. 
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Examinationsform 
Ett projektarbete fokuserat kring studentens eget intresseområde bör finnas integrerat i 
kursen. En kontinuerlig examination i projektform ska naturligtvis vara kopplat till 
kursmål. Det är viktigt att i examinationsuppgiften testa om studenten har uppnått statistisk 
läskunnighet, om studenten kan föra ett statistiskt resonemang eller om studenten utvecklat 
ett statistiskt tänkande. Projektarbetet bör lämnas in skriftligt i form av en rapport. Denna 
rapport ska bedömas tillsammans med en muntlig presentation på ett seminarium. 
 
Slutord 
För många studenter finns inget självändamål i att lära sig teoretisk matematisk statistik. 
Varför inte se statistiken som den verktygslåda det är. Allt man behöver behärska är vilket 
verktyg som behöver plockas fram, i vilken situation verktyget ska användas samt hur man 
använder verktyget för att på bästa sätt uppnå ett hållbart och professionellt resultat. 

I denna rapport ges en inblick i hur forskningen inom statistikdidaktik ser på skiftet 
från det rena ämnet matematisk statistik till ämnesanpassning av statistikundervisningen 
och hur man genom tillämpning av de statistiska teorierna på ämnesnära problem kan öka 
det statistiska tänkandet. Min fasta övertygelse är att statistikuppgifter samt det statistiska 
tankesättet bör vara ett ständigt återkommande moment i alla utbildningar. Om vi som 
utbildare av kritiskt tänkande individer kan få varenda student att integrera statistiskt 
tänkande i varje slutsats som dras har vi kommit långt på vägen mot kritiskt reflekterande 
studenter. 

Att uppnå ett statistiskt tänkande innebär inte bara att mekaniskt kunna genomföra 
komplicerade statistiska beräkningar. Att uppnå statistiskt tänkande handlar om att kunna 
applicera statistiken på hela problemet i sitt sammanhang. Jag vill avsluta denna rapport 
med några visdomsord av den amerikanske matematikern Richard Hamming som i sin bok 
om numeriska metoder skrev: 
 

”The purpose of computing is insight, not numbers” 
                                                                          Richard Hamming (1962) 
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Syjuntan, workshopen och seminariet.  
Ett högskolepedagogiskt triangeldrama 

 
Lena Håkanson och Johanna Rosenqvist, Inst. för design och Inst. för musik 

och bild 
 
 
Inledning 
På designutbildningar och andra utbildningar med konstnärlig examen förenas 
universitetets gängse akademiskteoretiska sätt att arbeta med praktiskt arbete. Ibland kan 
det vara svårt att hitta arbetsformer som passar. Universitetets vedertagna former för 
seminarium och workshops är inte alltid de bästa arbetssätten för studenter som är 
praktiskt inriktade. 

Vi vill föra in syjuntans arbetssätt med de två övriga för att hitta en ny praktisk-
teoretiskt pedagogisk metod. Vi vill undersöka vår tänkta metods styrkor och svagheter 
och hitta tillfällen när studenterna skulle vara hjälpta att arbeta med metoden och där 
kanske till och med en ny typ av kunskap skulle kunna produceras. 

Varför har vi utgått från seminarium, workshop och syjunta? De två första 
arbetsmetoderna är universitetets vedertagna metoder. De fungerar ofta bra, men kan 
ibland användas slentrianmässigt i undervisningen. Syjuntan är en komplex företeelse. 
Innan kvinnor började lönearbeta var syjunta ett sätt för kvinnor att träffas utanför 
hemmet, men även för kyrkan att ha en viss kontroll. Under 1970-1990-talen ansågs 
syjuntan vara en förlegad företeelse som ofta förlöjligades. Sedan cirka 10 år tillbaka har 
syjuntan fått ett uppsving och antagit helt nya former, bland annat genom att använda sig 
av internet. 
 
Tidigare forskning   
Som en del av det reflexiva samtalet är såväl seminariet som workshopen undersökta i ett 
högskolepedagogiskt forskningssammanhang. Den tidigare forskning vi vill lyfta fram här 
behandlar främst samtal om konst som grund för lärande i högre utbildning samt metoder 
för att undersöka designprocessen som arena för kunskapsutbyte. 

Forskning om konst och lärande har bedrivits av Ann-Marie Edström som i 
avhandlingen Learning in Visual Art Practice skriver om ateljésamtalet som metod. 
Ateljésamtal innebär inte bara att samtala om konst i allmänhet utan de används för att i 
dialogform utveckla det självständiga kunskapande som konststuderande vid svenska 
konsthögskolor utför. I sin forskningsöversikt poängterar hon att det verbalspråkliga – att 
formulera sig kring det man gör – har fått en framträdande plats i den konstnärliga 
praktiken (Edström 2008, s 60).  

Hon refererar till att den vetenskapliga och den konstnärliga världen har närmat sig 
varandra i sin samexistens i den högra akademiska världen och refererar till Malmö 
Konsthögskolas rektor Gertrud Sandqvist som har påpekat: “Också forskare är kreativa. 
Också konstnärer tänker.” (Sandqvist 2002, s 6) Men Edström fortsäter att hävda en 
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åtskillnad mellan en konstnärs och en forskares arbete, till exempel genom att använda 
benämningen ”utforskare” om konstnären (Edström 2008, s 66). 

I den forskning som Bo Westerlund refererar till när han undersöker designprocessens 
metoder vill han framförallt framhäva dem som tar aktionsbaserade metoder till hjälp för 
kunskapande. En viktig skillnad gentemot det som Edström skriver om i fråga om 
konstnärsutbildningarna är att det i de av henne beskrivna samtalen är det resultatet 
konstverket som är viktigt och samtalet om det är ett verktyg. Med fokus på kunskap i 
handling får Westerlund designens kunskapande grundimperativ att framträda. Det vill 
säga att design är ett förslag på en lösning på ett problem som man tillsammans med den 
tänkta målgruppen kan undersöka, genom de erfarenheter designern har av lösningar samt 
med olika former av gestaltandet som kommunikationsmedel (Westerlund 2009, s 32. Jfr 
Lawson 1997). 

Både det som skrivs om konst inom högre utbildning som det som skrivs om design 
som form för lärande utgår från idéer om den reflekterande praktikern (Schön 1987). 
Schön skriver i sin inflytelserika studie Educating the Reflective Practitioner om hur det 
reflekterande handlandet kan vara en undervisningsform inom en konstnärlig praktik; hur 
en reflexiv praktik kan utveckla professionsfärdigheter och hur den i sin tur kan vara en 
länk mellan den professionella praktiken och den akademiska världen. Det är den trygga 
utprövningsmiljön som utbildningens ”Praktikum” måste erbjuda (Schön 1987, s 170ff). 
På så sätt får studenterna med sig ”verklighetens” komplexitet och utmaningar i en miljö 
där de vågar ta risker, göra nya erfarenheter och skapa nytt kunnande för att skapa sig en 
repertoar av möjliga arbetssätt och erfarenhet. 
 
Seminariet 
Det som vi efter många års seminarieerfarenheter kan konstatera är att en av seminariets 
omedelbara fördelar är att man samlas kring redan lästa texter - att kunskap görs vid 
sittande bord av alla som deltar i seminariet. 

Seminariets fördelar är en studentaktiverande undervisningsform (Hedin, s 98). Det 
förutsätter dock att läraren erbjuder studenterna utrymme att aktivera sig (Hedin, s 98). 
Och av studenterna krävs förberedelse; samarbetsförmåga; kommunikationsförmåga; 
närvaro och att de bidrar till diskussionen (Hedin, s 99). För att seminariet ska bli 
aktiverande krävs av lärarna ”uttalat fokus och mål med tydliga instruktioner och 
uppgifter” för hur studenterna ska kunna bidra till sitt eget och andras lärande (Hedin, s 
99). Bland de exempel som Hedin ger på vad läraren ska uppmana studenterna till är 
förberedelser samt ansvarstagande för delar av presentation och diskussion av litteraturen. 
Sammanfattningar och utvärderingar är andra aktiviteter som rekommenderas (Hedin, s 
101f).  

Bland praktiska tips som Hedin ger för att göra seminariet till lärande på hög nivå är: 
- att dra ner på det encyklopediska till förmån för fallstudier 
- att ge utrymme för självstudier i schemat 
- att arbeta med praktiska tillämpningar (Hedin, s 103)samt  
- att skapa en trygg miljö genom att exempelvis efterfråga studenternas erfarenheter och ge 
positiv feedback (s 106) 
 



 

  105 (184) 
 

Workshopen 
Workshop är en vanligt förekommande pedagogisk metod på universitetet, som kan se 
olika ut beroende på vilken utbildning och sammanhang den används i. I 
professionsutbildningar som designutbildningar är det en ofta förekommande metod som 
använts genom många årtionden. I vissa fall är workshop den enda metod som fungerar, 
som när beprövad, praktisk kunskap ska läras ut och tillämpas. Det finns många olika 
workshopmetoder. De flesta metoder är deltagarorienterade och har utvecklats de senaste 
65 åren (Jungk s.10). Exempel på en tidig metod är tankesmedjor eller think tanks. I dessa 
möts människor med liknande intressen och arbetar/ tänker/skriver tillsammans. Från 
början var dessa think tanks oberoende organisationer och sammanslutningar som träffades 
för att bilda ny kunskap, numera förknippar nog de flesta tankesmedjor med politiska 
åsikter och organisationer. I början av 1960-talet grundade Robert Jungk “Future 
workshop method”, en workshopmetod för att identifiera och lösa framtida sociala och 
globala problem (Westerlund s.39). “Co-operative inquiry” är ett annat exempel på en 
deltagarorienterad metod. Denna metod, som föddes på 1970-talet, utgår från att två eller 
flera människor undersöker olika situationer och ämnen efter en förutbestämd struktur, 
baserad på kunskap deltagarna redan har (Heron s.36). Att arbeta med “Learning-by-
doing” (Westerlund s.29) är vanligt i praktiska sammanhang, som i designyrket. Det kan 
även benämnas “Do-tank” (Westerlund s.37)  

Syftet med en workshop är ofta att lära sig och tillämpa en färdighet eller kunskap, 
använda en ny teknik eller metod eller att lösa ett problem (Wlodkowski, s.19). En 
workshop kan även vara av kritiskt granskande eller undersökande natur. En workshop har 
oftast tre delar: inledning, genomförande och sammanfattning/resultat. Ofta inleder ledaren 
med att visa eller berätta något som deltagarna sedan arbetar med enskilt eller i grupp. 
Praktiska övningar och så kallad ”brainstorming” är delar som ofta förekommer i 
workshopsammanhang. 
 
Hur lyckas man med en workshop? 
Som med all undervisning är förberedelser viktiga. Alla inblandade parter ska veta 
workshopens syfte och mål. Workshopledaren måste veta vad deltagarna har för 
förkunskap och eventuella förväntningar. Det är bra om ledaren vet så mycket som möjligt 
om deltagarna: om de känner varandra, vilken kulturell bakgrund de har, om det finns 
konflikter i gruppen etc. När ledaren förbereder workshopen bör de frågor enkla frågorna 
Vem? Hur? och Vad? få tydliga svar (Wlodkowski, s.22). Exempel: deltagarna ska efter 
genomgången workshop kunna tillämpa olika idégenereringsverktyg på ett effektivt sätt i 
sin designprocess. Att aktivt välja metod har stor betydelse för resultatet. Det är också 
viktigt att veta i vilket sammanhang workshopen ges samt tänka på hur resultatet ska 
användas, vilken typ av resultat workshopen genererar och vad det eventuellt kan leda till 
(särskilt i ”lösa problem”-workshop). Att följa upp workshopen på ett relevant sätt är 
också viktigt. Förutom bra planering behöver ledaren kunna motivera deltagarna både i 
inledningen och kontinuerligt under arbetet (Wlodkowski, s.21). För att workshopen ska 
bli en fungerande helhet är det viktigt att alla deltagarna är engagerade genom hela 
workshopen. Detta låter enkelt och självklart, men är inte det, då vi alla upplevt motsatsen. 
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Fallgropar 
Varför lyckas då inte workshopar alltid, det verkar ju vara en bra och flexibel metod? En 
första svårighet är att ordet inte är riktigt definierat: en workshop kan nästan vara vad som 
helst. Allt som inte är baserat på att läsa litteratur verkar kunna definieras som workshop. 
Hårdrar man det har inte ”vem, hur, vad” använts korrekt. Många mindre lyckade 
workshopar har misslyckats på grund av att ledaren fått ett otydligt uppdrag. Beställaren 
vill kanske ha något som lättar upp en konferens eller har orealistiska förväntningar på vad 
en workshop kan åstadkomma, speciellt om den inte följs upp. Tappar deltagarna 
motivation under workshopen eller kanske inte ens var motiverade när de kom dit finns det 
stor risk att resultatet blir dåligt. En missuppfattning kan vara att en workshop som baseras 
på praktiskt görande kan ”sköta sig själv” till större del än exempelvis ett seminarium 
verkar också finnas.  
 
Syjuntan 
Syjuntan är ett fenomen som funnits i samhället sedan 1840-talet då de första kyrkliga 
syföreningarna bildades. Det är inte en vedertagen pedagogisk metod, men vi vill i det här 
projektet försöka utnyttja dess fördelar i en universitetskontext. Så här beskrivs syjuntans 
födelse 1844 i Herrestad i ett anonymt citat i Anna Braws bok Kärlek, nål och tråd: 
 

“Det första och egentliga ändamålet är istället för pengars utgivande tjäna 
missionssaken med egna händer; den andra vinsten, som likasom osökt 
tillfaller föreningens medlemmar själva, är det nöje och den uppbyggelse, 
som de på samma gång hava, när de, alla livade av samma fromma anda, 
hava för sed, att, under det att de sitter samlade med sina arbeten, en av 
sällskapet läser antingen missionsberättelser eller andra för kristliga sinnen 
nöjsamma, uppbyggliga skrifter och däröver samtala” (Braw, 2009 s.7) 

  
  
Numera kan en kyrklig syförening beskriva sig som ”Uthållig vardagskreativitet i det 
godas tjänst” (Braw, 2009, s.5). Vi tänker osökt på ord som välgörenhet, välartadhet och 
välbefinnande. Välbefinnandet var naturligtvis inte uttalat förr, men det är den delen som 
fått syjuntan att överleva och utvecklas. Detta har konstaterats i forskning om och 
utredningar av handarbetets nytta (se Waldén 1994; 1996 och 1999). 

Den traditionella syjuntan är inte speciellt vanlig längre, även om kyrkliga 
syföreningar fortfarande finns kvar. Duktigheten som förknippas med den attraherar 
kanske inte de yngre generationerna. Däremot har det kommit nya sorters syjuntor: 
stickkaféer finns överallt, där fortfarande målet är att träffas, handarbete, dela idéer och 
fika. En helt ny sorts syjuntor har också bildats: nätbaserade. De bygger på det 
gemensamma intresset för handarbete och att man vill dela med sig av sina kunskaper, 
även om medlemmarna i dessa ofta löst sammansatta grupper inte träffas fysiskt. 

Hantverksutövande i olika former har fått ett otroligt uppsving de senaste 15 åren 
(Levine 2008, s.XVI). Detta nyvaknande intresse tar sig olika uttryck: allt från att lära sig 
olika tekniker, tankar runt hållbar utveckling till craft activism (Åhlvik och von Busch, 
2010, s.27). Knitta please är ett exempel på det senare (Levine 2008, s.100). Gruppen 
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bildades av Magda Sayeg i Austin, Texas 2005 som ”the original knitted graffiti crew”. 
Gruppen som tillsammans stickat gick ut i staden och satte upp de stickade formerna, likt 
graffiti med tags, för att ”Make this world more beautiful and interesting” (Waterhouse, 
2010, s.50). Detta har sedan fått efterföljare i hela världen som vi internet blivit 
inspirerade. Memory quilts, lapptäcken där släkt och vänner bidrar med varsin egenhändigt 
broderad lapp för att hedra deras vän som gått bort i AIDS är ett annat exempel på hur en 
hantverkstradition återupptas och förnyas.  

Det är vanligt beskrivet hur pratet stjäl en del av koncentrationen på sömnaden, att 
samtalet är i centrum, ja faktiskt så att det tar över (Norberg 1982). Vi har själva tidigare 
försökt beskriva erfarenheter av att simultant samtala och hantverka (se exv Rosenqvist 
2010). 
 
Modell: The Practice Based Working Circle 
Vi vill här presentera ett tänkt upplägg på en faktiskt, praktiskt lärtillfälle som förenar 
fördelarna av ett praktiskt kunnande med det teoretiska kunskapandet – en handarbetsjunta 
eller görandejunta. På engelska heter syjunta ”Working Circle” så vi har valt att laborera 
med namnet The Practice Based Working Circle. På grundval av vad vi ovan presenterat 
som grundbeståndsdelar i seminariet, workshopen respektive syjuntan vill vi ta med oss 
följande: 
 

• Seminariet: att bilda kunskap på plats, tillsammans.  
• Workshopen: att planera och tydligt presentera syfte och mål, att informera sig om 

förkunskap och förväntningar samt att följa upp.  
• Syjuntan: man sitter tillsammans och pratar och gör något med handen. 

 
Formerna för The Practice Based Working Circle tänker vi oss kan se ut så här: 
1) Praktisk förberedelse med studenterna/deltagarna med frågor som: Vad kan du göra 
under tiden som du pratar? Vad kan du göra under tiden som du lyssnar? Rundfråga: Vad 
kommer att störa andra? (exempel på aktiviteter som vi vet kan fungera: teckna; sy, tälja, 
luffarslöjda - dvs böja ståltråd, skulptera (i lera e dyl material). Ta gärna med testmaterial 
till förberedelse. Om man kan sitt handarbete så kan man koncentrera sig på det som sägs 
bättre.)   
 
2a) Förbereda studenterna/deltagarna på något av skillnaden mot den mer kända 
undervisningsformen textseminariet: Du kommer inte att kunna sitta och bläddra i dina 
papper. Hur måste du läsa och förbereda dig på att presentera dina läsfrukter och 
funderingar kring texterna? (exempelvis sätta lappar och stryka för väldigt viktiga citat, att 
memorera huvudinvändningar och/eller skriva upp dem i punktform). Det kan också vara 
ett planeringsmöte eller ett problemlösarseminarium (då har seminarieledaren ordförande 
och/eller minnesantecknarfunktion). 
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2b) ej lärarlett moment: modellskapande, skissande, hantverkande, skulpterande samtidigt 
som några läser ur ett urval av texter. 
  
3) Det sista, mest seminarieliknande mötet börjar med att samtalsledaren hälsar 
välkommen och introducerar formerna, kollar att alla har något för händer. Inled med en 
runda baserat på en kort fråga, t ex om det är flera texter: Vilken av texter vill du fokusera 
på? Eller, om det bara finns en text eller ett problem som seminariet: Vilken aspekt av 
texten/problemet vill du ta upp? 

Att alla har något för händer är bara viktigt till att börja med. Sedan måste the 
Working Circle kunna utvecklas till det deltagarna behöver den till. Det viktiga är att 
samtalstråden går runt bordet. Läraren är igångsättare, samtliga samlas i görande. 
 
Sammanfattning och diskussion 
Seminariet, workshopen och syjuntan är tre olika former för möten över kunskapande. 
Syjuntans metod att ha något för händer under samtal aktiverar hand och tanke. 
Workshopens tydliga ledaransvar för det praktiska arbetets mål och kreativa lösning under 
de ramar som står till förfogande. Seminariet är den gängse akademiska formen för en väl 
förberedd diskussion. 

Vår metod The Practice Based Working Circle förenar de tre och erbjuder en lösning 
på dilemmat att det mycket praktiskt som behöver göras samtidigt som en hel del litteratur 
behöver läsas in och diskuteras. Det viktiga är att kunskapandet - det teoribaserade såväl 
som det praktikbaserade - görs vid sittande bord. Vi tänker oss att formerna för det kan se 
ut så här:  
 
2- 3 ggr, modellskapande, skissande, hantverkande, skulpterande samtidigt som några läser 
ur ett urval av texter eller samtal runt redan lästa texter. 
1- 2 ggr samtalstråden går runt bordet.  
 
Vi vill utpröva metoden The Practice Based Working Circle med designstudenter samt 
bildlärarstudenter och tänker arbeta för att möjliggöra detta. Vi tror att det kan bidra till att 
avdramatisera det akademiska samtalet för studenter samt förena teori och praktik. 
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Kommunikation på distans. En studie om web-verktyg och 
metoder för kommunikation 

 
Marianne Henningsson, Inst. för psykologi 

 
 
Introduktion 
Kommunikation mellan lärare och student sker mer och mer via Internet genom olika 
lärplattformar. Många studenter väljer att studera på distans och vissa kurser är helt web-
baserade, dvs inga personliga möten sker. Hur kan en bra kommunikation mellan student 
och lärare fungera i en sådan situation?   

Många universitet har antagit IT-policies, som visar på visioner för hur man vill arbeta 
med IT (informationsteknologi) i undervisningen. Vid Uppsala universitet antogs år 2000 
ett strategidokument där visionen var att ”Uppsala universitet skall vara, och uppfattas 
som, ledande inom IT-området. Det innebär för alla aspekter på IT att satsningar bör ske 
såväl på bredd som på spets och djärv, nydanande tillämpning” (Bengtsson, i Lee, 2010, 
s.38). Denna vision bröts dock ner till olika delmål där bl a följande föreslogs: ”IT skall 
användas för att göra undervisningen mer flexibel, allsidig och effektiv, för att 
effektivisera kursadministrationen och förbättra kommunikationen med studenterna” 
(Bengtsson, i Lee, 2010, s.38). I visionsdokumentet betonas vidare att IT i sig inte gör 
utbildningen bättre utan att det, för att studenterna ska uppnå goda resultat krävs en god 
pedagogik (Bengtsson, i Lee, 2010). 

I Linnéuniversitetets övergripande strategidokument under rubriken ”En attraktiv 
kunskapsmiljö” står bl a att Linnéuniversitetet ska ”- satsa på tillämpning och användning 
av digitala verktyg, flexibelt lärande och webbaserat utbildningsutbud” 
(Linnéuniversitetet, 2010). Vid universitetet används olika lärplattformar som t ex Moodle, 
Blackboard, First Class, Learngate m fl. Dessa lärplattformar kan användas i campuskurser 
som komplement samt i distans och web-kurser. 

De ämnen som jag själv undervisar i är psykologi och miljöpsykologi och dessa kurser 
är helt web-baserade. Kurserna i psykologi består av fyra delkurser och ges på helfart och 
halvfart. Dessa kurser är fristående och är på 31 – 60 hp. Kurserna i miljöpsykologi (hel- 
och halvfart) är också fristående och dessa ges på avancerad nivå. Kommunikation med 
studenterna sker på olika sätt, i huvudsak genom web-plattformen Moodle. Inom 
ovanstående kurser används också Adobe Connect och studenterna har där ett rum där de 
bl a kan ”mötas” och diskutera sina grupparbeten. Jag har i denna studie, som fallstudie, 
valt att analysera kommunikationen inom helfartskursen i psykologi. 
 
Denna studie syftar till  

• att undersöka vilka lärplattformar som används av lärare och studenter i kurser vid 
Linnéuniversitetet generellt.  

• för- och nackdelar med kommunikation genom lärplattformar undersöks också. 
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• att undersöka vilka metoder lärare använder för att kommunicera med studenterna 
under en kurs samt hur studenterna upplever att lärarna kommunicerar med dem,  

• att undersöka attityder till distansutbildningar hos studenter som studerar vid en 
distansutbildning i psykologi  

• att även analysera psykologistudenternas upplevda för- och nackdelar med 
kommunikation om grupparbeten genom lärplattformen Moodle.  

 
En diskussion kommer att föras kring hur en bra kommunikation mellan lärare och student 
kan ske via web. Frågan intresserar mig därför att web-baserad utbildning blir mer och mer 
vanlig och det är viktigt att de digitala verktygen fungerar på ett sätt som underlättar 
kommunikation mellan lärare och student.  
 
Lärplattformar 
En studie i USA jämförde 77 studenters uppfattning om Moodle och Blackboard 
(Machado & Tao (2007). De fick testa de båda plattformarna och svara på ett antal frågor 
om plattformarna. Resultatet visade att Moodle föredrogs i högre grad av studenterna än 
Blackboard, men det fanns ingen tydlig vinnare. Moodle ansågs lättare att hantera, men 
tack vare den kunskap som studenterna hade tidigare så kunde de lättare hitta i Moodle än i 
Blackboard. 

Enligt Hamuy & Galaz (2010) visar studier visar att universitet är ganska konservativa 
när det gäller att utveckla virtuella miljöer för lärande. En studie i Latin-Amerika, i 19 
länder i regionen, visade att infrastrukturen var mer inriktad mot information än 
kommunikation; 10 % använde web utan någon interaktion utan bara för att publicera 
information, 55 % genomförde informerande interaktion, t ex praktisk information om 
kurser, 20 % hade en konsultativ interaktion genom någon form av databas och 10 % 
bestod av kommunikativ interaktion genom synkrona eller icke-synkrona kanaler. 5 % 
erbjöd transactional interaktion, som t ex köpa böcker, delta i e-lärande eller blandad 
(blended) lärande genom web-teknologin (Hamuy & Galaz, 2010). Samma författare 
undersökte också 80 lärplattformars funktioner och Moodle placerade sig högt i den 
studien. Moodle ansågs vara kundvänlig, vilket skulle tillfredsställa det egna universitetets 
(Faculty of Agriculture and Urbanism i Santiago) behov. Det visade sig dock att Moodle 
var komplicerat och innehöll alltför många funktioner, så många gick tillbaka till att 
använda e-mail istället (Hamuy & Galaz, 2010). Resultaten från ovanstående studie kan 
skilja sig från resultat i Sverige. Olika kulturer och olika sätt att utveckla kommunikation 
inom länder kan medverka till att studien ovan bara till viss del kan jämföras med svenska 
förhållanden.  

En kartläggning av IT i skolan gjordes under 2011 (Karios Future, 2011, 
www.kariosfuture.com). Undersökningen genomfördes med en litteraturstudie, en 
enkätundersökning med ca 4000 deltagare, samt genom fokusgrupper och 
expertseminarium. Syftet var att kartlägga hur IT används i det pedagogiska arbetet, att 
identifiera framgångsfaktorer samt att skapa framtidsbilder för hur skolan kan se ut på 10-
15 års sikt. Studien visade att det finns en klyfta mellan ledning och klassrum, där 



 

  112 (184) 
 

förvaltningschefer, IT-strateger och rektorer är betydligt mer entusiastiska inför att 
använda IT i undervisningen än vad lärare och elever är. Studien visade också att det finns 
ett stort behov av kompetensutveckling. 4 av 10 lärare och elever tyckte inte att lärarna har 
tillräckligt bra IT-kompetens för att använda IT på ett bra sätt (Karios Future, 2011). 
 
Kommunikation nätbaserad utbildning 
Kommunikation innebär att människor meddelar sig och delar med sig av något, t ex 
innebörder, upplevelser, känslor, handlingar och värderingar. Språk och kommunikation 
gör det möjligt att möta andra människor, men också att bli medvetna om vad individen 
själv tycker (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Kommunikation innebär bl a information, 
påverkan, tanke, känsla och bekräftelse; med kommunikationen visar personen hur den 
upplever och reagerar på den person som han/hon pratar med.  

Kommunikation äger rum i ett fysiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt 
sammanhang, och det finns en tendens till att försumma det sociala perspektivet. Med 
fysiskt sammanhang menar Nilsson & Waldemarsson (2007) sådant som plats, tid och yttre 
händelser. Det psykologiska sammanhanget handlar om tankar, känslor, erfarenheter, 
förväntningar, behov, stress och fördomar.  Det sociala sammanhanget gäller identitet, 
relationer, makt roller och eventuella konflikter och det kulturella utgörs av de 
värderingar, attityder samt den världsbild och det språk som delas av en grupp människor 
(Nilsson & Waldemarsson, 2007).  

Wallace (2003) har kartlagt forskning kring web-baserat lärande och ett flertal 
experter uttrycker sin oro för att kvaliteten på dessa utbildningar blir sämre, fastän många 
vuxna studenter väljer att studera på distans. Enligt Wallace (2003) menar många forskare 
att den fysiska distansen i en nätbaserad miljö är nära relaterad till oron för kvaliteten i en 
dynamisk lärandemiljö. Detta innefattar förlusten av relationella kontakter, avsaknaden av 
face-to-face interaktion och den psykologiska distansen som är resultatet av dessa faktorer. 
Detta är allvarligare när man har en konstruktivistisk syn på lärande, där studenternas 
deltagande, interaktiva kommunikation, kollaborativa lärande, samhällsbyggande och 
webbaserat lärande fokuseras (Wallace, 2003). 

JungJoo (2011) menar däremot att det i web-baserade utbildningar inte på samma sätt 
som i utbildningar i klassrum förekommer att t ex bara en person gör sin röst hörd. I 
nätbaserad utbildning kan alla studenter få samma tid och kan därmed känna sig rättvist 
behandlade. JungJoo menar att en sådan lärandemiljö stärker rättvisa och demokrati. 
Kopplat till konstruktivistiskt lärande kan web-baserat lärande leda till en större samverkan 
och att gemensamt söka svar på frågor genom tillgänglighet till olika lärandekällor. När 
teoretiker och praktiker har blivit mer intresserade av hur man ska utveckla effektiv 
kommunikation för att eventuellt tillhandahålla ett hälsosam lärande samhälle, så dras mer 
uppmärksamhet till begreppet ”social närvaro”. Begreppet social närvaro kan definieras 
som att individen är medveten om andras närvaro (JungJoo, 2011).  

Lögdlund (2011) har undersökt kommunikationen mellan lärare och studenter, samt 
mellan studenter inom lokala lärcentra. Han menar att vissa studenter känner sig obekväma 
med videokameran och istället för att interagera och kommunicera med de andra så ställer 
de sig utanför denna. Detta motsäger den grundläggande idén om interaktion. Nätverk 
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bildas ofta under en utbildning genom lärcentra, men dessa nätverk fortsätter oftast inte 
efter det att utbildningen avslutats. 

Reneland (2009) har studerat studenters meningsskapande i nätbaserad högre 
utbildning. Syftet var att undersöka hur kombinationen av breddade rekryteringsinsatser 
och nya utbildningsformer påverkade studenters meningsskapande i en pedagogisk praktik. 
Undersökningen gällde kommunikation i två kurser där yrkesverksamma barnskötare 
deltog. Inom kurserna fördes en intensiv kommunikation, i ärenden som gällde kurserna 
såväl som privata angelägenheter. Reneland fann fyra olika huvudkategorier som 
kommunikationen kretsade kring: 1) deltagande – om engagemang i kursarbete, 2) 
positionering – studentidentitet och skapandet av en gruppkultur, 3) refererande – 
handlingar riktade mot andra praktiker och 4) förändringar – om kursinnehåll och 
uppgifter. I studien visade det sig att studenterna lade mycket tid på diskussion innan de t 
ex började strukturera en gemensam inlämningsuppgift. Denna studie visar stora 
möjligheter i integreringen av studenterfarenheter och nätbaserat lärande. Distansen i detta 
fall har medfört att studenterna kunde reflektera i skrivande vilket gör tankar till föremål 
för reflektion – både egna och andras (Reneland. 2009). 

Ett flertal författare menar att utbildningen står inför en radikal förändring idag.  
Digitala medier och nätverk har integrerats i utbildning liksom i samhället i övrigt. 
Undervisning sker på många olika sätt som t ex face-to-face i ett fysiskt klassrum, genom 
olika e-lärande metoder i distansundervisning eller kombinerat (Hamuy & Galaz, 2010). 
Enligt Vygotsky´s social constructivits´s learning theory, utgör interaktion en meningsfull 
interaktion när studenterna utvecklar lärande inom en virtuell miljö där utbildning 
interagerar mellan lärare och student eller mellan student och student, vilket leder dem till 
ett aktivt och delat kunskapsbyggande (Pettersson, 2005). Modellen nedan visar enligt 
Vygotsky´s teori hur interaktion mellan olika lärandemiljöer kan skapa utveckling: 
 

Kollektiva lärprocesser (förankrade i historisk, sociokulturell verksamhet: 
gemensam och distribuerad kunskap och kompetens) 

 
 
Aktuell kompetens 
 

 
Närmaste utvecklingszon 

 
Framtida kompetens 

 
Individuella lärprocesser (förankrade i kropp, medvetande, behov, motiv, 

känslor) 
 

 
Figur 1. Modell över hur utveckling av lärande kan ske när man interagerar med andra 
(Pettersson, 2008, s 109) 
 
Den aktuella kompetensen kan utvecklas med hjälp av andra till den sk närmaste 
utvecklingszonen vilken lyfter fram individens förmåga att dra nytta av erfarenheter från 
kommunikation och samarbete som ett avgörande moment i förhållande till utveckling och 
lärande. Inom den närmaste utvecklingszonen utvecklas de kollektiva lärprocesserna 
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medan de individuella lärprocesserna finns i den aktuella kompetensen och genom den 
närmaste utvecklingszonen leder fram till ytterligare kompetenser (Pettersson, 2008).  
 
Frågeställningarna i denna studie är: 

• Vilka lärplattformar används av lärare och studenter i kurser vid Linnéuniversitetet 
generellt?  

• Vilka för- och nackdelar med kommunikation genom lärplattformar finns?  
• Vilka metoder använder lärare för att kommunicera med studenterna under en kurs 

samt hur anser studenterna att lärarna kommunicerar med dem?  
• Vilken attityd har psykologistudenter, som studerar heltid på web, till 

distansutbildningar? Vilka för- och nackdelar finns?  
• Hur ser psykologistudenter på möjligheterna att kommunicera grupparbeten via 

Moodle? 

 
Metod 
Deltagare 
En enkät skickades ut till 1100 lärare och 30000 studenter vid Linnéuniversitetet våren 
2011. 542 lärare, varav 182 män och 340 kvinnor (20 skrev ej namn) svarade på enkäten 
(svarsfrekvens 49 %) och 1031 (svarsfrekvens 3 %) besvarade enkäten. Enkäten skickades 
ut centralt av IT-avdelningen på Linnéuniversitetet. I min studie har jag använt ett antal 
frågor om lärplattformar och metoder, vilka var relevanta för mina frågeställningar. 
 
Material 
Enkäten innehöll 24 frågor. Enkäten till lärarna handlade bl a om: vilka lärplattformar som 
används; hur föreläsningar och seminarier bedrivs; hur läraren kommunicerar med 
studenterna; hur kursmaterial tillgängliggörs; hur nöjda de är med lärplattformarna samt 
övriga kommentarer. 

Enkäten till studenterna innehöll i stort sett samma frågor men ställda på ett lite annat 
sätt bl a: vilka lärplattformar som används; hur kommunicerar läraren med dig? Hur får du 
tillgång till kursmaterial m m samt övriga kommentarer. 

Frågor som ställdes till studenterna i kursen psykologi, helfart, var följande:  
Vilka för- och nackdelar anser du finns med distansutbildning? Vilka för- och nackdelar 
anser du finns med kommunikation om grupparbeten via lärplattformen Moodle? 
 
Procedur 
Först räknade jag samtliga kurser vid Linnéuniversitetet som var på campus respektive på 
distans. Här använde jag mig av den senaste kurskatalogen. Vissa kurser fanns både som 
campuskurser och distanskurser. Enkätresultaten presenterades i Excel. Dessa filer 
konverterades till SPSS för beräkning. Svaren var kodade med skriven text, dvs när det 
gällde frågan om vilka lärplattformar som användes kunde man svara flera alternativ. För 
att få fram resultatet räknade jag samtliga svar som katagoriserades efter plattform. På 
frågan om hur de kommunicerar med studenterna kunde de svara Ja eller Nej (alternativen 
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var: e-post, pappersbrev, telefon sms, information på webben, studieadministrationen, 
Skype eller annan chat, Adobe Connect, videokonferens, Facebook eller annat externt 
forum, personligt möte, vid gemensam föreläsning i grupp, ingen kommunikation sker). 
Dessa svar behandlades i SPSS och kategoriserades efter kommunikationsforum (se tabell 
1-4).  

Studenterna i psykologi diskuterade frågan om distansutbildning vid ett Adobe 
Connect-seminarium i psykologi i början av ht11. De besvarade också via e-mail en fråga 
om för- och nackdelar med kommunikation via Moodle.  
 
Resultat 
Vid Linnéuniversitetet finns idag ett flertal lärplattformar. Dessa beskrivts i tabell 1. 
Sammanlagt  finns idag (ht 2011) 132 program på campus och 20 program på distans. När 
det gäller fristående kurser är 543 kurser på campus och 281 kurser ges på distans.  
 
Lärplattformar 
Lärare och studenter svarade på frågan: Vilka lärplattformar har du erfarenhet 
av/använder du? Lärarna och studenterna kunde ange flera plattformar. Procentsatserna 
har beräknats på antal svar, så t ex Moodle används av 59 % av de lärare som svarat på 
enkäten och av 54 % av studenterna.  
 
Tabell 1. Lärares och studenters användning och kännedom om lärplattformar. N = 542, 
studenter N = 1031. 

Fråga: Vilka lärplattformar har du 
erfarenhet av/använder du? 

Lärare 
Svaren visas i 
procent av antal 
svarande 

Studenter 
Svaren visas i 
procent av antal 
svarande 

Moodle 59  54 
Blackboard 44  37 
First Class 28  14 
Learngate 16  9 
ItsLearning 5  5 
Övriga lärplattformar som t ex. 
Fronter, Distansakademien 

8  9 

Har ingen erfarenhet av 
lärplattformar 

7  3 

 
 
Lärarna och studenterna använder i första hand Moodle, därefter Blackboard och First 
Class. Blackboard och First Class användes i lägre grad av studenterna jämfört med 
lärarna. Övriga plattformar användes sparsamt.  

Nedan följer ett urval av några av lärarnas och studenternas kommentarer om 
användning av lärplattformar. De svarade på följande frågor: Vad är du nöjd med när det 
gäller att hitta och förstå information och funktioner i lärplattformen, respektive Vad är 
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du missnöjd med när det gäller att hitta och förstå information och funktioner i 
lärplattformen 
 
Kommentarer från lärare 

Jag är nöjd med: ”anonym frågefunktion; mycket bra att ge information alla i 
kursen får samma information; information lagras lätt att gå tillbaka; man ser 
om studenterna varit inne; möjlighet att lägga till betygsmoment osv” 

 
Jag är missnöjd med: ”svårt för studenterna att lämna in flera dokument; 
hänger ofta upp sig; koppling till schema saknas; svårt att administrera 
bildhantering m m; går inte att lägga in inspelade föreläsningar för lite plats 
på servern; automatisk överföring av betyg till administratör; 
användarovänlig kan inte administrera själv; förstår inte alla funktioner i 
Moodle; inte logiskt uppbyggda; missar massor av meddelanden då jag har 
för många rum att bevaka osv”. 

 
 
Kommentarer från studenter 

Jag är nöjd med: ”Moodle känns lätt att använda när man väl kommit in; 
information från läraren är lättillgänglig; lätt att kommunicera med andra; 
Moodle är lätt att förstå även om olika lärare lägger upp på olika sätt 
nyhetsforum är bra och man kan ställa frågor till lärare och klasskamrater; 
någorlunda strukturerat dock inte alla lärare som har koll på tekniken; lätt att 
hitta och lätt att förstå”.  

 
Jag är missnöjd med: ”det sämsta är att lärarna inte drar full nytta av att 
använda sig av lärplattformarna och vi i kursen får påminna dem att lägga ut 
hjälpmedel där som de själva har lovat att göra; beror på läraren och dennes 
kunskap; jag förstår verkligen inte varför inte alla kan använda samma 
plattform så att man kan studera tvärvetenskapligt; svårt att hitta information 
på Blackboard svårt med undermappar; Moodle är rörigt svårt att hitta under 
alla mappar; ingen enhetlig layout olika kursansvariga lägger upp information 
på olika ställen; den generellt låga kunskapsnivån hos kursansvariga i hur 
verktygen ska användas osv”. 

 
Kommunikation under kursens gång 
Lärarna svarade på frågan: Hur kommunicerar du med studenterna under kursens gång? 
542 lärare svarade. Procentsatserna har räknats som andel av antal svar, dvs på frågan om 
personligt möte har 86 % av lärarna svarat Ja. Lärarna anser att de i huvudsak (86 % av de 
som svarat) kommunicerar med studenterna genom personliga möten. Samma fråga 
ställdes till studenterna men på ett något annat sätt: Hur kommunicerar läraren med dig 
under kursens gång? 
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Tabell 2. Visar resultatet av svaren på frågan: Hur kommunicerar du med studenterna 
under kursens gång?/ Hur kommunicerar läraren med dig under kursens gång? Lärare 
N=542, studenter N=1031. Resultatet visas i procent av antal svarande i respektive grupp. 

Hur kommunicerar du med 
studenterna under kursens gång?/Hur 
kommunicerar läraren med dig under 
kursens gång? 

Lärare 
Procent av antal 
svarande 

Studenter 
Procent av antal 
svarande 

Via plattformen 82  84 
E-mail 78  75 
Vid gemensam samling, t.ex. 
föreläsning i grupp 

73  62 

Personligt möte 69  32 
Via telefon eller sms 37  8 
Info på webben 30  42 
Via Adobe Connect 23  16 
Via Skype eller annan chat 17  7 
Via videokonferens 10  5 
Via studieadministratör 9  3 
Via pappersbrev 6  3 
Facebook eller annat webforum 5  2 
Ingen kommunikation sker - 1 

  
 
Både lärare och studenter kommunicerade i första hand via plattformen, i andra hand 
genom e-mail och i tredje hand via gemensam samling som t ex föreläsning i grupp. 
Skillnaden var störst mellan lärare och studenter när det gällde uppfattningen om 
kommunikation genom personliga möten. Här ansåg 69 % av lärarna att de 
kommunicerade med studenterna genom personliga möten medan 32 % av studenterna 
ansåg detta. Lärarna tyckte också att de korresponderade med studenterna genom telefon 
och sms (37 %) i betydligt högre grad än vad studenterna tyckte. Studenterna konstaterade 
att läraren informerade på webben, 42 %, mer än vad lärarna ansåg, 30 Adobe Connect 
använde de sparsamt, liksom Skype, annan chat eller videokonferens. Kommunikation via 
studieadministratör, pappersbrev eller facebook användes nästan inte alls. 
 
Psykologistudenters attityder till distansutbildning 
För- och nackdelar med distansutbildning diskuterades vid ett web-seminarium i psykologi 
under höstterminen 2011. Instruktioner om hur studenterna ska gå tillväga för att komma 
in i seminariet läggs ut på Moodle. Nedanstående resultat baseras på det seminariet som 
hölls med de studenter som studerar på heltid. Kurserna som ges på både helfart och 
halvfart är helt web-baserade. Kommunikation sker via lärplattformen Moodle och 
seminarierna genomförs med hjälp av Adobe Connect. Många av studenterna som deltar i 
halvfartskursen arbetar samtidigt heltid. Det finns även några av de studenter som deltar i 
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helfartskursen som arbetar heltid. Följande frågor ställdes: Vilka för- och nackdelar finns 
det med distansarbete för individen? 

Studenterna tyckte att det finns både för och nackdelar med att studera på distans. De 
största fördelarna var att de kände en stor frihet och att de kunde planera sin tid själva, 
arbeta när de ville och kombinera hemarbete, sociala aktiviteter och arbete på ett bra sätt. 
De ansåg att de slapp resa och att de kunde koncentrera sig bättre i sin hemmiljö. De kunde 
ha hela världen som arbetsfält och såg möjligheterna med utvecklad teknik.  

Det fanns också nackdelar med distansutbildningar. De största nackdelarna var, enligt 
studenterna, att man som student tar på sig för mycket, man kanske studerar på heltid, 
arbetar heltid och har ett flertal fritidsaktiviteter. Det kan leda till stress och utbrändhet. 
Det ställs stora krav på disciplin och man missar den sociala delen på jobbet. Man missar 
också spontana diskussioner och interaktionen med andra studenter, det blir inte detsamma 
över web-kameran. 
 
Psykologistudenters kommunikation via Moodle 
Studenterna diskuterar i huvudsak sina gruppuppgifter i särskilda forum på Moodle. 
Läraren kan därigenom följa hela deras diskussion och hur de kommer överens om 
arbetsfördelningen i gruppen. Gruppuppgifterna sammanställs till ett paper som lämnas in 
för varje grupp. Därefter gör gruppen en PowerPoint på presentation sin gruppuppgift som 
de presenterar vid ett web-seminarium, genom att använda Adobe Connect. 
Gruppuppgifterna diskuteras vid seminariet och samtliga kursdeltagare är med i 
diskussionen. En fråga sändes ut på e-mail till studenterna för att undersöka deras syn på 
för- och nackdelar med kommunikation via Moodle om grupparbeten inom kursen. Endast 
ett fåtal svar kom in på denna fråga. Dessa redovisas nedan. Vilka för- och nackdelar anser 
du finns med kommunikation om grupparbeten via lärplattformen Moodle? 

Fördelar är att läraren kan se diskussionerna och kanske snabbt komma med 
konstruktiv feedback. Nackdelarna är att det känns lite omständigt. Det är lättare att höras 
via Skype eller ha ett gemensamt dokument under Google Docs till exempel. 

Fördel är att man kan ta sig tid och lägga upp ett bra svar. Det blir inget missförstånd 
och onödigt babbel som det kan bli i direkt kommunikation. Nackdel är att lärplattformen 
är långsam, man vet inte när folk är inne och när man kommer få ett svar tillbaka. Vill man 
ha omedelbara svar så är ju Skype eller telefon det bästa. 
 
Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att dels undersöka vilka lärplattformar som var mest 
använda av lärare och studenter vid Linnéuniversitetet samt att analysera hur lärare och 
studenter kommunicerar med varandra under kursens gång. Ett annat syfte var att 
undersöka hur studenter i en psykologiutbildning ser på distansutbildning samt deras 
uppfattning om för- och nackdelar med att diskutera grupparbeten via Moodle. 
Diskussioner vid seminarier användes för att undersöka studenters attityder till 
distansutbildningar.. Resultaten i denna studie bygger bl a på en enkät som genomfördes 
av IT-avdelningen på Linnéuniversitetet under vårterminen 2011. Svarsfrekvensen för 
lärarna var 49 % medan det bara var en liten del av studenterna som svarade (3 %). 
Resultaten kan därför inte sägas representera alla studenter vid Linnéuniversitetet. I 
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Linnéuniversitetets strategidokument står att Linnéuniversitetet ska satsa på - ”tillämpning 
och användning av digitala verktyg, flexibelt lärande och webbaserat utbildningsutbud” 
(Linnéuniversitetet, 2010). Idag finns 132 program på campus och 20 program på distans. 
När det gäller fristående kurser är 543 kurser på campus och 281 kurser ges på distans. 
Dvs utbudet av fristående kurser på distans är stort vid Linnéuniversitetet.  

Ett stort antal lärplattformar används, även om de domineras av Moodle och 
Blackboard. I en studie av lärplattformars funktioner var Moodle den plattform s om 
placerade sig högst (Hamuy & Galaz, 2010). Moodle ansågs vara kundvänlig och 
lättillgänglig men av andra lite komplicerad beroende av alltför många funktioner. Detta 
stämmer överens med denna undersökning, vissa lärare ansåg att plattformen var svår att 
hitta i. Moodle ansågs vara lättare att hitta i jämfört med t ex Blackboard (Machado & Tao, 
2007). Moodle var den mest använda plattformen av alla i denna undersökning. Lärarna 
framförde i många fall missnöje med tekniken, men detta gällde de flesta plattformarna. 
Studenterna var i högre grad missnöjda med lärandeformen, dvs de var oroliga för att de 
skulle missa viss information. De menade att kursansvarig lägger upp informationen olika 
och på olika ställen, vilket kan göra det svårare för studenterna att hitta forum för att bl a 
kommunicera med sina studiekamrater. Någon student tyckte att det skulle vara bra om en 
och samma plattform användes av alla så att man kunde studera tvärvetenskapligt. Enligt 
kommentarer från studenterna så beror kommunikationen på plattformen i hög grad på den 
kursansvariges kunskap. Flera studenter menade att kursansvariga inte använder de 
funktioner som finns på plattformen utan skickar e-mail istället. Hamuy & Galaz, (2010) 
menade att detta inträffade vid ett universitet i Latin-Amerika, lärarna började skicka e-
mail istället för att använda plattformen.  

Många studenter menade att när de väl kom in i Moodle så var det lätt att hitta och det 
var lätt att hitta forum för kommunikation. Reneland (2009) menar att distansen kan 
medföra en större koncentration på skrivandet och att det kan vara positivt för lärandet. I 
en studie bland barnskötare som studerade på distans diskuterade studenterna flitigt med 
varandra. Diskussionerna gällde inte bara kursinnehållet utan även privata angelägenheter. 
JungJoo (2011) menar att det finns möjligheter för alla att göra sin röst hörd i en 
distansutbildning och att det kan vara mer demokratiskt än en campuskurs där t ex det kan 
vara några personer som dominerar. 

Om ett interaktivt lärande ska ske bör kommunikationen vara strukturerad och 
lättillgänglig. Eftersom studenterna upplevde att den personliga kommunikationen med 
lärarna var sparsam så blir kommunikationen via lärplattformarna mer viktig. Lärarna 
menade att de i hög grad kommunicerade med studenterna genom personlig 
kommunikation. Skillnaden mellan lärarnas och studenternas uppfattningar i denna fråga 
var stor. Möjligen kan det finnas tankar hos lärarna att kvaliteten på nätbaserade 
utbildningar kan bli sämre än vid campusutbildningar och att de därmed menar att den 
personliga kommunikationen är viktig. Enligt Wallace (2003) menar många forskare att 
den fysiska distansen i en nätbaserad miljö är nära relaterad till oron för kvaliteten i en 
dynamisk lärandemiljö. Detta innefattar förlusten av relationella kontakter, avsaknaden av 
face-to-face interaktion och den psykologiska distansen som är resultatet av dessa faktorer.  
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Studenternas tankar om distansutbildning visar att de tycker att det finns både för- och 
nackdelar med distansutbildningar. De största fördelarna, menade de, var friheten att själv 
lägga upp tiden som de ville, de kunde fritt planera när de skulle arbeta med sina uppgifter, 
de kunde vara i sin hemmiljö och behövde inte resa. Någon menade att distansutbildning 
var en förutsättning för att kunna studera t ex beroende på familjesituation eller på arbete. 
Nackdelarna var också många. Studenterna tyckte att det fanns en risk för att man blev 
ensam, att man missar den sociala interaktionen med andra studenter, att man aldrig känner 
sig ledig. Någon menade att detta kan leda till stress, utanförskap och brist på tillhörighet. 
Detta är viktiga frågor att ta hänsyn till när man arbetar med web-utbildningar. En 
utbildning på distans kan aldrig bli ”likadan” som en campusutbildning. Det behövs 
kompetensutveckling hos lärarna för att kunna utveckla ett nytt sätt att undervisa, att 
utveckla en kommunikation som kan leda fram till en web-utbildning där studenterna 
upplever att de tillhör en grupp och att de känner samhörighet med de andra studenterna. 
Det är viktigt att grupparbetena inom en kurs fungerar bra och att studenterna lär av 
varandra (Pettersson, 2008). Ett sådant lärande ska även kunna ske via web. 

I denna studie visade det sig att lärarna och studenterna hade helt olika uppfattning om 
hur de korresponderade med varandra när det gällde personligt möte. Lärarna menade att 
de i hög grad kommunicerade med studenterna genom personlig möten medan studenterna 
inte upplevde detta. Detta resultat skulle vara värt att studera vidare.  
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Studenters granskning av varandras texter. Ett pedagogiskt 
verktyg inom högre utbildning 

 
Lena Wennersten, Inst. för biologi och miljö 

 
 
Introduktion 
En viktig del inom all högskoleutbildning är att utveckla förmågan till akademiskt 
skrivande. Skrivandet utgör forskarvärldens kanske främsta verktyg för det gemensamma 
bygget av vår ständigt växande kunskapsbank och vårt behov av att dra nytta av och 
vidareutveckla andra forskares resultat. Förmågan att rapportera/kommunicera resultat av 
forskning är avgörande för forskningens existensberättigande, liksom för att förklara syftet 
med framtida projekt för att kunna argumentera för fortsatta anslag till forskning. Att lära 
sig skriva akademiska texter, ”learn-to-write”, är därför en nödvändig del av all 
högskoleutbildning.  

Den nära kopplingen mellan språk och lärande har påvisats tidigare (Vygotsky 1986). 
Mycket tyder på att lärprocessen underlättas av skrivande (Klein 1999): att med egna ord 
formulera nytt stoff på ett sätt som är begripligt för andra, kräver ett djup och en tydlighet 
av den egna förståelsen (Higgins et al. 2002; Scouller 1998). Skrivandet kan därför också 
ses som ett verktyg för lärande, ”write-to-learn”. Om lärande ses som en aktiv, kreativ 
process, blir såväl produktionen av nya texter som interaktionen mellan författare och 
läsare, en oumbärlig del av all högre utbildning (Freestone 2009; Tynjälä et al. 2001). 

Den dubbla effekten av skrivande i högre utbildning, både som övning i skrivandet i 
sig ”learn-to-write”, och som metod för att gynna lärande ”write-to-learn”, finns beskrivet 
bl a hos Dysthe (2007) där hon i en stor enkätstudie till mer än 2000 undervisande lärare 
inom högre utbildning redovisar hur det obligatoriska, akademiska skrivandet ökat i Norge 
i och med Bologna-processen. En stor majoritet av lärarna i Dysthes (a.a.) studie är 
överens om att skrivandet gynnar studenternas lärande. Samtidigt är många av dem 
bekymrade över den ökade arbetsbörda som bedömningen av studenternas texter har 
medfört och som de menar tar tid från forskningen (a.a.). 

Att ett ökat studentskrivande medför en ökad arbetsbelastning för lärarna, skulle 
kunna ses som oundvikligt med tanke på hur viktigt det är med konstruktiv kritik för att 
kunna utveckla sitt skrivande (Higgins et al. 2002). Är den höga arbetsbelastningen en 
oundviklig konsekvens av ökat studentskrivande eller finns det alternativa vägar att gå? I 
en mängd olika discipliner världen över har studenters bedömning av varandras texter 
(peer assessment) använts som ett pedagogiskt verktyg i den högre utbildningen 
(exempelvis: Falchikov and Goldfinch 2000; Hattie and Timperley 2007; Lynch and Golen 
1992; Topping 1998) med det dubbla syftet att avlasta lärarens arbetsbörda och att främja 
studenternas utveckling till kritiska läsare och goda skribenter. Flera olika varianter av 
studentgranskning finns beskrivna och vägar till högre effektivitet i metoden diskuteras. 
Däremot är det få studier som redovisar i vilken mån studenter beaktar de ändringsförslag 
de får när de ska revidera sina texter. I de få fall då detta redovisas diskuteras inte varför 
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andelen kommentarer som tas i beaktande av studenter som regel är låg (van den Berg et 
al. 2006a).   

I den här rapporten använder jag en fallstudie som exempel på hur metoden att låta 
studenter bedöma varandras texter kan användas. Jag undersöker vilken typ av 
kommentarer studenterna ger varandra och jämför med vilka kommentarer de värdesätter 
högst, samt i vilken utsträckning studenter beaktar kommentarer från studiekamrater då de 
reviderar sin text.  
 
Bakgrund 
Studentskrivandet som pedagogiskt verktyg 
För skrivande gäller, liksom för de flesta andra förmågor, att övning ger färdighet: man 
måste skriva för att lära sig att skriva. 
  
”Regular writing is a necessary, but not sufficient, condition for improvement in 
writing…” (Dysthe 2007 s. 251) 
 
Dessutom tyder många studier på att skrivande underlättar lärande (Dysthe 2007; 
Freestone 2009; Klein 1999; Liang and Tsai 2010; Tynjälä et al. 2001). Av drygt 2000 
svarande lärare inom högre utbildning i olika discipliner som deltog i Dysthes (2007) 
studie ansåg en klar majoritet att återkommande skrivuppgifter med feedback underlättar 
studenters lärandeprocess. I en studie där studentgranskning med CPR (Calibrated Peer 
Review, ett fritt nedladdningsbart verktyg utvecklat vid UCLA (Univeristy of California, 
Los Angeles) (http://cpr.molsci.ucla.edu/)) använts var de flesta av lärarna övertygade om 
att skrivuppgifterna med feedback från andra studenter ökade lärandet och dessutom övade 
upp studenternas förmåga att kritiskt granska texter (Gunersel and Simpson 2010). 

Skrivandet inom högre utbildning har alltså en dubbel poäng i att dels utveckla 
skrivandet i sig, dels underlätta lärande. Antagligen kan dessa båda vinster uppnås 
parallellt, eller ha olika stor tyngd under olika delar av utbildningen. Ask (2007) menar i 
sin avhandling att akademiskt skrivande för nybörjarstudenter främst har ett instrumentellt 
värde, medan det för mer erfarna studenter dessutom har ett kommunikationsvärde. 

Betydelsen av feedback på studenternas texter belyses bland annat i en studie av 
Freestone (2009). Under en period av fyra år delades 495 studenter in i två grupper, varav 
den ena gruppen regelbundet fick feedback på sina texter, medan kontrollgruppen inte fick 
någon feedback. Vid utbildningens slut hade gruppen som regelbundet fått feedback 
utvecklats mer och nått högre resultat än kontrollgruppen (a.a.). 
 
Mer studentskrivande ger lärare högre arbetsbelastning 
Flera studier pekar mot att arbetsbördan snabbt ökar till ohållbara nivåer då lärare får 
alltfler studenttexter att bedöma (Cho and Mac Arthur 2010; Dysthe 2007; Liang and Tsai 
2010; Lynch and Golen 1992), särskilt i stora undervisningsgrupper (Gunersel and 
Simpson 2010). Cho and Mac Arthur (2010) resonerar kring hur en orimligt hög 
arbetsbörda ibland kan fresta lärare till generella kommentarer, tillämpliga på grupper av 
studenter snarare än individer, vilket de menar är en ineffektiv metod. Individuell och 

http://cpr.molsci.ucla.edu/)
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specifik feedback är en förutsättning för en effektiv granskning som leder till förbättrat 
skrivande (Freestone 2009), men samtidigt naturligtvis tar mycket tid i anspråk. 
 
Studenters granskning av varandras texter 
För att använda skrivandet som metod för att gynna studenters lärande och samtidigt träna 
studenter i akademiskt skrivande, utan att för den skull överbelasta undervisande lärare 
med en stor mängd texter, finns studier som beskriver hur läraren låter kurskamrater 
granska, kommentera och i vissa fall även bedöma, varandras texter (se t ex: Cho and Mac 
Arthur 2010; Cho et al. 2006; Falchikov and Goldfinch 2000; Hu 2005; Lynch and Golen 
1992; Motavalli et al. 2007; Topping 1998; van den Berg et al. 2006a; van den Berg et al. 
2006b; van Zundert et al. 2010). Metoden att låta studenter granska varandras texter har 
använts och beskrivits åtminstone sedan 1980-talet, vilket redovisas i en review av 
Topping (1998). I vissa fall har syftet primärt varit att minska lärarens arbetsbörda 
(Gerdeman et al. 2007), men metoden har även tillämpats för sin egen skull, som verktyg 
för lärande och skrivträning (Liang and Tsai 2010).  
 
Studentgranskningens för- och nackdelar 
Genom att granska kurskamraters texter kan studenter utveckla sitt eget skrivande (Liang 
and Tsai 2010; Rada et al. 1994; van Zundert et al. 2010). Denna slutsats dras bland annat 
av Lynch och Golen (1992) när de redovisar erfarenheter från 78 lärare som använt sig av 
studentgranskning. Av lärarna i denna studie uppgav 97 % att de var positiva till metoden, 
trodde att den kunde förbättra studenters skrivande och sade sig ha för avsikt att fortsätta 
använda sig av den. En majoritet av de positivt inställda lärarna (57 %) sade sig dock vilja 
utveckla metoden och genomföra förändringar innan de använde den på nytt (a.a.). Några 
synpunkter som framkom hos deltagande studenter i samma studie var bland annat att de 
lärt sig respektera varandras åsikter, blivit bättre på att ge feedback, fått ökat 
självförtroende i bedömningen av varandras texter samt fått nya idéer för sitt eget 
skrivande (a.a.). Cho and Mac Arthur (2010) redovisar ett försök där tre grupper av 
studenter bedömdes av antingen en expert inom ämnet, en studiekamrat eller en grupp av 
sex studiekamrater. Bedömarna betygsatte en skriftlig rapport från studenterna och 
lämnade förslag till förbättringar. Efter revidering av texterna visade det sig att de 
studenter som blivit bedömda av en grupp studiekamrater förbättrat sina texter mest. 
Författarna tolkar resultatet så att studenter lättare förstår studiekamraters än lärares 
kommentarer och argument (a.a.). 

Det fritt nedladdningsbara verktyget CPR (Calibrated Peer Review) har utvecklats vid 
UCLA (University of California, Los Angeles) för att underlätta organiseringen av 
studentgranskning, inte minst i stora grupper. Verktygets användning finns beskriven i 
flera studier (Gerdeman et al. 2007; Gunersel and Simpson 2010). Gerdeman et al. (2007) 
rapporterar om en rad fördelar med CPR, men menar också att verktyget har störst effekt 
på svaga skribenter medan högpresterande studenter i deras studie faktiskt försämrades 
något under processen med studentgranskning. Gerdeman et al. (a.a.) menar dock att 
fördelarna med CPR väger tyngre än de försämringar de noterat i den mest högpresterande 
gruppen. Deras resultat kan ändå möjligen ses som en påminnelse om att ingen metod är 
allena saliggörande. Även Hu (2005) rapporterar om både för- och nackdelar som 
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studentgranskning kan innebära. Efter en lång lista med fördelar, och referenser till studier 
som stärker dessa, identifierar Hu fyra olika typer av problem som kan uppstå vid 
studentgranskning: otillräcklig skriftlig/språklig förmåga, låg nivå på kommentarer, 
attitydproblem och kulturkrockar. Till kulturkrockar räknar Hu bland annat oviljan hos 
personer från vissa kulturer att ge personlig, konstruktiv kritik, då detta kan uppfattas som 
stötande (a.a.). Oviljan att kritisera studiekamrater tas även upp av Lynch och Golen 
(1992). 
 
Studentgranskningens tillförlitlighet  
Vid betygsättning menar vissa studier att studenters bedömning av studiekamraters texter 
är lika tillförlitlig som fakultetsbedömning (Falchikov 1995; Topping 1998) medan andra 
pekar på en rad förutsättningar som måste gälla om studentbedömning skall kunna anses 
tillförlitlig, däribland flera olika studenters bedömning av samma text (Cho et al. 2006; 
Falchikov and Goldfinch 2000). Cho and Mac Arthur (2010) visar till och med i en studie 
att flera studenter som betygssätter samma text ger högre tillförlitlighet än en ensam 
experts betygsättning. Topping (1998) redovisar resultat från 67 studier där 
studentgranskning används som pedagogisk metod. Av dessa pekar en majoritet av 
studierna på god reliabilitet och validitet i studenternas bedömning av sina kurskamraters 
prestationer (här ingår inte bara bedömning av texter utan även av muntliga presentationer 
och tester). Topping redovisar att effekterna av studentbedömning i många fall är lika goda 
eller till och med bättre än lärarbedömning (a.a.).  

Det finns dock även exempel på måttlig korrelation mellan studentbedömning och 
traditionell bedömning av lärare (van Zundert et al. 2010). 
 
Studentgranskningens olika former 
Bland vetenskapligt publicerade studier som utvärderar studentgranskning som pedagogisk 
metod finns en rad olika varianter beskrivna. Metoderna skiljer sig åt t ex beträffande 
antalet studenter som granskar samma text, antal granskningstillfällen samt huruvida 
granskaren betygssätter texten eller endast lämnar kommentarer och förbättringsförslag. 

Topping (1998) redovisar resultat från 67 studier där studentgranskning används som 
pedagogisk metod och menar att betydelsen av god organisation, förberedelse och 
utvärdering är nödvändiga för att uppnå goda resultat av studentgranskning. Han föreslår 
pilotprojekt i mindre skala innan metoden sjösätts med stora studentgrupper (a.a.). Vissa 
studier pekar mot att det är bättre att låta flera studenter granska samma text (Cho and Mac 
Arthur 2010) medan andra författare menar att gruppen bedömare per text inte får bli 
alltför stor, då detta ökar risken för motstridiga förslag (Falchikov and Goldfinch 2000). 
En bedömningsgrupp på tre till fyra studenter per arbete anges som optimalt i ett par 
studier (van den Berg et al. 2006a; van Zundert et al. 2010), medan andra anser att bäst 
tillförlitlighet uppnås då fyra till sex studenter bedömer varje arbete (Cho et al. 2006). 

En variant med anonym feed-back beskrivs av Motavalli et al. (2007), där äldre 
studenter skriver faktatexter för nybörjarstudenter. Texterna publiceras i en nätbaserad 
tidskrift på institutionen och kommentarer kan lämnas anonymt direkt på nätet. Motavalli 
et al. (a.a.) poängterar vikten av mottagare och menar att studenternas motivation att skriva 
ökar genom att texterna publiceras och når många läsare.  
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Efter review av 26 publicerade artiklar om studentgranskning mellan år 1990 och 2007, 
pekar van Zundert et al. (2010) på vikten av återkommande träning för att granskningen 
ska bli effektivare med studenternas ökade erfarenhet. 
 
Syfte och frågeställningar  
Enligt en studie av van den Berg et al. (2006b) använder studenter endast omkring en 
tredjedel av de förslag till förändringar som de får på sin granskade text, men skälen för 
studenter att anta eller förkasta förslag är inte undersökt. Om vikten av konstruktiv feed-
back är så viktig som flera studier pekar på (Cho and Mac Arthur 2010; Freestone 2009; 
Higgins et al. 2002), är det naturligtvis också viktigt att förstå varför studenter väljer att 
inte beakta större andel av de ändringsförslag de får. Detta är, såvitt jag kunnat finna, 
hittills inte studerat.  

Syftet med denna studie är att hitta orsaker till att studenter väljer att bortse från 
ändringsförslag de fått från en studiekamrat. Jag använder mig av en högskolekurs där en 
del av examinationen består i att skriva en essä samt att bedöma en studiekamrats essä. Jag 
jämför studenternas essäer i två versioner, där den första versionen kommenterats av en 
annan student innan den reviderats, och ställer följande frågor: 
 
Vilken typ av kommentarer lämnar studenter till varandra? 
Vilken typ av kommentarer uppfattar studenter själva att de lämnar till varandra? 
Lämnar studenter den typ av kommentarer som de själva värdesätter högst? 
Beaktar studenter de ändringsförslag de fått då de reviderar sin text? 
Vilka argument har studenterna för att bortse från ändringsförslag de fått? 
 
Dessutom utvärderar jag hur studenterna uppfattat metoden med granskningen av 
varandras texter.  
 
Material och metod  
Undersökningsmaterial 
På en högskolekurs inom biologi (15 hp) under andra terminen av ett fyraårigt program, 
våren 2011, utgjorde skrivandet av en sammanfattande essä över kursinnehållet en av 
examinationsuppgifterna. I uppgiften ingick att studenterna parvis granskade varandras 
texter och gav förslag på förbättringar. De skulle dessutom föreslå ett betyg på sin 
studiekamrats essä på en 10-gradig skala. Uppdelningen av studentgruppen i par gjordes av 
kursansvarig lärare. Varje student skrev en granskningsrapport till sin studiekamrat, där de 
redogjorde för de ändringsförslag de hade. Mottagaren reviderade därefter sin essä samt 
skrev en rapport om hur de ändringsförslag han/hon fått hade tagits i beaktande vid 
revideringen. Alla fyra dokumenten, essä i två versioner, granskningsrapport och rapport 
om hantering av kommentarer, var tillgängliga för lärare och examinator och utgjorde en 
del av betygsättningen på kursen. I den skriftliga instruktionen som studenterna fick inför 
granskningsuppgiften, uppmanades de att lämna kommentar på innehåll (relevans, korrekt 
användning av facktermer, omfattning), struktur och klarhet i resonemangen, balans 
mellan innehåll och textens längd samt språkanvändning i förhållande till en tänkt läsare. 
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Den tänkta läsaren skulle enligt instruktionerna vara en person som var intresserad av 
ämnet utan att vara utbildad i det.  

Jag besökte studenterna under kursen och bad om deras tillåtelse att få ta del av deras 
arbete för att kunna skriva denna rapport. De studenter som då gav sitt godkännande 
bekräftade detta skriftligt. Av 20 studenter på kursen lämnade 19 sitt godkännande till att 
jag tog del av deras texter. Eftersom studenterna arbetade parvis med opposition och 
försvar, kunde jag dock inte använda mig av den student vars par-kamrat inte lämnat sitt 
godkännande. Det är därför 18 av 20 studenttexter som granskats (fyra dokument för varje 
student), medan 19 studenter av 20 har besvarat den enkät som jag också använt mig av. 
 
Granskning av texter 
För att kunna jämföra de ändringsförslag som studenterna gett varandra med de förslag 
som de värdesätter högst, har jag delat in kommentarerna i fem kategorier: 
 
språk (grammatik, meningsbyggnad och stavning), 
fakta (korrekt användning av facktermer), 
struktur (logisk uppbyggnad, styckeindelning, rubriker, innehållsförteckning, 
källförteckning), 
innehåll (relevanta områden som utelämnats alternativt irrelevanta frågor som tagits med, 
avsaknad av förklaringar av facktermer, förslag om illustrerande exempel), 
helhet (allmänna synpunkter på läsbarhet, illustrationer eller förekomsten av exempel som 
avser essän i sin helhet). 
 
Jag har först gått igenom den granskningsrapport som varje student lämnat till sin 
studiekamrat och kategoriserat och räknat samtliga ändringsförslag. Många av studenterna 
har även gett sina studiekamrater positiva omdömen, såväl om essän som helhet som om 
specifika delar. Dessa kommentarer har jag inte tagit med i resultatet eftersom jag här 
primärt intresserat mig för i vilken grad studenter tar till sig ändringsförslag från sina 
studiekamrater.  

Som ett andra steg har jag granskat i vilken utsträckning studenterna följt de 
ändringsförslag de fått. I vissa fall har deras rapport om beaktande av kommentarer varit så 
grundlig att jag redan från denna kunnat räkna vilka ändringsförslag som följts respektive 
bortsetts från. I andra fall har jag fått jämföra studentens två versioner av essän för att se 
om opponentens förslag lett till någon förändring. 
 
Enkät 
Studenternas inställning till metoden med granskning av varandras texter undersöktes med 
hjälp av en skriftlig enkät. Enkäten besvarades av studenterna efter avslutad skrivuppgift. 
Jag var närvarande då enkäten delades ut och kunde förklara eventuella oklarheter. Inför 
ifyllandet gick jag igenom de fem kategorier jag använt mig av (se ovan) samt förklarade 
tanken med rangordning av olika typer av ändringsförslag (fråga 6 och 7 i enkäten). 
Eftersom enkäten besvarades anonymt, har det inte varit möjligt att jämföra korrelation 
mellan uppfattningen om lämnade ändringsförslag med de faktiskt lämnade förslagen för 
varje enskild student, utan bara för gruppen som helhet. 
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Resultat 
Studenters inställning till metoden essäskrivande med textgranskning  
En stor majoritet av studenterna tyckte att skrivandet av en essä var ett effektivt sätt att lära 
sig kursinnehållet. Av de 19 studenter som svarade på enkäten ansåg 14 att metoden 
absolut var effektiv, 4 ansåg att den till viss del var effektiv medan endast en student tyckte 
att den knappast var en effektiv metod. Ingen student svarade att metoden inte alls var 
effektiv (cirkeldiagram A i figur 1). 

I studentgruppen ansåg samtliga att den kritik de fick av en kurskamrat, åtminstone till 
viss del, hjälpte till att höja kvaliteten på den egna texten (cirkeldiagram B i figur 1). 
 

 
Figur 1: Studenters uppfattning om att granska varandras texter. 
A: Studenters svar på frågan: ”Anser du att skrivandet av essän har varit ett effektivt sätt 
för inlärning av kursinnehållet?” Av 19 studenter svarade 14 ”absolut”, 4 ”till viss del”, 1 
student ”knappast”. Ingen student valde alternativet ”inte alls”. 
B: Studenters svar på frågan: ”Anser du att den kritik som du fick av en kurskamrat höjde 
kvaliteten på din essä?”. Av 19 studenter svarade 8 ”absolut” och 10 ”till viss del”. Ingen 
student valde alternativen ”knappast” eller ”inte alls”. En student valde inget av 
alternativen. 
 
Det fanns en stor enighet i studentgruppen om att granskningen av en studiekamrats text 
ökade förmågan att förbättra det egna skrivande (cirkeldiagram A i figur 2). En stor 
majoritet av studenterna (18/19) ansåg att metoden med essäskrivande och kritik av en 
studiekamrat absolut eller möjligen skulle kunna användas på fler kursen (cirkeldiagram B 
i figur 2). 
 

absolut

till viss del

knappast

A

absolut

till viss del

B
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Figur 2: Studenters bedömning av metodens effektivitet och ev. tillämpning på fler kurser. 
A: Studenters svar på frågan: ”Anser du att din bedömning av en annan students essä 
ökade din förmåga att förbättra din egen text?”. Av 19 studenter svarade 7 ”absolut” och 
11 ”till viss del”. Ingen student valde alternativen ”knappast” eller ”inte alls”. En student 
valde inget av alternativen. 
B: Studenters svar på frågan: ” Skulle du önska att essä-skrivande med kritik av en annan 
student användes som examinationsform på fler kurser?”. Av 19 studenter svarade 8 
”absolut” och 10 ”möjligen” medan 1 student svarade ”knappast”.  Ingen student valde 
alternativet ”absolut inte”. 
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Figur 3: Studenters uppfattning om modifiering av studentgranskningens metod 
Studenters svar på frågan: ” OM metoden med essä-skrivande med kritik av en annan 
student användes på fler kurser, skulle du i så fall vilja förändra tillvägagångssättet?”. Av 
19 studenter svarade 1 ”absolut”, 7 ”till viss del”, 6 studenter svarade ”knappast” och 5 ” 
inte alls”. 
 
Förändringsförslag fördelade på olika kategorier 
Totalt lämnade de 18 studenterna 367 förändringsförslag till sina studiekamrater. 
Medelvärdet var 20,4 förslag per essä, i intervallet 7-60 förslag. De vanligaste 
ändringsförslagen gällde innehåll (153 kommentarer) och språk (111), medan 
kommentarer som gällde essän som helhet endast gavs i 19 fall (tabell 1).  

Ändringsförslag som jag kategoriserade som innehållsliga handlade ofta om specifika 
företeelser som ingick i kursen men saknades i essän. Det kunde röra sig om historiska 
tillbakablickar med viktiga frontfigurer eller facktermer som granskaren ansåg borde ha 
tagits upp. En annan vanlig typ av kommentarer på innehåll var förslag om att illustrera de 
företeelser som behandlades med konkreta exempel. En tredje kategori gällde facktermer 
som författaren förutsatte att läsaren kände till, medan granskaren ansåg att detta inte 
kunde förutsättas utan borde förklaras.  

Språkliga ändringsförslag handlade i ganska liten omfattning om stavning. I den mån 
stavning togs upp var det ofta i generella ordalag, till exempel som en uppmaning till 
författaren att gå igenom texten med ett verktyg för stavningskontroll i det 
ordbehandlingsprogram som använts. Vanligare språkliga kommentarer rörde skillnaden 
mellan tal- och skriftspråk, alltför ofta upprepade småord eller synpunkter på 
meningsbyggnad. 
 
Studenter tar endast delvis hänsyn till de ändringsförslag de får 
Vid en jämförelse mellan ändringsförslag till essäns första version med den reviderade 
versionen, framgår att sammantaget 60 % av de ändringsförslag som lämnats av en 
studiekamrat följdes vid revideringen av essän (tabell 1). Lägsta respektive högsta andel av 
beaktade ändringsförslag för enskilda studenter var 25 % respektive 87 %. Den kategori av 
ändringsförslag som i högsta grad beaktades rörde språkfrågor (80 %) medan mindre än 
hälften av ändringsförslag angående innehåll och helhet åtföljdes (tabell 1).  
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Tabell 1: Kategorier av ändringsförslag som studenter gett varandra. 
Förslag till förändringar från 18 studenter som parvis granskat varandras essäer. Tabellen 
visar dels hur många ändringsförslag som lämnats, fördelat på fem kategorier, dels den 
procentuella andelen av dessa som följts vid revidering av essäerna. 
 

Kategori av 
ändringsförslag: 

språk fakta struktur innehåll helhet totalt 

Antal givna 
ändringsförslag: 

111 42 43 153 19 367 

Andel som följts 
vid revidering 
(%): 

80 60 63 46 47 60 

 
Då studenterna själva uppskattat i vilken utsträckning de tagit hänsyn till 
ändringsförslagen, menar 8 av 19 att de tagit hänsyn till 75-100 % av de kommentarer de 
fått då de reviderat sin essä. Lika många anser att de tagit hänsyn till 50-75 % av 
kommentarerna (figur 4). 
 

 
 
 
Figur 4: Andel kommentarer som studenter bedömer att de beaktat. 
 
Studenters svar på frågan: ” Hur stor del av de kommentarer du fick på din text tog du 
hänsyn till när du reviderade din essä?”. Av 19 studenter svarade 8 studenter 75-100%, 8 
svarade 50-75%, 2 studenter svarade 25-50% och 1 student 0-25%. 
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I studenternas revideringsrapport argumenterar de för sina motiv att följa respektive bortse 
från opponentens rekommendationer. När det gäller faktauppgifter lämnades sammanlagt 
42 ändringsförslag. Av dessa åtföljdes 60 % (tabell 1), medan 25 kommentarer inte 
beaktades vid revideringen. Åtta kommentarer förbisågs utan motivering. I sex fall ansåg 
författaren, i motsats till opponenten, att ingen revidering av texten behövdes: ”jag har 
redan skrivit så”, ”jag tyckte det var onödigt att ändra”. Endast i tre fall avstod författaren 
från att ändra med motiveringen att det var opponenten som hade fel i sakfrågan.  

I enkäten som studenterna besvarat efter avslutad skrivuppgift, gavs de också tillfälle 
att motivera varför de valde att inte ta hänsyn till vissa av de ändringsförslag de fått av en 
studiekamrat. Från dessa enkäter framkommer följande argument: 
 
”Det är min essä och därför väger mitt ord tyngre än opponentens” (1 student), 
Alla tycker olika/ det är en fråga om tycke och smak (4 studenter),  
Jag höll inte med opponenten (4 studenter), 
Opponenten missförstod mina förklaringar (2 studenter),  
Ändringsförslagen var inte relevanta/inte berättigade (2 studenter),  
”Vissa helhetssaker och uppbyggnad är för stort för att ändra på” (1 student). 
 
Studenter värdesätter andra typer av kommentarer än de faktiskt får  
Då studenterna rangordnat vilken typ av kommentarer de värdesätter högst kommer 
synpunkter på rena faktauppgifter högst, följt av synpunkter på innehållet. Längst ner i 
prioriteringen kommer språkliga ändringsförslag (tabell 2). Denna rangordning skiljer sig 
från de kommentarer de faktiskt fick enligt min kategorisering, där språkliga 
ändringsförslag var den näst vanligaste typen, endast synpunkter på innehåll var vanligare 
(tabell 1, tabell 2).  

Önskade kommentarer överensstämmer ganska väl med de kommentarer som 
studenterna själva uppfattar att de lämnar. Däremot är skillnaden mellan lämnade 
kommentarer och uppfattningen om lämnade kommentarer stor (tabell 2). Då studenterna 
rangordnar i vilken utsträckning de lämnat kommentarer av olika typer hamnar fakta och 
innehåll överst, medan språkliga ändringsförslag hamnar längst ner (tabell 2). 
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Tabell 2: Studenters värdering av ändringsförslag. 
Jämförelse mellan olika typer av ändringsförslag som 18 studenter önskat sig, faktiskt 
lämnat respektive uppfattat att de lämnat, då de granskat varandras texter. Önskade 
kommentarer och uppfattning om lämnade kommentarer kommer från svar på en enkät till 
studenterna. Faktiskt lämnade kommentarer bygger på granskning av de revisionsrapporter 
studenterna lämnat varandra. Tabellen presenterar kommentarstyperna i rangordning, där 
plats 1 motsvarar vanligast/högst värdesatta typ av kommentar och plats 5 ovanligast/lägst 
värdesatt. 
 

Önskade kommentarer Faktiskt lämnade 
kommentarer 

Uppfattning om vilka 
kommentarer som 
lämnats 

1) fakta 1) innehåll 1) fakta och innehåll 
2) innehåll 2) språk  
3) helhet 3) struktur 3) helhet 
4) struktur 4) fakta 4) struktur 
5) språk 5) helhet 5) språk 
 
 

Diskussion 
Ett flertal studier pekar på vinsterna med att låta studenter granska och lämna 
ändringsförslag på varandras texter (Cho and Mac Arthur 2010; Liang and Tsai 2010; 
Topping 1998 m. fl.). Studier som undersökt i vilken grad studenter tar hänsyn till de 
ändringsförslag de får pekar dock mot att en stor andel förslag inte tas i beaktande vid 
revidering av texter (van den Berg et al. 2006a). För att få en uppfattning om hur 
studentgranskning som metod kan göras effektivare, har jag undersökt varför studenter 
väljer att bortse från en del av de ändringsförslag de får. Resultatet från min studie visar att 
de flesta av de tillfrågade studenterna uppskattade metoden med skrivande och granskning 
av varandras texter (figur 1A, 1B och 2A) och även kunde tänka sig metoden på fler kurser 
(figur 2B). Trots detta valde många att bortse från många av de ändringsförslag de fått av 
en studiekamrat då de reviderade sin essä (tabell 1). Detta kan delvis bero på att 
studenterna fick andra typer av kommentarer än de önskat sig (tabell 2), delvis på att de 
inte delade granskarens åsikter. Dessa båda orsaker diskuteras nedan. 
 
Olika typer av kommentarer som studenter ger respektive värdesätter vid textgranskning 
Då studenterna rangordnar vilken typ av kommentarer de värdesätter högst, hamnar 
synpunkter på fakta och innehåll överst, medan språkliga kommentarer kommer sist. 
Denna rangordning stämmer väl överens med deras uppfattning om vilken typ av 
kommentarer de vanligen lämnade till sin studiekamrat. Det som är anmärkningsvärt är att 
de kommentarer som studenterna faktiskt lämnade väsentligen skiljer sig från 
kommentarer som de värdesätter och också uppfattar att de lämnar (tabell 2). Ett exempel 
på en sådan skillnad är att kommentarer kring faktauppgifter rankades som de mest 
värdefulla men endast hamnade på fjärde plats av fem bland de kommentarer som 
studenterna faktiskt fick. Om studenten har förväntningar på en viss typ av kommentarer, 
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men får helt andra typer, skulle detta kunna tänkas påverka motivationen att ta till sig 
kritik. Mot detta argument talar förhållandet att språkliga kommentarer värderas lägst 
bland de fem kategorierna (tabell 2) men åtföljs i högre grad än någon annan kategori 
(tabell 1). Det är intressant att notera att samtidigt som kommentarer kring fakta och 
innehåll värderas högst av studenterna (tabell 2), beaktas sådana kommentarer endast i 
omkring hälften av alla fall (tabell 1).  

De två vanligaste kategorierna av kommentarer som studenterna fick rörde innehåll 
och språk. Ändringsförslag kring innehåll handlade ofta om förslag på specifika företeelser 
som ingått i kursen men som saknades i essän. Såväl innehåll, i den form som gavs i 
kommentarerna, som språkfrågor, skulle jag vilja beteckna som ytliga kommentarer. Detta 
resultat stämmer överens med annan forskning som pekar mot att studenter ofta 
kommenterar texter på ett ytligt plan (Hu 2005; van den Berg et al. 2006b). I en studie av 
van den Berg et al. (2006b) redovisar författarna att feedback som gällde textens struktur 
mycket sällan gavs i skriftlig feedback och så gott som aldrig vid muntlig. Vid de få 
tillfällen då feedback gavs på textens struktur, ignorerades den som regel (a.a.). 

Om studenterna i min studie liksom i en del andra (Hu 2005; Lynch and Golen 1992) 
är ovilliga att kritisera sina studiekamrater, kan det möjligen vara enklare att inrikta sig på 
ytliga, relativt neutrala kommentarer som språkliga. Ändringsförslag som gäller stavning 
eller meningsbyggnad har i större utsträckning än t ex struktur ett rätt eller fel, vilket kan 
göra att sådana kommentarer uppfattas som mindre personliga. Att en student i min 
undersökningsgrupp efterlyser anonym feedback för att inte äventyra stämningen i 
undervisningsgruppen, kan tyda på en ovilja att lämna kritik som kan uppfattas som 
personlig. 
 
Studenters argument för att bortse från studiekamratens ändringsförslag 
Studenterna i min studie uppfattade att de beaktade en högre andel av de ändringsförslag 
de fått, än vad de faktiskt gjorde (tabell 1, figur 4). Andelen ändringsförslag som beaktades 
av författaren vid revidering av texten var 60 % (tabell 1). Detta är ett högre värde än den 
tredjedel av beaktade kommentarer som tidigare studier visat på (van den Berg et al. 
2006a). Självklart kan det finnas en mängd olika orsaker bakom en sådan skillnad som är 
svåra, och kanske inte heller så intressanta, att identifiera. Istället borde frågan om varför 
studenter i hög grad väljer att bortse från kommentarer de får från sina studiekamrater, 
vara av större intresse. Särskilt om syftet är att effektivisera metoden med 
studentgranskning. De skäl som framförs av studenter i min studie för att bortse från 
ändringsförslag, tolkar jag i vissa fall som en fråga om integritet: ”Det är min essä och 
därför väger mitt ord tyngre än opponentens”. Även kommentarer som att ”alla tycker 
olika” eller ”det är en fråga om tycke och smak”, tycker jag pekar i samma riktning. 
Sådana argument skulle kunna grunda sig på en stark känsla för värdet av ett personligt 
uttryckssätt, snarare än en lyhördhet för hur läsaren uppfattar en text. En kommentar som 
”opponenten missförstod mina förklaringar” användes av ett par studenter som argument 
för att inte ta hänsyn till ändringsförslaget. Jag tolkar kommentaren som att författarens 
slutsats blir att bristen låg hos opponenten/läsaren, inte att det fanns skäl att överväga om 
texten behövde förtydligas. 
 



 

  135 (184) 
 

En förklaring på en helt annan, möjligen banalare nivå, skulle kunna vara att studenter 
väljer den bekvämaste vägen. Det är säkert lättare att revidera språkliga ändringsförslag än 
synpunkter på innehåll och helhet. En kommentar i enkäten från en student tyder på en 
sådan inställning: ”Vissa helhetssaker och uppbyggnad är för stora att ändra på”. 

Studenterna i min studie går sitt första år på en programutbildning. Möjligen är 
skillnaden mellan en skönlitterär och en akademisk text något som inte är självklart för alla 
studenter så tidigt under universitetsstudierna. Det är i så fall ett argument för att 
återkommande under utbildningen i seminarieform diskutera både studenternas egna 
vetenskapliga texter och publicerade artiklar. 

Har granskarens kompetens betydelse för viljan att beakta förslag till förbättringar? Är 
det lättare eller svårare för en student att bortse från en kommentar från en studiekamrat än 
från en lärare? Exempel finns på studier som menar att studenter har lättare att förstå och 
ta till sig kommentarer från studiekamrater, då deras uttryckssätt och förutsättningar liknar 
varandra (Cho and Mac Arthur 2010). Andra studier visar att högre kompetens hos 
granskaren gör studenter mindre villiga att följa deras uppmaningar (Strijbos et al. 2010). 
Skillnader i studenternas inbördes status, kan också påverka författares vilja att överväga 
revision utifrån den kritik de fått från studiekamrater (a.a.). Det senare borde vara ett 
argument för att inte låta studenterna bedöma varandra parvis, utan hellre låta alla får kritik 
från flera håll. 

Etablerade forskare granskas och kritiseras ständigt av kollegor, t ex vid ansökan om 
forskningsanslag eller inför publicering av artiklar i vetenskapliga tidskrifter. För studenter 
känns det sannolikt mycket mer ovant att bli granskad av kollegor, vilket kan innebära att 
kritik uppfattas som ett personligt påhopp snarare än ett välvilligt bidrag i processen att 
förbättra en text. Att ständigt under utbildningen öva på att ge och ta emot kritik är 
sannolikt den enda vägen för att förändra studenternas attityd till kritik och avdramatisera 
kollegial granskning. 
 
Vägar till effektivare studentgranskning 
I en ambition att finna den optimala varianten av studentgranskning, jämförde van der 
Berg et al. (2006b) 7 olika metoder med studentgranskning, parallellt med en 
kontrollgrupp som inte fick feedback från studiekamrater. 168 studenter deltog i studien 
varav 37 i kontrollgruppen. Lärarna var desamma för testgrupper och kontrollgrupp. 
Studien resulterar i en lista med sex punkter som rekommenderas för effektiv 
studentgranskning. Här ingår: begränsad text-massa (fem-åtta sidor), tillräcklig tid för 
revidering efter kritik, tvåvägs kommunikation där granskare och granskad ingår i samma 
grupp, muntlig feedback som komplement till den skriftliga, grupper om tre till fyra 
studenter som granskar varandra samt slutligen schemalagd tid för muntlig respons (a.a.). 
Rekommendationen med opponentgrupper om tre till fyra studenter där alla lämnar kritik 
till varandra, stöds även av van Zundert et al. (2010) och avviker inte nämnvärt från Cho et 
al. (2006) som rekommenderar fyra till sex studenter per grupp, men då med det primära 
syftet att nå hög tillförlitlighet, inte högsta möjliga effektivitet.  

En faktor som inte nämns i studien av van der Bergs et al.(2006b) är betydelsen av 
träning och erfarenhet som betonas av bland annat van Zundert et al. (2010). Dessa menar 
inte bara att förmågan att ge konstruktiv kritik ökar genom träning, utan också att attityden 
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till metoden blir mer positiv med tiden. Jag tycker att resultatet från min studie stöder 
rekommendationen i van Zundert et al. (a.a.) och tror att återkommande träning skulle ge 
studenterna en klarare uppfattning både om vinsterna med ömsesidig kritik och en känsla 
för vilken typ av kommentarer som är mest användbara för mottagaren. Gerdeman et al. 
(2007) visar att studenter över tid blir mer och mer överens i bedömningen av texter, vilket 
kan tyda på en större förståelse både för granskningsprocessen som sådan och för vilka 
krav som bör ställas på en akademisk text. 

Hattie och Timperley (2007) betonar vikten av positiva omdömen i konstruktiv kritik 
och menar att effektiv feedback ger författaren möjlighet att besvara följande tre frågor: 
Vilket är mitt mål? Vilka framsteg har jag gjort på väg mot målet? Vilket är nästa steg jag 
bör ta? Studenterna i min studie lämnade i de flesta fall även positiva kommentarer till 
varandra, även om jag här valt att enbart koncentrera mig på de ändringsförslag de gav. 
För att effektivt kunna använda studentgranskning för skrivutveckling, tror jag dock att 
den positiva kritiken är mycket viktig och studenter bör uppmuntras att även kommentera 
specifika styrkor i den text de granskar. 

Fyra av studenterna i min studie framförde vikten av tydliga instruktioner. Samma 
slutsats drar Hu (2005), som också pekar på att studenter i de instruktioner de får bör 
uppmuntras till att ge kritik på andra nivåer än de vanligtvis gör. Säkert är det viktigt med 
tydliga och klara instruktioner, men metoden med studentgranskning går kanske inte fullt 
ut att förmedla skriftligt. Jag tror att en kombination av skriftlig feedback och seminarier, 
där såväl studenttexter som publicerade artiklar bedöms, dels ger den träning som flera 
forskare betonar för att höja kvaliteten på feedback (Gerdeman et al. 2007; van Zundert et 
al. 2010), dels ger tillfälle till den muntliga opposition som också rekommenderas (van den 
Berg et al. 2006b). 
 
Slutsatser 
Att låta studenter granska och kommentera varandras texter kan vara en mycket 
verkningsfull pedagogiskt metod för att utveckla studenters lärande, skrivande, förmåga att 
ge och ta kritik och förståelse för vad som krävs av en akademisk text. Metoden har 
använts under lång tid i en rad olika discipliner världen över och finns väl beskriven och 
utvärderad i en mängd olika varianter, men med olika grad av effektivitet. 

All högskoleutbildning i Sverige skall vara forskningsanknuten. Att ge och ta emot 
kritik på egna och kollegors texter är en viktig del av all forskning och det är därför av 
största vikt att studenter får förståelse för och övas i detta sätt att arbete. 

Studenterna i min studie använde sig av 60 % av de ändringsförslag de fick från en av 
sina studiekamrater. Efter att ha studerat de motiv studenterna uppgett för att inte följa 
ändringsförslag, drar jag slutsatsen att många ändringsförslag ignoreras på grund av att 
författaren inte delar granskarens åsikt om texten. Endast i tre fall var skribentens 
argument faktagrundat, dvs att opponenten/läsaren hade fel i sak. Däremot förekom vid 
flera tillfällen att författaren ansåg att opponenten misstolkat texten, utan att författaren för 
den skull såg skäl att förtydliga sin text. Jag tolkar studenternas kommentarer som uttryck 
för försvar av sin integritet, en stark betoning av det personliga uttryckssättet. Integritet 
och personligt uttryckssätt behöver naturligtvis inte vara negativt, däremot blir det 
definitivt en svaghet om skribenten inte är öppen för att ta läsarens tolkningsproblem av 
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texten på allvar. Med mer erfarenhet efter återkommande övningar, gärna genom 
diskussioner tillsammans i seminarieform i smågrupper, tror jag att studenter kan tränas i 
att både ge konstruktiv kritik och ta tillvara på synpunkter de får. Att granska texter i 
smågrupper istället för parvis kan dels minska risken med stora skillnader i status som 
Strijbos et al. (2010) pekar på, dels kan det bli svårare att bortse från ändringsförslag som 
kommer från flera håll. Diskussioner av forskningsrapporter skulle kunna ge insikter om 
vikten av stringens i akademiska texter. Seminarieformen, i kombination med skriftligt 
lämnade synpunkter, skulle samtidigt ge den återkommande träning som flera studier 
menar är nödvändig för att nå goda resultat med metoden. Genom återkommande träning 
blir sannolikt granskningen mindre dramatisk och den ovilja att lämna personlig kritik som 
både framkommit i min och tidigare studier, kan stävjas då vinsterna med ömsesidig, 
konstruktiv kritik blir uppenbara.  
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Resurser och examination. Utbildningsanslagens fördelning 
inom Linnéuniversitetet samt möjliga examinationsformer 

för resurssvaga ämnen 
 

Katarina Zambrell, Inst. för organisation och entreprenörskap 
 
 
Introduktion 
Kravet på pedagogisk kompetens inom högskolevärlden medför att jag som 
företagsekonom tagit mig an ett nytt ämnesområde i och med kurserna i 
högskolepedagogik. En reflektion jag gör avseende pedagogisk utveckling och variation är 
att möjligheterna starkt begränsas av tillgången på resurser, i första hand lärartid. Tyvärr är 
min erfarenhet att resursproblematiken och dess lösning är ganska lite uppmärksammad i 
litteraturen. Som ett exempel: I kursens huvudbok, Hedin (2006), diskuteras visserligen 
resurser, eller snarare brister i tilldelningsprinciperna, bl a. uttryckt som: timtilldelning 
utgår från katedertimmar (s.79), tid för förberedelse av svåra moment är otillräcklig 
(s.132), otillräcklig tid för lärares kunskapsutveckling i syfte att integrera nya perspektiv 
(s.136), resursbrist hinder för nyanserad återkoppling (s.186) samt att utvecklingsinsatser 
belönas ej (s.225). Tyvärr finner jag allt för sällan att alla pedagogiska tips och idéer 
relateras till denna resursbrist i någon större omfattning, än mindre ger förslag på lämpliga 
lösningar. Vidare saknas en diskussion om att olika ämnen har helt olika förutsättningar. 
Ett ämne som tilldelas exempelvis 90 000 kr i stadsanslag för en helårsstudent jämfört med 
40 000 kr för en student i ett annat ämne, har rimligen helt olika förutsättningar att höja 
ambitionsnivån avseende undervisning för en ”djupinriktad lärstrategi” (lärstrategi som 
diskuteras i Hedin, 2006 s.311ff). Den litteratursökning som jag genomfört inför denna 
rapport tyder inte heller på att resursproblematiken är ett område som är väl beforskat. Ett 
undantag är Svederberg (2009) som gjort en genomlysning av effekterna av förändrad 
resurstilldelning för nätbaserade kurser vid Högskolan i Kristianstad. Den slutsats som 
Svederberg gör (2009:2) är, baserat på tolv nätbaserade kurser, att en minskad 
resurstilldelning inte på kort sikt påverkar kvaliteten negativt. Orsaker som nämns är bl.a. 
att resursbesparande åtgärder införts t.ex. litteraturseminarier istället för enskilda 
inlämningsuppgifter samt att essäuppgifter ersatts med självrättande ”multiple choice”-
frågor. Dock påtalades att bibehållen kvalitet i flera fall uppnåddes tack vare lärares 
obetalda arbetsinsats (ibid. s.17). Författarens slutsats visar på två tendenser: Dels att valet 
av examinationsformer är en viktig fråga för resursanvändningen, dels att många lärare 
överbrygger resursunderskott genom att arbeta på fritiden. Iakttagelsen att många eldsjälar 
inom lärarkåren lägger mer tid än de får betalt för nämns även bland studierektorerna inom 
Lnu, se nedan. Att resurser och resursbesparingar kopplas till valet av examination finner 
jag särskilt intressant. Resurstilldelning och examinationsfrågan kommer jag att diskutera 
vidare nedan. 

Kristianstadsrapporten visar även exempel på hur en schabloniserad modell avsedd för 
resursfördelning för alla ämnen inom lärosätet kan utformas (ibid. s 11). Att en 
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omfördelning inom lärosätet skett så att alla ämnen har likvärdiga förutsättningar (samma 
schablon) ser jag som särskilt intressant då det förbättrar resurstillgången för de 
lågklassade ämnena (jfr Dan Brändströms resursutredning 2007). En intern utredning om 
hur en liknande omfördelning mellan ämnena på Linnéuniversitetet skulle kunna se ut vore 
intressant att få gjord! Den frågan bör dock hanteras på central nivå och ligger utanför 
ambitionen med denna rapport.  Sammantaget kan jag konstatera att det finns en viss 
konflikt mellan pedagogisk och ämnesmässig ambition å ena sidan och de ekonomiska 
förutsättningar som står till buds, å den andra. Den frågan kommer jag att utveckla vidare 
nedan utifrån följande syfte. 
 
Syfte 
Huvudsyftet med denna rapport är att: 
 

• Diskutera resursbehov för examinationer samt ge förslag på examinationsformer 
möjliga för resurssvaga ämnen. 

Det innebär att diskutera hur examinationens ”kostnad” kan se ut i relation till 
kursbudgeten med särskilt fokus på ämnet företagsekonomi samt att redovisa olika typer 
av examinationer som kan vara lämpliga för ämnet samt resonera kring 
examinationsformernas resursmässiga aspekter. 

För att kunna diskutera resurser krävs kunskap om hur dessa fördelas och på vilka 
grunder. Avsikten är därför att inledningsvis ge en bakgrund genom att: 
 

• Beskriva och analysera utbildningsanslagen och dess fördelning inom 
Linnéuniversitetet.  

Det innebär att redovisa det anslag som staten fördelar till olika ämnesområden, hur 
Linnéuniversitetets interna omfördelning ser ut till olika ämnesområden 2012 samt via ett 
beräknat exempel visa på och diskutera ämnenas olika ekonomiska förutsättningar. Vidare 
att redovisa hur timtilldelningen hanteras i praktiken och på vilka fördelningsgrunder.  
 
Tillvägagångssätt 
För uppgifter om resurstilldelningen och anslag kontaktades personal på 
ekonomiavdelning, planeringsenheten och nämndskansli samt att jag tog del av de 
generella planeringsdokumenten från planeringsavdelningen (utfärdade enligt rektors 
uppdrag). Jag har även diskuterat detaljer angående institutionernas sätt att definiera 
overheadkostnader med flera institutionsekonomer (totalt tre personer). 

När det gäller genomgången av tilldelningsprinciper inom Lnu har personer med 
ansvar för tjänsteplanering/timtilldelning intervjuats på flera institutioner (totalt sex 
personer). Inledningsvis var avsikten att göra en enkel förfrågan om schabloner för 
tilldelning av timmar för olika typer av kurser/grupper. Efter första samtalet insåg jag att 
en enkel jämförelse inte är möjlig då principerna för att fördela timmar varierar stort 
mellan olika institutioner/tjänsteplanerare. Jag valde därför att utöka mina frågor i avsikt 
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att kunna beskriva tillvägagångssättet för tilldelningen av kursbudgetar till de olika 
ämnena/institutionerna samt lyfta fram upplevda problem med dagens system.  

Slutligen, för att kunna redovisa lämpliga examinationsformer för företagsekonomiska 
kurser, har ett urval av de skrifter och artiklar som berör området studerats. Dess relevans 
för ämnet företagsekonomi baseras helt på min drygt 15-åriga erfarenhet som 
”tjänsteplanerare” och lärare på institutionen. 
 
Förutsättningen för utbildning – det statliga anslaget per student 
Det resurstilldelningssystem som nu gäller inom svensk högskoleutbildning innebär att 
förutsättningarna är mycket olika mellan olika ämnesområden på grundval av att ämnen 
klassificeras olika. Riksrevisionens (RiR) rapport ”Klassificering av kurser vid universitet 
och högskolor”50 har analyserat frågan ur tre perspektiv; hur lärosätena har tillämpat de 
riktlinjer som angavs i prop. 1992/93:169, hur högskoleverkets uppföljning skett samt hur 
regeringens styrning därmed upprätthållits. De konstaterar i sina slutsatser (ibid. s.51ff) att 
lärosätena klassificerar kurserna olika och utifrån olika grunder vilket medför olika 
förutsättningar för likvärdiga kurser på landets lärosäten. Vidare kritiseras dels 
Högskoleverket för icke ändamålsenlig uppföljning dels regeringen för otillräcklig 
styrning. RiR efterlyser gemensamma riktlinjer för hur klassificeringen till 
utbildningsområden ska ske, något som även lärosätena efterfrågar. Det konstateras 
(ibid.s.7) ”…klassificering av kurser… skulle ske utifrån kursens ämnesinnehåll och 
fakultetstillhörighet. … Än idag 2010 gäller denna indelningsgrund för klassificering av 
kurser, trots att förutsättningarna för att ge högre utbildning förändrats i många 
avseenden sedan resurstilldelningssystemet infördes 1993”(anm. min understrykning). 

Utöver ämnestillhörighet som grund för klassificering konstaterar RiR att lärosätena 
även beaktar andra faktorer exempelvis undervisningsmetoder, resurskrav samt, det mest 
förekommande, hur andra lärosäten klassificerar. Jag kan konstatera att än har inga 
förändrade regler införts utan snarare tvärtom. I årets proposition (Prop. 2011/12:1 s. 40) 
framgår att principerna ska vara desamma även inför år 2012, snart 20 år sedan systemet 
infördes. Det är ämnesinnehåll och inte resursåtgång, undervisningsmetod eller 
programtillhörighet som avgör klassningen enligt utbildningsdepartementet. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildning (vari företagsekonomi ingår) kommer 
således även i framtiden att få den allra lägsta tilldelningen. Nu finns det inget som hindrar 
att lärosätena själva omfördelar utbildningsanslagen internt efter andra klassningsprinciper. 
Högskolan i Kristianstad51 är ett exempel där man 2009 införde en gemensam 
tilldelningsmodell för hela högskolan. Modellen byggde på strategin att alla studenter, 
oavsett kurs, skulle ha minst 9 timmar/vecka i lärarledd undervisning. Denna s.k. 
bastilldelning som alla kurser utgick ifrån, kunde också tilldelas ett tillägg dvs. extra 
timmar bl. a. för färdighetsträning, räkneövningar, exkursioner, programmering eller 
examinationsformer med krav på särskild lärarinsats. Modellen utgick från de grundtankar 
för tilldelning som Dan Brändström framförde i utredningen ”Resurser för kvalitet” ( SOU 
2007:81) och medförde i praktiken en omfördelning av resurser från de ”rika” ämnena till 

                                                 
50 RiR 2010:4 
51 Uppgifterna bygger på ett samtal med vicerektor Lena Persson vid HKr (111117). 
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de ”fattiga”. Argumenten för omfördelningen var grundad bl.a. i en etisk och ideologisk 
diskussion om studenters ”rätt” till likvärdigt lärarstöd. 

Erfarenheterna från Kristianstad är idag att just denna modell blev för dyr pga. att 
många kurser (kursplaner) ändrades i syfte att få tillgång till de extra tilläggen. Idag pågår 
en successiv implementering av en ny modell där istället varje programområde tilldelas en 
viss pott pengar, dock enligt liknande princip som innan. Omföring av 10% från de 
resursstarka ämnesområdena sker för att finansiera höjningen av lägstanivån för de övriga. 
Skillnaden i förhållande till tidigare modell består i att det är de ansvariga för de olika 
programområdena som har en maxsumma för undervisningen att fördela inom de egna 
programkurserna. Förhoppningen på HKr är därmed att även i framtiden kunna leva upp 
till devisen ”Alla har rätt till nio timmar per vecka”. Ett annat exempel på lärosäte där 
omfördelning sker är Göteborgs Universitet där medicinutbildningen ”släpper” timmar till 
Handelshögskolan. 

För Linnéuniversitetet52 ser budgetförutsättningarna (och omfördelningen) för 2012 
lite annorlunda ut. Se tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Ersättning till olika ämnesområden vid Linnéuniversitetet 2012 
Uppgifterna avser (hst+hpr – se anm 1). 

Utbildningsområde Intern53 
ersättning(hst+hpr) 2012 

Ersättning från 
staten54 2012 

Naturvetenskap/teknik/farmaci ”torr55” 
(NT) 

81 516 92 335 

Naturvetenskap/teknik/farmaci ”våt”    
(NT) 

91 581 92 335 

Humanistisk/samhällsvetenskap/juridik 
(HS) 

40 675 42 575 

Undervisning                                 (UND) 72 326 75 704 
Övrigt (t ex journalistik)                 (ÖV) 69 655 72 908 
Vård                                               (VÅ) 94 944 99 379 
Medicin                                         (MED) 126 010 131 896 
Idrott                                             (ID) 144 531 151 283 
Musik (Lnu har max 20 hst 2011 )       (MU) 190 970 199 891 
Design (Lnu har max 115 hst 2011)   (DES) 218 236 228 431 
Media (Lnu har max 10 hst 2011)       (MED) 495 528 518 675 

Anm. 1 Siffrorna avser intäkt för en student som studerat heltid 1 år (hst=helårsstudent) 
som dessutom klarat av samtliga 60 hp (hpr=helårsprestation). I normalfallet varierar 
andelen hpr mellan 50-100% beroende på ämne, omfattning, nivå och form (distans eller 

                                                 
52 Statens tilldelning (baserat på ämnesområde) kan således ett lärosäte själv fördela på annat sätt, om så 
önskas. På Linnéuniversitetet har man inför 2012 valt att omfördela vissa resurser (inom utbildningsområdet 
naturvetenskap, teknik och farmaci) till ffa. Naturvetenskaplig utbildning med extra stort behov av laborativa 
inslag, material och utrusning s.k. ”våt” NT . Detaljerna kring ersättningsnivåerna och omfördelning 
presenteras i ”Planeringsförutsättningar för budget 2012. Dnr: 2011/276” 

 
53 Efter avdrag 2012 på ca 3,6 % för rektors strategiska medel samt nämndskostnader ca 1% m.m. (totalt 33,8 
MKr – pengar som delvis återförs, efter ansökan, för speciella satsningar typ internationalisering, språk 
m.m.). 
54 Prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 16. 
55 ”Våt” innebär undervisning som kräver speciell utrustning, laborationssalar, provrör etc. Övriga kurser 
inom området anses vara ”torra”, dvs. har inte samma krav på förutsättningar för laborativa moment. 
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campus). Högst genomströmning har vanligen programkurser på campus, lägst har 
vanligen fristående kurser på distans. 
Anm. 2 I Linnéuniversitetets utbildningsuppdrag är antalet platser inom de ”dyra” 
ämnesområdena begränsade. År 2011 fick Media ersättning för 10 hst, Design 115 hst och 
Musik 20 hst.  Då fler studenter än detta utbildas inom dessa ämnen ges dessa en annan, 
lägre tilldelning t.ex. baserat på utbildningsområde samhällsvetenskap, teknik eller 
naturvetenskap (se regleringsbrevets bilaga 35). 

De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva utbildning är således väldigt olika. 
Även om en förstärkning skett av den lägsta klassningen (HS) under senare år (senast inför 
2012 för HS-prislappen56) upplevs skillnaderna i anslag orimligt stora av bl.a. oss 
företagsekonomer.  
 
Vilka konsekvenser i form av tilldelning av undervisningstimmar inom olika ämnen/kurser 
medför detta? 
 
I tabell 2 nedan redovisas en jämförelse mellan olika institutioner avseende hur mycket en 
lärartimme kostar (inkl påslag57 för gemensamma kostnader, intern oh och lokaler) och hur 
många lärartimmar som därmed är möjligt utifrån tilldelade anslag till grundutbildningen. 
Utöver ’central overhead’ (oh) har hänsyn tagits till de institutionsspecifika påslagen för 
’intern overhead’ respektive ’lokaler’ (uppgifterna är hämtade från augustiprognosen, 
(prognos 2), 2011). Effekterna av dessa påslag (i form av lönekostnad/timme) finner jag 
särskilt intressanta att sätta i relation till anslagen per ämne. Eftersom anslagsprinciperna 
från staten utgår ifrån ämnesinnehåll och därmed att stora skillnader finns i resursbehov 
t.ex. olika behov av lokaler och annan utrustning, är det rimligt att anta att den skillnaden 
tydliggörs i tabellen nedan när de olika påslagen redovisas och timkostnaden korrigerats 
med hänsyn till detta. Läraren har i detta exempel en månadslön på 35 000 kr samt arbetar 
142 timmar per månad efter avdrag för semester (dvs. heltid). Timkostnaden inkl sociala 
avgifter (lkp) blir 365 kr. Kostnader för central overhead tillkommer (57,3% 2011) = 574 
kr. Övriga påslag framgår av tabellen nedan. Notera att den genomsnittliga ersättningen 
per hst (kolumn VIII), dvs. utbildningsanslag i genomsnitt för respektive institution, är 
hämtad från årsredovisningen 201058. Då påslagen baseras på 2011 finns viss felkälla här. 
  
 
 

                                                 
56 Totalt en ökning av anslagen med 0,9 (allmän uppräkning) + 7,4 % (särskild satsning på HS) vilket utgör 
en förbättring för SH-klassade kurser. Notera att den allmänna uppräkningen ska täcka t.ex. löneökningar. Då 
dessa ökningar tenderar att vara högre än uppräkningen varje år sker en gradvis utarmning av 
utbildningsanslaget, vilket medför mindre resurser i undervisningstimmar räknat över tid. 
57 Inom Lnu tillämpas en modell för fördelning av overhead som innebär att merparten av kostnaderna 
”nycklas” ut på institutionerna baserat på lönekostnaden (viss kostnader typ studerandeavdelningen nycklas på 
basis av antal studenter). Anm: Påslagen för overhead är lägre för forskningen. 
58 I verkligheten är den redovisade intäkten beräknad på hst-anslag + hpr-anslag. I denna tabell har jag beräknat 
en genomsnittlig intäkt med hänsyn dels till total intäkt i relation till antal hst. Därefter har jag reducerat den 
summan i relation till aktuell prestationsgrad.. Beräkningen är således inte exakt men dessa brister till trots anser 
jag att olikheterna institutionerna emellan tydligt framgår. 
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Tabell 2. Vad kostar en lärare per klocktimme och hur många lärartimmar (maximalt) kan 
därmed intäkten per student räcka till på respektive institution? Jämförelse mellan Lnus 
institutioners intäkt i förhållande till kostnaden per timme för en lärare med månadslön 
35 000 kr inklusive aktuella påslag för overhead (sorterad fallande efter antal lärartimmar 
per hst). 
 

 
Not. I normalfallet tar inte timtilldelningsschablonerna på institutionerna hänsyn till att 
lärarna har olika lön och därmed ”kostar” olika. 
 
En närmare granskning av de olika påslagen visar att lokalkostnaderna varierar en hel del 
(se kolumn III). Kostnaderna för intern overhead (oh) varierar dock än mer, vilket förvånar 
(kolumn II). Det beror delvis på att det finns variation i hur principerna för den interna 
overheaden tillämpas på respektive institution. Vissa institutioner försöker fördela 
kostnaderna direkt till ämnen/kurser/program inom grundutbildningen. Som exempel kan 
kostnader för programansvariga konteras direkt på programmet vilket givetvis medför att 
oh-påslaget blir mindre än om kostnaden istället betraktas som indirekt kostnad (dvs intern 
oh). Andra möjliga felkällor är t.ex. avskrivningar som ev. saknas som del i intern oh. Att 

Kolumn I II III IV V VI VII VIII IX X 
Institu-
tion  

35 000 kr 
lön inkl 
lkp 48% 
samt 
central oh 
57,3% ger 
timlön 

Påslag (%) 
för intern 
OH (enl. 
prognos 
aug 2011) 

Påslag (%) 
för lokaler 
(enl. 
prognos 
aug 2011) 

Beräknad 
kostnad 
(kr) per 
lärar-
timme 
(inkl lkp, 
oh och 
semester-
ers. 2011) 

Totalt 
anslag 
GU 
2010 
exkl. 
strate-
giska 
medel 
(Mkr) 

Antal 
hst 
2010 

Presta-
tions-
grad 
2010  

Genom-
snittlig  
ersättning 
per hst  
(hänsyn 
tagen till 
pres.grad) 
2010 

Hur 
många 
klock-
timmar 
räcker 
därmed 
en 
hst+hpr 
till? 

Hur många 
klock-
timmar kan 
30 stud, 7,5 
hp, 100% 
hpr (3,75 
hst), ge om 
all intäkt 
går till 
undervisn? 

DES 574 40 42 1141 33 229 77% 144000 126 473 

HV 574 29,3 24,4 923 93 919 93% 101000 109 410 

DFM  574 22,6 26,1 887 121 1673 66% 72000 81 304 

TEK 574 27,5 26,7 927 53 677 75% 74000 80 299 

SA 574 22,5 20 844 48 2127 86% 62000 73 276 

PPI 574 17 23 826 129 773 79% 60000 73 272 

SJÖ 574 51 43 1239 65 725 89% 90000 73 272 

NV  574 58,4 37,6 1251 73 822 76% 88000 70 264 

KV 574 26,1 32,5 959 71 1258 71% 56000 58 219 

SV 574 21 27,4 885 83 1659 75% 50000 57 212 

SOL 574 18 19 806 62 1510 67% 41000 51 191 

ELNU 574 34 20,6 928 125 3202 68% 39000 42 158 
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dessa lönepåslag ovan varierar från 17% - 58 % tyder dock på en skillnad som inte bara 
kan förklaras med olika konteringsprinciper.   

Givet samma lön visar således de institutionsspecifika förhållandena (se kolumn IV) 
att lärarkostnaden per timme varierar ganska mycket. Från 806 kr (SOL) till 1251 kr (NV). 
Så långt verkar resonemanget om ämnenas olika behov av anslag riktigt. Naturvetare har 
rimligen högre kostnader för labbsalar, utrusning, labbassistenter o. dyl. än vad en 
språkinstitution har. 

I kolumn IX ställs lärarkostnaden i relation till det genomsnittliga anslaget per student 
för respektive institution. Här tydliggörs således vilka resurser som kvarstår till 
undervisning när omkostnaderna och lokaler är beaktade, dvs. den ”verkliga” skillnaden 
mellan olika institutioners undervisningsförutsättningar. I detta exempel har Design i 
genomsnitt tre ggr så mycket resurser (räknat i lärartid) för en hst som vad 
Ekonomihögskolan har möjlighet till.  

Denna översikt får mig att fundera över om skillnaden i tilldelning är innehållsmässigt 
eller pedagogiskt motiverad?  Behöver studenter på utbildningar med relativt mycket 
resurser per hst (dvs. studenter på DES, HV, DFM, TEK) så mycket mer undervisning än 
vad språk eller ekonomistudenter får, för att kunna uppnå utbildningsmålen?  

Traditionen inom dessa discipliner ger förvisso vid handen att det krävs mer stöd kring 
laborativa moment och inslag, ev. kostnader för praktik tillkommer för vissa utbildningar 
etc. vilket innebär att vissa skillnader i medelstilldelning kan vara befogade, men inte alla. 
För en mer rättvis modell för anslagstilldelning i framtiden efterlyser jag en objektiv 
genomgång som bygger på olika ämnens innehållsmässiga behov, för att återkoppla till 
utbildningsdepartementets utsaga i budgetpropositionen59.  

En annan intressant jämförelse är att jämföra kolumn VIII: ’Genomsnittlig ersättning 
per hst’ med kolumn VII: ’Prestationsgrad’.  Ett rimligt antagande är att ju mer resurser 
(lärartid), ju bättre borde prestationsgraden bli. Det antagandet stämmer väl avseende t.ex. 
HV som både har hög prestationsgrad och mycket resurser till utbildning. Motsatt relation 
visar Elnu och SOL som med små resurser också uppvisar ganska låg prestationsgrad. Jag 
kan också konstatera att DFM och DES har låg prestationsgrad trots god tillgång på 
resurser. Som bekant påverkas prestationsgraden inte bara av antalet lärarledda timmar 
utan också av t.ex. andelen distansstudenter och/eller om studenterna har goda 
förkunskaper (höga meritvärden).  

Min viktigaste slutsats efter denna genomlysning är att tilldelningen av resurser till 
olika ämnesområden borde ses över. I väntan på att departementet anser att frågan bör 
utredas skulle vi inom Lnu kunna börja med att en intern översyn baserad på 
ämnesbehoven. Det finns ingen självklar och rimlig förklaring till att snittintäkten per 
student ska medföra att en kurs om 7,5 hp kan ges en kursbudget på ca 470 timmar på en 
institution och ca 160 timmar på en annan när hänsyn tagits till lokalkostnad och 
administration (se kolumn X i tabell 2). Självklart finns ett större behov av lärarledda 
moment på t.ex. designutbildningen (som också har mindre grupper) eller inom t.ex. HV’s 
vårdutbildningar men nuvarande stora skillnad finner jag svårt att motivera.  I likhet med 

                                                 
59 Enl. (Prop. 2011/12:1 s. 40) Det är ämnesinnehåll och inte resursåtgång, undervisningsmetod eller 
programtillhörighet som avgör klassningen. 
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Dan Brändströms förslag om en gemensam basresurs (betydligt högre än dagens 
lägstanivå. (se Resurser för kvalitet SOU 2007:81) skulle jag föreslå ett nytänk på 
Linnéuniversitetet avseende denna fråga. Varför inte, likt Högskolan i Kristianstad, 
försöka implementera delar av Brändströms (numera vår universitetsordförandes) 
utredningsförslag i syfte att göra ämnenas förutsättningar mer lika än idag? Är det 
moraliskt försvarbar att studenter inom olika ämnesområden ska få så olika förutsättningar 
då insats och (låne)kostnad är likvärdig? 
 
Erfarenheter av timtilldelning på Linnéuniversitetet 
Ovan redovisas en beräkning av tillgängliga resurser men hur ser principerna ut för den 
verkliga tilldelningen till respektive kurs inom Linnéuniversitetet och hur går fördelningen 
i praktiken till?  

I syfte att fördjupa mitt resonemang undersöker jag hur principerna för och 
tilldelningen av timmar/lärarklocktimmar varierar mellan olika ämnen inom 
Linnéuniversitetet. Genom att intervjua institutionsrepresentanter med ansvar för 
tjänsteplanering (t.ex. studierektor, biträdande prefekt eller avdelningschef) för olika 
institutioner, gör jag följande sammanfattande reflektioner (baserat på samtal med 
företrädare för hälften av institutionerna på Lnu): 
 
Tilldelningsprincipernas utgångspunkt är i huvudsak två olika 
Den ena modellen tar sin utgångspunkt i vilka intäkter (efter avdrag för oh) som återstår 
för olika gruppstorlekar. Utifrån intäkten ”räknar man baklänges” för att komma fram till 
hur många timmar som intäkterna räcker till (jfr tabellen ovan). Detta sätt innebär att 
läraren så att säga ”får det som blir över”. En HV-kollega konstaterade att med denna 
modell är det inte lätt att leva upp till högsta ledningens krav på hög kvalitet i 
undervisningen. ”Pengarna räcker inte till mer än så här.” För den enskilde läraren 
handlar det istället om att nå en ”good enough-nivå” (eller att jobba gratis – något som 
flera kommenterat). En annan tjänsteplanerarkollega talade om vilken ”break-even-nivå” 
som gällde (och konstaterade att den nivån, hur många studenter som krävs för att en kurs 
ska ”gå ihop”, den gränsen höjs ständigt). ”Det krävs allt fler stora grupperna för att bära 
de små”. Detta förhållande uttrycktes på de flesta institutionerna. 

Den andra vanligt förekommande modellen baseras på en över åren utarbetad praxis 
(som visat sig fungera ekonomiskt). Den modellen baseras vanligen på en idé om hur 
många undervisningstimmar/vecka  som institutionen anser vara en miniminivå. Nivån har 
dock korrigerats ned över tid, i takt med ökande oh-kostnader och högre lärarlöner. 
Exempelvis inom företagsekonomiområdet avsattes tid motsvarande 36 lektorstimmar för 
en 7,5 hp-kurs vid slutet av 90-talet. Tanken var att en student skulle få 36 lärarledda 
föreläsningar/seminarier under sina fem veckor. Idag baseras schablonen istället på 30 
lärarledda timmar, i bästa fall. 
 
Tilldelningsschablonerna varierar, ofta utifrån olika ”trösklar”: 
Antingen har institutionen en tilldelningsprincip som baseras på antalet högskolepoäng 
t.ex. på PPI där en studentgrupp om 30 studenter ges 16 tim per hp (SH-klassad) eller 21 
tim/hp för lärarutbildningen. Större grupper får utökning i relation till antalet. 
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En annan modell är att studentantalet grupperas i olika storleksgrupper och tilldelningen 
(som en klumpsumma) baseras på en snittberäkning. T.ex. har NV en skala där 29-34 
studenter ges 540 tim för 15 hp .  
 
Förekomsten av s.k. ”faktorer” 60 
Beräkningen av ersättning med hjälp av ”faktorer” för olika insatser används på många 
håll, främst som hjälp för att räkna ut den totala timbudgeten och/eller för att fördela 
timmar per lärare inom samma kurs. Faktorerna härstammar från det arbetstidsavtal som 
tecknades för mer än 10 år sedan (då det gamla begreppet lektorstimme försvann). Olika 
institutioner har lite olika faktorer t.ex. för föreläsning (faktor 4 är vanligast med även 3 
och 5 förekommer) och tanken är att för- och efterarbete ska ingå i totalsumman. En två-
timmarsföreläsning kan därmed ersättas med 6, 8 eller 10 timmar (beroende på faktor). För 
kursansvarig finns dock ofta frihet att omfördela timmarna inom kursbudgetens ram t.ex. 
lägga mer tid på examination: ”Tyngdpunkten på föreläsningar har blivit mindre” var en 
kollegas kommentar. Även studierektorn eller motsvarande kan variera tilldelningen per 
kurs bl.a. beroende av studentgruppens storlek och/eller om särskilt resurskrävande 
upplägg förekommer. En viss flexibilitet tycks således finnas för alla ”tjänsteplanerarna”. 
En kollega på HV talade om en önskan att ha tillräckligt med resurser för att ha möjlighet 
att belöna god pedagogik, uttryckt som: ”individualisera per kurs med bas i den 
pedagogiska kärnan”. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att behovet av resurser (baserat på 
examination och pedagogik) allt för sällan tycks få styra resurstilldelningen utan snarare 
tvärtom. Detta är din kursbudget – gör det bästa av den! 
 
Examinationen slukar resurser 
En mera konkret aspekt på resursåtgång som jag försöker belysa här är hur stor del av 
kursbudgeten som avsätts till examination. Ju mer resurser läraren avsätter för kursens 
examination, ju mindre timmar återstår till lärarledd undervisning och seminarier. En 
angränsande frågeställning är därmed: Hur stor andel av en kursbudget åtgår till 
examination? 

Min ambition var att samla in uppgifter om examinationstid från olika ämnen. 
Intervjuer inom Lnu visade dock att jämförbara uppgifter inte gick att få fram, då 
schablonerna i flertalet fall inte tydliggjorde hur mycket tid som var beräknat för 
examination. I verkligheten är min erfarenhet att tidsåtgången varierar stort för 
examinationsmomenten beroende av valda examinationsformer (och dokumentation 
saknas då man inte sett anledning att särredovisa examinationstiden). På 
Ekonomihögskolan har vi dock en beräknad schablon där examinationstiden per student är 
uppskattad. I tabellen nedan redovisas denna uppskattning för olika studentantal. Med 
tabellen vill jag visa att examinationens andel av kursbudgeten ökar ganska dramatiskt för 
de större grupperna. Ansvarar läraren för en kurs om 120 studenter (vilket förekommer 

                                                 
60 Inför det nya lokala arbetstidsavtalet är det mycket som talar för att beräkning med hjälp av faktorer 
kommer att försvinna. 
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ofta inom Elnu) uppskattas att ca 50% av tiden behövs för examination. Detta förhållande 
påverkar givetvis lärarens arbetssituation. Min erfarenhet är att lärare föredrar att 
undervisa och leda seminarier (dvs. ha direktkontakt med studenter) hellre än att rätta 
tentor eller läsa rapporter. Om hälften av tilldelad kurstid åtgår till rättning av olika slag 
finns risk att arbetsbelastningen känns tung och arbetsglädjen minskar. En annan effekt av 
stor examinationsdel för läraren är den tidspress det innebär att försöka hinna rätta i tid 
(Lnus tentamensregler stipulerar att studenterna ska få sina resultat efter 15 arbetsdagar). 
Jfr exemplet ovan där 150 timmar beräknas till examination. Väljer man en avslutande 
salsskrivning (vilket är vanligt för denna gruppstorlek) innebär rättningen ett heltidsarbete 
i nästan 4 veckor för en person! 
 
Tabell 3. Examinationens tidsmässiga andel av kursbudgeten inom ämnet 
företagsekonomi. Avser Ekonomihögskolan läsåret 2011/2012. 

Antal 
studenter 

Total tilldelning i klock-
timmar för 7,5 hp 
(campus) 

Varav beräknad tid för 
examination (inkl kursadm) i 
tim 

Examinationens andel av 
kursbudget (%) 

10 115 10 9 % 
20 125 20 16 % 
30 135 30 22 % 
40 165 50 30 % 
50 180 63 35 % 
60 190 75 39 % 
80 230 100 43 % 
100 265 125 47 % 
120 290 150 52 % 
140 330 175 53 % 
160 362 200 55 % 

 
 
Generella aspekter på examination  
Examinationen och dess myndighetsperspektiv är mer eller mindre uttalad. 
Högskoleverket (2008:36R s.30) skriver att examination, enligt högskoleförordningens 
regler innebär att en examinator sätter betyg utifrån de former för bedömning av prestation 
som kursplanen anger. Det är således att sätta betyg för en prestation som är det centrala. 
Examination kan därmed ses som ett ”betygsärende” ur ett myndighetsperspektiv. Ett 
exempel på hur betydelsen av examination kan uttryckas från ett enskilt lärosäte är 
följande (från KTH61):  
 

”Att examinera studenter på olika utbildningsnivåer är en av KTH:s 
viktigaste uppgifter. Kvalitet i examinationen är av största vikt för såväl 
KTH:s som studenternas rykte. Det är dessutom en av högskolans viktigaste 
myndighetsuppgifter…”  

 

                                                 
61 Interna föreskrifter nr4/06 i Högskoleverkets Rapport 2008:36R s.14 
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När det gäller relevanta aspekter för effektiv examination har Pittaway et al. (2009 s.74) 
sammanställt nio viktiga utgångspunkter för utveckling av effektiv examination och 
bedömning (med hänvisning till Brown et al (1997) och Young (1999)): 
 

1. Assessment should be valid, reliable and consistent. 
2. The purpose of assessment should be clearly explained. 
3. The amount should be appropriate. 
4. The criteria should be understandable, explicit and transparent. 
5. Assessment should be based on understanding of how students learn. 
6. It should accommodate individual differences in students. 
7. Assessment procedures should allow students to receive feedback on their learning. 
8. Assessment should allow students with opportunities to reflect on their practice and their 

learning. 
9. Assessment should be an integral component of course design. 

 
Denna lista fångar på ett bra sätt de pedagogiska synpunkter som examinerande lärare 
förhoppningsvis tillämpar. Jag anar dock att vissa punkter inte beaktas lika noggrant som 
andra då lärarens tid är begränsad.  

Examinationens funktion kan delas in i två huvudfunktioner (Trowald, 1997 s.9): 
Examination för kontroll respektive examination med pedagogisk funktion (dvs. som en 
del i lärandet). Ett mer specificerat sätt att beskriva detta är examinationen (Trowald, 
1996/1997, s.18ff): 

 
• som inlärningstillfälle,  
• som källa för motivation,  
• som styrinstrument,  
• som feed back  
• för självinsikt.  

Trowald menar att det finns motsättningar mellan kontrollfunktionen och 
inlärningsfunktionen bl.a. genom att viss anpassning sker mot flera småtentor för att 
underlätta för studenterna vad gäller CSN-krav (på bekostnad att integrerande större 
uppgifter). En annan förklaring anses statens resurstilldelningssystem vara som premierar 
godkända prestationer. Liknande aspekter konstateras av HSV: ”En tänkbar förklaring till 
den negativa utvecklingen som åsyftas [kritik mot vissa utbildningars lågt ställda krav] är 
resursfördelningssystemet, som gynnar lågt ställda krav och hög genomströmning. 
Skärper man kraven, med lägre genomströmning som följd, får institutionen en lägre 
ersättning för utbildningsuppdraget. Dessutom riskerar studenterna att inte få ut sitt 
studiebidrag. Lågt ställda krav gagnar således både lärare och studenter.” (Rapport 
2006:45R s.60f).  
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Min åsikt är att för lågt ställda krav är en väldigt kortsiktig och farlig strategi då varken 
studenten eller lärosätet är betjänta av att studenter går ut med svaga kunskaper. 
Populariteten för en utbildning är beroende av sitt rykte, både hos presumtiva studenter 
och avnämare, varför rimliga krav på prestation, och därmed examination, är synnerligen 
viktigt. 
 
Vad innebär då rimliga krav på en examination av god kvalitet?  
HSV föreslår (Rapport 2006:45R s.61) ett slags examinationsprogression för att öka 
kvaliteten i examinationen. Det innebär att fakta, begrepp och teorier examineras med 
raka, enkla frågor. Kunskaper relaterade till förståelse, färdigheter och tillämpning (som ju 
bygger på att faktakunskaper finns i botten) bör examineras med uppgifter, självständiga 
arbeten och tillämpningsövningar som ställer krav på förståelse, sammanhang och kreativt 
tänkande. Examinationen bör, enligt HSV således innehålla två delar eller examineras i två 
steg för att uppnå progression även i examinationen.  

Andra aspekter på examination som lyfts fram i litteraturen är t.ex. Havnes, 2004 
(Rapport 2006:45R) som konstaterar att all examination har effekter på hur man studerar 
och vad man lär sig, vilket i sig inte är en uppseendeväckande slutsats. Trots att det finns 
en medvetenhet om detta upplever många lärare att tillgängliga resurser inte räcker för en 
examinationsform som fullt ut lever upp till ambitionen att stimulera lärande. Sjöblom 
(2010, s.40ff) har genom att studera kursplaner vid Ekonomihögskolan vid 
Linnéuniversitetet, konstaterat att det mest frekventa verbet vid formulering av förväntade 
studieresultat är ”förstå”, vilket indikerar att djupinlärning avses. Dock framhåller 
intervjuade lärare i studien att det är svårt att examinera förståelse i praktiken. Anledningar 
som diskuteras är stora studentgrupper, otillräckliga resurser och praktiska hänsyn. 
Sjöblom konstaterar (ibid. s.41): ”De lärare jag intervjuat föredrar de sistnämnda 
examinationsformerna [självständiga arbeten och seminarier] samtidigt som traditionella 
salstentamina används med resultatet att de förväntande studieresultatens betydelse för 
examinationen är tämligen liten.” Sjöbloms slutsats är att det inte är bristen på idéer som 
hindrar läraren utan rådande förutsättningar gör att läraren väljer examinationsformer som 
premierar ytinlärning. 

Även Trowald, 1996/1997 (s.30-31) konstaterar att bristande resurser ger negativa 
konsekvenser. Det medför bl.a. att inläsning inför en saltentamen (som är den mest 
förekommande examinationsformen) präglas av en facitkultur. Han citerar en lärare som 
säger:  ”…det är lätt för såväl lärare som studenter att utgå från gamla tentor.” Andra 
läraråsikter är: ”…rättningen av frågor av essä- och helhetstyp – det tar så lång tid. 
Svårigheten är således att göra en kvalitativ bedömning, en sådan stupar på den tid vi har 
till förfogande.” (ibid. s.31). Trowald talar om två lösningar: Dels att öka kunskapen hos 
lärarna om examinationens betydelse för lärandet, dels att byråkraterna måste förstå att 
examination ”måste få ta tid och få kosta.”  

Dessa lösningsförslag sätter fingret på en av denna rapports huvudfrågor – ”vilka 
examinationsformer är möjliga för ett ”fattigt” ämne som företagsekonomi?” 

”Salstenta det enda timmarna räcker till” konstaterade en kollega som höll en kurs för 
160 studenter nyligen. Frågan är om det verkligen inte finns några alternativ till salstenta? 
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Ambitionen med genomgången nedan är att lyfta fram alternativa examinationsformer och 
resonera kring dess resursmässiga konsekvenser. 

En problematisk aspekt på resurser och examination handlar om lärarens gratisarbete. 
En studierektorskollega påtalade att många jobbar mer än vad budgeten anger.  ”Att vara 
lite scout” är vanligt, enligt henne. Svederberg (2009, s.19) uttrycker liknande 
erfarenheter. Hon konstaterar att lärare ofta är så måna om kursens kvalitet och har sådan 
yrkesstolthet att de använder viss del av fritiden för att kunna genomföra sina kurser på ett 
önskvärt sätt. Följande citat uttrycker tydligt många lärares upplevda dilemma efter att ha 
prövat nya upplägg i undervisning och examination: (Nykvist i Ljungquist et al. 2008, 
s.12):”…Varför lade jag ner 300 timmar på att undervisa på en kurs där jag kanske fick 
betalt för 120 timmars arbete? Och varför lade studenterna ner ungefär 100 timmar på 
samma kurs när de fick betalt av CSN för att arbeta 200?” Hon konstaterar att problemet 
är tvåfalt: Att humaniora62-studenter lägger för lite tid på sina studier och därmed inte 
utnyttjar sin kapacitet (och därmed medverkar till en kvalitetssänkning av utbildningen) 
samt att humaniora-lärare ”brottas med ständig underfinansiering” (ibid. s13), vilket 
begränsar möjligheterna i lektionssalen. 

Jag kan konstatera, föga förvånande, att det finns en samsyn om att resurstilldelningen 
inte upplevs vara tillräcklig. Även om ersättningsnivåerna för humanioraklassade kurser 
höjs med 7,4% inför 2012 (avser höjning av hst-delen se Prop. 2011/12), vilket naturligtvis 
är positivt, misstänker jag att effekten för utbildningen är långt ifrån tillräcklig. Som 
jämförelse (se tabell 1 ovan) kan jag konstatera att flertalet av institutionerna har tillgång 
till en ersättning som är dubbelt så stor som en hst i t.ex. företagsekonomi. Som jag 
konstaterade i inledningen: Förutsättningarna för olika ämnen varierar väldigt mycket och 
denna skillnad tycks inte, utifrån min erfarenhet uppmärksammas tillräckligt tydligt i den 
pedagogiska litteraturen. Tyvärr är det nog så att vår klagan på bristande resurser inte 
kommer att lösa våra problem. Det blir inte mer pengar till högskolesektorn konstaterade 
utbildningskanslern Lars Haikola vid ämneskonferensen i företagsekonomi (20/10 2011). 
Vilka alternativ för examination kan då vara möjliga, inom aktuella ramar?   
 
Examination lämplig för företagsekonomi och andra resurssvaga ämnen 
Inledningsvis vill jag återknyta till Trowald (1997, s.14ff) och hans mer generella aspekter 
på att välja examinationsform. Om provens pedagogiska funktion skriver han: ”De styr 
VAD, HUR och NÄR studenten läser” (ibid. s.18), se även diskussionen ovan om 
examinationens lärfunktion (jämte kontrollfunktionen). Hur man ställer frågor är också 
viktigt. Trowald konstaterar att lärare ofta väljer mer objektiva frågor som därmed är 
lätträttade. ”Det blir en tendens till att man med hög grad av precision mäter 
förhållandevis oviktig kunskap.” (ibid. s.15). Önskemålet är givetvis att kunna pröva 
kunskapen och studentens lärande, inte bara dennes mekaniska reproduktion av enklare 
faktakunskap. Andra åtgärder som föreslås är mångfald i kunskapskontrollerna. En 
kombination av prov, hemuppsatser, utställning, diskussioner etc. kan medföra att de 
inlärda kunskaperna utnyttjas på flera olika sätt. Vidare talar Trowald om värdet av 

                                                 
62 Anm Även juridik och samhällsvetenskap (där företagsekonomi ingår) har samma resursmässiga 
förutsättningar. 
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provgenomgång. Den repetitionen som en noggrann genomgång innebär medför att 
kunskaperna får en längre överlevnad (ibid. s.16). Slutligen ger författaren följande råd 
avseende examination (ibid. s.18): ”Utnyttja därför proven så att de vad gäller placering i 
tid, frekvens och innehåll hjälper till i den pedagogiska processen.”  

Reflektion kring resursaspekten: När det gäller ämnen som företagsekonomi, särskilt 
om det gäller större studentgrupper, är en bred mångfald av examinationsformer sällan 
realistisk med tanke på behovet av tid för återkoppling/rättning så vida man inte radikalt 
prioriterar om hur läraren använder sin tid. Att använda inspelade föreläsningar på nätet 
och låta studenterna medverka mera (självuppskattning, rätta varandras arbeten etc) är 
upplägg som skulle kunna bidra till att lärarens tid kan utnyttjas annorlunda. 
 
Exempel på olika examinationsformer 
I Högskoleverkets Rapport (2008:36R s.25 baserat på en genomgång publicerad i 
Högskoleverkets skriftserie 1997:10S)) redovisas de mest förekommande 
examinationsformerna. Dessa är, i fallande ordning efter förekomst: ”Salsskrivning, 
Obligatorisk närvaro, Pm, paper och dylikt, Laborationer, Tvärgruppsredovisningar, 
Problemlösande examinationer, Hemtentamen, Uppsatser, Praktik, Grupptentamen 
skriftlig, Enskild tentamen muntlig, Flera tentamina vid olika tidpunkter, Egen- och 
kamratvärdering, Grupptentamen muntlig”. Därutöver nämns att datorbaserad tentamen 
och löpande examination är nya former. Att salsskrivning är den mest nyttjade 
examinationsformen är ingen överraskning då den upplevs vara relativt resurseffektiv av 
många lärare, speciellt vid stora grupper.  
 
Vilka examinationsmetoder kan vara lämpliga och resursmässigt möjliga för en grundkurs 
i företagsekonomi? 
Det finns mycket skrivet om examination och följande förslag är ett urval hämtat från en 
(begränsad) litteraturstudie. Avsikten är således att dels redovisa ett antal författares 
alternativa examinationsformer, dels reflektera kring resursbehovet för dessa alternativ. 

Trowald (1997) beskriver i sin rapport flera varianter på examination. Det som är 
särskilt intressant är de prov som han rubricerar som ”prov som kan genomföras utan 
egentliga omplaneringar av lärartid och administration” (ibid.s.23ff). Dessa förslag 
presenteras nedan. Under rubriken ”Variation på temat examination” sammanfattas ett 
antal inlägg från en grundutbildningsdag vid Linköpings universitet. Bjuremark (2007, 
s.8ff) skriver bl.a. att examinationen oftast betraktas som en kunskapskontroll snarare än 
ett sätt att stödja lärande. Även några av de olika examinationsformerna som behandlades 
redovisas nedan (Bjuremark et al, ibid. s.30 ff). 
 
Översiktsprov  
Det innebär att läraren ger ett antal översiktsföreläsningar om området som en 
kursinledning. Ett kompendium med en förenklad sammanställning av hela kursinnehållet 
delas ut och detta tenteras skriftligt några dagar senare. Poängen är att studenten tillägnar 
sig en baskunskap som den mer djupgående förståelsen kan bygga på, vilken tenteras vid 
kursslut (jfr önskan om examinationsprogression ovan) (Trowald, 1997).   
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Reflektion kring resursaspekten: Två prov istället för ett innebär mer tid för rättning. 
Möjligen om avslutningsprovet kan bli något mindre i omfattning och/eller blir en 
gruppuppgift att resursutökningen kan kompenseras.  Studenterna är förhoppningsvis 
bättre förberedda efter detta översiktsprov vilket medför att föreläsningstiden kan kortas 
till förmån för fler seminarier. 
 
Öppen-bok-tenta 
Ett prov där studenten har tillgång till litteratur och Internet under provtillfället. 
Frågeställningen måste pröva studentens förståelse för det aktuella området inklusive 
förmågan att lösa problem med hjälp av tillgänglig litteratur. Poängen är att lösa uppgifter 
som är mera lika problemlösning i arbetslivet (Trowald 1997). 

Reflektion kring resursaspekten: Jag föreställer mig att frågekonstruktionen kräver 
mer eftertanke (och tid) i dessa fall samt att dessa essäfrågor innebär mer text att läsa och 
bedöma jämfört med en mer ”klassisk” tentamen som möjligen innehåller någon del 
lätträttad faktakontroll. Dock skulle ”rättning” kunna ske i diskussionsforum där 
studenterna diskuterar rätta lösningar med varandra – vilket sparar läraren läsningstid. 
 
Quiz (lappskrivning) 
Små lappskrivningar syftar ofta till kontinuerlig inläsning. Speciellt om varje föreläsning 
inleds med en quiz på dagens tema stimuleras studenten till en översiktlig inläsning, vilket 
underlättar förståelsen av själva föreläsningen. Föreläsningen kan därmed ligga på en 
något högre nivå tack vare studenternas förberedelse. Quizresultaten kan ge poäng inför 
den slutliga examinationen (Trowald, 1997). 

Reflektion kring resursaspekten: Formen kräver tid för lappskrivningarnas utformning 
samt rättning. Möjligen skulle studenterna kunna engageras i rättningen (i slutet av varje 
lektion) för att spara tid. Administrationen av quizresultaten kräver också tid. 
Självrättande, nätbaserade tester skulle kunna vara en annan lösning. 

 
Miniquiz 
En variant på quiz beskriver Nevid & Mahon (2009 s. 29ff). Formen är ett pedagogiskt 
trick i syfte att ge incitament för regelbunden närvaro vid föreläsningarna inklusive ett mer 
fokuserat deltagande. Idén är ett oannonserat miniquiz vid föreläsningens början. Frågorna 
omfattar ett eller flera frågor angående föreläsningens innehåll. Efter föreläsningen 
besvaras miniquizen igen (förhoppningsvis med bättre resultat). Quizpoängen ges inför 
slutexaminationen både för själva deltagandet vid quizen och för dess rätta svar. Antalet 
miniquizar kan variera under kursens gång men Nevid & Mahons studie visar att ju oftare 
ju bättre. Lundqvist (Ljungquist et al 2008) pläderar för webbaserat datorstöd för rättning 
av dessa lappskrivningar. Datorstödet gäller både att slumpmässigt variera frågorna, även 
att variera de ingående värdena t.ex. för beräkningsuppgifter (vilket försvårar fusk) ock att 
rätta. En annan poäng är att studenten får snabb återkoppling på sin kunskapsutveckling 
samt att webbformatet i sig kan upplevas som ett mindre stressande test jämfört med en 
skrivning i en tentasal (ibid. s. 56-57) 

Reflektion kring resursaspekten: Varianten kräver givetvis en hel del administration 
för hantering av resultaten. Vidare krävs tid för att konstruera frågor, särskilt om det gäller 
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att bygga upp en stor frågebank för webbaserade test. Nevid & Mahon konstaterar (2009. 
s. 31f) att det är mest resurseffektivt att ställa ”single-item”-frågor dvs. frågor kring 
enskilda delar av föreläsningen (även om risken är att studenten är mindre alert när andra 
områden behandlas). Själva rättningen borde studenterna kunna medverka i (helt enkelt 
genom att rätta varandras test (ev. anonymt)).  
 
Muntliga prov 
Numera är ”munta” en ovanlig examinationsform (troligen pga. de praktiska och 
resursmässiga dilemmana). Dock menar Trowald (1997) att det är mycket lärorikt för 
studenten att muntligt få uttrycka sin kunskap. Frågorna får dessutom en mer holistisk 
karaktär och testar därmed förståelsen i stor utsträckning. Wass et al ( 2003) talar också för 
muntliga prov. De konstaterar efter ett antal tester inom medicinutbildningen att muntliga 
examinationer ger hög reliabilitet dvs testar studentens förmåga på ett tillförlitligt sätt. Min 
egen kommentar är att det finns en rättssäkerhetsaspekt med muntlig tentamen. För att 
undvika diskussion om vilka svar som studenten verkligen avlagt borde samtalet bandas 
ifall provets bedömning ifrågasätts. 

Reflektion kring resursaspekten: På pappret ser muntliga prov ut att kräva mycket 
resurser. Om tiden för examination av varje enskild tentamen avsätts till muntlig 
examination torde dock skillnaden inte bli så stor. Det som tillkommer är den praktiska 
hanteringen för att boka tider för alla studenter. Finns fler examinatorer skulle formen 
praktiskt kunna hanteras på ett rimligt sätt – förutsatt att studentgruppen inte är för stor.  
 
Hemtentamen 
Grundtanken är att studenten genom att jobba med en uppgift under en längre 
(examinations)tid ska kunna redovisa djupare kunskap genom att sätta in kunskaper och 
egen reflektioner i ett större sammanhang. Vidare ställs krav på korrekt refererande till 
teori och andra källor vilket stimulerar utvecklingen av en akademisk mognad. I 
sammanhanget diskuterades även ”hedersintyg” där studenterna intygar att de inte fuskat 
eller samarbetat på ett otillåtet sätt. 

En möjlighet med hemtentamen som jag finner intressant är att låta flera delkurser 
sammanfattas (utöver den ordinarie kursexaminationen) i en gemensam hemtentamen.  Ett 
exempel skulle kunna vara grundkursen i Företagsekonomi 30 hp som är uppdelad i fyra 
delämnen. Om varje delämne bidrar med t.ex. 1 hp vardera (ger 4 hp) skulle en gemensam 
hemtentamen kunna medföra en reflektion kring hur ämnets delar samverkar t ex via en 
konkret och praktiskt relaterad frågeställning (Bjuremark et al. 2007).  

Reflektion kring resursaspekten: Själva frågekonstruktionen kräver troligen mer tid för 
en hemtentamen jämfört med en salstentamen. Bedömningsmässigt skulle studenterna 
kunna ”examinera” varandra på hela eller del av hemtentan under överinseende av läraren 
under ett kortare seminariepass för att spara lärarens tid samtidigt som studenterna 
engageras.  
 
Differentierade examinationsformer  
En skriftlig del utgör grunden för godkänt. En muntlig del krävs för högre betyg där 
antingen samma frågeställning fördjupas muntligt eller att endast vissa andra 
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frågeställningar examineras muntligt. Därmed är det studentens ambitionsnivå som avgör 
hur resurskrävande denna examinationsform blir (Bjuremark et al. 2007). En viktig aspekt 
på muntlig tentamen nämner Lerm och Baurén (ibid. s.14-15) Ur ett rättssäkerhetens 
perspektiv är det lämpligt med två lärare vid denna examinationsform. Jag ser en annan 
möjlighet nämligen att samtalet spelas in.  

Reflektion kring resursaspekten: Denna variant kan knappast erbjudas till de stora 
grupperna. Beräknar man ca 20 min per student skulle det gå åt ca 2 heldagar för att 
examinera 50 studenter. Ett alternativ skulle möjligen vara att läraren och studenten 
gemensamt resonerar/rättar studentens skriftliga tentamen (lärarens rättningstid (inkl. 
något tillägg) används istället till den muntliga delen). Under ett sådant samtal uppnås 
förmodligen ett bättre lärande jämfört med en tentamensgenomgång. Vidare kan studenten 
med ett bra resonemang, som komplement till det skrivna svaret, visa att kunskap för 
G/VG finns (vilket kan minska behovet av omtentamen). 
 
Portofolio/lärandedagböcker  
Att reflektera skriftligt, dagligen (eller veckovis) över den egna lärandeprocessen, är en 
form som är särskilt vanlig på konstnärliga utbildningar. Metoden är särskilt lämplig vid 
laborativa moment/praktiska färdigheter men uppfattas som väldigt resurskrävande för 
läraren. Inom ämnet företagsekonomi finns det säkert vissa moment som skulle lämpa sig 
för denna typ (även om formen är ovanlig). Kurser som genomförs ute på företag s.k. 
fältkurser skulle med fördel kunna examineras löpande genom att studenten redovisar sina 
lärandedagböcker (Bjuremark et al, 2007). Att nyttja nya digitala möjligheter för denna 
redovisning t.ex. i form av bloggar eller lärplattformars diskussionsforum är en idé som 
Jonsson ( i Ljungquist et al.2008) diskuterar. 

Reflektion kring resursaspekten: Lärarens insats handlar om att läsa (delexaminera) 
utan att ge alltför detaljerade kommentarer, varför tidsåtgången torde vara betydligt lägre 
än att rätta tentor. Vidare kan läraren begränsa antalet sidor. Slutexaminationen bör vara en 
sammanfattning av dagböckerna ställt i relation till kursens syfte och mål samt relevanta 
teorier. Slutrapporten torde kunna begränsas i omfattning med tanke på tidigare 
delexaminationer. Vidare kan studenter medverka som diskutanter för att minska lärarens 
tidsinsats. 
 
Gruppexamination 
Grupparbeten och examensarbeten i grupp torde vara en av de främsta 
examinationsformerna. Fördelen för studenten är behovet av samarbete och argumentation 
mellan gruppmedlemmarna – man lär av varandra. Samtidigt är svårigheten för läraren att 
examinera varje enskild gruppmedlem (Bjuremark et al, 2007).  Sandberg (i ibid. s. 38 ff) 
skriver att många lärare förlitar sig på grupprocessen dvs. att man inom gruppen bevakar 
att alla bidrar. Vissa institutioner löser denna självkontroll och självrannsakan med hjälp 
av ett gemensamt kontrakt inom gruppen. Där anges bl.a. vilken ambitionsnivå och vilka 
regler för samarbetet som gäller. Ett sätt för läraren att bidra till lyckade grupparbeten är 
att skapa förutsättningar för en positiv grupp med liknande ambitionsnivå, bl.a. genom att 
aktivt påverka gruppindelningen. 
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Reflektion kring resursaspekten: Eftersom denna examinationsform är så vanligt 
förekommande torde den uppfattas som resurseffektiv i relation till många andra, mer 
individuella examinationsformer. Färre rapporter att läsa helt enkelt. Dock - om mer 
lärartid togs i anspråk för att skapa förutsättningar för positiva grupper med samma 
ambitionsnivå skulle läraren kunna bidra till mer framgångsrika grupparbeten där 
självkontrollen fungerade ännu bättre. Minskad konflikthantering, färre ”free riders” och 
bättre arbeten skulle då kunna uppnås. Möjligen sker också en viss omfördelning av 
behovet av lärarresurser från de starka, ambitiösa grupperna till de med låg ambitionsnivå 
eller blir det tvärtom? 
  
Självexamination – studenten rättar sin egen tenta  
Salsskrivningen kopieras när studenten skrivit klart och läraren behåller originalet. Några 
dagar senare återkommer studenten och har rättat sin egen skrivning (inklusive att 
kompletterat med rätta svar där så krävdes) med färgpenna (!). Läraren avgör om 
rättningen är korrekt och kan även låta goda kompletteringarna väga över från U till G 
eller från G till VG (Trowald 1997). 

Reflektion kring resursaspekten: Kopieringen kräver extra arbetsinsats. Dock torde 
lärarens tid för rättning/läsning av uppgifter bli mindre då studenten själv gör en del av 
arbetet. Viss ”utbildning/övning” i att bedöma svar underlättar troligen rättningsinsatsen.  
 
 Kamratbedömning 
Äldre studenter engageras som ”tentatorer” (jämbördig roll med läraren) och medverkar i 
examination av yngre studenter (förslagsvis inom det egna programmet och på kurser de 
själva läst tidigare). De äldre studenterna inbjuds av lärare/examinator att diskutera form, 
syfte och kriterier för aktuell examination (vilket enligt Ljungman & Silén upplevdes som 
mycket motiverande samt att en betydligt större förståelse för examinationens dimensioner 
upplevdes inklusive att ökad kunskap erhölls). De yngre studenterna imponerades av 
tentatorerna och deras (förvånansvärt) professionella agerande. Formen kräver dock 
övning dvs. att själv- och kamratbedömning på varandras prestationer förekommer 
kontinuerligt under utbildningens gång. Hur tentatorerna belönades framgår ej av artikeln 
(Ljungman & Silén i Ljungquist et al.2008).  

Reflektion kring resursaspekten: Troligen kan viss avlastning för läraren avseende 
bedömning ske när studenterna blivit tillräckligt vana i rollen som kamratbedömare, dock 
måste undervisningstid avsättas för genomgångar av bedömningskriterier etc. En annan 
aspekt är att planeringen för arrangemanget drar extra resurser. I exemplet med äldre 
studenter torde de behöva belönas på något sätt (viss ersättning?). Å andra sidan kan 
studenter med bättre förståelse för examination och dess kriterier förhoppningsvis själva 
presentera bättre examinationer – vilket kan underlätta lärarens egen läsning. 
 
Självbedömning (sjävvärdering) 
En snarlik ansats innebär att studenten i anslutning till inlämningsuppgifter eller 
hemtentamina kompletterar sin uppgift med en självbedömning bestående av hur han/hon 
anser att svaren motsvarar de uppställda kriterierna för uppgiften. Försök visar bl.a. ökad 
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språklig kvalitet samt att studenternas medvetenhet kring lärandet ökat (Josefsson i 
Ljungquist et al, 2008). 

Reflektion kring resursaspekten: Visserligen får läraren ytterligare text att läsa 
(självbedömningen) men kan troligen ha viss hjälp av studentens egen bedömning. 
 
Examination av praktiska uppgifter 
Kvaliteten på examinationsuppgifter av mer konkret, praktisk karaktär t.ex. redovisning av 
affärsutvecklingsprojekt, marknadsföringskampanjer, säljstrategier etc. förbättras om det 
sker en mixad bedömning; självbedömning, peer (kamrat)-bedömning samt stakeholder-
bedömning (uppdragsgivare – om det är aktuellt). Utifrån tydliga kriterier kan resultatet 
från dessa tre bedömare användas som underlag för lärarens slutliga sammanvägda 
bedömning (Pittaway et al 2008). 

Reflektion kring resursaspekten: Samordningen av examinationstillfällena tar extra tid 
men därutöver borde de tre bedömningsunderlagen underlätta lärarens slutexamination. 
Ev. kostnader för uppdragsgivarna kan tillkomma. 
 
Datorskrivna tentasvar 
En idé jag själv vill lansera är att utrusta skrivningssalarna med datorer (och skrivare) utan 
internetaccess. Syftet är att studenterna ska skriva svaren på datorn och därmed bättre 
kunna strukturera sina svar, vid behov enkelt korrigera, komplettera etc. samt fram för allt 
- göra svaren läsliga. (En annan aspekt är att omfattningen av svaren skulle kunna 
maximeras, t.ex. 100 ord per fråga (i syfte att undvika ovidkommande text). 

Reflektion kring resursaspekten: Läraren sparar tid på att slippa tolka oläsliga 
handstilar och läsa svar med en mängd hänvisningspilar etc. Givetvis kostar datorerna 
pengar men kostnaden kan hållas rimlig då de allra enklaste datorerna borde duga som 
”skrivmaskiner”.  
 
Sammanfattning och förslag på lösningar  
Resurstillgången är en central förutsättning för verksamheten inom högskolan. Resurser 
för utbildning tilldelas från staten utefter vilket ämnesområde en kurs tillhör (enligt gamla 
och enligt mitt tycke obsoleta principer om ämnesinnehåll och torra och våta ämnen). 
Även om varje enskilt lärosäte har full frihet att omfördela resurserna efter andra kriterier, 
förekommer det sällan. Lägst tilldelning för en helårsstudent som klarar samtliga 60 hp ges 
humaniora/samhällsvetenskap och teologi (ca 42 500 kr år 2012). Högst ersättning ges för 
mediaklassad undervisning (ca 518 700). Enligt uppgifter från årsredovisningen 2010 kan 
institutionernas genomsnittliga anslag per hst beräknas. I den jämförelsen ligger Design i 
topp med ca 160 000 kr/hst och Ekonomihögskolan i botten med ca 46 000 kr/hst. Att 
ämnena har radikalt olika förutsättningar är ingen överdrift. Givetvis har t.ex. media och 
designutbildningarna helt andra kostnader för lokaler, utrusning, administrativt stöd etc., 
än vad t.ex. utbildning i företagsekonomi, historia eller juridik har. Dock visar exemplet i 
tabell 2 ovan att även om hänsyn tas till omkostnaderna finns det fortfarande stora 
skillnader i hur mycket pengar som institutionerna får kvar till utbildning/undervisning. 
Exempelvis en lärare med lön 35 000kr (+ lkp) kostar 365 kr/timme. Efter de påslag som 
de olika institutionerna tillämpar för oh och lokaler blir den lägsta timkostnaden ca 840 
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kr/timme (avser PPI) och den högsta 1270 kr (NV). Skillnader i konteringsprinciper kan 
förklara en viss olikhet men långt ifrån all. Mitt förslag är att utreda om en omfördelning 
inom Lnu vore möjlig i syfte att mera rättvist fördela lärarresurserna mellan ämnena. 

En annan frågeställning handlar om hur tilldelningen av timmar (kursbudget) går till i 
praktiken. Efter samtal med representanter för olika institutioner framkommer att vissa 
använder schablonmodeller, ofta utformade enligt praxis. Grunden är studentantal och 
kursens längd. En alternativ variant är att kursens upplägg är grund för tilldelningen. Att 
beräkna timtilldelning på basis av faktorer för olika undervisningsformer förekommer 
också. 

Grunden för timschablonen kan dels baseras på hur stora intäkter/anslag som den 
enskilda kursen genererar och att timmar fördelas på basis av det. En annan variant är att 
bestämma en miniminivå t.ex. att en student på en kurs om 7,5hp ska ha 30 lärarledda 
timmar. 

Oavsett grunderna för beräkning är det många tjänsteplanerare som efterfrågar ett mer 
lätthanterligt system för tilldelning av timmar per kurs och lärare. 

När det gäller frågan kring hur stor del av resurserna som går till examination visar 
exemplet från Ekonomihögskolan att andelen ökar ganska kraftigt i relation till 
kursbudgeten totalt. Vid stora studentgrupper (drygt 100) åtgår hälften av kursbudgeten till 
examination enligt den schabloniserade beräkningsmodell som tillämpas. Många 
synpunkter från lärare indikerar att det i verkligheten t.o.m. tar ännu mera tid. Det talar för 
att det är angeläget att diskutera hur resurserna ska räcka till mer varierad examination. 

Hur ska då dessa resurser för examination kunna utnyttjas på ett varierat och för 
lärandet positivt sätt? Utifrån litteraturen presenteras ovan fjorton examinationsformer som 
antingen visar på alternativ till salsskrivningar (som är den mest förekommande 
examinationsformen idag) eller där själva bedömningen kan underlättas på olika sätt. 
Några av de mer intressanta bygger på studenters egen medverkan t.ex. som 
kamratbedömare eller självvärderare. 

Huvudsyftet med denna rapport är att diskutera examination inom ämnet 
företagsekonomi och en mängd alternativ presenteras ovan. Aspekter och idéer som jag 
särskilt vill lyfta fram är: 
 

• Begär/utveckla administrativt stöd eller administrativa system som avlastar lärarens 
kursadministration. Välutvecklade lärplattformar kan vara en möjlig lösning. En annan är 
att arvodera äldre studenter t.ex. magisterstudenter som administrativa medhjälpare. 

• Diskutera pedagogisk utveckling, didaktik och metodik på institutionen i högre omfattning 
än vad som sker idag. Det bör vara möjligt att ge enskilda kurser mer resurser för 
ambitiösa upplägg.  

• Utveckla digitala lösningar t.ex. självrättande multiple choice-test som komplement till 
andra prov eller portfolio-reflektioner via kursportal eller facebook. Regelbundna, 
självrättande quiz och andra former av löpande examination stimulerar lärandet. 

• Använd studenter, i stor sett den enda outnyttjade resurs vi förfogar över. Studenter kan 
tidigt i utbildningen medvetet involveras i examination på olika sätt. Självskattning, även 
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gruppvis, medverkan som rättare av quiz, opponentskap, självbedömning och 
kamratvärdering är exempel på möjliga former. 

• Se över examinationens omfång och variation: Individuella tentor med få frågor som testar 
och stimulerar förståelse vilka med fördel kan kombineras med andra examinationsformer 
(t.ex. faktakunskapstest med självrättning eller ett antal miniquiz).  

• Arbeta för en intern omfördelning inom Linnéuniversitetet som medger en mer rättvis 
fördelning av undervisningsresurserna mellan olika ämnesområden (jfr Högskolan i 
Kristianstad) 

 
Avslutningsvis kan jag konstatera att det är lätt att förlamas av känslan av att 
anslagen/resurserna inte räcker för att variera undervisning och examination i syfte att 
stimulera lärandet. Jag vill dock påstå att det finns alternativ om man som lärare 
bestämmer sig för att pröva lite nya former. Poängen är inte bara att försöka förbättra 
studenternas lärande och/eller att spara timmar. Alternativa former och variation kan 
dessutom vara stimulerande och motiverande både för läraren själv och fram för allt för 
studenterna. 
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Molekylmodellering. En litteraturstudie över dess 
användning i högre kemiutbildning 

 
Björn Karlsson, Inst. för kemi och biomedicin 

 
 
Introduktion 
Den närmast explosionsartade ökningen av datorkraft har bidragit till att datorn fått ett ökat 
inflytande i forskningen inom en rad ämnesdiscipliner. Trots denna utveckling där datorn 
används som ett kraftfullt forskningsverktyg på våra läkemedelsföretag vid framtagandet 
av morgondagens läkemedel, så har implementeringen av datorn i den traditionella 
kemiundervisningen på våra högre lärosäten inte alls följt med i samma utvecklingstakt. 
Kemiämnet har av tradition studerats med den laborativa verksamheten som grund där 
kemiska och fysikaliska samband skapats från experimentella observationer. Dessa 
experiment anses som det fundamentala verktyget för att nå kunskapshöjd inom kemin och 
har lett till att kemiundervisningen traditionellt har bedrivits med en undervisningsbas 
bestående av traditionella klassrumsföreläsningar samt laborationer där föreläsningarna 
ofta används för att förklara de skeenden och processer som bevittnas eller ska bevittnas på 
laboratoriet. Trots denna tillbakadragna position av datorn som undervisningsverktyg så 
finns det idag lärare och forskare som menar att datorn i framtiden kommer att bli allt 
viktigare och även få en allt starkare implementering inom såväl grund- som avancerad 
utbildning. Denna vision över datorns ökade roll kan exempelvis erhållas genom följande 
citat vilket är hämtat ur ett inledande kapitel i en lärobok i fysikalisk kemi där Peter A. 
Atkins, en av auktoriteterna inom utbildningsområdet kemi siar om framtiden (Atkins & 
De Paula 2010):  
 

”Over the past two decades computational chemistry has evolved from a 
highly specialized tool, available to relatively few researchers, into a 
powerful and practical alternative to experimentation, accessible to all 
chemists. The driving force behind this evolution is the remarkable progress 
in computer technology. Calculations that previously required hours of days 
on giant mainframe computers may now be completed in a fraction of time 
on a personal computer. It is natural and necessary that computational 
chemistry finds its way into the undergraduate chemistry curriculum as a 
hands-on experience, just as teaching experimental chemistry requires a 
laboratory experience.” 

 
När man läser detta citat är det särskilt intressant att Atkins inte enbart förutsäger att den 
datorbaserade kemin kommer att få en roll i undervisningen utan att disciplinen dessutom 
kommer att få en lika stor del i undervisningen som de traditionella undervisningssätten. 
Under ett liknande tema bör det även tilläggas att Atkins i en nyligen publicerad artikel 
gått ett steg längre under temat ”Educating Chemists for the Future” (Atkins 2011) och 
pekar då speciellt på det ökade inflytandet av nya sätt att visualisera och representera 
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naturvetenskapliga processer genom användandet av läroplattformar och med medier som 
exempelvis läsplattor och e-texter. Genom denna inblandning av nya sätt att undervisa 
menar han att man i framtiden även starkt kommer att ifrågasätta den roll som den 
traditionella föreläsaren antar. Även om dessa åsikter kan verka radikala och spekulativa så 
finns det idag ett starkt stöd för en vidare forskning kring interaktiva medier och relationen 
till undervisning. Som ett direkt stöd till Atkins reflektioner och profetior kan det nämnas 
att vetenskapsrådet nyligen också har pekat på behovet av en fördjupad forskning inom 
utbildningsvetenskap rörande interaktiva medier såsom genom den gemensamma 
projektbenämningen visualisering och kommunikation (Vetenskapsrådet 2010).  
 
Syfte 
Denna uppsats har som syfte att få en inblick över några av de olika angreppssätt och 
metoder som rapporterats i litteraturen och som visar på konkreta exempel över 
användandet av den datorbaserade kemin inom den högre kemiutbildningen. Speciellt 
fokus ges till användningen av datorn för att förklara abstrakta begrepp och koncept inom 
kemin men även av användingen av datorn som verktyg för att visualisera och simulera 
biologiska processer på molekylär nivå.  
 
Egna erfarenheter och funderingar 
De frågeställningar som behandlas kom egentligen till redan under den tid då jag var 
anställd som doktorand. Eftersom, den datorbaserade kemin var central i min 
forskarutbildning blev det ockå naturligt att jag blev ombedd att ta övningar där  den 
datorbaserade kemin introducerades, ofta under temat molekylmodellering. Dessa 
övningar låg ofta på kurser som t.ex. läkemedelskemi, farmakoterapi, bioorganisk kemi 
och omfattande studenter på både grund och avancerad nivå.  På dessa kurser gjorde jag 
det till min huvudsakliga uppgift att ge studenterna en väldigt övergripande bild av vad 
den teoretiska kemidisciplinen, och främst då den datorbaserade, kan användas till inom 
läkemedelsforskningen. Även om jag kom att genomföra dessa övningsmoment nästan 
rutinmässigt uppstod det dock ofta tillfällen då jag funderade på vad som egentligen ligger 
i begreppet molekylmodellering och vad som var studenterna faktiskt skulle uppnå med de 
övningar som jag planerat. Andra frågor som jag grubblade över handlade t.ex. om 
studenterna på övningarna skulle hinna med alla de uppgifter som de blev tilldelade eller 
om programvaran eller manualerna utgjorde någon slags barriär till inlärning? Trots att 
funderingarna var många märkte jag att responsen från studenterna ofta var mycket god 
efter varje genomfört övningsmoment. I mina funderingar över kursupplägg och allmänna 
funderingar över vad som kunde vara rimligt att inkludera i de olika kursmomenten så 
upptäckte jag dessutom att det råder en del oklarheter kring just begreppet 
molekylmodellering. I senare försök att definiera och därmed tydliggöra begreppet i samtal 
med kollegor fann jag att en del pratade om modellering där de beskrev visualiseringen av 
biomolekyler som central för begreppet, medan andra kollegor också betonade simulering 
och beräkning som viktiga delar i definitionen. Efter att ha sökt i några ämnesrelevanta 
läroböcker fann jag ett antal försök till definitioner. Andrew R. Leach försöker definiera 
termen molekylmodellering genom att fokusera kring en härledning av begreppet utifrån de 
ord som ingår (Leach 2001): 
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”What is molecular modelling? ’Molecular’ clearly implies some connection 
with molecules. The Oxford English Dictionary defines ’model’ as ’a 
simplified or idealized description of a system or process, often in 
mathematical terms, devised to facilitate calculations and predictions’.” 

 
Även om denna definition är strikt korrekt så bör man spendera litet tid med att reflektera 
över de tolkningar som kan göras av orden beräkningar samt prediktioner i denna 
definition och framförallt hur dessa begrepp kan användas för att öka studenternas 
kunskapsnivå inom kemiområdet. Ett annat försök till en definition av begreppet 
molekylmodellering görs av Schlick (Schlick 2002): 
 

”Molecular modeling is the science and art of studying molecular structure 
and function through model building and computation. The model building 
can be as simple as plastic templates or metal rods, or as sophisticated as 
interactive, animated color stereographics and laser-made wooden 
sculptures.” 

 
Denna definition är betydligt vidare och lägger också en större tyngd vid molekylär 
visualisering som en viktig del vid förklaringen av molekylmodellering. Man kan förstå att 
från de här två rätt så olika definitionerna så är det lätt att det uppstår oklarheter. Dessa två 
exempel på definitioner av molekylmodellering visar sig vara lite utav typexempel på vad 
som beskrivs i litteraturen. En del definitioner som görs är relativt korta och strikta medan 
de i andra finns mer utrymme till reflektion över vad som egentligen menas. Det är i sig 
inget problem med dessa olika definitioner över begreppet molekylmodellering. Det 
viktigaste är att man som lärare är tydlig med vad man vill uppnå genom användandet av 
molekylvisualiseringar, beräkningar eller simuleringar under en berörd kurs. I 
utvecklingsarbetet med min egen undervisning kom jag fram till tre frågor som måste 
besvaras för att den tänkta undervisningen inom ämnesområdet ska bli meningsfull: 
 

• Vad avses med begreppet med molekylmodellering inom ramarna för en berörd kurs? 
• Vad förväntas studenterna kunna om molekylmodellering efter ett genomgånget 

kursmoment? 
• Hur skall denna molekylmodellering genomföras och vad ska studeras? 

 
Frågan ställd under punkt a) bör besvaras utifrån samtal med berörda lärare på kursen och 
ibland även med lärare utanför. Detta speciellt när kursen ingår i ett större block om fler 
kurser och speciellt då lärare kan komma att ha olika syn på vad begreppet 
molekylmodellering innebär. Punkt b) bör få svar genom inspektion av den information 
som finns i kursplanen. När jag inspekterade kursplanerna för de ämnen som jag skulle 
undervisa i för att få svar på några av mina funderingar så kunde jag under rubriken 
förväntade studieresultat i kursplanerna för läkemedelskemi samt farmakoterapi finna att: 
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”Studenten ska efter avslutad kurs kunna: genomföra enklare 
modelleringsexperiment” 

 
Trots denna korta och vad kan tyckas klara information så finns det dock en del att önska 
kring denna beskrivning som rör kursens måluppfyllelse, särskilt som det i dessa 
kursplaner saknas tydliga beskrivningar på hur man skall nå denna måluppfyllelse. 
Information kring hur man kan uppnå måluppfyllese under dessa moment kan dock 
erhållas då man finner svar på den sista av dessa punkter, punkt c).  

Frågor kring de olika sätt man kan bedriva undervisning med datorn i fokus samt 
analys av de resultat man erhållit från utvärderingar av sin egen, samt studenternas, 
insatser i moment som rör den datorbaserade kemin kommer att behandlas nedan. Axplock 
ur litteraturen ger i många fall tydliga exempel på studier som beskriver, inte bara de 
resultat som erhållits i jakten på den ökade konceptuella kemiförståelsen, utan även en rad 
olika sätt och tillvägagångssätt att genomföra modelleringsexperiment på.  
 
Molekylmodellering i undervisningen  
För att förstå abstrakta begrepp och koncept inom kemin 
Kvantmekaniken har av tradition vållat stora problem för studenter då de koncept som 
introduceras ofta går emot de förklaringsmodeller man mött i tidigare grundläggande 
studier. I en omfattande studie genomförd av Tsaparlis tas svårigheterna upp kring den 
konceptuella förståelsen kring kvantmekaniken (Tsaparlis 1997). I sin rapport så 
presenterar Tsaparlis resultaten från en utvärdering av en treårig studie totalt omfattande 
506 studenter. Studenterna i testgrupperna gick vid testets start på den fjärde terminen vid 
ett 4-års kemiprogram och hade tidigare genomgått kemikurser där grundläggande 
introduktion till atom- och molekylorbitaler ingått. Tsaparlis studie baserades på 
traditionell katederundervisning och där examinationen utgjordes av öppna frågor och 
frågor med flervalsalternativ. Utvärderingen av examinationsresultaten visade att trots att 
studenterna som genomgått kursen inte hade några svårigheter med beräkning och 
problemlösning så var resultatet entydigt att de i många fall saknade en genuin förståelse 
för de grundläggande koncept i kvantmekaniken som de tidigare examinerats på.  

Som en direkt uppföljning till Tsaparlis rapport presenterar Ealy en studie där 
datorberäkningar genomfördes för att öka förståelsen kring de tredimensionella strukturer 
molekyler antar och för att framförallt framhäva betydelsen av en molekyls elektroniska 
struktur (Ealy 1999). Fokus i denna studie var att undersöka om introduktionen av 
molekylmodellering resulterade i en ökad konceptuell förståelse hos studenterna gentemot 
traditionellt använda metoder. I denna studie som pågick under totalt 3 år ingick 129 
första-års-studenter vilka fick genomföra datorbaserade övningar (fyra tillfällen, 2 timmar 
stycket) om molekylorbitalteorin samt organiska molekylers egenskaper. Studenterna fick 
även skriva en utvärdering där deras syn på introduktionen av molekylmodellering för 
deras egna förståelse utvärderades. De första två åren av studien ansågs vara en pilot-
studie och data insamlades enbart för det sista året.  

Intressant nog så pekade studien på att det förelåg en signifikant skillnad mellan 
studenterna som varit utsatta för molekylmodelleringsmomenten och de som ingick i 
kontrollgruppen.  Studenter som blivit utsatta för molekylmodelleringen erhöll bättre 
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resultat på slutprovet (i slutprovet användes enbart frågor med flervalsalternativ). 
Kursutvärderingen som genomfördes för att få en bild av studenternas syn på den bedrivna 
undervisningen visade att 72% av studenterna tyckte att modelleringen bidragit till att de 
fått en ökade förståelse för kemin. Bland deras kommentarer framhölls visualisering av 
molekyler som viktig för att bättre förstå struktur och reaktivitet. 27% av studenterna 
riktade negativ kritik mot den extra tid som det tog att modellera, vilket ledde till stress 
och känslan av att ”inte hinna med allt”. Kritik riktades (27%) även mot den använda 
programvaran och ett allmänt missnöje mot datorer. Att studenterna har allmänna problem 
med datorhanteringen är något som Ealy menar att man måste kunna komma runt om man 
ska nå en ökad förståelse för ämnet. Kanske måste ett eller flera övningskompendium 
skrivas om för att bättre anpassas till studenternas förkunskaper i 
datahantering/programmering/matematik? Särskilt fokus måste även riktas till studenternas 
förkunskaper i kemi då övningar i molekylmodellering ofta sträcker sig över många 
koncept och ämnesdiscipliner. Som ett tillägg till dessa två omfattande studier över 
studenters syn på den egna inlärningen så förekommer det publicerade arbeten som 
rapporterar om olika datorbaserade övningar.   

Datorbaserade kvantmekaniska beräkningar har tidigare föreslagits som en tänkbar 
undervisningsstrategi för att förstå t.ex. abstrakta begrepp och koncept inom 
termodynamiken. Cramer m.fl. utvecklade en datorbaserad metod för att kunna förutsäga 
bildningsentalpin för en rad explosionsämnen (Cramer m.fl. 2007). Dessa predikterade 
värden på bildningsentalpier jämfördes sedan med experimentella värden och studenterna 
fick även lära sig tillämparheten av olika beräkningsmetoder för de olika molekylslag som 
användes under övningarna. Det är viktigt att poängtera att det i övningarna även ingick 
hur man ritar och därmed tredimensionellt representerar de molekyler som skulle 
behandlas. Detta innebär att studenterna fick en naturlig ”känsla” för de korrekta strukturer 
som molekyler kan anta i sina energistabila tillstånd.  

Det bör också tilläggas att det i litteraturen förekommer en rad liknande rapporter om 
handledningar (eng. tutorials) som tagits fram för att användas i undervisningen och är 
tänkta att öka förståelsen av de abstrakta koncepten inom kemin; Green och Lane har 
föreslagit datorbaserade kvantmekaniska beräkningar kopplat till experimentella 
observationer med hjälp av NMR spektroskopi. Dessa gjordes för att bättre först bildandet 
av intramolekylära vätebindningar i molekylen usninsyra och då bättre förstå 
vätebindningskonceptet (Lane & Green 2006); Mitchell m.fl. rapporterar om en 
datorlaboration där studenten får lära sig att förutsäga stabiliteten hos hypervalenta 
molekyler och därmed få fördjupad förståelse kring avvikelser från den så kallade 
oktettregeln vilket innebär att de mest stabila molekylerna alltid har åtta elektroner i sitt 
yttersta valensskal (Mitchell m.fl. 2007); Waas föreslår användandet av datorberäkningar 
för att visa reaktiviteten hos alkylhalider vilka kan ske genom olika reaktionsvägar (Waas 
2006) och slutligen Habata och Akabori diskuterar i sin artikel om fördelarna med att tolka 
utfallet från kvantmekaniska beräkningar på en serie organiska molekyler för att bättre 
förstå de kemiska skift man observerar i ett NMR spektrum (Habata & Akabori 2001). 
Samtliga dessa exempel representerar nya sätt att bedriva undervisning på med datorn som 
ett verktyg. Dock har det i dessa studier inte genomförts någon vidare analys av vilka 
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resultat och mål studenterna uppnår när det gäller den egna inlärningen då dessa 
datorövningar tillämpas i praktiken.  
 
Molekylvisualisering 
Införandet av molekylmodellering medför att man kan visualisera molekyler på ett helt 
annat sätt än vad som sker traditionellt i textböcker. I litteraturen har det tidigare 
rapporterats om flera sätt att beskriva molekylers tredimensionella struktur även utan 
datorns hjälp. Polyetylenkulor har använts för att bygga upp atom- och molekylmodeller. 
Dessa modeller ger en tydligare bild över de geometriska molekylstrukturer som är vanligt 
förekommande genom att kulor med förborrade hål kopplas samman med plaströr till 
större tredimensionella strukturer. Gupta och Parkash publicerade ett arbete där de 
presenterade en modellbyggsats av plastkulor för multianvändning då flera tidigare 
byggsatser visat sig vara begränsade (Gupta & Parkash 1999). Molekylmodeller kan även 
tillverkas genom vikning av pappersremsor. I en artikel av He m.fl. presenterar författarna 
ett nytt sätta att bygga molekylmodeller genom att ”vika” fram molekylgeometrier. Detta 
sätt skulle ge stora fördelar framförallt i stabilitet då tidigare pappersbaserade modeller 
varit alltför lösa och instabila (He m.fl. 1990). En annan intressant datorlös teknik för att 
visualisera och därmed bättre förstå molekylers geometri presenterades av Hale (Hale 
1993). Hale beskriver ingående hur man med hjälp av en overhead-apparat och en analyph 
overheadfilm samt glasögon kan skapa en molekylrepresentation via overheadapparaten i 
tre dimensioner. Den visuella tredimensionella effekten nås genom skapandet av ett 
stereopar av en molekyl som genom synträning eller med ett par glasögon (med ett rött och 
ett grönt öga) skulle ge studenten en bättre förståelse över molekylens struktur samt 
funktion. Även om dessa ovan nämnda tekniker har visat sig lovande för att visualisera 
molekylers tredimensionella strukturer så har dock datorn blivit verktyget som vi nästan 
uteslutande använder för att undersöka molekylers struktur och funktion.  

Idag återfinns det i litteraturen ett relativt stort antal laborationsövningar under temat 
visualisering som beskriver hur den enskilde studenten med datorns hjälp kan undersöka 
olika processer som sker på molekylär nivå. Ett exempel är då en ligand binder eller 
”dockar” till en större makromolekyl, en så kallad receptor, och bildar fundamentet till den 
strukturbaserade rationella läkemedelsutvecklingen. I en studie av Rudnitskaya presenteras 
en övning där ett enzym studeras tillsammans med sin inhibitor. Författarna pekar på att 
studenten härmed får en fördjupad förståelse rörande begrepp som proteinstruktur, enzym-
inhibitor interaktioner och intermolekylära krafter (Rudnitskaya m.fl. 2010). 
Datorövningen hade tidigare presenterats för biokemistudenter på avancerad nivå men 
författarna föreslår att övningen med framgång likväl skulle kunna användas på kurser i 
läkemedelskemi eller datorbaserad kemi. Under övningen fick studenterna initialt hämta 
receptorstrukturen från nätet vilken bestämts experimentellt med hjälp av 
röntgenkristallografi. Studenterna får därefter lära sig att arbeta med strukturerna som 
ingår i övningen och den aktuella namngivning som behövs för göra molekylerna körbara i 
det programpaket som användes. Då mycket fokus i övningen låg i att arbeta med olika 
filformat var kravet på datorerfarenhet högt. Studenterna som deltog hade sedan tidigare 
blivit examinerade på proteiners struktur och funktion vilket författarna antog skulle 
medföra att studenterna skulle ha lättare att förstå övningens mål. Ett något annorlunda 
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upplägg var att man lät studenterna få en kort introduktion om docking och dess 
användning inom läkemedelskemin mitt under den pågående övningen för att bättre öka 
deras förståelse. I de slutliga rapporterna som studenterna fick skriva så skulle 
visualiseringen av några dockade strukturer av låg-energi men även hög-energi 
konformationer av inhibitorn bifogas och dessutom skulle följande tre frågor besvaras: 
 
Vad var målet med dockningsstudierna? 
Varför är dockning viktigt för en biokemist? 
Enligt din åsikt, vilka begränsningar finns det? 
 
Författarna sammanfattade övningens utförande genom att konkludera att studenterna var 
positiva till övningen och de uppskattade speciellt den detaljerade visualiseringen av det 
aktiva sätet hos enzymet vilket bidrog till att de lättare förstod målet med datorövningen.  
Även om författarna tog upp studenternas uppfattning om undervisningsmomentet så 
gjordes ingen utvärdering om utbildningens kvalitet höjdes efter införandet av datorn som 
undervisningsverktyg. Det angavs inte heller i artikeln vilka svar som var vanligast utifrån 
de frågor som ställdes och som skulle besvaras i den slutliga laborationsrapporten. Som ett 
tillägg till denna studie och för att åter igen poängtera vikten av visualisering för förståelse 
så presenterade Geldenhuys m.fl. en rapport om en övning tänkt att användas för att bättre 
förstå vad som ligger till grund för de interaktioner som uppstår mellan läkemedel och 
receptorer (Geldenhuys m.fl. 2007). Målet med studien var att undersöka om det fanns en 
skillnad mellan studenter som utsatts för tredimensionella modeller på datorn gentemot de 
studenter som utsatts för liknande modeller av plast (likt de presenterade av Gupta och 
Parkash) och en receptormodell i aluminiumfolie. Författarna motiverade studien med att 
de ville undersöka om studenterna kunde förstå vad som visas på datorskärmen och vad 
som är på riktigt. Utvärderingen av studentinsatsen gjordes med hjälp av ett frågeformulär 
där studenterna fick frågor rörandes övningarna med ligand-receptormodellerna. Intressant 
nog visade utvärderingen (N=9) att studenterna föredrog plast-aluminiummodellen och ej 
den virtuella. Även om studien presenterade resultat som pekade på att studenterna 
föredrog en klassrumsmodell före en modell som presenteras på en dator så avslöjade 
studien inte något om studenternas inlärning och om förståelsen ökade med införandet av 
modellerna.  

I en annan men snarlik rapport med fokus på tredimensionell visualisering på datorn 
så tog Almeida m.fl. fram en övning som kan användas för att öka förståelsen kring geners 
struktur och utryck (Almeida m.fl. 2004). Denna övning låg enligt författarna inom 
området bioinformatik och beskrivs som lämplig för andraårsstudenter som läser biologi 
eller biokemi och som vill erhålla en fördjupad förståelse av en gens struktur och de 
principer och händelser som berörs när genen uttrycks. Studenterna fick även här initialt 
lära sig att hitta genstrukturer från befintliga strukturdatabanker på nätet och därefter 
modifiera denna struktur för att senare undersöka konsekvenserna av dessa förändringar. I 
övningen uppmuntrades grupparbete om 2-3 stycken i varje grupp, då författarna menar på 
att detta leder till att studenterna då kan komplettera varandras svagheter eller stimulera 
varandras styrkor. Även här ställdes en rad frågor (13 stycken) till studenterna efter att 
övningen genomfördes som alla berörde detaljerade frågor rörandes datorövningen. 
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Intressant var att författarna pekar speciellt på att flera inlärningsstilar blir stimulerade 
under övningen; de som lär sig bäst visuellt får under övningen arbeta med att ta fram och 
jämföra olika gensekvenser medan taktila studenter gynnas av att de får se konsekvenserna 
av genförändringarna på datorskärmen. Att genomföra relevanta struktursökningar i 
befintliga strukturdatabaser gynnar den analytiska förmågan medan det 
logiska/matematiska tänkandet gynnar studenter som gillar problemlösning. 
Studentreaktionerna från övningsmomentet var oerhört positiva. För många studenter var 
det första gången som de kom i kontakt med datorprogramvara för att manipulera DNA 
och proteinsekvenser. Studenterna berättade också att de var imponerade av antalet 
nukleotider som bygger upp en gen och hur lätt det måste vara för en genförändring att 
uppstå. Studenter som misslyckades under övningen fick som uppgift att reflektera över 
vad som gick fel och därmed stimulerades deras kritiska tänkande samt förmåga till 
problemlösning.   
 
Simulering av biologiska processer på molekylär nivå 
Trots att många av de studier som avses inom molekylmodellering gäller statiska 
strukturer så är dynamiken i många processer inom biologin och kemin viktig. Således 
krävs det att man i studier av viktiga koncept inom kemin också studerar atomer eller 
molekyler i rörelse. Sanger m.fl. föreslår användningen av animationer av molekylär 
diffusion och osmos för att förbättra studenternas förståelse kring dessa processer (Sanger 
m.fl. 2001). I sin studie undersökte de 149 förstaårsstudenter som studerade på en 
introduktionskurs i biologi och kemi. Studenterna i experimentgruppen erhöll instruktioner 
i samband med att de fick tillgång till två animationer som visade diffusion och osmos. 
Parallellt till detta fick de även göra försök där de studerade diffusion och osmos 
experimentellt på laboratoriet. Skillnaden mellan kontrollgruppen och testgruppen var att 
testgruppen fick bevittna animationerna under instruktion av övningsledaren innan 
våtlaborationerna genomfördes medan kontrollgruppen inte fick detta. En av 
animationerna som visades (osmos) togs upp som ett exempel efter det att en student frågat 
om detta under en föreläsning som grupperna haft tidigare. Varje animation bevittnades tre 
gånger vardera och efter varje observation fick studenterna frågor som berörde de 
molekylära processer som observerades. Studenterna fick också räkna antalet molekyler 
som under osmosanimationen tog sig in och ut ett semi-permeabelt membran. Efter att 
momenten var genomförda så fick studenterna svara på en enkät med flervalsalternativ 
som behandlade osmos och diffusion. Dessa frågor var planerade så att de första frågorna 
fokuserade kring innehållet medan fortsatta frågor baserades på de svar man givit under de 
inledande frågorna. Följdfrågorna var fokuserade på de missuppfattningar som är vanliga 
kring begreppen osmos och diffusion. Utvärderingen av studentinsatsen gjordes genom 
jämförande studier av svaren på frågorna efter att man delat upp studenterna från 
experiment och kontrollgruppen d.v.s. de som såg animationerna eller inte. Intressant 
resultat från denna studie var att studenter som fick möjlighet att se animationer innan de 
genomförde traditionella laborationer hade lättare att eliminera vanliga missuppfattningar 
som t.ex. att en osmotisk jämvikt innebär att molekyler slutar att röra på sig. Trots att detta 
missförstånd kunde elimineras genom observation av animationerna så blev den 
konceptuella förståelsen kring varför molekylerna inte slutar röra sig ouppnådd.  
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En annan studie där animationer används för att öka studenters förståelse kring 
abstrakta kemiska processer är den studie som rapporterats från Reid m.fl. beskrivandes 
användandet av Molecular Reaction Dynamics (MRD) vilket beskriver visualiseringen av 
molekylära kollisioner som sker under närvaron av realistiska potentiella energiytor (Reid 
m.fl. 2011).  Målet med sådana animationer är enligt författarna att öka den kemiska 
intuitionen hos den enskilde studenten över de faktorer som påverkar kemiska reaktioner 
genom att låta studenten styra startförhållandena vid kemiska reaktioner och även att 
observera utfallet från dessa val. Enligt författarna är simuleringarna som utförs 
självförklarande och kräver ingen tidigare erfarenhet av reaktionsdynamik. Författarna har 
vid tillämpningen av MRD i den egna undervisningen delat upp momentet i tre delar. 
Under den första delen fick studenterna införskaffa information på egen hand kring de 
kemiska system om skulle undersökas. Studenterna blev här tilldelade en serie frågor som 
var ställda utifrån förståelsen kring beskrivningen av den potentiella energiyta som visades 
för dem och som beskrev reaktionen mellan de molekylslag som senare skulle studeras 
utifrån ett dynamikperspektiv. Om studenterna svarade rätt på dessa frågor (en viss 
felprocent accepterades) så fick de initiera och observera en animation över kollisionen. I 
den första delen av programmet fick de göra initiala inställningar innan reaktionen 
startade. Genom att studenterna fick observera resultatet från många olika initiala 
reaktionsinställningar så lär sig studenterna enligt författarna att få en övergripande känsla 
av de faktorer som är viktiga utifrån ett reaktivitetsperspektiv. Under del två av MRD 
experimentet fick studenterna undersöka reaktionen för ett utvalt molekylpar i två 
dimensioner. Även här fick studenterna välja de initiala startparametrar som var viktiga för 
den valda reaktionen. Studenterna fick reflektera kring de observationer som kunde göras 
utifrån de parametrar som de valt. Under den tredje och sista delen av försöket så fick 
studenterna beräkna bimolekylära hastighetskonstanter för de reaktioner som de tidigare 
bevittnat genom att använda sig av viktiga uttryck inom reaktionsdynamiken.  Även andra 
kemiska/fysikaliska storheter fick sedan beräknas utan datorns hjälp och de beräknade 
värdena jämfördes slutligen med värden från litteraturen. I denna studie pekade författarna 
på de många och stora fördelar som kopplades till visualiseringen av kemiska 
reaktionsförlopp och pekar särskilt på fördelen med att använda sig av denna typ av 
simuleringsförsök när det är svårt om inte omöjligt att genomföra laborativt då extrema 
förhållanden krävs eller dyra kemikalier eller laborationsutrustning.  

I en annan disciplin av den datorbaserade kemin den s.k. molekyldynamiken så kan 
man med hjälp av att utnyttja numerisk integrering av Newtons andra rörelselag förutsäga 
atomär rörelse i ett fleratomsystem och därmed simulera dynamiken hos t.ex. 
biomolekyler. Elmore m.fl. har rapporterat om en kurs som pågick under en termin där 
studenterna fick arbeta med att genomföra samt analysera resultatet från en serie 
molekyldynamiksimuleringar som genomfördes på ett antal peptid och proteinstrukturer 
(Elmore m.fl. 2010).   

Under den presenterade datorövningen genomfördes två simuleringar som undersökte 
dynamiken hos de stabila konformationer som en peptid, polylysin, antog vid olika 
protoneringstillstånd. Enligt författarna så bidrog dessa simuleringsövningar till att 
studenterna lärde sig hur man sätter upp och resonerar då man simulerar biomolekyler vid 
olika pH. Innan studenterna fick påbörja att sätta upp de simuleringar som ingick under de 
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initiala delarna på kursen fick de först en övergripande föreläsning om grunderna i 
molekyldynamik varefter de själv fick läsa två artiklar som behandlade ämnet. Dessa 
artiklar diskuterades även under seminarieliknande former under tiden då simuleringar 
som de satt upp kördes på datorn. När sedan simuleringarna var färdiga hanterades den 
insamlade datan från simuleringarna på olika sätt. Under en del analysen av den insamlade 
simuleringsdatan så exporterades information rörandes peptidens dynamik till Excel för 
vidare grafisk analys. En del av insamlade informationen från simuleringarna 
inspekterades också visuellt genom att det vid olika tidpunkter i simuleringen extraherades 
ut enskilda strukturfiler vilka sedan inspekterades via ett strukturvisualiseringsprogram. 
Utifrån dessa enkla övningar som studenterna fick lära sig menade författarna att 
studenterna också fick en djupare insikt över hur de skulle gå till väga för att simulera 
mera omfattande system med hjälp av molekyldynamiktekniken. Efter en utvärdering av 
detta första delmoment under kursen så blev det enligt författarna tydligt att de studenter 
som deltog vid övningstillfället inte behöver besitta några djupare biokemikunskaper för 
att kunna dra riktiga slutsatser kring de observationer de kunde göra med avseende på 
polylysins dynamik vid olika pH. 

Efter att det första delmomentet genomförts på kursen så fick studenterna genomföra 
ännu en simuleringsövning men nu med en ännu större molekylstruktur. Tanken med 
denna övning var att studenterna gavs möjligheten att under detta delmoment använda sig 
av tidigare erhållna kunskaper vad gäller att sätta upp, genomföra och utvärdera insamlade 
resultat från molekyldynamiksimuleringar. Dessa simuleringar var dock del av en större 
projektstudie som skulle vara i två veckor. Under denna tid skulle studenterna genomföra 
molekyldynamiksimuleringar som skulle ge svar på frågor som givits från lärarna på 
kursen rörandes detta proteins stabilitet vid olika temperaturer. De gjordes helt fritt för 
studenterna att själva välja de metoder och hjälpprogram som ansågs lämpliga för att 
kunna lösa frågeställningen under den utsatta tiden. Begränsningen låg dock i att 
studenterna enbart fick använda sig av det huvudprogram som används tidigare i kursen 
specifikt för att utföra molekyldynamiksimuleringar på de utvalda biomolekylerna. 
Lärarna på kursen tilldelade även studenterna frågor att besvara under denna projekttid. En 
specifik fråga rörandes längden på simuleringen (den simulerade tiden in silico) så fick 
studenterna även utreda om valet av simuleringstid var tillräcklig för att nå jämvikt i det 
studerade systemet.  

När kursen var slut så var studenternas respons till kursens upplägg och genomförande 
positiv. Studenterna beskrev i en kursutvärdering som genomfördes att trots att de hade 
liten eller ingen erfarenhet med att arbeta med modelleringsprogram sedan tidigare så 
upplevde de att de under kursen gång nu blivit mycket mer bekväma med att använda 
denna sorts program. De kände sig t.o.m. bekväma att på egen hand lära sig nya program 
och även att arbeta i en för dem tidigare främmande Unix/Linux miljö. Trots detta goda 
utfall så pekade författarna på att det i undersökningen saknades en utredning över om 
studenterna fått en ökad förståelse av fundamentala kemiska och biokemiska processer 
som ofta förekommer i molekylmodelleringsexperiment.  
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Slutord 
De kan ibland uppstå otydligheter med vad som avses när man pratar om 
molekylmodellering. För många kan begreppet tolkas likvärdigt med metoder för att 
beräkna fram fysikaliska storheter som sedan jämförs med litteraturvärden. För andra, har 
det visat sig att begreppet kan vara mer synonymt med den hanteringen av molekyler på en 
datorskärm där visuella analyser av exempelvis makromolekyler gör att molekylära 
egenskaper som annars är svåra att få fram experimentellt blir synliga för det blotta ögat. 
För att titta närmare på hur den datorbaserade kemin kan hjälpa studenter att bättre förstå 
abstrakta koncept så har syftet med denna rapport varit att ge en övergripande inblick över 
de metoder och strategier som rapporterats i litteraturen. Framförallt har det varit min 
avsikt att de tankegångar och metoder som rapporterats i litteraturen kan tjäna som grund 
till att mina egna undervisningsmetoder ifrågasätts och i bästa fall förbättras.  

Resultatet från denna litteraturstudie har bidragit med en rad intressanta insikter. 
Sammanfattningsvis kan man från dessa tidigare studier uttyda att det område där 
molekylmodellering till största del bidrar till en ökad förståelse hos studenterna är då man 
inför datorn som ett verktyg som gör det möjligt att med enkla och effektiva medel 
visualisera de abstrakta begrepp och processer som studenterna annars bara hittar i 
textböcker. Även om det förekommer artiklar där datorns medverkan i 
kemiundervisningen får en grundlig undersökning där även studentinsatsen utvärderas och 
där datorns införande i undervisningen ger ett ökat mervärde och leder till ökad förståelse 
bör det tilläggas att i många av de rapporter som publicerats inom området är rena 
övningsinstruktioner som saknar någon kritisk granskning av lärandeprocessen. För den 
enskilde läraren och pedagogen tror jag att möjligheten till samarbete t.ex. genom 
diskussion med kollegor kan ge en högre kvalitet vid genomförandet samt utvärderingen 
av den egna undervisningen. Denna åsikt har även dykt upp i litteraturen som en insikt 
över de svårigheter som finns kopplade till den egna undervisningen.  

Även om jag i denna uppsats tagit upp några exempel på studier som gjort inom 
ämnesområdet och där författarna utvärderat studenternas uppfattningar och kunskapsnivå, 
så är jag av uppfattningen att det finns en del kvar att gör här. Ofta saknas det i dessa 
rapporter en analys av studenternas förståelse efter genomgånget datorbaserat 
övningsmoment. Att låta studenterna svara på enkäter om den egna synen på inlärning är 
bra förutsatt att enkätfrågorna som används har formulerats på ett för ändamålet korrekt 
sätt. Felaktig hantering av sådana enkätfrågor kommer leda till att fel slutsatser dras. 
Dessutom i del fall att man gjort statistiska undersökningar så bör man planera in 
statistiken redan under planeringsstadiet av studien. Statistiska behandlingar av data som 
insamlats för en för liten population kan också ge missvisande data. Således är det även 
här av stor vikt att sådana statistiska undersökningar genomförs under god insyn av 
kollegor eller med hjälp av andra lärare verksamma inom det utbildningsvetenskapliga 
ämnesområdet och med erfarenhet av enkätundersökningar. En annan intressant reflektion 
som kan göras från studier av den samlade litteraturen är att den barriär som ofta finns hos 
studenterna när det gäller att använda sig av olika programvaror eller operativsystem ej bör 
underskattas. För vissa studenter kan den väl vara den barriär som direkt inhiberar 
inlärningsprocessen och man bör lägga stor tid på att se över användarvänligheten hos de 
program och manualer etc. man använder sig av i sin undervisning.  
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Avslutningsvis så visar den genomgångna litteraturen på den stora potential som finns för 
användandet av den datorbaserade kemin i undervisningen. Trots de stora möjligheter som 
finns knutna till användandet av beräkningar, visualiseringar samt simuleringar bör dock 
ytterligare forskning genomföras kring studenters lärandeutveckling i moment där datorn 
och framförallt då molekylmodellering ingår. Att införandet av datorer i undervisningen 
per automatik skulle leda till förbättrad inlärning är inte uppenbar och måste ifrågasättas. 
Denna uppsats är en del av det arbetet.  
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Lärande i det lilla företaget i förhållande till Climate Change 
och hur universitetet kan möta denna heterogena målgrupp: 

skogsföretagaren 
 

Lis Boje och Cecilia Malmqvist, Inst. för skog och träteknik 
 
 
Inledning 
Klimatförändringar pågår och uppvärmningen pga. växthusgaserna fortsätter (IPCC, 
2007). Svenska myndigheter har regeringens uppdrag att på olika sätt sprida kunskaper 
om den globala uppvärmningens följder och hur dessa ska minskas (SCCV, 2007). Det är 
omvälvande för oss alla i samhället men speciellt svårt när du ska omsätta dessa nya 
kunskaper och förhållanden i ett litet företag där dina beslut påverkar nästa och återigen 
nästa generation. Tillsammans med kollegor har vi byggt upp en 
distansutbildningsverksamhet på Linnéuniversitetet för privata skogsägare och andra 
intresserade. Kursverksamheten som startade hösten 2001 och programmet som startade 
hösten 2008 har kontinuerligt utvecklats i nära samverkan med externa aktörer. Det har 
skett med stöd av bl.a. strategiska medel från Linnéuniversitetet och externa projekt som 
genomförts tillsammans med t.ex. kommunala lärcentra i norra Sverige och LRF 
Skogsägarna. I LRFs pedagogiska kampanj Kraftsamling skog har Linnéuniversitetet haft 
en liten del genom utveckling av två högskolekurser, som kompletterar de övriga 
aktiviteterna i den tre-åriga kampanjen, se figur 1. 

 
Figur . Lärandestegen i Kraftsamling skog, LRFs pedagogiska program som delfinansierats av 
Landsbygdsprogrammet. 
 
De ämnen som undervisas avseende privatskogsbrukets förvaltning är ofta mycket 
komplexa och studenter förväntas ha en hög tvärvetenskaplig- eller flerämnesförståelse. 
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Nedan diskuterar vi mot bakgrund av flera olika teorier hur gott lärande kan skapas och 
underlättas på en universitetskurs för skogsföretagare. Vi väljer att exemplifiera med 
kursen Hållbart familjeskogsbruk grundkurs eftersom vi båda två har arbetat länge med 
kursen och därmed har god insikt i exempel och metoder som har prövats genom åren. 
Dock vill vi betona att vi inte har varit delaktiva i utvecklingen av kursen under det 
senaste året och därför inte exakt vet hur det ser ut idag. 
 
Perspektiv på generativt lärande 
Hållbart familjeskogsbruk grundkurs är exempel på en kurs där det generativa lärandet i 
hög grad stimuleras. Studenter lär sig mera och längre om de uppmuntras till att ta ett 
större ansvar för sin egen förståelse eller inlärning. Wittrock (1990) är mycket tydlig när 
han skriver att den som vill lära sig något måste aktivt konstruera förståelse. I några av 
kursens moduler eller ämnesmässiga delmoment, t.ex. Skogsbeskattning, får studenten 
själv starta med att undersöka vad de vet om ämnet genom att besvara en enkät. Dessa 
svar ska de sedan ha kvar för att stämma av vid modulens slut. Enkäten är ett sätt att få 
dem att ge sig in i ett ämne som många känner avstånd till eller till och med obehag inför 
men framför allt ett redskap för att koppla ihop begrepp som studenten kommit i kontakt 
med vid andra tillfällen med innehållet i delkursen. Därifrån går man vidare till en quiz 
där begreppen nöts in för att slutligen komma till den tillämpade uppgiften där begreppen 
används i en för studenten välbekant situation där de tidigare inte haft kompetens att lösa 
den, men nu har det (en redovisning, bokslut och deklaration för ett skogsföretag). I just 
exemplet Skogsbeskattning har vi valt att inte använda deras eget företag som exempel 
eftersom det kan vara känsligt. Däremot finns tre olika exempelfastigheter vilket 
möjliggör att de kan lägga sig så nära de kan utan att avslöja något om sina egna 
förutsättningar. Dessutom ska de i förlängningen reflektera över skillnader mellan 
exemplet och sin egen fastighet. 

Kvaliteten i lärandet i en kurs är beroende av hur väl en lärare lyckats få studenten att 
relatera olika kunskaper till varandra och sedan konstruera ny kunskap. Detta är ett 
samband som mycket väl passar in i de komplexa kurser som ges mot privatskogsbruket. 
Vid undervisning måste vi även ta fasta på att förståelse mera och bättre kan genereras 
genom att kunskap presenteras på olika sätt. Studenterna på de kurser som vi beskriver ser 
ofta inget egenvärde i att ta högskolepoäng, utan det är kunskapen som de vill åt. Därför 
blir det extra viktigt att möta studenterna i deras förväntningar, behov, förutsättningar och 
förkunskaper och också vara noga med att samtliga moment i kursen, även de 
examinerande delarna, ska innehålla ett lärande och vara givande för studenten att 
genomföra. Annars kommer de nämligen inte att göra det. 

Ett sätt att mäta den generativa inlärningsprocessen kan vara att intensifiera 
kursutvärderingen genom att studenter intervjuas efter första kvartalet och efter kursslut. 
Redan idag görs en invärdering, kursutvärderingar efter varje modul (om 2,5 hp) och en 
avslutande kursutvärdering. Dessutom följs förra årets utvärderingar upp gentemot 
studenterna. Men det skulle gå att höja kvaliteten och nyttan av utvärderingarna. 
Utvärderingar kan på olika sätt läggas in i examinationen. Då kursen har högt innehåll av 
laborativa inslag i ett eget företag, den egna skogsfastigheten, kan tillägnade kunskaper 
mätas i de olika inlämningsuppgifterna. Det blir väldigt tydligt att mäta huruvida 
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studenten enbart ”överfört” faktatext eller huruvida studenten de facto tagit ansvar för sin 
egen inlärning och själv sökt förståelse. Vi har här tagit fasta på de olika redovisningarna 
som Hedin (2006) presenterat i anvisad kursbok kapitel fyra om att stimulera förståelse. I 
Hållbart familjeskogsbruk grundkurs svarar varje student på en invärdering innan kursstart 
där de bl.a. reflekterar över sin roll som skogsägare och företagare (eller om de inte är 
skogsägare över sitt förhållande till skogen och drivkrafter till att läsa kursen). Detta 
redovisas och diskuteras i grupper vid kursstart (första fysiska träffen). Övningen ger 
många nya insikter om studenten själv och sina drivkrafter och skapar också vid första 
träffen ett nätverk mellan kurskamraterna som ofta varar långt längre än kursen. Den sätter 
också an en ton med studenten i centrum och studenten som drivande kraft som vi 
använder och återknyter till många gånger under kursen. 
 
Perspektiv på livslångt lärande 
Illeris (2003) gör gällande att livslångt lärande inte bara handlar om flera vuxna i lärande 
utan även om att vuxna i ännu högre grad själva måste ta ansvar för att omvärdera, tänka 
nytt och lära nytt i en föränderlig värld. 

De studenterna som läser kurser i privatskogsbruk måste, precis som de skogsägare vi 
skriver om i artikeln, ta in ny kunskap om klimatförändringar och hur dessa kan motas 
och mötas genom t.ex. användning av främmande trädslag. Kunskapen ska sedan 
omsättas i deras respektive företag. Vi har i den löpande undervisningen, uppgifter 
(delexaminationer) och slutexaminationer i t.ex. skogsskötsel och skogsproduktion 
försökt leda studenterna till förhållningssätt och metoder för att ta bra beslut i olika 
skötselsituationer istället för att se skogsskötseln som någon statisk sanning. Varje 
skogsodlingsyta är unik och det är många faktorer som ska vägas samman till ett beslut. 
Varje nytt beslutstillfälle är också en ny möjlighet till lärande. Att ta ett 
skogsskötselbeslut med vissa förutsättningar kräver således HOTS (Hedin 2006, s. 155) 
Vi ansluter oss till tanken att examinationen är en del av lärandet i kursen och 
slutexaminationen består av såväl fälttentamen och salstentamen. Båda formerna 
innehåller syntesfrågor och studenterna kan redan vid kursstart få en uppfattning om hur 
slutexaminationen ser ut eftersom äldre tentor finns tillgängliga på kurssidorna från 
kursstart. Vi tror att rättningen av tentorna i lärarlaget skulle kunna förfinas genom att 
använda SOLO-taxonomin (Structure of the Observed Learning Outcomes) (Hedin 2006, 
s. 175). Lärarlaget i kurserna har haft seminarier (med bl.a. Stålne, LU) där en modell av 
komplexitetsanalys, Model of hierarchical complexity, MHC; (Kellström och Stålne 
2011) som kan användas vid produktion och bedömning av uppgifter har penetrerats och 
diskuterats. Modellen, är relativt lik Blooms taxonomi (Hedin 2006, s. 156), men är 
uttryckt på ett lite annat sätt. I samband med detta påbörjades också en indelning i vilka 
uppgifter som är till stöd och hjälp för inlärningen respektive examinerande samt 
klassificering av uppgifterna enligt MHC (konkret, abstrakt, formell, systematisk, 
metasystematisk). 

Såväl skogsskötsel- som klimatfrågor är till sin karaktär såväl komplexa som 
föränderliga och kräver ett långsiktigt och föränderligt förhållningssätt. En av slutsatserna 
i artikeln i vår artikel How Climate Change transform…. är att kännedom om nya 
skogsskötselmetoder är en förutsättning för en förändrad skogsskötsel, men det är inte 
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tillräckligt för att leda till handling. Möjligen måste kunskapen också bearbetas, 
diskuteras och sättas i olika sammanhang för att handlingen ska genomföras. I Hållbart 
familjeskogsbruk används t.ex. ett par simuleringsverktyg: Prod Mod och Ingvar 
(Skogforsk 2012) där studenterna får simulera framtida tillväxt av ett bestånd som de 
själva har mätt upp i skogen (i de flesta fall i sin egen skog) under olika förutsättningar. 
Den bärande tanken är att studenterna ska förstå att världen inte är statisk och att vad jag 
gör i ett läge påverkar inte bara det direkta utfallet utan också möjligheterna i nästa läge. 
Samtidigt får man en bra förståelse för hur t.ex. täthet i skogen hänger samman med 
produktion och hur tillväxten i ett träd förändras över tid. Dessutom ges tillfälle till 
diskussion och problematisering tillsammans med kurskamraterna vilket ger förståelse 
och möjlig grund till nytt ställningstagande.  
 
Perspektiv problembaserat lärande 
Vår pedagogiska ståndpunkt har varit att från början skapa och vidareutveckla en miljö 
med problembaserat lärande. Studenterna följer genom flera olika ämnen en egen 
skogsfastighet eller en övningsfastighet. Här bygger det egna lärande på att kunskaper ska 
omsättas i en laborationssal, som i detta fall är den egna skogsfastigheten. Studenten tar 
själv ansvar för det egna lärandet i det egna företaget och lärandet sker i en mycket 
verklighetsanknuten miljö. Svåra problem som t.ex. klimatförändringar kan på ett 
meningsfullt och djupare sätt följas upp i en verklighetsanknuten miljö och förståelsen 
främjas av växelspelet mellan teoretiska studier/reflektioner och aktivitet/reflektion i en 
påtaglig miljö. Vi håller med Gustafsson och Rystedt (2009) i deras artikel där de 
redovisar en fallstudie från en sjuksköterskeutbildning och vi ansluter oss till deras 
generella slutsats att det finns mera att utforska kring hur utbildningar ska formas i 
förhållande till utbildningarnas praktiska innehåll och anknytning till praktik/verklighet. 
Vi ansluter oss även till deras (ibid) ståndpunkt att självstyrt lärande med hög grad av 
problemlösning blir allt viktigare inom såväl arbetsliv som utbildning. Livscykelanalys 
och hållbar produktion har vi i kurserna Hållbart familjeskogsbruk bland annat synliggjort 
genom en modul Att använda trä. Här visar vi på komplexiteten av att dels odla skog men 
att sedan även använda råvaran i ett hållbart sammanhang som t.ex. träbyggande. När vi 
på olika sätt anknytit skogsodling i privatskogsbruket till modernt hållbart träbyggande 
låter vi studenterna reflektera över hela produktionskedjan från hygge till bygge genom 
självstyrd lärande i den egna skogsfastigheten. Vi har även på olika sätt synliggjort 
klimatsmart byggande i trä i synliga Showroms som t.ex. kvarteret Limnologen 
tillsammans med forskare, förvaltare, byggherrar och politiker. Vi har i vårt 
inlämningsarbete, artikeln, hänvisat till detta klimatarbete som Dodoo et al. (2009, 2012) 
och Eriksson et al. (2007) skrivit om i flera sammanhang. Självstyrt lärande i kurserna 
kan bli ännu tydligare genom att vi bättre främjar lärande med Guide by the side (Hedin, 
2006) och tydligare styr lärande mot att studenterna ska redovisa sina slutsatser/sin 
förståelse för sina studiekamrater. Detta kan ske på många olika sätt och kanske ofta 
tydligare i en distansutbildning än i campusutbildningar. Sätt som vi har provat är t.ex. A) 
att student 1 efter ett studiebesök skriver en kort resumé över vad hen tyckte var mest 
intressant/viktigt/relevant/etc. från besöket och skickar sedan vidare till student 2 (i ett 
öppet forum). Student 2 reflekterar/ställer en fråga/etc. och skickar tillbaka för en 
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ytterligare reflektion från student 1. Det finns många sätt att variera detta på. B) 
Användning av wiki med kommentarer och reflektion. En wiki- uppgift kan bestå i att 
student 1 beskriver hur man ska ta hänsyn till kultur- och fornminnen i skogsbruket. 
Student 2, 3 och 4 kommenterar och kompletterar wikin med egna erfarenheter, viktiga 
grejor som saknas, tankar. Samtliga studenter har möjlighet att återkommentera osv. 
Formkrav för godkänt är självklart väl kända och kommunicerade. 

Vi har båda i vår högskolepedagogiska gärning tidigt följt arbetet med utvecklingen 
av PBL vid Hälsouniversitetet i Linköping. Vi ser många paralleller till det självstyrande 
lärandet som Silen (2000) har studerat och skrivit om i sin avhandling angående studierna 
kring sjuksköterskeprogrammen. När vi mött dels nya studenter och kanske mera specifikt 
nya skogsföretagare/skogsägare har vi som Silen (2000) erfarit att inlärning i början är ett 
kaos för vissa. Detta vänds senare till ett aktivt sökande av en kunskapsbas för det egna 
skogsföretagandet vilket görs med stort ansvar. Studenterna på kursen Hållbart 
familjeskogsbruk har precis som omskrivna sjuksköterskestudenter aktivt sökt skaffa sig 
kunskaper så att de kan öka handlingsberedskapen i det egna skogsföretaget. 
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Introduction 
This document is submitted as a concluding work for the course “Högskolepedagogik”. 
The main part of the work is an article accepted in the Journal of Chemical Education, 
with the title: Electrolyte Solutions and Specific Ion Effects on Interfaces, 2013, 90(8), pp 
1018–1023. It is available upon request from the author or under:  
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed4000525  

Most parts of the article, however, are only accessible to readers within the field of 
chemistry. For this reason, the following sections are included here, and are aimed at a 
broader audience:  
 
1. Contents (this section) 
2. Inspiration 
3. Motivation for the work (including the topic of the manuscript) 
4. How the manuscript is organised 
5. Conclusions 
 
Inspiration 
The first meeting in the second part of the course dealt with literature search, and the 
identification of journals that deal with education within the participants’ fields of research 
and teaching. Several publications are related to teaching within chemistry; the Journal of 
Chemical Education is the most prominent one. It includes many types of articles. In 
common with other science teaching journals, there are sections dealing with research in 
education, contents from the classroom (and laboratory), and book reviews. What is more, 
it contains a section entitled “Content for a broad audience”, in which applications, recent 
findings or historical issues are discussed. 

Several articles within this scope have truly inspired my thinking (and my teaching). 
The first publication1 is titled “Why is mercury a liquid - or, why do relativistic effects not 
get into chemistry textbooks”. This is a manifestation of some of the notions discussed in 
chapter 4 of our coursebook “Lärande på hög nivå” (Kap. 4: Stimulera till förståelse). The 
author begins with an interesting question: why is mercury, a heavy metal, liquid in room 
temperature, whereas all other metals are solid? He then explains the principles for 
understanding step by step while stimulating the reader to think one step further. Finally, 
he ends up with a recommendation - to teach these governing principles in the classroom. 
The second inspiring publication also deals with mercury, albeit from a different angle. In 
chemistry, elements are grouped according to few common principles.  

Most of the metals belong to a group called “transition metals”. What the transition 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed4000525
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metals have in common is the ability to form different ions (electrically charged particles), 
carrying various charges. Iron, for example, can be a +2 ion or a +3 ion. In the first case, 
each iron ion carries a charge that is equivalent in mangitude to that of two electrons; 
whereas a +3 iron ion has the same magnitude of charge as three electrons. Zinc, cadmium 
and mercury have many properties in common with transition metals, but they are not 
transition metals because their ions always carry a +2 charge. Five years ago, scientists 
have managed to generate a compound wherein the mercury carries a +4 charge, which, 
they claimed, means that mercury is also a transition element: it can carry either +2 or +4 
charge. In his inspiring article2,William Jensen puts this finding in context. The isolated 
compound, with a mercury atom carrying a +4 charge, can only be formed under extreme 
conditions - the temperature in the experiment was -269°C. Even under these conditions, 
+4 mercury is very rare. Therefore, in the practical sense mercury is a not transition 
element and should not be treated as such. Jensen’s work is inspiring, because he takes an 
interesting finding that could potentially revolutionarise textbooks, and examines critically 
whether or not it should be taught in the classroom. Such issues can also be discussed with 
students in order to stimulate their own critical thinking. Jensen’s article is thereby related 
to several topics that are covered in the course book “Lärande på hög nivå”: examination 
of critical thinking (chapter 5), reconciliation of research and teaching (chapter 8) as well 
as understanding and critical thinking (chapter 11). The take-home message for my 
teaching is: present cutting edge research results or methods in class, but critically examine 
these together with the students. 
 
Motivation 
Norrby’s and Jensen’s articles were a true inspiration for my teaching, and the kind of 
publication that I would have liked to come with. The choice of the topic, however, came 
from my area of expertise, and is discussed in the introduction to the manuscript itself:  

In the summer of 2011 I delivered a 20 minutes talk on the interactions between 
alkali-chloride ions and the protein surface in an international meeting. During my 
presentation, I briefly introduced the work of Franz Hofmeister on the effect of salts on the 
precipitation of proteins3. Following the session, one of the delegates (an associate 
professor) approached me and thanked me for introducing the interesting topic, about 
which he had never heard before. His comment took me by surprise as I have learned 
about the Hofmeister series as an undergraduate. 

The subject per se is perhaps not of great importance to readers outside of chemistry, 
but I am certain that university teachers from other fields may find the feeling familiar. A 
topic, which we find very important, is missing from the curriculum. Various reasons can 
be given. Referring to teaching grammar to pupils, Constance Weaver asks4: 
 
Should we teach formal grammar to all our students, knowing full well that only a 
few are likely to make practical use of what we’ve taught? 
 
Her question gives one potential reason - some issues may be excluded because these are 
impractical. Another reason is exemplified by a survey of students of economy. The 
authors write5: 
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Thus we find that students who believe they are not being taught the most 
complicated theory feel deprived and unhappy because they worry about the ability 
to compete.  
 
The aforementioned students attest to another reason to exclude topics from the curriculum 
- they are too complicated. Other reasons can also be given: political motives6, 
modernisation7, and the necessity of certain skills8. These factors are not relevant for the 
issue that I present. It is of practical importance, can be taught to chemistry students 
without the introduction of unnecessary complications (or the need to special skills), is 
relevant to cutting-edge research and applications and should not be excluded due to any 
political reasons. Why, then, it is not being taught? There can be several other reasons: 
 

1. Lack of awareness among teachers. As exemplified above, some may never have heard 
about it 
   

2. It is not mentioned in textbooks  
 

3. It is not seen as important enough  
 

4. The theory is not enough to explain the observations 
 
Examination of these four aspects reveals that one stems from another. Teachers may have 
not heard about the subject because it is not in the textbooks. The subject is not in the 
texbooks because it is not seen as important enough, which in turn is due to lack of theory 
that can fully explain the observation. The manuscript I wrote aims at these points. By 
surveying the historial development of solution theory (as it refers to electrolyte solutions, 
i.e., solutions containing ions), the reader is led to the significance of the terms, 
observations and theoretical developments. Contemporary findings put the subject in 
context.  Thus, I hope to raise the awareness of university teachers for the matter, 
encourage writers to include it in textbooks, give examples that show its importance and 
discuss a few reasons that can collectively explain the observations. Note that the last point 
is a problem in chemistry, from a historical perspective9 * but not being able to explain 
some observations by a theory is a commonplace in physics10, and does not mean that a 
theory should not be taught. 
 
Organisation of the manuscript 
The submitted manuscript is organised as follows. It begins with a short abstract, which is 
followed by an introduction. The introduction is aimed mainly at explaining my motivation 
for writing the article. It then follows the theories that have been used in solution 
chemistry briefly, beginning from general theories of solutions that emerged at the end of 

                                                 
* From the abstract: “Any scientist worthy of the name was expected to follow the process of 
observation,analysis, experiment and synthesis: whether on the desk or in the mind” 
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the 19th century and finishing with those of the 1950s, that are too complicated for most 
undergraduate students, and do not yield insights that are necessary for them (and are 
hence not recommended to be taught). Many introductory physical chemistry textbooks do 
not explain any of the theories that were developed after 1923. In the manuscript, it is 
argued that one of the treatments of solutions of salts (from 1926) is important for some 
areas of chemistry and that lecturers at the university should consider teaching it. 

The main caveat of the aforementioned theories is that they treat electrically charged 
atoms or molecules only according to their charges and not according to their type. For 
example, sodium and potassium are the same under these theories, as are chlorine and 
iodine. However, already at the end of the 19th century it has been made clear that 
different types of salt behave differently in solution. This is presented and discussed 
throughout rest of the manuscript, using various examples that reveal when these effects 
are important (which would lead to the failure of classical theories). The manuscript ends 
with few conclusions. Prior to these, I devoted a section to a discussion about the 
terminology, the opening paragraph of which is accessible and may be of interest also to 
educators from other fields, although it deals primarily with chemistry: 

At this point, a discussion on the terminology of specific ion effects may be 
warranted. Many students find chemistry complex11–13. Several factors attribute to this, and 
the use of specialized terminology is certainly one of them. Indeed, scientific terminology 
is a stumbling block for students of many disciplines, including chemistry14,15, physics16, 
life sciences17, and medical sciences18. The use of multiple terms with similar meanings or 
multiple meanings for a similar term is detrimental in this respect. The need for 
standardization in chemistry has been recognized more than a century ago, and contributed 
to the formation of the international union of pure and applied chemistry (IUPAC). 

The manuscript ends with a short series of conclusions, which are described below. 
 
Conclusions 
The conclusions of the work are ** 
 

1. The manuscript describes phenomena that are important in many areas of chemistry, yet 
are seldom being taught to undergraduate students 

2. Concrete suggestions are made on topics that should be introduced to students 
3. The appropriate terminology is discussed 

 

                                                 
**A note on the format: numbered and bulleted lists detailing key ideas are common in chemistry textbooks 
(e.g., 19,20) 
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